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KOMÁROM-KOMÁRNO HATÁRON ÁTÍVELŐ DUNA-HÍD ÉPÍTÉSI MUNKÁI
Magyarország legnagyobb konzolos túlnyúlással épülő hídja lesz a most épülő Komáromot Komárnoval összekötő új
Duna-híd. A híd pilonja nagyon különleges alakú, szerkezetű és anyaghasználatú, amely felfüggeszti az ortotróp acél
pályalemezes két főtartós merevítőtartót. A híd építése egy igazi V4 együttműködés, ugyanis a híd Magyarországot és
Szlovákiát fogja összekötni és az egyes szerkezeti elemek a V4 országokban készülnek, a helyszíni szerelést pedig ezen
országok vállalatai végzik. A híd építése egy nagyon különleges feladat, a nagyon szűkős gyártási és szerelési határidők
olyan megoldásokat kívántak, amely még érdekessebbé teszi ezt a projektet.
Jelenleg a Duna egyik partjáról a másikra tehergépjárművel átjutni Vámosszabadi és a Megyeri-híd közötti szakaszon
nem lehetséges, azonban a régió megnövekedett gazdasági fejlődése ezt egyre inkább igényli. Mindkét ország
szükségesnek látta a híd megépítését, ezért 2017. július 12-én megkezdődhetett a „Komárom-Komárno határon átívelő
Duna-híd kivitelezési munkái” tárgyú projekt részeként az új Komáromi Duna-híd építése.
A BERUHÁZÁS SZEREPLŐI
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Slovenská správa cies megrendelése alapján a Komárom-Komárno
határon átívelő Duna-híd kivitelezési munkáinak elvégzését a közbeszerzési eljárásban győztesként kihirdetett H-M
DUNA-HÍD KONZORCIUM végzi, melynek tagjai a Hídépítő Zrt. és a Mészáros és Mészáros Kft. A projektben
kiemelt alvállalkozóként vesz részt a Hódút Kft., a Duna Aszfalt Kft. és a HSP Hídépítő Speciál Kft. A híd kiviteli és
technológiai terveit a Pont-TERV Zrt. és a DOPRAVOPROJEKT a.s. készítette. A merevítőtartó főtartókat, középső
pályatáblákat és szegélyeket a BANIMEX Sp. z o.o., a szélső pályatáblákat a SAM SHIPBUILDING AND
MACHINERY a.s. gyártja, szerelését a Hódút Kft. végzi a Provix-híd Kft. közreműködésével. A pilon acélszerkezetét
az MCE Slaný s.r.o gyártja, szerelését a Hódút Kft. végzi, szintén az MCE Slaný s.r.o közreműködésével. A
ferdekábeleket, sarukat, dilatációkat, lengéscsillapítókat, lekötéseket és a monitoring rendszert a Pannon-Freyssinet Kft.
szállítja és szereli. A hídtartozékokat a Doboz Kft. gyártja. A geodéziai munkákat a Poláris 2005 Kft végzi. A pilon
korrózióvédelmi bevonatrendszerét az MCE Slaný s.r.o készíti, a merevítőtartó bevonatrendszerét a Hídtechnika Kft. A
műszaki ellenőrzési feladatokat a Komáromi Híd Mérnök Konzorcium látja el, melynek tagjai a FŐBER Zrt., a VIAPONTIS Kft., az Utiber Kft., az Oviber Kft. és az ESP Consult s.r.o.
A HÍD ALAPADATAI
A Komáromi Duna-híd Magyarország negyedik legnagyobb nyílású hídja lesz. A tervezett híd öt nyílásból áll, melyek
közül három a meder felett, kettő pedig a szlovák oldali ártéren található. A középső fő nyílásokat egy egypilonos,
ferdekábeles tartószerkezet hidalja át, amelyhez mindkét oldalon folytatólagos gerendaként csatlakozik egy-egy parti
nyílás. A fő – hajózó- medernyílás fesztávolsága 252 m, a hátra kötési oldal egy közbenső lehorgonyzó pillérrel két
részre osztott. A pilon 118 méter magas aszimmetrikus elrendezésű, a híd befolyási oldalán álló, keresztirányban a híd
fölé hajló acél pilon. A kábelelrendezés a pilon felső részébe bekötött enyhén széttartó, ún. legyező rendszerű, mely a
nyitott merevítőtartót két kábelsíkban függeszti fel. A merevítőtartó 600 m hosszúságú ortotróp acél pályalemezes, két
főtartós nyitott keresztmetszetű gerenda. A kábelbekötések a főtartó vonalában 24 méterenként vannak kiosztva. A
merevítőtartő 36 szerelési egységből áll, ami összesen 249 elemből kerül összeállításra. A merevítőtartó súlya 4669
tonna, a hozzá tartozó szegélyek súlya további 282 tonna, anyagminőségük az MSZ EN (STN) 10025-2:2005 szerinti
S355J2+N; S355K2+N, valamint az MSZ EN (STN) 10025-4:2005 szerinti S355ML és S460ML. A pilon 47 gyártási
egységből áll, súlya 2010 tonna, anyagminősége a MSZ EN (STN) 10025-3:2005 szerinti S355 NL valamint S460 NL.
A hidat EXC 4 kiviteli osztály szerint kell gyártani és szerelni. (1.kép)

