
1 

 

Tóth Axel R. 

hidász területi főmérnök 

 

MÁV Zrt. PÜF 

Híd és Alépítményi Osztály 

 

VISEGRÁD,  

2015. június 10-11. 

HIDÁSZ 

NAPOK  

2015  

 

Nagyfolyami vasúti 

hidak hídfőinek és 

pilléreinek 

problémaköre 



A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN 
2 

Bevezetés 

 

Nagyfolyami vasúti hídállag, műszaki adatok 

(keszon alapozás) 

 

Üzemeltetői tapasztalatok 

(Déli Duna-híd, Algyői Tisza-híd, Kremsi Duna-híd) 

 

Beavatkozások 

(Északi Duna-híd, Algyői Tisza-híd, Déli Duna-híd,  

Bajai Duna-híd, Szolnoki Tisza-híd) 
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ОСЖД (OSzZsD) értekezlet 

Varsó, 2015. 06. 01-03.  

Vasutak Együttműködési Szervezete (PKP, RZD, UZ, ZR,…) 

• Információs anyag  MÁV Zrt. vezetésével döntvény 
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Nagyfolyami vasúti hídállag, 

műszaki adatok 

• Átlagos hídhossz: 416,5 m 

 

• Átlagos támaszköz: 47,4 m  

• Támaszközök száma: 124 db 

ártéri szerkezet(ek) mederszerkezet(ek) ártéri szerkezet(ek)

Komáromi vasúti híd 494 (102,90+103,32+103,32+102,90)+81,84

Bp. Északi vasúti híd 665 (7x93,00+22,40)

Bp. Északi vasúti öbölág híd 234 (56,99+71,02+56,99)

Bp. Déli összekötő vasúti híd (jobb vágány) 472 (97,80+98,52+98,52+97,80)

Bp. Déli összekötő vasúti híd (bal vágány) 472 (97,80+98,52+98,52+97,80)

Bp. Gubacsi közös közúti-vasúti Dunaág híd 189

Bajai közös vasúti-közúti híd 569 (102,96+103,48+103,48+102,96) (52,00+52,30+52,00)

Tokaji vasúti híd 209 69,70+69,20+69,70

Tiszafüredi vasúti híd 266 29,80+68,90 68,90+68,90+29,80

Kiskörei közös vasúti-közúti híd 604 (14x11,95+11,80+10,90) 46,80+66,00+46,80 (11,15+12,35+18x12,10)

Szolnoki vasúti híd 388 4x38,90 (96,85+96,85) 38,90

Tiszaugi közös közúti-vasúti híd 306 51,40 101,76+101,76 51,40

Csongrádi vasúti híd 502 (41,40+2x42,00+41,40) (107,70+120,00+107,70)

Algyői vasúti híd 461 (4x52,48) 104,40 (2x52,48+42,00)
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Nagyfolyami vasúti hídállag, 

műszaki adatok 
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Komáromi vasúti híd 1909 1954 x x x x

Bp. Északi vasúti híd 1896 2008 x x x x x

Bp. Északi vasúti öbölág híd 1896 1955 x x x x x

Bp. Déli összekötő vasúti híd (jobb vágány) 1877 1948

Bp. Déli összekötő vasúti híd (bal vágány) 1877 1953

Bp. Gubacsi közös közúti-vasúti Dunaág híd 1924 1947 x x x

Bajai közös vasúti-közúti híd 1908 1950 x x x x

Tokaji vasúti híd 1890 1949 x x x

Tiszafüredi vasúti híd 1891 1949 x x x x

Kiskörei közös vasúti-közúti híd 1906 1958 x x x x

Szolnoki vasúti híd 1888 2014 x x x x

Tiszaugi közös közúti-vasúti híd 1929 1952 x x x

Csongrádi vasúti híd 1903 1986 x x x

Algyői vasúti híd 1902 1976 x x x x

Alapozás 

módja
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Keszon alapozás 

A rendszer felépítése: 

