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Mellékletek 

Vizsgálati jegyzőkönyv: Megszilárdult beton Schmidt-kalapácsos vizsgálata 

1. Előzmények 

2022. márciusában megkeresés érkezett Kimle Község Önkormányzatától (továbbiakban 

Megrendelő) részéről az Universitas-Győr Nonprofit Kft. felé az alábbiakban megfogalmazott 

témát érintően. 

Kimlei régi közúti híd pillérjeinek vizsgálatai. 

2022.03.28. napon keltezett árajánlat alapján a hídpillérek vizsgálata az alábbiakban részletezett 

műszaki tartalom szerint. 

Az ajánlatot képező vizsgálatok: 

• Lézerszkenneres felmérés 

• Hídpillér szemrevételezésen alapuló felületi állapotvizsgálata 

• Schmidt kalapácsos betonszilárdság vizsgálat 

• Felszíni betonacél keresés 

Az árajánlat 2022. március 29-én elfogadásra került a Megrendelő részéről és ugyanezen a 

napon meg is érkezett a megrendelés az Universitas-Győr Nonprofit Kft. felé a tárgyi 

vizsgálatokra. A helyszíni vizsgálatok 2022. április. 05-én zajlottak le. 

A hídpillérek elnevezése a Mosoni-Duna folyásirányának megfelelően (balról-jobbra) történt, 

azaz az 1. pillér a bal parti, azaz a Vízpart utca felőli, míg a 4. pillér a jobb parti, azaz a Híd 

utca felőli. A pillér bal és jobb oldala is ennek megfelelően került elnevezésre. 

A vizsgálatok során kizárólag az 1. és 2. jelű pillér állapotértékélésére koncentráltunk, hiszen a 

Megrendelő által közölt információk szerint a pályázatban ez a két hídpillér kap szerepet. A 

hídpilléreket motoros csónak segítségével közelítettük meg, melyet a Megrendelő biztosított 

számunkra. 

Jelentésünkben foglaltak, mérési eredmények kizárólag a vizsgált 1-es és 2-es jelű hídpillérekre 

vonatkoznak. 

A vizsgálati elrendezések összeállításához és a vizsgálati paraméterek meghatározásához az 

alábbi dokumentumot használtuk fel: 1 e-UT 09.04.11 [ÚT 2-2.204]: Közúti betonburkolatok 

és műtárgyak roncsolásmentes vizsgálata Schmidt-kalapáccsal és ultrahanggal.  
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2. Vizsgálati eredmények 

2.1 1. jelű pillér állapotértékelése 

A pillér beton köpenyén kettő nagykiterjedésű, a teljes pilon keresztmetszet mentén végigfutó 

szerkezeti repedés figyelhető meg, továbbá a pillér jobb oldalán a kifolyási szakaszon egy 

kisebb repedés is észlelhető. 

A belső magban található faszerkezet állapotáról információt nem tudtunk szerezni. 

Az 1. jelű pillér esetében az alsó kiszélesedő falrész mentén megfigyelhető utólagos elkészített 

lejtésképző betonréteg elvált a környező betonfelületekről. 

A hídpillér jobb oldalán, azaz a medervonal felőli oldalon a pillér alsó, vízzel érintkező részén 

jelentős méretű felületi hiányosságok vannak a pillér hátsó szakaszán. 

Az 1. jelű pilléren nyolc helyen végeztünk el Schmidt kalapácsos mérést a pillér kerülete 

mentén egyenletesen elosztva. A vizsgálati eredményeket a mellékletben szereplő: „Vizsgálati 

jegyzőkönyv Megszilárdult beton Schmidt-kalapácsos vizsgálata” tartalmazza. 

A becsült betonminőség a korábbi B100-as betonszilárdsági osztálynak feleltethető meg. 

A beton felülete mentén kézi betonacél kereső műszer segítségével a betonacél armatúráról is 

próbáltunk képet kapni, azonban a vizsgálat alapján kijelenthető, hogy a pillér szerkezeti 

vasalással nem rendelkezik. Kizárólag a pillér átellenes falait összekötő merőlegesen 

elhelyezett átkötővasakat fedeztünk fel ~1,00 m –es osztásban. 

A repedések tágasságát több ponton mértük, ezekről az alábbi táblázat ad képet. 