1. ábra

PILON GYÁRTÁSA
A pilon tartószerkezete 30-80 mm vastagságú S355NL és a különösen igénybe vett részeken S460 NL normalizált
finomszemcsés szerkezeti acélból készül. A pilon alsó része egy háromszög alakú megtámasztással kezdődik és befogott
konzolként működik, ahol a befogást a C35/45 vasbeton pillértest biztosítja. A pillértest és az acél pilon együttdolgozását
30.000 darab 25 mm átmérőjű 225 milliméter hosszúságú csap biztosítja. A pilon nyomott oldalának bebetonozott része
90 méter magasságig C50/60 betonból készül, itt az együttdolgozást 19 mm átmérőjű 225 mm hosszúságú csapok
biztosítják. A pilon húzott oldalán feszítőkábel kerül beépítésre a beton zsugorodása miatti építési alakváltozás
kompenzációjának céljából. A húzott oldalon ezen felül még egy csigalépcső és egy akna kerül elhelyezésre. A pilon
palástszerkezete T merevítőbordákkal van megerősítve.
A pilon gyártása a gyártóművekbe beszállított alapanyag és bizonylatainak a vonatkozó előírások szerint ellenőrzésével
és jelölésével kezdődött. Ezután a felhasználásra kerülő anyagokat szemcseszórással revétlenítették, majd láng- illetve
plazmavágógépekkel méretre szabták. A pilon egyes részegységeit erre a célra elkészített gyártópadokban állították
össze. A részegységek lemezekből, hosszanti laposvas és T bordákból és keresztirányú L merevítőkből, valamint a
bebetonozott részekben együttdolgozó csapokból állnak. Az íves palást rész a bebetonozott részeken meghajlításra
került (2.kép), majd 3 részre szét lett darabolva, hogy függőleges pozícióban kerülhessenek meghegesztésre a 25 mm
átmérőjű együttdolgozó csapok. Az egyes részegységek elkészítése után egy komplett pilonelemhez tartozó elemeket
belehelyezték egy összeállító padba (3.kép). Először a két hosszanti, majd az íves palást rész és a nyomott oldali
záróelem került elhelyezésre és fűzővarratokkal rögzítésre. A geodéziai ellenőrzést követően megtörtént a készre
hegesztés. A hegesztés folyamán először a függőleges X varratokat készítették a palást ívelt részén PF pozícióban, majd
a függőleges K varratokat a belső és a hátsó övszalag köpenyfalakhoz kapcsolásához PF pozícióban, majd a függőleges
K varratot a középső merevítő lezáró köpenyrészhez kapcsolásához PF pozícióban, majd az L-merevítők összes
vízszintes V-varratát a köpenyhez PA pozícióban, ezután az L-merevítők övlemezeinek függőleges V-varratai a Tmerevítők övlemezeihez az elemek csatlakozásánál PF pozícióban, az L-merevítők összes V-varrata a T-merevítők
falaihoz PA pozícióban. Végül azokat az együttdolgozó csapokat hegesztették fel az elemre, amelyek az elem
varratainak környezetébe estek és a varratok hegesztését akadályozták volna. A hegesztés során a geometriát
folyamatosan ellenőrizték. Gyártási szempontból a legbonyolultabb elemek a felső kábelbekötési csöveket tartalmazó
elemek voltak (4.kép), ahol átlagosan 2 méter hosszúságú 610x40 milliméteres csöveket kellett a pilonba behegeszteni.

