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Köszöntő

Tisztelt olvasó!
Mindig örömmel veszek a kezembe a vas-

Ebben talán a legfontosabb érteni a min-

út fejlesztéséről szóló szaklapot, és még in-

denkori finanszírozó céljait és elvárásait.

kább megtiszteltetés pár bevezető monda-

A pénzt mindig valamilyen szervezet bo-

tot fűzni egy nívós folyóirat köszöntőjébe.

csátja rendelkezésre, és annak szakmai pri-

A vasút a maga térbeli kiterjedtségével,

oritási céljai vannak. A végrehajtásban ez

számos szakágával, hagyományaival egyszerre egy nehezen meg-

Minden projektnél nehéz szülés azoknak a

fogható rendszer, és egyszerre

kompromisszumoknak a létrehozása, hogy melyik

szép kihívás a jövőjének előmozdí-

szakaszt, melyik szakágat mennyire korszerűsítjük.

tása, az abban való részvétel akár
megbízói, akár kivitelezői, akár tervezői,

adottság, ha jobban értjük, akkor gyorsab-

akár államigazgatási oldalon.

ban haladunk, ha kevésbé, akkor lassabban.

nél nehéz szülés azoknak a kompromis�-

Érdekes és egyúttal nagyon is fontos kér-

Az Európai Unió különböző programjai által

szumoknak a létrehozása, hogy melyik

dés, hogy a vasút fejlesztésének mérté-

finanszírozott projektekben hangsúlyosan

szakaszt, melyik szakágat mennyire kor-

ke, üteme, sikeressége mennyire múlik a

megjelenik a nemzetközi korridorokra való

szerűsítjük. De minél gyorsabban és mi-

finanszírozói környezeten, a finanszírozó

fókuszálás, az EU által hozott átjárhatósági

nél hatékonyabban hozzuk létre ezeket a

szándékán, és mennyire magán a szak-

műszaki előírások teljesítése, a vasútvona-

megállapodásokat, összességében annál

mán. Továbbá, hogy a műszaki, avultsá-

lak energia- és költséghatékony villamosí-

gyorsabban és eredményesebben fejlő-

gi problémák sokaságát egyformán kell

tása, valamint a 225 kN tengelyterhelés ér-

dik a vasút.

megoldanunk, vagy kell tudnunk szelek-

vényesítése, az áruforgalmi intermodalitás.

A jelen lapszámban bemutatásra kerü-

tálni, fókuszálni.

A hazai adófizetők pénzéből finanszírozott

lő projektek több oldalról is megvilágítják

A vasút drága műfaj, és bármennyire is

fejlesztéseknél jobban megjelenik a regi-

azokat a lehetőségeket és fókuszokat, ame-

szeretjük ezt a szektort, lássuk be, nem

onális térségi központok szerepe, a helyi

lyek ma az eredményes beruházások meg-

mindenki vonattal utazik vagy vonattal

személyforgalmi intermodalitás, a vasút kü-

valósításához szükségesek.

fuvaroztat. Ezért kell tudni fókuszálni a

lönböző üzemmódjainak színvonalas beil-

Található a bemutatásra kerülő projektek

fejlesztések, beruházások térbeli és funk-

lesztése a városi környezetbe, valamint a jó

között regionális projekt, fontos áruszállí-

cionális tartalmát illetően is, valamint a

és attraktív építészeti megoldások.

tási korridor, jelentős elővárosi forgalmú

korszerűséget és hatékonyságot szem

A projektvégrehajtás különböző helyein

szakasz, megyei jogú városok összeköt-

előtt tartva fókuszálni a szakági és műsza-

dolgozva ezeket a finanszírozói célokat

tetésének újszerű és attraktív fejlesztése,

ki megoldások között is.

jól kell értenünk, és pénzügyileg hatéko-

és található technológiai, a forgalomirá-

Azt tapasztalom az összes objektív ne-

nyan, az elvárt ütemezésben kell időtálló

nyítás és az utastájékoztatás fejlesztésére

hézség és külső tényező ellenére, hogy a

és korszerű megoldásokat létrehoznunk.

fókuszáló projekt.

szakma szerepe, felelőssége és egyúttal

Szinte minden projektben erősen beha-

Élvezetes olvasást kívánok a jelen lap-

lehetősége komoly abban, hogy a fejlesz-

tárolnak a megadott, maximálisan meg-

számhoz is!

tésekhez forrást szerezzünk, és a fejlesz-

engedett bekerülési összegek és a támo-

téseket minél kedvezőbb ütemezésben

gató szerv módszertana szerinti előírt

vasútfejlesztési igazgató

végrehajtsuk.

megtérülési számítások. Minden projekt-

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
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KELENFÖLD–SZÁZHALOMBATTA VASÚTVONAL

A Kelenföld–Százhalombatta vasútvonal felújításának műtárgyépítései a kivitelező szemével

Beton a vasút alatt

A tavalyi évben kezdődött, idén folytatódik, és 2020 júniusáig
tart a kivitelezési munka a Kelenföld (kiz.)–Százhalombatta (kiz.)
vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése elnevezésű vasútépítési projekten, amelynek keretein
belül teljes egészében átépül a 40a számú Budapest–Pusztaszabolcs vasútvonal Kelenföld és Százhalombatta közötti közel
20 kilométeres elővárosi szakasza. A vasútkorszerűsítés során a
vonalon található hidak és műtárgyak jelentős része is teljes
átépítésre kerül.

Budapest–Székesfehérvár vasútvonal feletti felüljáró átépítése is (1. kép). A közúti
felüljárók bontását és építését vagy a műtárgyak rossz állapota (7. sz. főút és Érd
Fehérvári út feletti felüljáró), vagy a megnövekedett közúti forgalom igényeinek kiszolgálása (Vágóhíd utcai és Növény utcai
felüljáró a 2. képen) indokolja.
Peron- és gyalogos-aluljárók

A 40-es számú vasútvonal Magyarország egyik legforgalmasabb, leginkább igénybe

A vasútkorszerűsítés keretein belül a sza-

vett vonala. Mind a személyszállítás, mind a teherforgalom tekintetében jelentős for-

kaszon található állomásokon megszű-

galom gördül át rajta évről évre. A Budapesthez közeli szakaszán kiemelkedően magas

nik a peronok szintbeni megközelítése (3.

a személyforgalom, mely a fővárosba ingázó lakosság közlekedési igényeinek köszön-

kép): Háros, Nagytétény-Diósd és Érd állo-

hető. Ezen okokból szükségszerűvé vált a vasúti pálya átépítése, az elavult rendszer

másokon teljesen új peronaluljáró épül,

korszerűsítése, valamint a kor elvárásainak megfelelő színvonal megteremtése.

Budafok megállóhelyen pedig a meglé-

A több mint 130 éves, kétvágányú, villamosított vasútvonalon több sebességkorláto-

vő aluljáró meghosszabbítása készült el.

zásnak és pályahibának köszönhetően megnőtt a menetidő, így a megszüntetés – első-

Ezenfelül Érd belterületén két nyílt vonali

sorban a személyforgalmi igényeket szem előtt tartva – szükségessé vált, továbbá a

gyalogos-aluljáró épül.

megengedett tengelyterhelés és pályasebesség is emelésre szorult. A korszerűsítés
engedélyezési tervei 2008-ban kaptak üzemeltetői jóváhagyást, mely után a NIF Zrt.

