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Kis nyelvészkedés 

 

 

 

 

 

 

• Monitorozás (monitoring) = folyamatos figyelés 

• „Monitoring” = automata, műszeres-érzékelős 

folyamatos adatgyűjtés, értékelés 



„monitoring” 

1. melléklet a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelethez 

Az egyes engedélykérelmek mellékletét képező 
tervdokumentációk 

• 4. Híd (aluljáró és felüljáró) építésének engedélyezési 
tervdokumentációja 

• 4.2.6. Egyedi méretű vagy egyedi szerkezeti kialakítású 
híd monitoring rendszerének terve. 

 

• 7. Híd kiviteli tervdokumentáció 
A vonatkozó 4. pontban foglaltak szerint összeállított, az 
engedélyezési terv feltételeinek teljesítésével készített 
részletes kiviteli tervdokumentáció 

• 7.2.7. Egyedi méretű vagy egyedi szerkezeti kialakítású 
híd monitoring rendszerének terve. 



A folyamatos figyelés tárgya 

Nincs megszabva, hogy 

mit kell monitorozni, 

ezt a tervező dönti el. 

Első közelítésben a hosszú távú, rendszeres 

figyelés a híd statikai viselkedésére, 

állékonyságára vonatkozik. 

   (A Nagy Testvér figyel.) 



Hozzászólásomban két további területre 
kívánom a figyelmet felhívni: 

 

• Nemcsak új híd, nemcsak nagy vagy 
egyedi híd, hanem meglévő szerkezetek is 
figyelendők (ahol az indokolt) 

• Nemcsak a statikai viselkedés, hanem a 
korróziós állapot követése is figyelmet 
érdemel 

A folyamatos figyelés tárgya 



Meglévő hidak folyamatos figyelése 

A „folyamatos” figyelés ma is adott: 

• a hídmérnök évente 

• fővizsgálat 10 évente 

 

Mikor célszerű (kell) sűríteni? 

• Ha a jelek romlást mutatnak (repedés, mozgás, 
lehajlás stb.) 

• Ha a szerkezeten változtatnak (szélesítés, 
teheráthelyezés, erősítés, havaria stb.) 

 

Hozzáférhetőség – javíthatóság kérdése 

 



Acélszerkezetű hidak: 

 

• A régebbi hidakat nem a mai forgalomra 

és korróziós terhelésre tervezték 

• Főleg a csomópontok a kritikusak 

(szegecselések, csavarkötések, rejtett 

helyek, áthatások, csuklók stb.) 

Meglévő hidak folyamatos figyelése 



 



 



 



Betonszerkezetű hidak 

• A régebbi hidaknál már az építéskor 

történhettek komoly hibák (nem volt kellő 

ismeret, rabok építették stb.) 

• A régebbi hidakat nem a mai forgalomra 

és korróziós terhelésre tervezték 

• Kritikus szerkezetű hidak (szabadon 

szerelt, alsópályás ívhidak stb.) 

 

 

Meglévő hidak folyamatos figyelése 







 



 



A folyamatos figyelés  

technikai háttere 

Rendelkezésre áll: 

• Érzékeléstechnika 

• Adatgyűjtés 

• Adattovábbítás 

• Feldolgozás 

 

De az értékelés megmarad a hozzáértő 
mérnöknél! 



Egy példa (nem megoldás) 



Egy példa (nem megoldás) 



Egy példa (nem megoldás) 



Egy példa (nem megoldás) 

nyúlásmérő 



Egy példa (nem megoldás) 

Nyúlásmérő - lehatárolás 



Egy példa (nem megoldás) 

nyírásmérő 



Egy példa (nem megoldás) 

terhelésmérés 



Egy példa (nem megoldás) 

hőmérsékletmérés 

repedéstágasságmérés 



 

Ha a lehajlás 

• terhelésfüggő 

• hőmérsékletfüggő 

           de egy határon belül marad… 

 

Ha a lehajlás folyamatosan nő… 

Egy példa (nem megoldás) 



Korróziós állapot figyelése 

A korróziós mérnök fegyvertára: 

 

• Külső körülmények mérése 

• Nedvességtartalom mérés  

• Betonszilárdság ellenőrzés 

• Kloridtartalom mérés 

• Karbonátosodási mélység mérés 

 



• Acélbetétek helyének meghatározása 

(vaskereső, radar) 

• Acélbetétek korróziós 

veszélyeztettségének meghatározása 

potenciálméréssel (Canin) 

• Endoszkóp 

• Termovízió-termográfia 

• Ultrahang 

• Impact-Echo 

 

Korróziós állapot figyelése 







Folyamatosan mérhető: 

• Nedvességtartalom 

• Környezeti tényezők (hőmérséklet, 

páratartalom) 

 

A többi jellemző mérése egyedi, nem (vagy 

csak igen bonyolultan) automatizálható. 

Maradnak a helyszíni, lehetőleg mérsékelt 

roncsolással járó vizsgálatok. 

Korróziós állapot figyelése 



• A korróziós folyamatok viszonylag lassúak. 

• Folyamatos figyelésük méréstechnikailag 

nemigen oldható meg. 

• A nedvességtartalom mérése a kritikus 

helyeken indokolt, mert a korróziós 

folyamatokhoz mindig kell nedvesség 

(kritikus helyeken, AKS) 

• Javasolható a korróziós vizsgálatok 

erősítése, mert sok következménykárt meg 

lehet előzni az idejében végzett javításokkal 

Korróziós állapot figyelése 



Összefoglalás, javaslat 

1. A nagyprojekteken 

kívül a meglévő, 

kritikus állapotú hidak 

folyamatos figyelése is 

fontos 

 

 

 

 

2. Javasolható a kritikus állapotú hidakból 

szerkezeti megoldásonként 1-1 kiemelt, 

kísérleti figyelése, a módszerek 

fejlesztésére és kipróbálására 

3. Meggyőződésem, hogy van erre megfelelő 

szellemi potenciál 