A létrejövő hőhatások és a normalizált acél használata miatt nagy odafigyelést és szakértelmet igényeltek a hegesztési
munkálatok.

2. ábra

3. ábra

4. ábra

PILON SZERELÉSE
A 118 méter magas pilon szerelésére mindösszesen 1 év áll rendelkezésre, ezért a szerelés- és a hegesztéstechnológiát
úgy kellett megválasztani, hogy ennek a követelménynek meg tudjon felelni. A pilon építése 3 fő egységből áll: Az alsó
bebetonozott részből, a pályaszinttől a ferdekábelekig tartó részből és a legfelső, kábelbekötéseket tartalmazó részből
áll. Az alsó bebetonozott rész szerelésénél vezérgépnek a Clark Ádám úszódarut használták. Az úszódaru egyik
legnagyobb előnye, hogy teherbírása 200 tonna és nagyon jó a manőverező képessége. Amíg a cölöpözés és a
cölöpösszefogó gerenda épült, addig közúton a helyszínre szállították (5.kép) az alsó, bebetonozott rész elemeit és azokat
a tömegük függvényében párosával és hármasával összehegesztették vízen úszó bárkákon (6.kép) majd amikor a
cölöpösszefogó gerenda elkészült, az elemeket 150-170 tonnás 10 méter hosszúságú, 4 méter szélességű és 9 méter
magasságú egységben elhelyezték és ezeket illesztették. A folyamatosan mozgásban levő vízi szerelőterületen történő
szerelésnél nagy kihívást jelentett a geodéziai beállítás. A párosítások és a hármasítások következtében a kritikus úton
levő tevékenységeknél már csak minden harmadik illesztést kellett elkészíteni. (7.-8.kép) Az alsó bebetonozott
háromszög keresztmetszeteinek illesztéséhez egy homlokzati állványrendszer épült a pilonnal párhuzamosan, amely egy
huzat elleni ponyvaborítást kapott az illesztések környezetében. A projekt egyik legérdekesebb és legnagyobb kihívást
jelentő feladata a ferde kitámasztó gerenda elhelyezése volt. Ez a kitámasztó gerenda 26 méter hosszúságú, 4 méter
szélességű, 2 méter magasságú, 80 mm falvastagságú „H” alakú acélgerenda, melynek súlya 135 tonna volt és ez a
gerenda még 30 tonnányi betonacéllal körbe volt vasalva. Az előszerelését fekvő pozícióban végezték, majd ráemelték
az előszerelt vasszerelésre, azt hozzá rögzítették és a Clark Ádám úszódaru ezt a 165 tonnás szerkezetet vízszintes
helyzetből a végleges, közel 38°-os szöget bezáró pozícióba állította (9.-10.kép). Mivel a gerenda elhelyezésére nagyon
szűk hely állt rendelkezésre, ezért a beemelési szöget nagyon pontosan kellett beállítani. Ezt úgy tudták elérni, hogy az
úszódaru 2db 10 méteres és 2db 20 méteres kötéllel emelt, továbbá a 20 méteres kötélszárban elhelyeztek egy 300
milliméter állítási lehetőséget biztosító hidraulikus munkahenger. Az úszódaru elkezdte az emelést a 10 méteres kötél
bekötési pontja felett, majd emelés közben folyamatosan fordult a 20 méteres kötél bekötési pontja felé. Miután
megemelte az elemet a helyére emelés előtt a hidraulikák segítségével pontosan beállították a dőlésszöget. (11.kép)
Beemelést követően készre hegesztették az alsó háromszöget, elkezdték a pillértest építését (12.kép), elbontották a 25
méter magasságú homlokzati állványt és megkezdték a második szakasz szerelését.

