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Tervezéssel szemben támasztott követelmények

- Egyedi megjelenés

- Kizárólag önkormányzati területek vehetők igénybe

- M19 sz. úton távlati 2x2 sávra bővítés figyelembevétele  - közbenső támasz nélküli szerkezet 



HÍDSZERKEZET FŐBB ADATAI

• Ívszerkezet támaszköze: 47m

• Ívmagasság: 12m

• Keresztezési szög: 54° (pályaszerkezet és M19 tengelye) 64° (ívszerkezet és M19 tengelye)

• Korlátok között átvezetett szélesség: 3m

• Hasznos teher: 5kN/m2

• Teljes átjutási hossz: 120fm

• Acélsúly: 70tonna

TERVFÁZISOK

• Engedélyezési terv: 2017. szeptember – 2017. december

• Kiviteli terv: 2018. november – 2019. május



• A rámpák 15%-os meredekségének (kombinálva nyújtott lépcsőkkel: 15cm fellépő, 90cm belépő) 

oka az 5.10m szintkülönbség leküzdése az indulószint és a hídpályaszint között. A híd alatt a minimális 

űrszelvény 5m. Az M19 sz. út kis mértékben  bevágásban vezetett az érintett keresztezésben.

HÍDALAK , CSAVART NYOMVONALÚ RÁMPA GEOMETRIAI KIALAKÍTÁSA 

• A teljes hídszerkezet középpontosan szimmetrikus.

• A pályaszerkezet a főtartó ívvel 10°-os szöget zár be, a pályaszerkezet az ív alá akarna mozdulni, melyet 

a felső pihenők akadályoznak meg.

• A csavart visszafordított rámpák tervezési oka:  az önkormányzati terület méretkorlátja 

(kerítéstől kerítésig tart), valamint a meglévő kapubejárók közelsége.



TERVEZETT HÍDKERESZTMETSZET A BEFÜGGESZTETT RÉSZEN



Felszerkezet:

• Főtartó: kéttámaszú, befogott, vastag falú, íves (~29m 

sugarú) F508/20(40) csőszerkezet

• Függesztőrúd: 13 pár 2m-es kiosztású, hárfa 

elrendezésű F36 Detan rudazat

• Peremtartó: 300x300x12 (8) zártszelvény (befüggesztett 

részen 25°-ban kiforgatott íves vonalvezetésű)

• Két felső pihenő között 1,40m magas X rácsozású korlát 

hossztartó

• Rámpa alatti támaszok: F273/10 ill. F219/6.3 

csőszerkezet

• Ortotróp pályalemez: 8mm vtg. 

acéllemez 300mm-ként T 

bordával merevítve

• Pihenők: acél peremgerendákkal 

együttdolgozó vasbeton lemezből 

készülnek 

Alépítmény:

• Indító támaszok: sávalap

• Befogott ív alatt 6db F80cm

átmérőjű  CFA cölöp

• Közbenső támaszok alatt

1db F80cm átmérőjű CFA cölöp 

HÍD TARTÓSZERKEZETI RENDSZERE



GYALOGOSDINAMIKAI VIZSGÁLAT

- Egyenértékű rúdmodell

- OpenSees célszoftver

- Vizsgálat Sétra alapján

- teher: megoszló teher alakonként

és irányonként 5 Hz-ig az adott 

frekvenciával

2. alak terhelése



GYALOGOSDINAMIKAI VIZSGÁLAT

- Beavatkozások:

- korlát bevonása a teherhordásba

- korlát merevítése X-rácsozással

- támaszonként 2-2 támrúd beiktatása 

Eng. terv szerinti állapot Végleges állapot



GYALOGOSDINAMIKAI VIZSGÁLAT

- Cél:

- függőleges gyorsulások <1.0 m/s2

- keresztirányú gyorsulások <0.3 m/s2

Eng. terv szerinti állapot (3.72 m/s2)

Végleges állapot (0.81 m/s2)



Közbenső pihenőről a híd látképe



KÖSZÖNÖM SZÉPEN A FIGYELMET!

TOVÁBBI SZÉP NAPOT MINDENIKNEK!