Támfalak

2015. évben írta ki a tendert. A Kitérő 2016 Konzorcium (melynek konzorciumvezető

A vasúti nyomvonal terepadottságai miatt

tagcége a V-Híd Zrt., konzorciumi tagja az A-Híd Zrt.), nyerte meg a pályázatot, így a

néhány helyen támfalak építése szüksé-

2016. december hónapban hatályba lépett szerződést követően megkezdődtek az elő-

ges, így Budafok megállóhelyen és a Vágó-

készítési és kivitelezési munkálatok.

híd utcában vasbeton szögtámfal, Érd felső
megállóhelyen és az Érd–Százhalombatta
nyílt vonalon talajtámfal készül (4. kép).

Jelen cikkben a Kitérő 2016 Konzorcium

sebesség és tengelyterhelés, azaz a pá-

tagjaként a műtárgyépítéseket kivitelező

lyakapacitás növelése, illetve az állomá-

Vízépítési műtárgyak

A-Híd Zrt. szemszögéből mutatom be a

si peronok különszintű megközelítése),

A projekt részét képezi a vasúti pálya vízel-

már megvalósult és a megvalósítás alatt

másrészt a keresztezett akadályokra (víz-

vezetésének komplett átalakítása, az ehhez

álló munkákat.

folyások, országos és helyi jelentőségű

szükséges vasút alatti átvezetésekkel (hét

utak, gyalogjárdák) vonatkozó követel-

db), ezenkívül átépülnek a keresztező víz-

Műtárgyak állapota és a velük szemben támasztott követelmények

mények megváltozása. A szakaszon talál-

folyások feletti vasúti felüljárók is (hét db).

ható műtárgyakat szerkezettípusonként

Utóbbiak esetén többnyire nem is a műtár-

A kétvágányú, 1882-ben épített vasútvo-

mutatom be.

gyak rossz állapota, hanem a jelenleg érvé-

nal az utóbbi évtizedekben történt loká-

4

nyes szabványoknak és előírásoknak tör-

lis felújítások ellenére is megérett a teljes,

Vasúti felüljárók (vasút és közút felett)

ténő megfeleltetés és a távlati vízrendezés

minden szakágat felölelő korszerűsítés-

A projekten megvalósuló műtárgyépíté-

lehetőségeinek biztosítása indokolja a tel-

re. Ez a legtöbb műtárgy esetében teljes

sek közül a munka komplexitását tekint-

jes átépítést. A vasút alatti vízátvezetéseket

átépítést vagy új létesítést jelent. Ennek

ve kiemelendő az öt különszintű kereszte-

a legtöbb esetben előregyártott vasbeton

okai egyrészt a vasútvonal teher- és sze-

zés. A négy, kisebb-nagyobb főutak fölött

elemekből készítjük, egy esetben a nagy

mélyforgalmának megfelelő színvona-

átvezető felüljárón kívül a projekt részét

magasságú töltés megbontását elkerülen-

lú kiszolgálása (a vonalon megengedett

képezi a nemrégiben felújított 30. számú

dő sajtolásos technológiával.
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KELENFÖLD–SZÁZHALOMBATTA VASÚTVONAL

Hegyessy Gergely
építésvezető
A-Híd Zrt.
hegyessy.gergely@hid.hu

vasútvonal feletti felüljáró állapota az

Vasúti üzem fenntartása és
vágányzári kötöttségek

átépítés előtt

A projekt műtárgyépítési munkáinak

1. kép A 30. számú Kelenföld–Tárnok

megvalósításában a folyamatos vasúti forgalom melletti kivitelezés okozta és okozza a legnagyobb kihívásokat. A kivitelezés
egyrészt fokozott munka- és balesetvédelmi intézkedéseket és még a szokásosnál is
nagyobb mértékű odafigyelést igényel
(elsodrási határ közelében történő munkavégzés, feszültség alatti felsővezeték
közelsége), másrészt a vonatközlekedés
fenntartása miatt olyan speciális technológiák alkalmazása és ezek fegyelmezett
betartása szükséges, amelyek biztosítják,
hogy a munkaterület mellett közvetlenül
2. kép A Növény utca feletti felüljáró

húzódó forgalmi vágány megfelelő állé-

állapota 2016 elején

konysága folyamatosan megmaradjon.
A vasútvonal-felújítást végző szakágak közül a műtárgyépítőknek kell a legmélyebb
és legnagyobb munkagödröket kiemelni,
ráadásul közvetlenül a forgalmi vágányok
terhelési zónájában, vagy legalábbis ennek határán.
Az általunk megvalósított műtárgyépítésekkel kapcsolatban a fentiek miatt
leginkább azokra a technológiákra térek ki, amelyeket a fenti tényezők miatt
alkalmaztunk és alkalmazunk, mivel egy
zöldmezős beruházáshoz képest ezek
mindenképp különleges módszereknek

3. kép: Érd állomás állapota az átépítés előtt

számítanak. A forgalomfenntartáson kívül további nehezítő körülmény, hogy a
4. kép Kiselemes talajtámfal az Érd–

vágányzárak által behatárolt kivitelezé-

Százhalombatta közötti nyílt vonalon –

si idő miatt a nagyobb műtárgyak üte-

Vízépítési műtárgyak

mezése általában kritikus, és ez szintén
hatással van a megfelelő technológia és
építési fázisok megválasztására. Bizonyos, egyszerre mindkét vágányt érintő
munkafolyamatokat például csak éjszakai, meglehetősen rövid (két-három óra)
teljes vágányzár és feszültségmentesítés
mellett lehet elvégezni.
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1. ábra A Vágóhíd utcai felüljáró átépítéséhez
elhelyezett dupla P18 típusú vasúti provizórium
kiviteli terve (forrás: Viköti Kft.)

Építéstechnológiák és a kivitelezés bemutatása

elvégezhető a vasúti forgalom zavartatá-

munkagödröt kell kiemelni. Érd–Százha-

sa nélkül. A 7. sz. főút feletti felüljáró ese-

lombatta nyílt vonalon egy, a pálya víz-

Vasúti provizóriumok alkalmazása

tén pedig azt a megoldást választottuk,

elvezetéséhez szükséges keretműtárgy

A projekten gyakorlatilag az országban

hogy a régi szerkezet bontása és az új al-

átépítéséhez olyan merevített dúcolatot

megtalálható és felhasználható vasúti

építmény építése ténylegesen teljes vá-

építettünk be, amely U alakot képezett

provizóriumok teljes repertoárját hasz-

gányzárban történik, viszont felszerkezet

a vágányok közötti nagytengellyel pár-

náltuk vagy használni fogjuk. A tavalyi

helyett az egyik vágányba beépítünk egy

huzamos és arra merőleges részei által,

évben közforgalmú vágányba építettünk

P26 típusú provizóriumot, amely mellett a

ennek köszönhetően jóval nagyobb volt

be Érd állomáson egy-egy P12 és P18 tí-

másik vágányt átvezető pályalemez már a

a teherbírása és merevsége. A megoldás

pusú provizóriumot (a típus minden

vasúti forgalom fenntartása mellett épít-

előnye a gyors kivitelezhetőség, hátrá-

esetben a támaszköz méterben kifejezett

hető meg. A felüljárók megépítése közben

nya, hogy csak éjszakai teljes vágányzár

méretére utal), az idei évben pedig P18,

9 db keretműtárgy elhelyezését is elvé-

mellett építhető, mivel a nagytengelyben

P20 (5. kép) és P26 provizóriumokat fo-

gezzük az ipari üzemek igényeinek kiszol-

kell szádlemezeket leverni és visszahúzni.

gunk beépíteni.

gálását figyelembe véve.