5. ábra

6. ábra

7. ábra

8. ábra

9. ábra

10. ábra

11.-12. ábra

A második szakasz szerelése egy háromszintes önjáró kúszóállvány segítségével készül. A szerelőállványt úgy kellett
megtervezni és elkészíteni, hogy a pilon folyamatos geometriai változása – a folyamatos keresztmetszet csökkenés,
majd növekedés, a dőlés szög változás - és a kábelbekötő csövek elkerülése, majd a ferdekábelek szerelése se jelentsen
problémát. A szerelőállványnak három szintje van. A legfelső szinten az elemek fogadják és a beállítják, a második
szinten a keresztmetszeteket hegesztik, a harmadik szinten pedig a korrózióvédelmi munkálatokat és a kúsztatási
folyamatot végzik. (13.kép) Az állványt a szélvédelem miatt körbe burkolták tűzálló ponyvával és egy gyorsan
leemelhető tetőt gyártottak a tetejére. A kúsztatás a pilon oldalán elhelyezett díszitő laposvasakhoz rögzített
hidraulikákkal lehetséges. Ennek a szerelési szakasznak az elején a Clark Ádám úszódaru emelte a páros elemeket a
helyükre, mindaddig, amíg az emelési magassága ezt lehetővé tette, majd ezután a pilon mellett felállított 50 tonna
teherbírású toronydaru emelte fel az elemeket egyesével. A toronydaru alsó lehorgonyzó szerkezetét elhelyezték a
cölöpösszefogó gerendába, ezt bebetonozták majd az alsó 3 tagot beemelték. Ekkor felemelték a toronydaru központi
egységét az irányítókabint, majd a hátsó és első gémet. Ettől fogva a toronydaru önmagát építette felfele, amíg el nem
érte a 71,7 méteres horogmagasságot. A toronydaru eddig a magasságig tud kikötés nélkül dolgozni, ezért itt meg kell
várni, amíg a pilon felér a 69 méteres magasságig, ekkor a toronydarut a pilonhoz hozzá kell csatlakoztatni 53,3 méteres
magasságon és a toronydaru tovább építheti önmagát a 106,5 méteres magasságig, ez a toronydaru második üteme. A
harmadik ütemben meg kell várni, amíg a pilon megépül a 105 méteres magasságig, a toronydarut ki kell kötni 88,15
méteres magasságban, az alsó 53,3 méteres magasságban található kikötést el kell bontani és a toronydaru tovább
kúszhat a 126,8 méteres horogmagasságig.

13. ábra

A második pilonszerelési szakaszban egy pilonelem illesztésének a ciklusát a pilonelem beemelésével kezdték, majd
geodéziailag beállították, az elemeket összelakatolták, majd meghegesztették körbe a palástot. Ilyen vastag lemezek
esetében a hegesztési sorrendnek hatalmas jelentősége van, ezért ezt a hegesztőmérnökök szoftveres szimulációval és a
tapasztalatok felhasználásával határozták meg. A palást hegesztése után a belső merevítőbordák övlemezeit
hegesztették, majd a merevítőbordák gerinclemezeit. A készre hegesztést és a varratvizsgálatokat követően elkészítették
a nyomott oldal betonozását. A ciklusidők csökkentése érdekében minden második pilonelem illesztését követően
betonoztak két pilonelemet hat méteres magasságban. Eközben az illesztési helyek ideiglenes korrózióvédelmét is
elkészítették és a pilonba feljutást biztosító csigalépcsőt beemelték. Az illesztést, illetve a betonozást követően a
pilonalakot geodéziailag újra megmérték és a ciklus befejezéseként a szerelőállványt felkúsztatták. Egy pilonelem
illesztési ciklusa átlagosan egy hetet vett igénybe. (14.-17. kép)

