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Műszaki leírás  

a 

MÁV ZRt. Vasúti hidak állagmegóvása 

15+96 szelv. Gubacsi Dunaág-híd acélszerkezet megerősítése, átépítése, teljes felújítás 

Technológiai tervezés – bontás 

tervdokumentációhoz 

1. Előzmények 
 
A MÁV Zrt. vasúti hidak állagmegóvása projekt részeként megbízást adott a 
FŐMTERV – MSC Konzorciumnak a 15+96 szelvényben lévő Gubacsi Dunaág-híd 
acélszerkezet megerősítése, átépítése, teljes felújítás tervezésére. 
A vasúti híd átépítése során a jelenleg a vasúti hídon lévő kerékpárút áthelyezésre 
kerül a közúti híd II. sz. és a vasúti híd III. sz. főtartója közé, a meglévő vasúti híd IV. 
sz. főtartója, felső keresztkötései, kereszttartói és hossztartói elbontásra kerülnek, 
helyükre új többtámaszú acélfelszerkezet épül. 
Az hídátépítés engedélyezési és kiviteli terveit a FŐMTERV Zrt. készítette. A FŐMTERV 
Zrt. megbízta Társaságunkat a hídátépítés bontási technológiai tervezésével, melyet 
jelen tervdokumentáció tartalmaz. 
 

2. A meglévő vasúti híd általános leírása  
 
A Kvassay-zsilip építésekor lebontott zárógát helyén épült közös alépítményen, külön 
felszerkezeten közúti és vasúti híd.  
A vasúti forgalom az északi hídon történik, egyvágányon. A Gerber-vcsuklós mederhíd 
hossza 146,15 m, a nyílások támaszközei: 45,40+54,48+45,40 m. A szabadnyílások 
hossza a szerkezeti gerendánál 43,76 m+52,48+43,76 m. A főtartók tengelytávolsága 
8,50 m, a vasúti vágány tengelye a IV. főtartótól 2,43 m-re van. A nyíltvágányú, hídfás 
rendszerű híd két hossztartójának tengelytávolsága 1800 mm, a kereszttartók 
tengelytávolsága (a rácsos tartó alsó alsó csomópontjainak távolsága) 4,54 m. A 
Gerber-csuklós rendszerű főtartó konzoljai viszonylag rövidek, 9,08 m hosszúak, a 
befüggesztett tartó hossza 36,32 m, a mozgó Gerber-csukló a csepeli mederpillérnél 
van. 
A parti nyílások 2*1098 m támaszközű, bordás vasbeton szerkezetek. A szabadnyílás 
2*10 m. A felszerkezet az alépítményre támaszkodik. 
A pillérek keszonalapozással készültek. 
A híd tengelye, a rajta átvezett út és a vasúti pálya tengelye egyenes, a keresztezés 
merőleges. 
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A híd teljes hossza 197,80 m; parti vasbeton hidak hossza 22,48 m; acélszerkezetű 
mederhíd hossza 146,15 m. 
A pesterzsébeti oldalon a MÁV vágány ívesen csatlakozik a hídfőhöz, a csepeli oldalon 
a hídfő mögötti szakaszon ív kezdődik. 
A vasúti híd méretezési terve az 1907. évi Vasúti hídszabályzat rendelet szerinti 2 db 
5*17 t-s lokomotív volt.  
2002-ben az MSC Kft. elvégezte a H.4/2000. Utasítás szerinti statikai felülvizsgálatot, 
a vizsgálat szerint a híd a megkívánt szabályzati („U” jelű) terhelésre nem volt 
megfeleltethető. 
A híd kifolyási oldali pályáján kerékpárutat alakítottak ki 2011 októberében. A híd 
befolyási oldali konzoljain közforgalmú gyalogos járda van. A gyalogos járdakonzolhoz 
hídtengelyre merőleges acélszerkezetű lépcsők csatlakoznak mindkét oldalon. 
A konzol alatt vasúti és közcélú közművezetékek haladnak. 
 