Az Érd állomáson épített peronaluljáró ki-

A 2018-as év során a teljes vágányzárban

vitelezése során a szádlemezes dúcolás

végzett munkánk egyik fő peremfeltéte-

Dúcolások a vasút terhelési zónájában

helyett olyan alternatív megoldást válasz-

le, hogy a Háros és Nagytétény-Diósd ál-

A tavalyi évben a kétvágányú vonal egy-

tottunk, amely a műtárgy végleges szer-

lomáson található üzemek saját célú ipar-

egy vágányának kizárása mellett végzett

kezetéhez igazodik: az átépítés első üte-

vágányainak vasúti kiszolgálását a tender

műtárgyépítéseknél több esetben al-

mében (vasúti provizórium védelmében)

szerint az átépítés közben is biztosítani

kalmaztunk olyan méretezett dúcoláso-

készítettünk az aluljáró-folyosó mindkét

szükséges. Mivel ezek az ipartelepek pont

kat, amelyek képesek a forgalmi vágány

oldalára a műtárgy falával egybeépített,

a szakaszra eső három legnagyobb vasúti

megfelelő állékonyságát biztosítani még

vágánytengelyekre merőleges bennmara-

felüljáró (Vágóhíd és Növény utcai felüljá-

akkor is, ha a forgalom alatt lévő vágá-

dó szárnyfalat. Ez a szerkezeti elem bizto-

rók, 7. sz. főút feletti felüljáró Érden) között

nyok terhelési zónájában többméteres

sította az átépítés második üteme során az

helyezkednek el, a teljes vágányzár ellenére a három műtárgy kivitelezését nem tud-

5. kép Nagytétény-Diósd állomáson beépített P20 típusú vasúti provizórium alatt a peronaluljáró-

juk egyszerre végezni. Ez a körülmény a

munkagödör kiemelése

műtárgyak átépítésére rendelkezésre álló
időt olyan mértékben lecsökkenti, hogy a
szükséges technológiai idők betartásával
a kivitelezés nem lenne megoldható. Számos építéstechnológia vizsgálatát követően a három műtárgy közül kettő esetén
szintén vasúti provizóriumot alkalmazunk:
a Vágóhíd utcai felüljáró fölé úgy fog beépülni egy dupla P18 típusú provizórium
közbenső alátámasztással (1. ábra), hogy
a műtárgy bontása és építése kompletten
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sának biztosítása, amely az elem méreté6. kép Az érdi peronaluljáró II. építési ütemének

től (a projekten alkalmazott legnehezebb

alaplemez-szigetelése, háttérben az I. építési

keretelem közel 30 tonna) függően nem

ütemet megtámasztó vasbeton szárnyfal

mindig egyszerű feladat, azonban a többi
munkarészt jelentősen egyszerűsíti.
Másik jó példa az előregyártásra a projekt
talán egyik legnagyobb kihívását jelentő
feladata, a Budapest–Székesfehérvár vasútvonal feletti vasúti felüljáró átépítése, amelyet a meglévő híd bontása után új, cölöpökön álló alépítménnyel és felszerkezettel
kellett elkészíteni szűk négy hónap alatt.
A műtárgyátépítés technológiájának legszigorúbb peremfeltétele az volt, hogy az

7. kép A 30. számú Kelenföld–Tárnok vasútvonal feletti felüljáró felszerkezetének beemelése

alatta futó vasútvonalon a nagy forgalmi

500 tonnás autódaruval (fotó: Botár Gergely)

terhelés miatt még éjszakai vágányzárat is
csak korlátozott mértékben lehetett igényelni a MÁV Zrt.-től. Ennek megfelelően a
munka előkészítése során hamar világossá
vált, hogy a műtárgy kivitelezése csak úgy
valósítható meg, hogy a felszerkezetet minden kiegészítőjével együtt előregyártjuk,
és a helyszínen emeljük be. Így a régi hídfők bontása és az újak építése nem igényelt
vágányzárat, csupán a régi felszerkezet
bontásához és az új híd beemeléséhez volt
szükség éjszakai teljes vágányzárra. A körülbelül 70 tonna súlyú szerkezet beemelését 2017 októberében végeztük el az
ország egyik legnagyobb, 500 tonna teher-

újonnan forgalomba helyezett bal átmenő

ni kivitelezésével egy időben előregyár-

vágány alatti háttöltés megtámasztását

tó üzemben készülhet a felszerkezet),

(6. kép). A megoldás legnagyobb előnye,

másrészt a teljes vágányzárat igénylő,

Összegzés

hogy a nagytengelyben csak rövid éjsza-

legnagyobb forgalmi zavartatást jelen-

A fent leírtak alapján látható, hogy egy

kai vágányzárban végezhető szádlemez

tő munkafolyamatok több hétről akár

meglehetősen komplex vasútvonal-kor-

verés elkerülhető, hátránya az építési üte-

egy-egy éjszakára zsugoríthatók (például

szerűsítési munkát bonyolít le a konzorci-

mek határán amúgy is kritikus szigetelési

előregyártott felszerkezet-beemelés).

umunk. A műtárgyak építése során szük-

csomópont megfelelő kialakítása, de erre

Az előregyártás egyik jó példája a már a

ségünk van nemcsak a hídépítésben,

is sikerült jó műszaki megoldást találnunk.

vízépítési műtárgyaknál is említett vasbe-

hanem a korábbi vasúti projektjeink so-

ton előregyártott keretelemek alkalmazá-

rán szerzett tapasztalatokra. A tavalyi év-

Szerkezeti elemek előregyártása

sa, amelyeket a projekt során összesen 12

ben elvégzett munkák minősége és a ha-

A kivitelezés legnagyobb kihívásai között

műtárgy esetén építünk be egy és négy

táridők sikeres teljesítése alapján a projekt

említettem a műtárgyépítésekre rendel-

méter közötti nyílásmérettel. A módszer-

megvalósításán dolgozó szakembereink

kezésre álló viszonylag rövid vágányzári

nek köszönhetően egy hetekig készülő

jelesre vizsgáztak. A már átépült és ideig-

időt. Ezen körülmény miatt előtérbe kerül

monolit vasbeton szerkezethez képest

lenesen forgalomba helyezett Érd-elága-

a szerkezetek részleges vagy teljes előre-

lényegesen rövidebb időtartam alatt el-

zás–Százhalombatta szakaszt végignézve

gyártása. Ennek egyik nagy előnye, hogy

végezhető egy-egy komplett műtárgy ki-

a konzorcium közreműködésével a vasút-

az egyébként egymást követő munkafo-

vitelezése. Ezeknél a szerkezeteknél a ki-

vonal-felújítás hátralévő része is a legma-

lyamatok párhuzamosan végezhetők el

vitelezés kulcsa a megfelelő emelőgépek

gasabb szinten fog megvalósulni.