A harmadik szerelési szakasz a kábelek bekötésénél kezdődik. A szerelési eljárás a második szakasz szereléséhez
hasonlóan készül, azonban itt a hegesztési munkákkal párhuzamosan a szerelőállvány alsó szintjéről el kell készíteni a
ferde kábelek befűzését. Ebben a szerelési szakaszban az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy a pilon szerelésének 100
métert meghaladó magasságban, a ferdekábelek befűzésének és feszítésének, valamint a merevítőtartó szerelésének
párhuzamosan kell haladnia és egyik tevékenység sem folytatható a másik elkészülte nélkül. A harmadik szakasz
szerelését követően a szerelőállványt és toronydarut az építési sorrendjével ellentétes sorrendben le kell bontani.
Mivel a projekt szempontjából a kritikus úton a pilon szerelése áll, melynek legjelentősebb részét az egyes elemek
hegesztése adja, ezért a szerelést megelőzőleg a projekt hegesztőmérnökei hónapokon keresztük kísérleteztek, hogy az
előírt S355 NL, valamint S460NL anyagot ezekben a vastagságokban, hogyan lehet a lehető leggyorsabban
meghegeszteni, a lehető legjobb minőségben. A vizsgálatok alapján arra jutottak, hogy a pilonelemek hegesztéséhez a
leggyorsabb eljárás a 138-as számú fémportöltetű huzalelektródával történő hegesztés K varrattal, körkerámiás
gyökalátéttel, PC pozícióban. (18. kép) A hazai gyakorlatban ez nem jellemző, mivel a külső körülményekre nagyon
érzékeny ez az eljárás, ugyanis nincs extra gázvédelem a hegesztési füstből és a salak nem védi az ömledékfürdőt.
Azonban ennek a problémának a kiküszöbölésére, nagyon precíz szél elleni zárást készítettek a szerelőállványon és a
pilon bejáratánál egy zsiliprendszert alakítottak ki a kémény effektus elkerülésére. A technológiai előírásokat betartva,
egy nagyon gyors és kiváló minőséget biztosító hegesztési technológia ez az eljárás. Gyorsasága abból adódik, hogy
nincs salakzárvány, nem kell annyit köszörülni, ezáltal kevesebb a hegesztési mellékidő, nem hűl annyira vissza az
alapanyag így sokkal kevesebb előmelegítés szükséges, ugyanis egy 60 mm vastagságú S460NL anyagot hegesztés előtt
150°C-ra elő kell melegíteni, ami meglehetősen sok időbe telik. (19. kép) A nagyon rövid kivitelezési határidő miatt
éjjel és nappal kis területeken kellett a lehető legtöbb hegesztőnek együtt dolgoznia, ehhez a szerelőállványon és a pilon
belső oldalán kis munkaszakaszok lettek elválasztva (20.-21. kép) és LED lámpás világítással megvilágítva. A
hegesztési varratok vizsgálata roncsolásos (22. kép) és roncsolásmentes vizsgálatokkal történt. Roncsolásmentes
vizsgálatok során szemrevételezéssel és ultrahangos (23. kép), radiográfiai, valamint mágnesezhető poros vizsgálatokkal
ellenőrizték a megfelelőséget.