• alul nyitott szekrény 

• túlnyomásos munkakamra 

• aknacső 

• kamraszerű légzsilip 

• anyagzsilip 
 

A munkafolyamat: 

• szekrény süllyesztése 

• víz kiszorítása 

• föld kitermelése és ürítése 

• falazat fokozatos építése 

• bebetonozás 
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Hatás, 

változás

Meghibásodás, 

probléma

folyami áramok 

(víz és hordalék) 

kimosódás, üregesedés 

(fuga, magbeton) 

pillérek körüli örvények 
mederelfajulás, 

befogási hossz csökkenése

hordalék, jégzajlás, 

hajóütközés 

burkolat, őrfal, keszon acél 

köpeny károsodása

beépített anyagok minősége, 

beépítési technológia

inhomogén pillérek nyírási 

teherbírása?

fékezőerő növekedése 

(∆szabvány, ∆hatásszakaszok)

alapozás-felmenőfal kapcsolat 

nyomatéki teherbírása?

Üzemeltetői tapasztalatok 

A 100-130 éves alépítményt érő hatások, meghibásodások: 

legkorosabb,  

nem látszó részek  

 

 

nehezen vizsgálhatóak 

  

 

diagnosztikai 

célvizsgálat 

 

 

állapotértékelés, 

statikai vizsgálat Fokozott üzemeltetői felügyelet kell!  
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Üzemeltetői tapasztalatok 

Budapesti Déli vasúti Duna-híd 

alapozás: 1877 
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1945 

Üzemeltetői tapasztalatok 

Budapesti Déli vasúti Duna-híd 
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2006-7 

 pakker, habarcspumpa 

homokzsák- 

zsalu 

Üzemeltetői tapasztalatok 

Budapesti Déli vasúti Duna-híd 
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Pillérdiagnosztika (Vertikor-Alpin Kft. + PTE Műszaki Kar + 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet) – vizsgálati módszerek: 

• Szemrevételezés (víz alatti részek búvárokkal, tapogatással)  

• Roncsolásmentes geofizikai vizsgálatok 

• szeizmikus tomográfia (vhullám,long - egyirányú nyomószilárdság); 

• georadar (elektromágneses impulzus - fizikai tulajdonság - réteg); 

• lyukradar (függőleges furat - anomáliák mélysége, távolsága). 

• Fúrt mintavétel (Ø50, 100-120 cm) 

• Videoendoszkóp (kőburkolat, magbeton) 

Üzemeltetői tapasztalatok 

Budapesti Déli vasúti Duna-híd 
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Pillérdiagnosztika – megállapítások: 

• Teherbírását, állékonyságot veszélyeztető károsodás nincs.  

• Építési technológia, környezeti hatások  anomáliák, üregek. 

• A mederpillérek kitöltő anyaga rendkívül inhomogén. 

• Rendkívül sok vízszintes hézag, üreg található  
(pillértest-alap kapcsolatnál is). 

• A magbeton szilárdsági osztálya:         C12/15 

• A gránit burkolókő szilárdsága:          53,03 N/mm2 

 

 

Hajlító-húzófeszültségek és nyíró-igénybevételek felvételére  
csak korlátozott mértékben alkalmas! 

Üzemeltetői tapasztalatok 

Budapesti Déli vasúti Duna-híd 
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Üzemeltetői tapasztalatok 

Algyői vasúti Tisza-híd 
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Üzemeltetői tapasztalatok 

Algyői vasúti Tisza-híd 

Fix-sarus pillérek statikai felülvizsgálata (MSc Kft.): 

• folytatólagos felszerkezetek  hatásszakasz-változás: 

• jobb part:  104,40+0,94+(52,48+52,48+42,00) = 252,30 m 

• bal part:       (52,48+52,48+52,48+52,48) = 209,92 m 

• számítás 1976. évi VH és MSZ-07-2306/2-90 szerint 

 

• mértékadó fékezőerők:      

      VH76    MSZ 

• jobb part (VI.):  2108 kN   5046 kN                                

• bal part (IV.):   1728 kN   4200 kN 

 

Felmenőfal-alaptest kapcsolat megerősítendő! 