(például egy híd alépítményének helyszí-

és az előregyártott elemek helyszínre jutá-
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V040.03 Kelenföld–Százhalombatta vonalszakasz biztosítóberendezés
és ETCS 2 kiegészítő tervezési, valamint kivitelezési munkái

Vasútautomatizálás felsőfokon
A V040.03 Kelenföld–Százhalombatta vonalszakasz biztosítóberendezés és ETCS 2 kiegészítő tervezési, valamint kivitelezési munkái
(továbbiakban: projekt) a Siemens KLBA Konzorcium (tagjai a Siemens AG és a Siemens Zrt.) kivitelezésében valósulnak meg.

Finanszírozás
A szerződés pénzügyi forrását részben
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
(Connecting Europe Facility: CEF), részben a hazai költségvetési hozzájárulás szolgáltatja. A vállalkozási szerződés

A projekt célja a régi mechanikus biztosító-

A projekt a Siemens KLBA Konzorcium és

szakterületenként mérföldköveket rög-

berendezés kiváltása új (SIMIS IS) elektro-

a párhuzamosan futó pályaépítési pro-

zít, melyek a megvalósítani kívánt mű-

nikus biztosítóberendezéssel, továbbá az

jekt szoros előkészítési és kivitelezési

szaki tartalmat jól tükrözik. Mindezek

Európai Unió által megfogalmazott átjár-

ütemezésében valósul meg. A biztosító-

áttekinthető pénzügyi és műszaki üte-

hatósági kritériumok teljesítésére az Egy-

berendezések szoftvereit beszállítóként

mezés mellett jól tervezhető, biztos finanszírozást nyújtanak.

Előkészítés
A kivitelezési munkák megkezdéséhez
elengedhetetlen építési engedély megszerzése minden engedélyköteles tevékenységre a vállalkozó feladata. A tervezés kiindulási alapját a NIF által kiadott
közbeszerzési dokumentáció és annak
mellékletei szolgáltatták.

A projektben telepítésre kerülő
berendezések és rendszerek
SIMIS IS biztosítóberendezés és alrendszerei: mára már hazánkban számos állomáson, például a 30a és 2-es
vonal állomásain telepített és már üzemSzabad az út a 40-es vasútvonal biztosítóberendezési felújításának: a bejárati jelző mellett feltűnik az azt

ben lévő rendszerek.

támogató jelzőszekrény, a 75 Hz-es jelfeladás kültéri elemei, a Siemens gyártású tengelyszámláló is

A SIMIS IS biztosítóberendezés a MÁVspecifikációknak megfelelő, centralizált

8

séges Európai Vonatbefolyásoló Rendszer

a Siemens Schweiz AG szolgáltatja. Meg-

elektronikus biztosítóberendezés. A biz-

2-es szintjének (European Train Control

rendelőnk a NIF Nemzeti Infrastruktúra

tosítóberendezési logika, az egyes ele-

System Level 2, továbbiakban: ETCS L2)

Fejlesztő Zrt. (NIF), a telepített rendsze-

mek (váltók, jelzők, foglaltságérzékelők,

mint pályamenti rendszer szolgáltatásai-

rek végfelhasználója pedig a Magyar Ál-

jelfeladási rendszerek) állapotának el-

nak megvalósítása, valamint korszerű au-

lamvasutak Zrt. (MÁV). Nyertesei a közúti

lenőrzése és vezérlése itt valósul meg.

diovizuális utastájékoztató rendszerek,

közlekedés résztvevői és a MÁV szolgál-

A szoftverstruktúra egy – minden SIMIS

utasvédelmi technológiai és biztonsági ka-

tatásait igénybe vevő utazóközönség.

IS esetén azonos – „generikus” rendszer-

merarendszerek telepítése állomásokon és

A projekt több hazai alvállalkozót és be-

részből és a kültéri adottságoknak és az

megállóhelyeken. Célunk a fent részletezett

szállítót foglalkoztat, így többek között a

országonként vagy vasúttársaságonként

rendszerek különböző távvezérlési funkciói-

tervezői szolgáltatásokra és az áramellátó

különböző követelményeknek megfelel-

nak egy közös központba integrálása.

rendszer gyártására is.

tetett „installációs” részből épül fel.
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Dudás Ferenc

Siemens tengelyszámláló

projektvezető
Siemens Zrt.
ferenc.dudas@siemens.com

természetesen alkalmas nehezített kezelések végrehajtására is. Az áttekinthetőség és szemléletesség növelésére több
monitoros megjelenítést is lehetővé tesz
állomások és nyílt vonali szakaszok távvezérlése esetén.
Az ILTIS szolgáltatásai:
Tárolás • ÖJÜ – Önműködő Jelző Üzem •
Naplózás • Ébresztés • Felhasználó-azonosítás.
A rendszert rugalmasság jellemzi, illeszthető és integrálható komplex vonatforga
SIMIS LC: elektronikus önműködő sorom-

ILTIS: A Siemens által kifejlesztett szá-

lomirányító rendszerekhez. Ezáltal a vonal-

pó, tengelyszámlálós vonatérzékeléssel.

mítógépes üzemirányító rendszer, jel

szakasz alkalmas lesz az egy központból
történő távvezérelhetőségre.

Az útátjáró jelzők a hagyományos arcula-

fog ófüggéses és elektronikus biztosí-

tot mutatják a közúti közlekedők számá-

tóberendezések kezelésére, valamint

ra. Az „András-keresztek” fényvisszaverős

távvezérlésére.

Egyéb kiegészítő alrendszerek

kivitelűek, hazai gyártók termékei. Vörös

Fejlesztése a mai modern kor követel-

A 75 Hz-es kódolt sínáramköri alrendszer

és fehér LED-es optikáik fényereje kedve-

ményrendszerének figyelembevételével

kiépítése, tervezése és gyártása során is

zőtlen ködös időjárás esetén, továbbá in-

folyt. Az operátor a PC-használat során

hazai erőforrásokat veszünk igénybe. A sa-

tenzív napfényes fényviszonyok esetén

megszokott egérrel és billentyűzettel vé-

játos hazai alrendszer szerepe vélhetően

is kontrasztos láthatóságot biztosít, mely

gezheti a biztosítóberendezés kezelését,

az ETCS rendszerek elterjedésével és a ré-

szintén hazai gyártmány. A sorompók haj-

mindennapi munkáját menük, gyorske-

gi mozdonyállomány korszerűsítésével és

tóműve Siemens termék, mely zavarálla-

zelési funkciók és automatikák segítik, de

cseréjével csökkenni fog.

potok után, késleltetéssel, automatikusan
a „lassú felnyitás” funkciót is megvalósítja.