18. ábra

19. ábra

20. ábra

21. ábra

22. ábra

23.-24. ábra

A pilon alakjának beállítása nagyon összetett és komoly feladat, ugyanis ez egy acél és beton öszvér szerkezet, ami a
napsütés hatására nagy alakváltozásokra képes, valamint a pilont alkotó vastag lemezek (24. kép) hegesztés okozta
hőhatása és zsugorodása szintén nagy mozgásokat eredményez, továbbá a nyomott oldalon található beton zsugorodása
is szerepet játszik a végleges alakban, ezért a Tervező, Kivitelező, Geodéta és a Hegesztőmérnökök folyamatos
együttműködésére van szükség a sikeres beállításokhoz.
A MEREVÍTŐTARTÓ GYÁRTÁSA
A merevítőtartó keresztmetszeteket 2 főtartóból, 4 pályaelemből és egy konzolból állítják össze. A gyártás a
merevítőtartó Szlovákiai irányából kezdődött és elkészült a 3. támaszig, majd a Magyarország felöli 1-2 támaszköz
gyártásával folytatódott és végül a 3. támasz és a 2. támasz közötti szakasz készül. A gyártás folyamán elsőként a
gyártóművekbe beszállított alapanyag és bizonylatainak a vonatkozó előírások szerint ellenőrzése és jelölése történik
meg. Ezután a felhasználásra kerülő anyagokat szemcseszórással revétlenítik, majd láng- illetve plazmavágógépekkel
méretre szabják. A merevítőtartó gyártása a szerelési pontosság betartása miatt keresztmetszetenként egy hossz- és egy
keresztirányú ráhagyással készül, valamint a konzolos elemek mindkét oldalán a szegélyszereléshez is keresztirányú
ráhagyás készül. A gyártás első lépéseként a pálya hosszbordák és a lemezek toldását készítik el, majd az előfeszített
pályalemezre fűzővarratokkal, fésűs sablonnal felhegesztik a pályalemezhez illesztett hosszbordákat. Összeállítják a
kereszttartókat egy erre a célra elkészített összeállító padban, majd felhelyezik a trapézbordázott pálya-, konzol- és
merevítőtartó elemekre (25. kép). A főtartók is ehhez hasonlóan készülnek, azzal a kiegészítéssel, hogy a főtartók alsó
öveit is a kereszttartó felhelyezése előtt meghegesztik (26. kép). Az elemeket mindig úgy forgatják, hogy a varratokat a
kedvező beolvadást elősegítő és a termelékeny PA illetve PB hegesztési pozícióban hegeszthessék. A hegesztéssel bevitt
hő okozta deformáció minimalizálása érdekében a hegesztési varratokat egyszerre két hegesztővel vagy két
hegesztőfejjel rendelkező fedett ívű hegesztő automatával középről kifelé készítik. A pályaelemek helyszíni
illesztésének elősegítése céljából, a varratokat (nyakvarratok) 150 mm hosszon elhagyják, melyek a helyszíni szerelés
során kerülnek meghegesztésre. A merevítőtartót 121 – fedett ívű hegesztés huzalelektródával, 125 – porbeles
huzalelektródás, fedett ívű hegesztéssel, két hegesztőfejes automatával, 135 – tömör huzalelektródás, aktív védőgázos
ívhegesztéssel, 136 – Porbeles huzalelektródás, aktív védőgázos ívhegesztéssel, valamint 138 – fémportöltetű
huzalelektródával történő ívhegesztéssel készítik. A hegesztési technológiák úgy alakították ki, hogy a lehető legtöbb
hegesztési varratot gépesített hegesztési technológiával lehessen készíteni. (27.kép) A hegesztési varratok vizsgálata
roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatokkal történik. Roncsolásmentes vizsgálatok során szemrevételezéssel és
ultrahangos, radiográfiai, valamint mágnesezhető poros vizsgálatokkal ellenőrzik a megfelelőséget.
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A MEREVÍTŐTARTÓ SZERELÉSE
A merevítőtartó keresztmetszetek a Csepeli Dunai Nehézrakodóban kerülnek összeállításra egy erre a célra készített
összeállító padban. Elsőként a bal főtartó és pályaelemek, illetve a jobb pályaelemek kerülnek elhelyezésre, amelyeket
a beállítást követően készre hegesztenek. Ezután elhelyezik a jobb főtartó elemet és a ráhagyásos él levágása után
hozzáhegesztik a már addig elkészült keresztmetszethez. A keresztmetszetek hegesztését 136 – porbeles
huzalelektródás, aktív védőgázos ívhegesztéssel, valamint 121 – tömör huzalelektródás, fedett ívű hegesztéssel készítik.
Az elkészült merevítőtartó keresztmetszeteket egymáshoz próbálják, betolják a festőüzembe és megtörténik a
felületvédelem. A felületvédelem készítését követően egy kikötői daru bárkára emeli az elkészült keresztmetszeteket és
hármasával 80 méteres katamarán bárkákon a helyszínre szállítják.
A merevítőtartó szerelése három szakaszban történik. A Szlovákia felöli 250 méteres szakasz szakaszos tolással, a
Magyarország felöli 80 méteres szakasz egységenkénti behúzással és a közötte található 270m szabadszereléssel készül.
Először a Szlovákia felöli szakasz készült, ahol a helyszíni adottságokat kihasználva a vízi úton érkező
