
(NEM CSAK)  

AZ M86 SZ. GYORSFORGALMI ÚT FEJLESZTÉSÉHEZ 

TARTOZÓ HIDAK ÉPÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI 

Karkus János 

híd beruházási főmérnök 



TÉMAVÁZLAT 

- A HATÓSÁGI KÖZREMŰKÖDÉS KÉRDÉSEI  

- AZ ELŐKÉSZÍTŐ EGYEZTETÉSEK VISSZATÉRŐ ELEME  

- A PRÓBACÖLÖP ÉS A HÍD-ALAPPONT ÖSSZEFÜGGÉSEI  

- KIRAGADOTT KONKRÉT SZERKEZETI RÉSZLETEK  

- DOKUMENTÁLÁSI, MINŐSÉGTANÚSÍTÁSI DILEMMÁK  

- SZEMÉLYES KEDVENCEIM 

- EGYEBEK  

Hidász Napok 20160617 - M86 gyorsforgalmi út - hídépítési tapasztalatok                                                                          Karkus János 



A HATÓSÁGI KÖZREMŰKÖDÉS KÉRDÉSEI 

HU  

Engedélyezés + kiviteli tervek jóváhagyása + forgalomba-helyezés  

Következmények:  

 a hatóság túlterhelt (főleg a gyakori mélyépítési „dömping”-ek idején)  

 Nemzeti Közlekedési Hatóság ↔ Megyei Kormányhivatalok illetékessége 
miatt – egy projekten belül is – eltérő hatósági előírások léphetnek érvénybe  

 nem tisztázott a Megrendelő nevében eljáró Mérnök-szervezet  
tervjóváhagyásának státusza (eljárás-jogi szempontok, illetve időrendiség)  

 

AT                      SK                     HR  

 

Engedélyezés + forgalomba-helyezés  

DE! Az engedélyezési tervdokumentáció tartalma a nálunk megszokottnál 
általában bővebb  
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AZ ELŐKÉSZÍTŐ EGYEZTETÉSEK  

ÁLLANDÓ VISSZATÉRŐ ELEME  

Az alkalmazott betonminőségek optimalizálása, összevonása  
(kapcsolódó dilemma: fagy- és olvasztósó-állósági vizsgálat, ill. légpórus-képző 

adalékszer alkalmazása)  
 

Alapkérdés: a kivitelezést szabályozó dokumentumokban (engedélyezési 
és kiviteli tervek és műszaki leírások, Megrendelő által kiadott műszaki 
előírások, vonatkozó szabványok, e-ÚT előírás-család) előírt betonminőségek 
nincsenek összhangban.  

Következmény:  

Időigényes egyeztetés-sorozat szükséges a Megrendelő – Vállalkozó – 
Mérnök – Tervező – Kezelő bevonásával  

A betonok alkalmassági vizsgálatának feltételei tisztázandók (nem 
kevésbé időigényes – és igen költséges – próbakeverési eljárások)  

Néhány konkrét példa:  
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12 FÉLE BETONMINŐSÉG !!! 
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BETONMINŐSÉGEK ÖSSZEVONÁSA, OPTIMALIZÁLÁSA 

Megfontolandó szempontok:  

 

Szilárdsági osztály – egyértelműen tervezési kérdés;  

Környezeti kitéti osztályok, maximális szemnagyság – részben 
tervezési, részben betontechnológiai kérdés; 

Konzisztencia-osztály – inkább betontechnológiai kérdés;  

 

Ajánlás:  

- jelentősen kevesebb féle betonkeverékből lenne célszerű választani; 

- a szilárdsági osztályon túlmenően csak az egyértelműen szükséges 
  további paraméterek tervezői megadása indokolt  
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FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓ-ÁLLÓSÁGI VIZSGÁLAT, 

LÉGPÓRUSKÉPZŐ ADALÉKSZEREK ALKALMAZÁSA 

 e-ÚT 07.02.11: légpórusképző adalékszerek alkalmazása 

teherhordó szerkezetekben  nem megengedett;  