3. Bontási munkákat befolyásoló körülmények 
 
A híd alatt lévő Ráckevei-Dunaág hajózható vízfolyás. Az átépítés alatt a középső 
nyílásban 30 m szélességű és 6,40 m magasságú hajózási űrszelvényt kell biztosítani. 
Ezen űrszelvény a középső pillérek között bárhol elhelyezhető. A szélső nyílásokban a 
mederben járom oly módon helyezhető el, hogy a Csepel felőli nyílásban 14 m 
szélességben a kishajó forgalom részére az átközlekedés biztosított legyen. 
Amennyiben az építéstechnológia igényli rövid, pár napos időszakokra teljes hajózási 
tilalom is elrendelhető. 
A bontás és építés időtartama alatt gondoskodni kell a hajózási útvonalak 
védelméről.  
Mindkét oldali parti vasbeton hídszerkezet mederfelőli nyílásában burkolt közút 
helyezkedik el, az átépítés alatt a közúti forgalmat minimum egy forgalmi sávon 
biztosítani szükséges. A csepeli parti híd másik nyílásában jelenleg felhagyott MÁV 
tolatóvágány van. 
A vasúti híd konzolja alatt lévő közüzemi vezetékek nyomvonala az átépítés alatt 
jelentősen nem módosítható. 
 

4. B I. ütem: kerékpárhíd áthelyezése 
 
1. fázis: védőállvány építése 
A mederhíd teljes alsó felületén a főtartókra felfüggesztett védőállvány elhelyezése 
szükséges. 
A védőállvány a II.-III.-IV. főtartókra kerül felfüggesztésre a IV. főtartón konzolosan 
túlnyúlik. 
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2. fázis: előkészítő munkák a kerékpárút áthelyezéséhez 
A II. és III. főtartók között lévő közművezetékek alatti kábeltálcák szakaszosan új 
kábeltálcára cserélendők. A kábeltálcák cseréje során a közművezetékek kiváltása 
nem szükséges. 
A II. főtartón lévő járdakonzol elbontandó.  
A II. és III. főtartók közötti felső keresztkötéseket egyenként ki kell cserélni. 
 

3. fázis: kerékpárhíd építése 
A II. és III. főtartók alsó-külső konzoljain elhelyezendő az új acél kerékpárhíd 
felszerkezet. A felszerkezet gyártási egységei a kivitelező eszközigénye alapján 
határozandó meg. 
 

4. fázis: meglévő kerékpárhíd elbontása 
A kerékpáros forgalom az új kerékpárhídra helyezendő át és a vasúti hídon lévő 
acél kerékpárhíd elbontandó. A bontási munkákat vonatmentes időszakban kell 
elvégezni. 
 

5. B II. ütem: Mederhíd bontása 
 
A vasúti forgalom lezárandó. 
 
1. fázis: közművek áthelyezése, tartozékok bontása 

Vágányzat elbontása. 
A IV. főtartó alatt a védőállvány acél hossztartókkal alátámasztandó. A 
hossztartók a pillérekre fekszenek fel, illetve a III. főtartóhoz ferde rudazattal 
kerülnek felfüggesztésre.  
A közművezetékek új kábeltálcákra helyezendők, a kábeltálcák megtámasztása 
máglyákkal történik, melyek a védőállványra fekszenek fel. 
A közművezetékek áthelyezése után  elbontható a IV. főtartó melletti 
gyalogjárdakonzol. 
 

2. fázis: Befüggesztett acél felszerkezet bontása 
A 12-12 csomópontok közötti befüggesztett főtartó szakasz bontása előtt a 14. sz. 
csomópontok kivétel a felső keresztkötése, kereszttartók és hossztartók 
elbontandók.  
A befüggesztett 36,32 m hosszúságú tartószaaksz kiemelése TS 40 bárkán álló 
daruról történik, teljes hajózási tilalom mellett. 
A főtartó súlya 55 t. 
A 14. sz. csomópontokban lévő keresztkötések és kereszttartók csak darukitartás 
mellett bonthatók el, majd a Gerber csuklók oldását követően a főtartóegység 
bárkára helyezendő és vízi úton elszállítandó. 
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3. fázis: közbenső támasz feletti acélfelszerkezet bontása a pesterszébeti oldalon 

A 8-12. csompontok közötti 18,16 m hosszú főtartó szakasz elbontása előtt a 8. 
csomópont járommal alátámasztandó.  
A Ráckevei-Dunaág alatti talaj felszínközeli szarmata mészkő melyben jármok 
nem verhetők be. A jármok elhelyezése előtt a szarmata mészkő felső felületén 
lévő feltöltés, illetve esetleg mállott, morzsalékos mészkő eltávolítandó és a 
jérom az összefüggő mészkő felületre helyezendő. 
A 4 db 610 mm átmérőjű csőjárom stabilitását min. 1,00 magasságú vízépítési 
terméskőből álló kőszórással, illetve a pillérekhez való kikötéssel kell biztosítani. 
Az összefüggő mészkőfelület magassági helyzete a járomépítés előtt szondázással 
ellenőrzendő. 
Az ideiglenes támasz beépítése után a főtartószakasz rudazatonként elbontandó 
és a hídfő felé kiszállítandó. A rudak bontási sorrendjét a tervlapon feltüntettük. 
 