A SIMIS LC biztosított állapota: a piros fények már felváltva villognak, a robusztus sorompóhajtóművek

A csapórudak műanyag kivitelűek, magyar

már lecsuktak, jöhet a vonat pályasebességgel

gyártó termékei. A sorompóház robusztus kivitelű vasbeton szerkezet, minden
időjárási viszontagságnak ellenáll. A kültéri kábelhálózat fogadására, a beépített
ipari számítógépek és a sorompó saját
szünetmentes áramellátásának elhelyezésére, valamint védelmére szolgál. A sorompók tervezésénél az emelt sebesség
– 160 km/h, jelzőfüggés – követelményeit
vettük figyelembe, a vonatérzékelés az általunk újonnan bevezetett WSD tengelyszámláló alkalmazásával fog történni. A
sorompóházakban helyet kapnak még az
ETCS L2 pályamenti elektronikus egységei
(Lineside Electronic Unit, továbbiakban:
LEU) és ezek áramellátása is.
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csökkenésén túl a menetrendszerűség
tarthatóságát, a pontosságot fogja megtapasztalni.
A közút és vasút keresztezéseinél található vasúti átjárókban a közlekedési hatóság által meghatározott biztosítási
módok szerinti sorompók épülnek meg,
napjaink jellemző járműforgalmának figyelembevételével. A sorompók az emelt
sebességű vasúti közlekedés követelményei szerint, ETCS L2 szintet figyelembe
véve kerülnek megtervezésre és kivitelezésre. Az engedélyezett pályasebesség
120 km/h.
Az ETCS L2 szint megvalósítása, a pályakaFókuszban a kezelő és az általa elérhető vagy felügyelt információk

pacitás növelése mellett, garantálja az árufuvarozási, szolgáltatási verseny nemzetkö-

Érdi vontatási transzformátor-alállomás

Érden a felvételi épület felújítása mellett az

Távvezérelhető, 120/25/20 kV-os vasúti

üzemeltetési funkciók kulturált elhelyezé-

üzembiztonsági igényeket kielégítő villa-

sére új kiszolgálólétesítmény is épül.

Kihívások a projektben
A Kelenföld–Százhalombatta–Ercsi elága-

mos vontatási energiaellátó rendszer kerül

A projekt státusza

zás–Pusztaszabolcs vonalszakaszon jelen-

Jelen projektfázisban a tervezési, a gyártás-

leg öt külön szerződésben megvalósuló

Építészeti munkák

előkészítési és projektálási munkák folynak.

vasúti témájú projekt fut, kiegészítve mű-

A magasépítészeti munkák 2017 őszén

A projekt komplex rendszerek kivitelezését

tárgyépítési, útépítési és helyi önkormány-

Háros, Nagytétény-Diósd és Érd állomá-

követeli meg körültekintően összehangolt

zati projektek érintettségével. A számos

sokon kezdődtek meg. Az épületek az

ütemezéssel, melyek magukban foglalják a

projekt összehangolása építési szakaszon-

utasforgalmi létesítmények mellett helyet

biztosítóberendezést, az ETCS L2-t és a táv-

ként a szerződéses felek számára nem kis

adnak a vonalszakaszt felügyelő, vonatfor-

közlést, illetve azok alrendszereit.

kihívást jelent. A folyamatos egyeztetés,

galmat lebonyolító rendszereknek is.

A kialakítandó rendszerek az elővárosi köz-

a tervezői munka felügyelete és a munka-

A régi állomásépületek rekonstrukciója biz-

lekedésben a vonalszakasz kapacitásának

területek rendelkezésre állásának közös

tosítja a modern kor követelményeit is kielé-

és a pálya sebességének növelését, a biz-

ütemtervben történő szerepeltetése a si-

gítő utasforgalmi és szociális létesítmények

tosítóberendezés rendelkezésre állásának

ker alapvető követelménye.

megújulását, az épületek vonalra jellemző

javítását, valamint az átjárhatóság nem-

A pályakapacitás-korlátozással járó kötött-

külső megjelenésének konzerválása mel-

zetközi követelményeinek megvalósítását

ségek időbeni nyomásként nehezednek a

lett. A távközlés alrendszerei az épületek

szolgálják hosszú távon.

vállalkozók vállára, melyek mellett minő-

állagmegóvását, a baleset- és vagyonvédel-

Az utazóközönség a jobb rendelke-

ségi kivitelezést kell megvalósítani minden

met fogják preventív módon szolgálni.

zésre állásból következő elérési idők

érintett munkaterületen.

megépítésre.

Az ETCS-re felkészített vontatójárművek
ETCS L2-ben közlekedhetnek majd a
vonalszakaszon
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zi kiszélesítését az átjárhatóság égisze alatt.

Dudás Ferenc

MEZŐZOMBOR–SÁTORALJAÚJHELY VASÚTVONAL

Jó ütemben halad a Mezőzombor–Sátoraljaújhely vasútvonal villamosítása és korszerűsítése

Első az utazóközönség

Vincze Norbert
műszaki igazgató,
projektvezető
Vasútvill Kft.

Régi vágya teljesül a térségben élőknek, 2019. év közepéig 46 km
hosszon kerül villamosításra a 80c jelű, Mezőzombor–Sátoraljaújhely-vasútvonal. A villamosítással együtt a pálya még korábban
nem korszerűsített részei is felújításra kerülnek, de korszerűsödik
a biztosítóberendezés, és megújul a távközlő rendszer is.

vincze.norbert@vasutvill.hu

Süle Zoltán
projektvezető
Vasútépítők Kft.

Tavaly júniusban írták alá a tárgyi mun-

2018-ban a pályakorszerűsítés kapcsán

kák vállalkozási szerződését. A kivitelező

Bodrogkeresztúr és Sárospatak állomások

M-S Konzorciumot a Vasútépítők Kft. és a

felépítményének korszerűsítése kezdődött

Vasútvill Kft. alkotja.

meg. A peronépítések előkészítési munká-

fuvarozó vasútvállalatok mielőbb élvez-

2017. év második felében, szeptember hó-

latai jelenleg is folynak.

hessék a villamos vontatás, valamint a to-

naptól már nagy erőkkel megkezdődtek

A pályakorszerűsítés során Sárospatak

vább korszerűsödő pálya előnyeit.

a villamosítási munkák és a pálya korsze-

és Sátoraljaújhely állomások között a

A munkák során a biztosítóberendezés is

rűsítése. A projekt jelenlegi állása szerint

pálya teljesen átépül, ezáltal visszaállí-

korszerűsítésre kerül, Központi Forgalom-

Sátoraljaújhely állomáson és az Olaszlisz-

tásra kerül a kiépítési pályasebesség az

irányító Rendszer kialakításával. A távköz-

ka-Tolcsva–Sárospatak állomások közötti

állandó és ideiglenes lassújelek meg-

lési berendezések is a legmodernebb esz-

szakaszon a felsővezeték-hálózat teljesen

szüntetésével, továbbá a vasúti töltés

közök felhasználásával korszerűsödnek,

elkészült. A felsővezeték-építéshez szük-

megemelésével csökken az árvíz okoz-

melynek egyik legfontosabb eleme az au-

séges oszlopok felállítása a Mezőzom-

ta forgalomkiesés kockázata is. Az utas

tomata utastájékoztatás és a vonali rádió-

bor–Bodrogkeresztúr és a Bodrogkeresz-

kiszolgálás színvonalának emelése érde-

rendszer megvalósítása.