 MSZ 4798 F1 táblázat: XF2, XF3 és XF4 kitéti osztályok esetén 

légpórusképző adalékszer  szükséges;  
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MSZ 4798  e-ÚT 07.02.11 



FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓ-ÁLLÓSÁGI VIZSGÁLAT, 

LÉGPÓRUSKÉPZŐ ADALÉKSZEREK ALKALMAZÁSA 

XF2 és XF4 osztályú keverékekre elvégzett felületi hámlás-vizsgálatok 

tapasztalatai:  

a légpórusképző adalékszer nélküli betonokra egyedi megfontolások 

szükségesek  

 

 

 

 

 

Kompromisszum(?): a felületi hámlás vizsgálata helyett tömeg- és 

szilárdság-csökkenést vizsgálunk (3%-os NaCl oldaltban fagyasztva)  
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A PRÓBACÖLÖP ÉS A HÍD-ALAPPONT  

(REJTETT) ÖSSZEFÜGGÉSEI 
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A PRÓBACÖLÖP ÉS A HÍD-ALAPPONT  

(REJTETT) ÖSSZEFÜGGÉSEI 

Ajánlások az „ideális” próbacölöpözési helyszín kiválasztására:  

- közmű-mentes terület; (nem csak a leendő híd-alappont miatt…)  

- ne essen a leendő töltés talpkontúrja alatti területre;  

- legyen távolabb az árkoktól, a kivitelezés során megbolygatott területtől;  

- a vadvédő kerítésen (és a kisajátítási határon) belülre essen.  
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KONKRÉT SZERKEZETI RÉSZLETEK_01 

Alépítmény sűrű vasalása 
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Nem fér be: 

 

- a betonpumpa csöve; 

- a vibrátor; 

- a beton maga… 
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KONKRÉT SZERKEZETI RÉSZLETEK_02 

Pályalemez – szegélybekötő vas kialakítása_01  

                szórt szigetelés      lemezes szigetelés 

 

             ésszerű… 
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KONKRÉT SZERKEZETI RÉSZLETEK_03 

Pályalemez – szegélybekötő vas kialakítása_02  

                szórt szigetelés      lemezes szigetelés 

 

             ésszerű (?) 
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KONKRÉT SZERKEZETI RÉSZLETEK_04 

Pályalemez – távtartó az alsó és a felső háló között (sámli helyett…)  

visszacsatolás a Tervezőkhöz… 
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KONKRÉT SZERKEZETI RÉSZLETEK_05 

Műgumi saruk alkalmazása – felülvizsgálandó…  

Következmények:  

Egyenlőtlen teherviselés +  túlterhelődés!  

teherbírás – mozgási tartomány – 

ÉME (teljesítmény-nyilatkozat) 

megléte + bekerülési költség! 
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KONKRÉT SZERKEZETI RÉSZLETEK_06 

Elemes szőnyeg-dilatációk alkalmazása – felülvizsgálandó…  

teherbírás – mozgási tartomány – 

ÉME (teljesítmény-nyilatkozat) 

megléte + bekerülési költség! 
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KONKRÉT SZERKEZETI RÉSZLETEK_07 

Előregyártott hídgerendák függőleges élgörbeségének következményei 

Gyakran van szükség hossz-

szelvény korrekcióra  

 

Főpálya-hidaknál összetett 

kérdéssé válhat (vízelvezetés,…)   

 

Ajánlás:  

- élgörbeségi paraméterek  

  felülvizsgálata;  

- visszacsatolás a Tervezőkhöz!   
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KONKRÉT SZERKEZETI RÉSZLETEK_08 

Szegély és burkolt padka csatlakozása 

                   ésszerű              lerepedés várható… 
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KONKRÉT SZERKEZETI RÉSZLETEK_10 
Pálcás korlátok talplemezei 

Kivitelezési hibák! 