2001 
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Üzemeltetői tapasztalatok 

Kremsi vasúti Duna-híd 

• 125 éves kőpillérek 

• 13 m mély keszon  

• többszöri felújítás 
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Üzemeltetői tapasztalatok 

Kremsi vasúti Duna-híd 

2005. 12. 18.  
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Üzemeltetői tapasztalatok 

Összefoglalás 

A magyarországi és nemzetközi tapasztalatok alapján a 
tervezett felújítások, átépítések keretében kezelendők:  

1. Víz alatti részek kimosódás, üregesedés elleni védelme. 

2. Mederfenék elfajulás elleni védelme. 

3. Hordalék, jégzajlás, ütközések okozta károsodások javítása. 

4. Magbeton inhomogenitásának helyreállítása. 

5. Hajóütközésekkel szembeni biztonság növelése (nyírás). 

6. Fékezőerő felvétele (hajlító-húzó teherbírás növelése)  

• alapozás-felmenőfal kapcsolat megerősítése, 

• hídfők átalakítása. 
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Beavatkozások 

Budapesti Északi vasúti Duna-híd 

2007-9 

Pillérek állapotvizsgálatának eredménye:  

• felületi hibák, hiányok, nagyobb fúgahiányok, felfagyások, 

• pillérek lábazatánál a kőszórás hiányos,  

• a gránitburkolat jó minőségű és megfelelő szilárdságú, 

• a magbeton gyenge minőségű, inhomogén, vízzel átjárt  
(törmelékes, kötőanyag nélküli, iszappal szennyezett). 

Fékező- és indítóerők felvételére alkalmatlan! 
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Speciális sarurendszer (Maurer Söhne GmbH): 

• lökésközvetítő készülékek (hidraulikus féktámasz), 

• műgumi ütközőbakok, 

• gömbsüveg (SIP-S), henger (SIP-SU) és sík (KGA, KGE) 
csúszófelületű saruk 

 

 

 

 

 

 
Hídfők átalakítása és megerősítése szükséges! 

Beavatkozások 

Budapesti Északi vasúti Duna-híd 
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Beavatkozások 

Budapesti Északi vasúti Duna-híd 
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Beavatkozások 

Budapesti Északi vasúti Duna-híd 
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IV. sz. pillér megerősítése VH76 szerinti fékezőerőre: 

Beavatkozások 

Algyői vasúti Tisza-híd 

C30 

vasbeton 

 

2x10+9db 

Ø36 mm  

950/1050  

DYWIDAG  

250 (150) kN 

+ kiinjektálás 

 

RENO-matrac 
terítés 

Antikorr Kft. 

2011 
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Beavatkozások 

Algyői vasúti Tisza-híd 
Antikorr Kft. 
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Beavatkozások 

Algyői vasúti Tisza-híd 
Antikorr Kft. 
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Beavatkozások 

Budapesti Déli vasúti Duna-híd 

Pillérdiagnosztika – javaslatok: 

• A szerkezet repedéseinek, kitöltetlen fugáinak tömítése. 

• A pillérek kitöltő anyagának homogenizálása injektálással. 

• A pilllérek megerősítése a pillértesteken átfúrt kb. 200 mm 

átmérőjű, függőleges nagyszilárdságú vasbeton cölöpökkel. 

• A pillérek körüli őrfal és kőszórás helyreállítása. 

• A pillérek legfelső részének vízzáróvá tétele. 

 

I. ütem:  - felmenőfalak és pilléralapok injektálása,  

     - kőburkolat, beton falfelület és a pillérfejek javítása. 

II. ütem: - pilléralapok helyreállítása vasbeton köpenyezéssel,  

               - pillér/medervédelem helyreállítása.  

2020-ig: - átépítés keretében fékezőerő átrendezés (+3. vg.). 