1. táblázat: az 1. pillér mentén mért repedéstágassági értékekék 

Pozíció Jel 
A repedéstágasság mért értéke [mm] 

felmenő falon alsó szakaszon 

bal oldal 
1/B/I. 6,0 6,2 5,6 2,4 6,3 5,0 4,8 4,7 4,0 3,6 

1/B/II. 6,2 6,0 5,5 4,7 6,7 4,6 3,8 3,6 3,4 3,3 

jobb oldal 

1/J/I. 6,2 4,4 6,5 6,1 5,8 5,2 5,0 4,7 4,7 4,5 

1/J/II. 7,1 7,5 7,4 7,2 7,9 7,8 6,6 5,4 5,2 7,4 

1/J/III.      0,4 0,4 0,8 1,36 1,46 

 

Jelmagyarázat: 1/J/I. 

• 1 – 1. pillér 

• J – jobb oldal 

• I. - I. számú repedés folyásiránynak megfelelően 
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A vizsgálati helyekről, valamint a repedések elhelyezkedéséről az alábbi képek adnak 

áttekintést. 

 

1. kép  1. pillér jobb oldala: mérési helyek és a repedéstérkép 

 

2. kép  1. pillér bal oldala: mérési helyek és a repedéstérkép 

 

3. kép  Az 1. jelű pillér jégtörő éle 
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4. kép  A hídpillér hátsó nézete, a kimosási jelenség 

       4  

dpillér mentén végihalad ó szerkezi repedések 

5. kép  A 1. jelű hídpillér mentén végihaladó szerkezeti repedések 

  



5 

2.2 2. pillér állapotértékelése 

A pillér beton köpenyén három nagykiterjedésű, a teljes pilon keresztmetszet mentén végigfutó 

szerkezeti repedés figyelhető meg, továbbá a pillér jobb oldalán a kifolyási szakaszon egy 

további nagykiterjedésű repedés is észlelhető. 

A pillér alapozásakor lehajtott előregyártott vasbeton szádfalak nagyon rossz állapotban 

vannak, a betontakarás megszűnt, a betonacélok közvetlen a vízzel érintkeznek. A víz befolyt 

a szádfalak mögé és komoly kimosódási folyamat ment végbe a belső területen, a pillérfal alatt 

jelentős méretű üregek találhatóak. 

A jégtörő él a vízvonal környezetében hiányos. 

A belső magban található faszerkezet állapotáról információt nem tudtunk szerezni, azonban a 

pilléren található két üreg lehetőséget biztosított arra, hogy a beton köpeny vastagságáról képet 

kaphassunk. Ezen a két helyen megmértük a betonköpeny vastagságát, és kb. 20-25 cm-es 

értékeket mértünk. 

A 2. jelű pilléren hat helyen végeztünk el Schmidt kalapácsos mérést a pillér kerülete mentén 

egyenletesen elosztva. A vizsgálati eredményeket a mellékletben szereplő: „Vizsgálati 

jegyzőkönyv Megszilárdult beton Schmidt-kalapácsos vizsgálata” tartalmazza. 

A becsült betonminőség: B100-as, betonszilárdsági osztálynak feleltethető meg. 

A beton felülete mentén kézi betonacél kereső műszer segítségével a betonacél armatúráról is 

próbáltunk képet kapni, azonban a vizsgálat alapján kijelenthető, hogy a pillér szerkezeti 

vasalással nem rendelkezik. Kizárólag a pillér átellenes falait összekötő merőlegesen 

elhelyezett átkötővasakat fedeztünk fel ~1,00 m –es osztásban, ugyanúgy mint az 1. jelű pillér 

esetén. 

2. táblázat: a 2. pillér mentén mért repedéstágassági értékekék 

Pozíció Jel 
A repedéstágasság mért értéke [mm] 

A pillérfalon alsó szakaszon 

bal oldal 

2/B/I. 3,8 5,1 2,8 1,9 1,6 1,7 1,9 1,7 1,6 0,0 

2/B/II. 2,7 1,9 2,8 2,1 3,2 2,9 1,7 1,3 2,4 1,4 

2/B/III. 3,4 2,8 2,6 2,1 2,3 2,2 2,4 2,0 2,2 2,4 

jobb oldal 

2/J/I. 2,0 1,1 1,7 1,5 1,7 1,2 1,6 1,4 0,9 0,2 

2/J/II. 1,1 0,9 1,1 0,8 0,7 0,8 1,3 1,0 0,8 0,1 

2/J/III. 2,7 2,6 2,5 2,3 2,7 2,9 2,4 2,9 2,4 1,9 

2/J/IV. 3,5 2,6 2,7 2,4 2,3 1,9 1,6 1,9 1,0 0,0 

 

Jelmagyarázat: 2/J/I. 