túr–Olaszliszka-Tolcsva szakaszokon már

kében a vonal valamennyi állomásán a

A villamosítással egy időben valamennyi

elkészült. A munkák jelenleg is folyamato-

legújabb európai uniós előírásoknak meg-

állomáson automata, távvezérelhető vil-

san zajlanak.

felelő, új, utastájékoztatással és korszerű

lamos váltófűtő rendszer kerül kiépítésre,

térvilágítással ellátott, akadálymentesített

valamint Sátoraljaújhely állomáson villa-

magasperonok épülnek.

mos előfűtő-előhűtő berendezés is telepí-

A villamos üzem felvétele kapcsán Sze-

tésre kerül, mely az állomáson tárolt sze-

rencs vontatási transzformátorállomás

relvények télen történő melegen tartását,

is korszerűsítésre és bővítésre kerül, új

nyáron pedig a klimatizáló berendezések

transzformátor és kitápláló mező kialakítá-

üzemét tudja biztosítani.

sával. Az átépítést követően az alállomás a

A projekt során valamennyi állomáson

miskolci villamos üzemirányító központból

megújulnak a térvilágítási berendezések is.

teljesen távvezérelhető lesz, így folyama-

A Kivitelező M-S Konzorcium a megrende-

tos helyszíni kezelőszemélyzet biztosításá-

lő Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel

ra már nem lesz szükség. Az üzemirányító

és az ECO-TEC Kft. – VHU Kft. által alkotott

központból nemcsak a transzformátorállo-

Mérnökszervezettel közösen, a munkák

más, hanem a teljes vonali felsővezeték-há-

határidőre és tökéletes minőségben való

lózat távvezérelhetővé válik.

elkészülte érdekében mindent megtesz,

A konzorcium ütemterve szerint a villa-

folyamatos és szoros együttműködéssel.

mosítási munkák tervezetten már 2018.

A beruházás európai uniós pénzeszközök

év végéig elkészülnek, majd ezt követően

felhasználásával és a Magyar Állam támo-

megkezdődnek a villamos üzem felvéte-

gatásával, az Integrált Közlekedésfejlesztési

léhez szükséges további munkák, annak

Operatív Program keretein belül kerül meg-

érdekében, hogy az utazóközönség és a

valósításra.
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Vincze Norbert, Süle Zoltán
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY–SZEGED TRAM-TRAIN

Épülhet a tram-train Hódmezővásárhely és Szeged között

Az első vasút-villamos

A vonal műszaki kiépítettsége alapján
ütemes menetrendben 60–120 perces
követésű személyvonati kiszolgálás van,
mely a vonal jelenlegi szerepét kielégíti.
Műszaki állapota ugyanakkor nem megfelelő, a szolgáltatási színvonal alacsony.

A főbb szerződések megkötésével a tényleges megvalósítás szakaszába lépett az első hazai tram-train vonal építése. A tramtrain projekt előzményei 2012-ig nyúlnak vissza. Az ekkor készült
megvalósíthatósági elemzés alapján rendelte meg az engedélyes terveket Hódmezővásárhely Önkormányzata, illetve a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A helyzetfeltárás alapján a Szeged és
Hódmezővásárhely közötti közlekedésről
az alábbiak állapíthatók meg:
• Szeged és Hódmezővásárhely között
jelentős napi forgalmi igény jelentkezik (összesen kb. 8000 utazás/nap) (1. és
2. ábra);
• A modal split helyközi viszonylatot te-

Az engedélyes terv villamosított nagyvas-

tetett 135-ös számú, Szeged–Békéscsaba

kintve kedvező, a közösségi közleke-

úti pályát feltételezve készült el. A 2016-

vasútvonal, mely egyvágányú, dízelvonta-

dés részaránya magas (60-40%);

ban elvégzett részletes költségfelülvizs

tású, a vonal 80 km/h sebességre és 210 kN

gálat alapján a megvalósítandó műszaki

tengelyterhelésre engedélyezett.

• A közösségi közlekedésben az autóbusz 90% feletti részaránnyal rendel-

tartalmat felülvizsgálták, ekkor született a
döntés, hogy a nagyvasúti pályaszakaszt

1. ábra Napi utazási igények Hódmezővásárhely, Algyő és Szeged között (továbbutazók nélkül, két irány együtt)

nem villamosítják, azonban a Hódmezővásárhelyen belül kiépítendő villamos pálya
600 V egyenáramú rendszerű felsővezetéke megépül.
A Kormány 1585/2017. (VIII. 28.) számú, a
Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged
és Szabadka térsége elővárosi közlekedése
fejlesztésének támogatásáról szóló határozata bruttó 71 343 586 884 Ft-ban határozta meg a projekt teljes költségét.

A projekt indokoltsága
Szeged és Hódmezővásárhely között a
47. sz. főúton jelentős számú, naponta mintegy 160 autóbuszjárat közlekedik, melyek
egy része Szeged és Hódmezővásárhely
közötti, mások Hódmezővásárhelyen túlra
közlekednek (pl. Szentes, Mártély, Orosháza
felé). Ezeken belül a Dél-alföldi Közlekedési
Központ (DAKK) által üzemeltetett elővárosi járatok a jellemzők, de néhány országos
járat (pl. Szeged–Debrecen, Szeged–Miskolc, Szeged–Békéscsaba) is közlekedik.
A hódmezővásárhelyi és szegedi autóbuszállomások között a járatok ugyanazon az
útvonalon haladnak, feltárva a két város
belvárosát. A menetidő a két városi buszpályaudvar között 33-37 perc.
A vizsgált térség szempontjából releváns
a Magyar Államvasutak Zrt. által üzemel-
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2. ábra Előrebecsült napi helyközi utasszám (országos)
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kezik, a vasúté mindössze 10%. Mind
Szegeden, mind Algyőn és Hódmezővásárhelyen a vasútállomás a település
központjától távol helyezkedik el.
A projekt legfontosabb célja a tömegközlekedés részarányának növelése a két város
viszonylatában.
A járatok Szeged Személypályaudvar vil
lam osvégá ll om ástól (Indóház tér) Szeged Rókus villamosmegállóhelyig az 1-es
villamos vonalát követik majd. Innen a
nagyvasútra egy újonnan létesülő összekötő vágányon, immár dízelüzemben felhaladva Algyő vasútállomás érintésével
a hódmezővásárhelyi Népkertig haladnak, ahol a nagyvasutat elhagyva már az
új tram-train megállóban állnak meg. Ezt
követően ismét villamos üzemre váltva az
Ady Endre u.–Hősök tere–Tóalj u.–Szőnyi

3. ábra A tram-train járatok útvonala Szeged városán belül

u.–Kossuth tér–Andrássy út–Kálvin János
tér–Bajcsy-Zsilinszky u. útvonalon haladnak a nagyállomásnál lévő végállomásig.
A két végállomás közötti menetideje 42
perc, a két belváros között 32 perc lesz.
A vasút-villamos mellett a megmaradó
Szeged–Békéscsaba-személyvonatok menetideje hét perccel csökken.
A számítások és a jelenlegi közlekedési kínálat elemzése alapján kínálati menetrendként csúcsidei alapütemnek húszperces
követés kerül majd bevezetésre. A várható
4. ábra Nyomvonalváltozatok Hódmezővásárhelyen belül

utasforgalmi igények alapján azonban ezt

(az A változat került engedélyezési terv szinten kidolgozásra)

a reggeli csúcsidőszakban, Hódmezővásárhelytől Szeged irányába két betétjárattal
tízpercesre kell sűríteni. Napközben és késő este, valamint hétvégén egész nap harmincperces követés tervezett.