 

Ajánlás: utólag fúrt, 

dübeles talplemez-rögzítés 
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KONKRÉT SZERKEZETI RÉSZLETEK_11 
Surrantó és vizsgálólépcső távolsága 

Kezelői ajánlás szerint… 
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DOKUMENTÁLÁSI, MINŐSÉGTANÚSÍTÁSI DILEMMÁK 

Eltúlzott dokumentálási kényszer van érvényben minden résztvevő számára  

(HU – HR minőségtanúsítás eltérései: M7 letenyei Mura-híd példája);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlás: a főpálya-hidak és a pálya feletti hidak megkülönböztetése 

dokumentálási szempontból (a pálya feletti hidakat útkategóriánként is külön 

kezelve)  

• Háttöltés tömörség- és teherbírási méréseinek esetleges „ritkítása”;  

• Szigetelés, burkolatrendszer, sókorrózió elleni bevonat elemein az 

ellenőrzési gyakoriság felülvizsgálata ezen szempontok mentén; … 
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DOKUMENTÁLÁSI, MINŐSÉGTANÚSÍTÁSI DILEMMÁK 

ÉME  ↔  Teljesítmény-nyilatkozat  
 

ÉME:  

• részletes, jól alkalmazható;  

• a műszaki paramétereket és egyes technológiai kérdéseket is tartalmazó 

dokumentáció.  

 

Teljesítmény-nyilatkozat:  

• időnként elnagyolt, tartalma a vonatkozó EU-s direktívában előírt 

tartalomnak sem mindig felel meg (szabvány-hivatkozások, vizsgálati 

módozatra történő utalások hiányoznak);  

• A csatolt szállítóleveleken gyakran nem azonosítható be, hogy ténylegesen 

hol használták fel a szállítmányt (pld.: műszaki gumilemez, bevonatok, 

talajnedvesség elleni szigetelés, …)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Betonacélok: kis fogalomzavar B500B ↔ B60.50 ügyben… (DIN – MSZ)  



Hidász Napok 20160617 - M86 gyorsforgalmi út - hídépítési tapasztalatok                                                                          Karkus János 

SZEMÉLYES KEDVENCEIM… 

M86 Répcelak – Nick csomóponti kerékpáros-gyalogos kerethíd (B1156-1)  

Része a tervnek:  
 

- közvilágítás  

- vízátemelő rendszer  
 

Áramszünet (?), vandalizmus (?)  



Hidász Napok 20160617 - M86 gyorsforgalmi út - hídépítési tapasztalatok                                                                          Karkus János 

SZEMÉLYES KEDVENCEIM… 

Szeleste, M86 gyorsforgalmi út átvezetése a Béresdombi-árok felett (B0990)  
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EGYEBEK 

Szűkre szabott határidő - téli munkavégzés kényszere…  

Természet-ellenesen megsürgetett háttöltés-építés → kényszer-konszolidáció → 

elkerülhetetlen utó-tömörödés → garanciális javítások → lesújtó közvélemény… 

 

 

 

Téli betonozások kérdése  

 

Megoldható, de érdemes? 

 

2015 december:  

3 pályalemez betonozás (!) 

Ebből 2 főpálya-híd… 

 

Szerencsefaktor: enyhe tél 
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EGYEBEK 

Egymás munkájának tiszteletben tartása…  

Gyakran kényszer-szülte 

(munkaszervezési) kérdés, 

de az emberi tényező is 

jelen van… 
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EGYEBEK 

Látványos környezetvédelmi intézkedések…  

Valóban szükség van erre?  

„kicsempézett” vízfolyás-meder; 

 

 

„arborétum” a csomóponti ág által 

körülvett területen; 
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ZÁRSZÓ HELYETT… 
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ZÁRSZÓ HELYETT… 
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ZÁRSZÓ HELYETT… 
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ZÁRSZÓ HELYETT… 
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ZÁRSZÓ HELYETT… 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!  


