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A HÍD SZERKEZETE



M1 autópálya 

71+794 km 

szelvényében lévő 

710 törzsszámú 

Miklóstanyai 

dülőúti híd



2017. január 27-én 17 óra körül az Ml autópálya 71+794 km

szelvénye feletti Miklóstanyai dűlőúti híd balpálya leállósáv melletti

pillérének egy gumigyártási alapanyagot/segédanyagot szállító

nyerges vontatós kamion ütközött.

TŰZESET



A PILLÉR KÁROSODÁSA



A FEJGERENDA KÁROSODÁSA



A KERESZTTARTÓ KÁROSODÁSA



A HÍDGERENDÁK KÁROSODÁSA



A PÁLYABURKOLAT KÁROSODÁSA



GEODÉZIAI FELMÉRÉS



TŰZ HATÁSA A BETONRA



A HÍDVIZSGÁLAT MÉRNÖKI KÉRDÉSEI 

„KÉTSÉGEI”

- milyen hosszan tartott a tűz?

- mekkora volt a maximális hőmérséklet?

- milyen mélyen károsodott a szerkezeti 

elem?

- mekkora az anyagok szilárdság-

csökkenése?



Mi történik a betonnal magas hőmérséklet hatására?

Szerkezeti elem 

tönkremenetele

Szerkezeti anyag 

károsodása

Gotthard alagút, 2001



 

- megszilárdult cementpép

BETON

- adalékanyag

- szálak



kémiai és fizikai 

változások

ÖSSZETEVŐK

- megszilárdult cementpép

- adalékanyag

- szálak

Hőm. megszilárdult cementpép adalékanyag polipropilén szálak

1200°C olvadás

1000°C

800°C CaCO3 bomlása

700°C CSH bomlása

600°C kvarc

500°C Ca(OH)2 bomlása átalakulása

400°C

bomlás

200°C a cementkő dehidratációjá-

nak kezdete olvadás

100°C ↑ víz távozása



A BETON s-e DIAGRAMJÁNAK VÁLTOZÁSA A 

HŐTERHELÉS HATÁSÁRA (fib bulletin 38, 2007)



A HÍD ÁLLAPOTA A TŰZ UTÁN



A hídpillér állapota  a tűzeset után
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A műanyagbevonat károsodása

A beton károsodása a tűz eset  után



A kereszttartók és a 

főtartartók károsdása  a 

tűz után.



TŰZ UTÁNI ÁLAPOTFELMÉRÉS



Karbonátosodásodott 

réteg vastagság mérése
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Beton szilárdságbecslés 

Schmidt-kalpáccsal



Acél 

szilárdságbecslés 

Poldi-kalpáccsal



Az oszlop izoterma 

vonalai



A fejgerenda izoterma 

vonalai



A főtartók izoterma 

vonalai



A HÍD TEHERBÍRÁSA



STATIKAI SZÁMÍTÁS FELTÉTELEI

- betonszilárdság B500 helyett B400 

(tervezett B280 illetve B400)

- „beégési mélység” (500°C feletti 

tűzterhelés) maximum 2-5 cm

- „beégési szakasz” szilárdságcsökkenése 

maximum 60%

- a baleset előtti állapotban a szerkezet 

megfelelő volt



A SZERKEZETI ELEMEK MEGFELELŐSÉGE

- pilléroszlop nyomásra 

– az eredetivel egyenértékű

- pilléroszlop ütközésre

– 400 kN-ra 3-szorosan megfelel

- fejgerenda teherbírása

– az eredetivel egyenértékű

- hídgerendák teherbírása

– gyakorlatilag változatlan



A SZERKEZET MEGFELELŐSÉGE

- a baleset nyomán a híd szerkezet elemeinek és a 

hídszerkezet egészének teherbíróképessége

változatlan

- a hídszerkezet üzemi teherre a feltételezett 

folytatólagos többtámaszú tartóként működik

- a szerkezeti elemek károsodásai a leromlás 

felgyorsulását, a várható élettartam csökkenését 

válthatják ki



A HÍDSZERKEZET 

HELYREÁLLÍTÁSA



A SZERKEZETI ELEMEK JAVÍTÁSA

- Pillér, fejgerenda – lokális betonjavítás után 5 cm-

es acélhálóval erősített lőttbetonos köpenyezés

- Hídgerendák, külső szegély – a betonfelületek 

korrózióvédelmi bevonatásnak teljes felújítása, 

pótlása



KÖSZÖNJÜK A 

FIGYELMET!