5. ábra A tervezett nyomvonal Szeged-Rókus és Hódmezővásárhely vasútállomás között

www.innorail.hu
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• A városi villamosszakaszokon aktív, a
forgalom lebonyolítását folyamatosan
követő, szükség szerint haladéktalanul
beavatkozó diszpécserszolgálat
• a vasút-villamos üzem részére részletesen kidolgozott üzemeltetési, végrehajtási utasítás (üzemszerű és havária
helyzetekre is);
• a vasút-villamos rendszer bevezetésekor a tervezett forgalom ütemezett felvétele, kellő idő álljon rendelkezésre a
vasút-villamos jármű közlekedésének
megismerésére és megszokására.

Szerződések státusza

6. ábra (forrás: MÁV-Start Zrt.)

A beruházást a központi költségvetés, valamint az Európai Unió Regionális Fejlesz-

A beruházás műszaki tartalma

vágányú, felsővezetékkel ellátott villa

tési Alapja finanszírozza. A megvalósítás

• Meglévő vasúti pálya átépítése (alépít-

mosvonal építése egy köztes forgalmi

pénzügyi hátterét biztosító támogatási

mény-erősítés, felépítménycsere) 100

kitérővel, három megállóhellyel és egy

szerződéseket megkötötték.

km/h sebességre, 225 kN tengelyterhe-

kétvágányos végállomással. Kényelmes

A fejlesztést a pálya és a kapcsolódó lé-

lésre;

és akadálymentes villamosmegállók lé-

tesítmények, valamint a járműtelep épí-

tesítése környezetrendezéssel;

tése tekintetében a NIF Zrt., a járművek

• Algyő és hódmezővásárhelyi Népkert
állomások korszerűsítése, akadálymentesítése;
• Az algyői Tisza-híd, az egyéb műtárgyak és az útátjárók átépítése, korsze-

járműtelep létesítése;
• 8 db dízel-villamos üzemű vasút-villamos jármű beszerzése.

beszerzése tekintetében a MÁV-Start Zrt.
bonyolítja le.
A projekt részelemeinek beszerzése az
alábbiak szerint valósul meg:

A szolgáltatás lebonyolítására 8 db új jár-

a.) 8 db jármű beszerzése: a szerződés

• Új térvilágítási, villamosenergia-ellátási

mű kerül beszerzésre. A járművek a svájci

2017 decemberében hatályba lépett,

létesítmények, villamos váltófűtés tele-

Stadler csoport CityLink fantázianevű dí-

gyártó: Stadler Rail Valencia S.A.U;

pítése;

zel-villamos vasút-villamos járművei lesz-

b.) Tram-train közúti vasúti szakaszok ki-

nek (6. ábra), melynek főbb műszaki para-

építése: A szerződés 2017 augusz-

pítése a nagyvasúti és a hódmezővá-

méterei a következők:

tusában hatályba lépett, kivitelező:

sárhelyi városi vasúti vonalszakaszra is,

• 37 m teljes hossz, 2650 mm legna-

Strabag Vasútépítő Kft – Belfry Kft.

rűsítése;

• Új, korszerű biztosítóberendezés tele-

• Távközlési berendezések cseréje, hangos
és vizuális utastájékoztatás létesítése;
• Szeged, Rókus pu. villamosmegállótól
a 135-ös számú vasútvonalig 1,3 km

konzorciuma;

gyobb szélesség;
• 92 ülőhely, összesen 234 férőhely;

c.) Tram-train nagyvasúti szakasz átépí-

• dízel-villamos hibridhajtás;

tése: A szerződés 2017 decemberében

• 100 km/h engedélyezett sebesség

hatályba lépett, kivitelező: Swietelsky

hosszú, egyvágányú, dízelüzemű villa

(nagy vasúton), nagy gyorsító- és lassí

mospálya építése;

tóképesség;

• A 135-ös számú vasútvonalon a vas-

• kétirányú, akadálymentes kialakítás,

út-villamos viszonylathoz szükséges

legalább négy-négy db, széles oldalajtó;

kapacitásbővítés második vágánysza-

• klimatizált utastér, kerékpár- és kere-

kaszok létesítésével (Szeged-Rókus el-

kesszék-szállítás;

Vasúttechnika Kft.;
d.) Tram-train járműtelep kiépítése Szeged rendező pályaudvaron: A közbeszerzési eljárás folyamatban van.
A tram-train közlekedés beindítása ütemterv szerint 2020. év végére várható.

ágazás és Baktó között 3 km, Algyő ál-

A zavarérzékenység csökkentése érdeké-



Összeállította: InnoRail,

lomás végponti végének elhúzása 1,0

ben a következő műszaki tartalom meg-



forrás: NIF Zrt.

km távolságra, Sártó elágazás és Ko-

valósítása is szükséges:

páncs között 5 km hosszon);

• a nagyvasúti szakaszon a lehető legtelje-

• Hódmezővásárhelyi Népkert villamos
megállóhelytől új, 3,3 km hosszú egy-
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• Szeged rendező pályaudvar területén

Felhasznált irodalom

sebb mértékben automatizált központi

Trenecon Kft. által készített, felülvizsgált megvalósít-

forgalomirányítási (KÖFI) rendszer;

hatósági tanulmány és költség-haszon elemzés, 2017.
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Nyárra elkészülhet
a MÁV-Start első
sorozatgyártású
IC+ kocsija
A vasúttársaság szolnoki bázisán mutatta
be az új InterCity-járműcsalád gyártását.
53 ezer alkatrészből, átlagosan 5500

További tíz Siemens Avenio Brémának

munkaóra alatt készül el a MÁV-Start első
saját fejlesztésű, IC+ elnevezésű kocsija.

A Bremer Straßenbahn AG (BSAG) né-

új és modern Avenio szerelvényre. Az

met közlekedési vállalat további tíz

Avenio korszerű, kényelmes, megbízha-

Avenio villamost rendelt a Siemens-

tó és akadálymentesített villamos, ami

től, érvényesítve a 2017 júniusában alá-

tökéletesen kielégíti a Hanza-város va-

írt szerződésben szereplő opciót. Ekkor

lamennyi igényét. Bréma adta az eddigi

a BSAG 67 Avenio villamosra adott le

legnagyobb megrendelést a legújabb

megrendelést. Az újonnan rendelt ko-

generációs villamosra. A körülbelül 37

csikkal együtt a Hanza-városban üze-

méter hosszú villamos akár 259 utast is

melő Siemens villamosok flottája 77-re

szállíthat, a maximális sebessége pedig

nő. A most megrendelt villamosok szál-

70 km/óra. Az Avenio tükrözi a fenntart-

lítása 2021-ben kezdődik. Ezzel a pót-

hatóság terén elért legújabb eredmé-

rendeléssel a BSAG a 77 régi és hibás vil-

nyeket is: a villamosnak akár 90 százalé-

lamosból álló teljes flottáját lecserélheti

ka újrahasznosítható.