• 2 – 2. jelű pillér 

• J – jobb oldal 

• I. - I. számú repedés folyásiránynak megfelelően 
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A vizsgálati helyekről, valamint a repedések elhelyezkedéséről az alábbi képek adnak 

áttekintést.  

 

6. kép  2. pillér jobb oldal: mérési helyek és a repedéstérkép 

 

7. kép  2. pillér bal oldala: mérési helyek és a repedéstérkép 
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8. kép  A 2. jelű hídpillér jégtörő éle, az alsó szakasz hiányos 

 

9. kép  A 2. jelű hídpillér hátsó nézete 

  

10. kép  A 2. jelű hídpilléren található üregek és a belül látható eredeti faszerkezet  
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11. kép  A vasbeton szádfalak mögötti üregek 

  

  
 

  

12. kép  A 2. jelű hídpillér mentén végihaladó szerkezeti repedések  



9 

2.3 3. és 4. pillér 

 

13. kép  3. pillér jobb oldala: repedéstérkép 

 

14. kép  a 3. pillér bal oldala: repedéstérkép 

 

15. kép  4. pillér bal oldala, a pillér vizsgálat során nem volt megközelíthető  
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3. Lézerszkenner 

Feladat meghatározása 

Pillérek felmérése lézerszkennerrel, eredmény pontfelhő EOV koordinátarendszerbe 

transzformálása. 

Eszközök 

• Leica HDS 6200 Lézerszkenner 

• Leica TCRP 1201 mérőállomás 

• Leica GS10 GNSS vevő és AS10-es antenna 

Helyszíni felmérés 

A felméréshez GPS vevővel hálózatos RTK mérési módszerrel két alappontot határoztunk 

meg, 101 és 102 pontokat, amelyeket a helyszínen karóval és szeggel jelültük meg. 

Mérőállomással a 101-es alapponton megmértük a lézerszkenner álláspontjainak 

összeillesztésére kihelyezett jeltárcsákat és ellenőrző méréseket hajtottunk végre a pillérek 

alakjelző pontjaira vonatkozóan.   

Lézerszkennerrel mindkét parton két- két álláspontról végeztük a részletmérést. 

Feldolgozás 

A mérőállomással felmért illesztőpontok pontok koordinátái: 

• 1001:  524318.22  277067.87  113.99 

• 1002:  524333.29  277077.43  113.54  

• 1003:  524364.01  277038.84  113.76  

• 1004:  524342.82  277026.44  114.45  

 

A pontfelhő beolvasást és zajszűrését követően a négy helyen rögzített pontfelhőt kellett 

összeilleszteni legalább 3-3 közös illesztőpont kiválasztásával, majd az egysített pontfelhőt 

transzformáltuk EOV vetületi koordinátarendszerbe. 

Transzformációs paramétek: 

 

A transzformált pontfelhő sűrűsége megközelítőleg 10 000 pont / m2 

A könnyebb kezelhetőség érdekében a pillérek el lettek választva a környezettől, illetve a 

bal oldali parton lévő objektumok is leválogatásra kerültek, eltérő színezéssel megjelenítve.  
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Eredménytermékek 

• xyz – koordináta lista a pontfelhőről, külön állományokban a pillér és a 

környezete 

• e57 és pts formátumokban a pontfelhő 

• Autocad-es importhoz .rcp kiterjesztésű állomány 

 

1. ábra: A felmérés közvetlen eredményterméke 

 

 

2. ábra: Az elkülönített szerkezeti elemek 
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3. ábra: Vízszintes metszetek a pillérekről 

A felmérési eredmények elérhetőek a következő webhelyről: 

 https://drive.google.com/drive/folders/1JKjuM-53KFHGri-91xOasdJTkkzvyqOt?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1JKjuM-53KFHGri-91xOasdJTkkzvyqOt?usp=sharing

