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A védvonal helyreállításának szükségessége

- A parapetfal az Árpád híd 80-as évekbeli felújítása során alakult ki.

- Magassága és szivárgás elleni védelme eleve nem volt biztosított.

(magassághiány és pálya alépítményének átázása)

- Védelmi feladat: homokzsákos magasítás kb. 840 cm felett

- A szerkezet elöregedése, víztartási hibái megoldást kívántak
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A védvonal helyreállításának adminisztratív körülményei

- A parapetfal az árvízvédelmi rendszer része

- Könyv szerint a BKV HÉV létesítménye
- Jelentős egyeztetési igény a feladatok tervezése és elvégzése során

- 2013-as árvízi károk kijavítása: Vis Maior munkálatok a BKV 

részéről

- Főpolgármester döntése a védvonal egyes szakaszainak 

üzemeltethetőségi javításáról 

- A feladat a feladatgazda Főpolgármesteri Hivatal, a szerkezet 

tulajdonos BKV, az árvízvédelmi mű fenntartásával megbízott FCSM 

kooperációjával zajlott le.

- Vis Maior feladatok és a Főpolgármesteri Hivatal külön forrásaiból 

végzett feladatok elhatrolása – jelentős egyeztetési és elszámolási 

feladat.
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Tervezés – előkészítés – adatok feltárása

Tervező: MÉLY-TERV Vízi- és Energiaközmű Tervező Kft

Geotechnika: dr. Vásárhelyi Balázs, laborvizsgálatok FŐMTERV Zrt. 
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Geotechnikai megállapítások:

Rétegződés: 

0,0-0,7 m homok feltöltés

0,7-3,3 m kavicsszórványos iszapos homok

3,3-8,4 m finom homokos iszap

8,4- m kavicsos homokos iszap

Szivárgási tényező: 1,6x10-4 – 6,5x10-5 cm/s

Igénybevételek és elmozdulások: Plaxis 8.2 végeselemes modellezés 

alapján



Tervezés – előkészítés – adatok feltárása

Tervezés első fázisa

Javasolt megoldás:

- A támfal eredeti szerkezetének elbontása
Eredeti szerkezet: 

- részben tömbköves támfal, kb. MÁSZ+30 cm magassággal

- részben vasbeton támfal, legalacsonyabb részen MÁSZ-50 cm magassággal

- Új, megfelelő mélységű, őrfal funkciójú mélyalapozás kialakítása
- Cölöp alapozás

- Felmenő fal vasbetonból, MÁSZ+50 cm szintig (105,35 mBf), efelett könnyűfém 

mobilfal MÁSZ+1,30 m-ig (az előírás szerinti kiépítési szintig)

- 105,35 mBf szint a HÉV biztonsági igények miatt (nagyfeszültség)

- Támfal szerkezet meghosszabbítása déli irányban, nyomvonali 

korrekció
- Déli irányban 80 m hosszon a fal meghosszabbítása volt szükséges

- A nyomvonal egységes, a rakparti út szegélyét követő kialakítása valósult meg
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Tervezés – előkészítés – adatok feltárása
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Cölöpös terv szerinti hossz- és keresztmetszet



Tervezés – előkészítés – adatok feltárása
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Helyszínrajzi korrekció



Engedélyezés
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Engedélyezett megoldás fő jellemzői:

8+578+8+224 tkm szelvény között 354 m hosszú támfal

- A támfal három típusszelvényű szakaszból áll:
- „A” típus összesen 120 m hosszon, 4 m mély réspillérrel, 2 m támfal 

magassággal

- „B” típus 225 m hosszon, 4 m mély réspillérrel, 4 m magas felmenő 

szerkezettel (2 m látszó magasság)

- „Am” típus 8,78 m hosszon, 4 m mély réspillérrel, 2 m támfal magassággal

- A szerkezet 15 m-es dilatációs egységekből áll

- A fal magasítására könnyűfém mobil árvízvédelmi fal készül, amely az 

előírt kiépítési magasság elérését biztosítja



Tervezés – előkészítés – adatok feltárása

Tervezés második fázisa

Kivitelezői javaslat (COLAS-ALTERRA Zrt.)

- Az őrfal funkciójú mélyalapozás kialakítása
- Cölöp alapozás helyett réspillérek alkalmazása

- Felmenő fal vasbetonból, MÁSZ+50 cm szintig, efelett könnyűfém mobilfal 

MÁSZ+1,30 m-ig (az előírás szerinti kiépítési szintig)

9



Építés 2016 januártól márciusig

Bontási munkák, régi támfalszerkezet eltűntetése

Alsó rakparti út lezárása az építés teljes időtartamára
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Építés 2016 januártól márciusig

Alapozás kialakítása, réspillérek készítése

Feltárt, használaton kívüli csatornák eltömedékelése
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Építés 2016 januártól márciusig

Felmenő szerkezet kialakítása
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Építés 2016 januártól márciusig

Mobilfal magasítási lehetőség előkészítése 

MÁSZ+50 cm feletti vízállás esetén
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A kész szerkezet
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KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!
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