keresztmetszeteket úszódaru a mederben épített szerelő járomra emelte, ahonnan a keresztmetszeti illesztések
folyamatos hegesztése után a szerkezetet szakaszosan a Szlovákia irányába tolták, ezzel el lehetett kerülni a közúti elem
szállítást. A szerkezet tolás közbeni megtámasztását az ideiglenesen épített toló jármok biztosították. A jármok között a
merevítőtartót konzolos túlnyúlásokkal tolták a hídfő irányába. A tolóhidraulikákat a mederben elhelyezett jármokra
telepítették. A tolási műveleteket úgy tervezték meg, hogy a Klatsmányi híd építésénél használt tolási segédszerkezetek
felhasználhatóak legyenek. A Klatsmányi híd tolásával ellentétben itt a tolóberendezés nem a tolópályához volt rögzítve
és minden kereszttartónkénti tolás után folyamatosan áthelyezve, hanem a mederben levő tolójáromra fixen rögzítették
le. A tolás 1db tolótápegységről üzemeltetett 2 db 100 t kapacitású tolóhidraulikus munkahengerrel történt. Egy
kereszttartónyi előrehaladás a tolóhidraulika két lépcsőben való működését kívánta. A tolás megindításához a Tervező
által megadott 250-300 bar nyomásra volt szükséges, a mozgásban tartásához, már a 200 bar is elégséges volt. Az előre
tolás után emelő hidraulikákkal a csúszó kocsit tehermentesítették, majd a kocsit a tolóhidraulákával együtt egy
kereszttartóval visszahúzták. A kocsik visszahúzása a tolóhidraulika visszajáratásával, a többi kocsinál 1 tonnás
csörlővel történt. A kocsik ismételt beállítása után a sajtóról a kocsira lehetett terhelni. A fenti műveletek a fázisterv
szerinti egy-egy szakasz befejezéséig ismétlődtek. Az új egység szerelésének fogadására alkalmas helyzet elérése után
a híd pályaszintjét a szinttáblázatnak megfelelő értékre beállították. Egy teljes tolási, beemelési, illesztési, hegesztési
folyamat egy hetet vett igénybe. (28-32.kép) A tolást követően a hidat sarura engedték.
Ezután a merevítőtartó Magyarország felöli szakaszának szerelése következett, ahol a hídfő és a vízi pillér közötti 66
méteres nyílásközbe egy-egy pár tológerendát beemeltek, amelyet a középen egy vízijárommal alá támasztottak. A
tológerendákra az úszódaru felemelte a merevítőtartó szerelési egységeit, melyeket egy állandó keresztmetszetben a vízi
pillér felett illesztettek és hegesztettek. A hegesztést követően a szerelési egységeket Magyarország irányába húzták a
Klatsmányi hídnál használt kerekes kocsikkal és egy vonszoló csörlő segítségével. Mivel a kerekes kocsiknak nagyon
alacsony a gördülési ellenállása, így a vonszoló csörlővel nem kellett nagy erőt kifejteni. Egy teljes tolási, beemelési,
illesztési, hegesztési folyamat ebben az esetben is egy hetet vett igénybe. (33. kép)
Végül a tolójárom és a 2. támasz közötti szabadszereléssel készülő szakasz szerelése következik. Ez egy nagyon komoly
Mérnöki kihívás, ugyanis a 2 és 3 támasz között a híd 234 méter hosszú konzolossággal készül, amire Magyarországon
még nem volt példa. Először a tolójármok és a 3. támasz közötti szabadonszerelt rész készült el (34. kép), majd a 3.
támasz megépítését követően, a fölé kerülő elemet elhelyezik és végül a 2. és 3. támasz közötti szakasz szabadszerelése
fog megtörténni. A szabadonszerelés első lépéseként nyírófogakat hegesztettek fel a hídelemekre. A nyírófog funkciója
a beemelt szerkezeti elem reakciójának átadása a hídkonzolra, a főtartó felett a pályalemezen. Következő lépésként
beemelték és beállították a szereléshez és hegesztéshez hozzáférést biztosító pályalemezen elektromos meghajtással
hajtható függesztett munkaállványt. Ezután beemelik a következő merevítőtartó szerelési egységet és a nyírófogak
visszafeszítő rúdjait elhelyezik, majd beállítják a geodéziai alakot és megkezdődhet a keresztirányú illesztés. A
hegesztést az alsó öv varrataival kezdik, majd a pályalemez varrataival, és ezt követően a gerinc és pályabordák
hegesztésével párhuzamosan a kábel alsó lehorgonyzások szárnylemezeit is meghegesztik. A szárnylemezek hegesztését
követően megkezdik a ferdekábelek beszerelését és megfeszítését. A kábelfeszítés befejeztével a szerelőkocsit előre
húzzák és megkezdik a következő keresztmetszet szerelését. A 3. támasz mellett, Magyarország irányába kettő
merevítőtartó szerelési egységet elhelyeznek, amely konzolos túlnyúlásának megtartására a 3. támasz felett egy árbócot
helyeznek el. A szabadszerelés a 2. támasz melletti szerelési egység beemelésével, illesztésével és utána a Magyarország
felöli merevítőtartó szakasz visszahúzásával, leengedésével és annak illesztésével ér véget. A merevítőtartó helyszíni
hegesztését 121 – fedett ívű hegesztés tömör huzalelektródával, (35.kép) valamint 136 – porbeles huzalelektródás, aktív