2007 

2012-13 
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Beavatkozások 

Budapesti Déli vasúti Duna-híd 
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Beavatkozások 

Budapesti Déli vasúti Duna-híd 
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Beavatkozások 

Budapesti Déli vasúti Duna-híd 
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Beavatkozások 

Budapesti Déli vasúti Duna-híd 
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Beavatkozások 

Bajai vasúti-közúti Duna-híd 
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Beavatkozások 

Bajai vasúti-közúti Duna-híd 

Korszerűsítést megelőző alépítményi vizsgálatok 
(hídvizsgálat, mederfelvétel, homogenitás-vizsgálat): 

• üregesedés megszüntetése, 

• hajóütközésből eredő károsodások helyreállítása, 

• alaptest-pillér kapcsolat javítása, 

• mederelfajulás megszüntetése, védelme. 

 

… 

IV. ütem:  - keszon és pillérfelépítmény kapcsolatánál  

         bennmaradó acél zsaluzattal vasbeton köpeny, 

        - pillérek felületi javítása (tisztítás, fugázás),  

       - pillérek körüli RENO-matrac terítés és kőszórás. 

 

-2009 

2014- 
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Beavatkozások 

Bajai vasúti-közúti Duna-híd 

 

        

keszonra 1,50 m-t, 
pillérre 1,00 m-t fed 

 

3 nyílás hajózható: 
közbenső támaszon 

két ütemben, 
féloldalasan 

helyezendő el 

 

pozícionáló sínek, 
ütközőlemezek, 

lánctalpas kocsik, 
menetes távtartók  

 

együttdolgoztató 
csapok + armatúrák 
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Beavatkozások 

Bajai vasúti-közúti Duna-híd 
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Beavatkozások 

Bajai vasúti-közúti Duna-híd 
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Beavatkozások 

Szolnoki vasúti Tisza-híd 
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Beavatkozások 

Szolnoki vasúti Tisza-híd 

- mederhíd: 2 egyvágányú felszerkezet  

- ártéri hidak: széthúzás + ortotrop    

  pályalemez (gerinclemezes főtartókra) 

2014- 
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Beavatkozások 

Szolnoki vasúti Tisza-híd 

Megelőző hídvizsgálat megállapításai: 

 Alapkárosodás, elégtelen teherbírásából elmozdulás nincs. 

 Hídfőkön és pilléreken a munkahézagoknál repedések. 

 Számos helyen betonhiba, repedés, mészkiválás.  

 

A hibák szakszerű javítása, majd felületvédelme esetén az 

alépítmények alkalmasak a 160 km/h-ra. DE az EC szerinti, 

több, mint 2x indító- és fékezőerőt szükséges figyelembe venni.  

 

 

Fékezőerő átrendezése vagy  

a támaszok erősítése és fix saruk átrendezése szükséges! 
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Beavatkozások 

Szolnoki vasúti Tisza-híd 

Beavatkozások: 

 málló beton részek eltávolítása és pótlása,  

 repedt és/vagy málló kövek cseréje,  

 kövek közti hiányos vagy repedt habarcsrészek pótlása, 

 sarugerendák hosszának konzolos növelése, 

 falazatok fejgerendájának átépítése, kiszélesítése, 

 felmenő falazatok burkolása (fagy- és kopásálló kövek), 

 pillérek körül RENO-matrac terítés. 

 

Megerősítések: 

 Hídfők (fa cölöp):   új alaptest + 3 db vb. oszlop + vb. fejlemez 

 pillérek fix saruval: új alaptest + köpeny + DYWIDAG 
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Beavatkozások 

Szolnoki vasúti Tisza-híd 
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Beavatkozások 

Szolnoki vasúti Tisza-híd 
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Beavatkozások 

Szolnoki vasúti Tisza-híd 
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Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket! 

 

 
 

Tóth Axel R. 

toth.axel@mav.hu 

(1) 511-3589 

(30) 422-5940 
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