4. fázis: acélszerkezet elbontása a szélső támaszközben a pesterzsébeti oldalon 
A 0-8 csomópontok közötti 36,55 m hosszú főtartó szakasz bontása előtt a 2. és 6.  
csomópontok kivétel a felső keresztkötések, kereszttartók és hossztartók 
elbontandók.  
A tartószakasz kiemelése a parton álló daruval történik. 
A főtartó súlya 55 t. 
A 2. és 6. sz. csomópontokban lévő keresztkötések és kereszttartók csak 
darukitartás mellett bonthatók el, majd  a főtartóegység bárkára helyezendő és 
vízi úton elszállítandó. 
 

5. fázis: közbenső támasz feletti acélfelszerkezet bontása a csepeli oldalon 
A 3. fázissal megegyező munkafolyamat a csepeli oldalon. 
 

6. fázis: acélszerkezet elbontása a szélső támaszközben a csepeli oldalon 
A 4. fázissal megegyező munkafolyamat a csepeli oldalon.  
A kishajó forgalom a pesterzsébeti szélső nyílásba helyezendő át. 
 

6. B III. ütem: Ártéri vasbeton hidak bontása 
 
A bontás alatt a meder melletti nyílásokban a közúti forgalmat min. egy forgalmi 
sávon fent kell tartani. E miatt itt a bontási állvány kapuzat kialakításával készül. 
Az 1,60 m-re lévő HEB 400-as szelvényű hossztartók HEB 300-as kereszttartók 
segítségével 324 mm átmérőjű kétsoros csőjármokra támaszkodnak fel. 
A csőjármok alatt előregyártott vasbeton lemez helyezendő el vízszintesen, mely alá 
a vízszintes sík kialakíthatóságának érdekében változó vastagságú Ckt feltöltés épül a 
burkolatokra. 
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A hossztartók felett 80 cm-ként helyezendők el a pallókat megtámasztandó 
kereszttartók melyek HEA 120-as szelvényűek. 
A szélső nyílásban az állvány kialakítására nincs kötöttség, így itt rendszerjellegű 
toronyállványzat építhető, mely beépítésénél 54 kN/m2-es teher veendő figyelembe. 
Az állvány méretezése 2 kN/m2 technológiai teherre és az elbontandó felszerkezet 
önsúlyára történt. Az önsúly jellegű terhek biztonsági tényezője 1,35, a hasznos 
terhek biztonsági tényezője 1,5; dinamikus tényező 2,0. 
A közművezetékeket új kábeltálcára kell helyezni, melyet a bontóállványra 
elhelyezett acélmáglyák támasztanak alá. 
 

7. Anyagminőségek 

Acélszerkezet S235 JR MSZ EB 10025-2:2005 

Fapalló F56 II. osztály 

A fapalló kiválasztásánál a szilárdági kategórián túlmenően be kell tartani az 
állványok faanyagaira vonatkozó külön előírásokat. 
 
 

8. Munkavédelem 
 
Az érvényben lévő munkavédelmi és baleset-megelőzési, tűzvédelmi előírásokat 
szigorúan be kell tartani.  
A betartandó munkavédelmi előírásokat a dolgozókkal ismertetni kell. 
 
A kivitelezést csak az ilyen munkára is felkészült vállalat végezheti, megfelelő 
szakképzettséggel rendelkező dolgozókkal. 
Az építő vállalat a saját hatáskörében kialakított általános munkavédelmi és 
balesetelhárítási előírásokat betartani köteles. 
 

9. Bontáshoz szükséges időtartam 
 
B I. ütem: kerékpárhíd áthelyezése – 2 hónap 
B II. ütem: Mederhíd bontása – 1 hónap 
B III. ütem: Ártéri vasbeton hidak bontása – 1 hónap 

Bontási munkák összesen: 4 hónap 

 
 
 
Budapest, 2012. április 