védőgázos ívhegesztéssel készítik. A merevítőtartó szerelésével párhuzamosan halad a szegélyek és kerékvetők
szerelése és hegesztése. A helyszíni kézi hegesztés mennyiségének csökkentése érdekében a kerékvetők hosszirányú
varratait fedett ívű hegesztéssel (121) készítik.

35. ábra

KORROZIÓVÉDELEM

A híd egy szabadon álló létesítmény, amely ki van téve a környezet korróziós, károsító hatásának, ezért a híd légköri
korrozivitási kategóriája az MSZ (STN) EN ISO 12944-5:2008 szabvány szerinti C5-I, a bevonatrendszer tartóssági
követelménye „H” - hosszú. A végleges korróziógátló festék-bevonatrendszer Sa 21/2 felület tisztaságú közepes Ry5
érdességi mélységű acélfelületre készült. A pilon, a merevítőtartó, a ferdekábelek és a kandeláberek RAL 7035
világosszürke színűek, RAL 5005 szignálkék diszitő csíkokkal. A gyalogos és kerékpáros korlát, a kábel lehorgonyzás
és a vandál cső RAL 5005 szignálkék. A merevítőtartó alapozó rétege cinkportartalmú, kétkomponenses epoxi
kötőanyagú, melynek szárazréteg vastagsága 80µm. A közbenső réteg vascsillámos, kétkomponenses, epoxi
kötőanyagúak, melyek szárazréteg vastagsága 160µm. A fedőréteg kétkomponenses, poliuretán kötőanyagú átvonó,
melynek szárazréteg vastagsága 80µm. (36. kép) A pilon alapozó rétege cinkportartalmú, kétkomponenses epoxi
kötőanyagú, melynek szárazréteg vastagsága 80µm. A közbenső réteg vascsillámos, kétkomponenses, epoxi
kötőanyagúak, melyek szárazréteg vastagsága 3x80µm. A fedőréteg kétkomponenses, poliuretán kötőanyagú átvonó,
melynek szárazréteg vastagsága 80µm. (37. kép)
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FERDEKÁBELEK
A kábelek két síkban elhelyezett legyező kialakításúak, lehorgonyzásuk a merevítőtartóban és a pilonban történik. A
kábelek párhuzamos pászmákból készülnek, egyenként a pilonban megfeszítve. A kábelenkénti pászmaszám 43 – 85
között változik. A kábelek 1860 N/mm2 szakítószilárdságú 0,6”-os héterű pászmákból kis menetemelkedéssel kötegelt
párhuzamos pászmákból állnak. A héterű pászmákat zsírral kiöntött polietilén héj veszi körül, továbbá a kábelkötegben
futó egyedi pászmákat is UV sugárzás álló, rezgéscsillapító spirálozással ellátott műanyag burkolócső védi. A
merevítőtartó-bekötés felett vandalizmus elleni védőcsövet kell elhelyezni járdaszinttől mért ~2,5 m magasságig. A
kábeleken és a merevítőtartón lengéscsillapítok kerülnek elhelyezésre, a merevítőtartó belengésének elkerülése
érdekében.
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A borítókép és az 1. kép a Hódút Kft., az 5., 6., 33., 35., és a 36. kép Varga János, a 2. kép Tomáš Vojtěchovský, a 4.,
11., 18., 22. és 23. kép Bauernhuber Ákos, a 13. és 17. kép Gazdag Gergő, a 25. és 26. kép Bogár Árpád, a 27. kép
Viniczai Ferenc, a 35. kép Hlatky Réka fénykép felvétele, a cikk többi felvételét a szerző készítette.

