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Villamosforgalmat átvezető hidak típusai:

• közúti vasúti forgalmat is lebonyolító 

közúti híd

• csak közúti vasúti forgalmat lebonyolító 

híd, (amelyen nem közlekedik, és az idő 

távlatában sem fog közlekedni 

közforgalmú nagyvasúti jármű.)



A tervezés alapkérdései:

• Erőtani méretezés
• teherbírás

• tartósság

• repedéskorlátozás

• helyzeti állékonyság

• merevség

• dinamikai megfelelőség

• Pályaszerkezet
• A zúzottkő ágyazat átvezetésével, zárt pályával

• folyamatos rugalmas ágyazással, zárt pályával

• pontszerű rugalmas ágyazással, zárt pályával

• fa vagy műanyag aljjal, nyitott pályával



Villamosforgalomból származó járműteher (?)



Szabályzati

Tényleges

˂2 t/fm



A tervezés további kérdései:

• Saruk

• Dilatáció kialakítása

• Terelő berendezés

• Vízelvezetés

• Üzemi járda, félreállóhely

• Vizsgálhatóság

• Ütközés elleni védelem



Budapest villamoshídjai

I. A Budapest Közút kezelésében levő hidak

II. A BKV kezelésében levő hidak



II. Azért hidak is vanak…

Budapest Közút:

• Duna-hidak

• Vegyes forgalmú hidak

BKV:

• 1.vonal villamoshídjai

• 2.vonal viadukja

• Lánchídi aluljárók

• 14. vonal Fóti úti híd

• 37. vonal nagyhídjai

• Budafok elágazási műtárgy

• Fogaskerekű hídjai

• Sírkert utcai műemlékhíd

• További 24 kisebb híd



Esettanulmányok I Duna-hidak



II. Azért hidak is vannak…

Szabadság híd felújítása



Tervezési kérdések:

• TERHELÉS:

Tényleges járműteher (A híd közel fele eredeti szerkezet)

• Fáradás a villamosteher hatására

• Pályaszerkezet kialakítása

• Dilatáció kialakítása (mozgó gerber!)

• Szigetelés kialakítása

• Mi legyen a pályaburkolat?

• Szükséges-e fizikai elválasztás?



II. Azért hidak is vannak…

Margit híd



Tervezési kérdések:

• TERHELÉS: 

az 1948-ban átépült és erősített főtartójú szerkezetre új 

pályaszerkezet épült

Lehetőség volt a szabályzati terhelés elérésére

(4x150 kN tengelyterhelés +35 kN/fm megoszló teher)

• Pályaszerkezet kialakítása

• Dilatáció kialakítása 

• Mi legyen a pályaburkolat?

• Fizikai elválasztás módja



Esettanulmány II Fogaskerekű vasút hídjai



Speciális kérdés:

• Hézagnélküli pálya –

• Elmozduló híd !



Városmajor úti híd

l=11,85 m

e=3,25%



Béla király úti híd

l=12,42 m

α= 76⁰

e=10%



Karthauzi úti híd

l=11,80 m

α= 40⁰

e=10 %



Dilatáció megoldása



Szokásos kialakítás

• A mozgó hídhoz az aljak „fixen” vannak 

lekötve

• Mind a vágány, mind a fogasléc 

megszakított

• Így nem keletkeznek járulékos 

igénybevételek



Hézagnélküli pálya

• Sem a sínben, sem a fogaslécben 

nincsen megszakítás

• Ha a híd elmozdul a pálya alatt, fix 

rögzítés esetén abban járulékos 

igénybevételek keletkeznek

• Milyen lehetőségeink vannak?



Városmajor úti híd: 

egyenes és új



Kitámasztott hídfő, megfelelő 

méretezési eljárással

• Síncsatorna kitöltés rugalmassága

• Csatlakozó pálya ágyazat rugalmassága

• Hídfő mögötti háttöltés rugalmassága (!)

• Alapozás rugalmassága



Karthauzi úti híd: ferde



Béla király úti híd: íves és ferde 



Lehetőségek

• Csökkentett szorítóerő

• Elmozduló központosítóléc

• Rugalmas ágyazás

vagy:

Felszerkezetcsere…



Néhány szó a jövőről



II. Azért hidak is vanak…



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