Forrás: Siemens

Tízmilliárd forintból újul meg a GYSEV
Szombathely–Szentgotthárd vonala

Az új generációs InterCity-járműcsalád

biztosítóberendezésekből ka-

nemzetközi forgalomra alkalmas, már so-

pott információkat feldolgozza,

rozatban gyártott első darabját várható-

ellenőrzi a vonatok sebességét,

an nyár elejére fejezik be. 250 szakember

és szükség esetén beavatkozik.

és mérnök, valamint ugyanennyi beszál-

Az ETCS L2 rendszer kiépíté-

lítói dolgozó összehangolt munkájának

sével lehetővé válik a Sopron–

eredményeként év végéig összesen húsz

Szombathely–Szentgotthárd

darabot gyártanak, ezt követően kezdőd-

vonalon közlekedő vonatok

het el hetven darab, belföldi forgalmú

folyamatos rádiós felügyelete,

IC+ összeszerelése. A több mint ötven-

s a rendszer kiépítésével a legváratlanabb

százalékos hazai beszállítói aránnyal épü-

gatással a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút

helyzetekre is azonnal tudnak reagálni.

lő új flottát az utasok minden bizonnyal

(GYSEV) Zrt. 2020-ig kiépíti az Egységes eu-

A kivitelező Thales RSS Kft. a vonal 110 ki-

kedvelni fogják, mert nemcsak modern,

rópai vonatbefolyásoló rendszert (ETCS L2)

lométeres hosszán a pálya mentén hely-

dizájnos, hanem praktikus, kényelmes, rá-

a Szombathely–Szentgotthárd közötti vo-

meghatározó és kommunikációt biztosí-

adásul a kocsik egy része családbarát és

nalon, amellyel jelentősen javul a közleke-

tó elemeket telepít, bővíti az informatikai

akadálymentesített is lesz.

dés biztonsága. A rendszer tárolja a pálya-

kapacitást, valamint telepítik az ETCS köz-

Forrás: MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság

adatokat, egyebek mellett a sebességet, a

ponti egységét.

Tízmilliárd forintos európai uniós támo-

www.innorail.hu
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Menetrend szerint halad a Budapest–Kelebia-vasútvonal rekonstrukciójának előkészítése

Belgrádig roboghatunk 2023-ban
A beruházó menetrendje szerint 2023-ban óránként 160 kilométeres sebességgel száguldhatnak a személyvonatok Budapest és
Belgrád között. A projektet alaposan előkészítették, nem számítanak sem jogi, sem műszaki akadályra a megvalósítás során.
Pafféri Zoltánnal, a Kínai–Magyar Vasúti Nonprofit (KMV) Zrt.
vezérigazgatójával és Zhang Songyannal, a cég műszaki vezérigazgatójával beszélgettünk.

Pafféri Zoltán: Az elmaradás csak látszólagos. A szerb fél három szakaszra osztotta
a kivitelezést, van, ahol jelképesen valóban megkezdték a kivitelezést, de a másik két részen még az előkészítés zajlik.
A tervek szerint a szerb oldalon ugyanúgy 2023-ra készülnek el a munkálatokkal, mint Magyarországon.

Mely cégek vannak versenyben a Budapest–Kelebia-vasútvonal felújításáért?
Pafféri Zoltán: Mint ismert, a KMV tavaly
novemberben hirdetménnyel tett közzé
kétszakaszos, tárgyalásos beszerzési eljárást az uniós értesítőben (TED), és január
19-én le is járt a részvételre a jelentkezési
határidő. A harminckét érdeklődőből végül két kivitelező, a CRE Konzorcium és a
STRABAG-CCCC 2018 Konzorcium adott
be részvételi jelentkezést. A részvételi szakasz március-áprilisra zárul le, és nyár végére születhet eredménye a beszerzésnek.

Forrás: MÁV-Start Zrt.

Várhatóan szintén ebben az időszakban
véglegesíti a szerződést a magyar és a kínai kormány a hitel folyósításáról. A nem-

szaki környezetet, előzményeket, és fel-

Milyen beruházási költséggel számolnak?

zetközi szerződés értelmében a beruhá-

készültünk a megfelelő szintű előkészítő

Pafféri Zoltán: A kormányzati kommuni-

zás költségeinek nyolcvanöt százalékát a

munkával az akadályok legyőzésére. A kí-

kációban az 550 milliárd forintos előze-

Kínai Exim Bank nyújtja hitel formájában,

nai állami vasúti beruházó vállalat, amely-

tes teljes beruházási költség hangzott

a fennmaradó tizenöt százalék pedig a ha-

nek alkalmazottja vagyok, az utóbbi tíz

el korábban. A beruházás lebonyolításá-

zai önrész. A tervezői-kivitelezői szerződés

évben húszezer kilométeren irányított

ért felelős Kínai–Magyar Vasúti Nonpro-

megkötését követően kezdődhet a felújí-

vasúti építési projekteket, ráadásul nem-

fit Zrt. – mint az eljárás ajánlatkérője – a

tás tervezése, ami másfél-két évet vehet

csak 160, hanem helyenként 350 km/h-s

beszerzési szabályok szerint, valamint az

igénybe. Az első kapavágások 2020-ban

csúcssebességre méretezve. Hadd említ-

európai beruházói gyakorlatnak megfe-

történhetnek meg, innentől számítva ket-

sem meg a tibeti vonalat, amelynek leg-

lelően nem teszi közzé a beruházás be-

tő és fél, illetve három évre van szükség a

magasabb pontja 5000 méter felett van.

csült értékét, hogy az eljárás jelenlegi

kivitelezésre a 152 kilométer hosszú ma-

A magyar projekt jól előkészített, nincs

szakaszában – a legjobb ár-érték arány

gyarországi szakaszon.

jelentős területkisajátítási igény, és a ta-

elérése érdekében – semmilyen módon

lajviszonyok is kedvezőek. Kihívást csak

ne befolyásolja a gazdasági szereplők

Nem fenyegeti-e csúszás a kivitelezést

az jelent majd, hogyan biztosítsuk a for-

árképzését. A projekt pontos költségve-

külső tényezők – például a GSM-R rend-

galmat az építkezés ideje alatt.

tése a beszerzési eljárás második, aján-

szer kiépítése – miatt?

16

lattételi szakasza után, a nyertes ajánlat-

Zhang Songyan: A lebonyolításért felelős

Szerbiában már megkezdődött a kivitele-

tevővel való szerződéskötést követően

projektszervezet részéről nagyon alapo-

zés, nincs-e késésben a Budapest–Belg

lesz végleges, mint minden más nyílt be-

san tanulmányoztuk a hazai és uniós mű-

rád-vasút hazai pályája?

szerzés esetében.
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kialakítását, valamint minden kapcsolódó

Pafféri Zoltán

infrastruktúra-alrendszer megvalósítását a

vezérigazgató

legkorszerűbb műszaki színvonalon. Töb-

Kínai–Magyar Vasúti

bek között a közúti kapcsolatokat, több

Nonprofit (KMV) Zrt.

mint fél tucat alul- és felüljáró építését a

E-mail:

forgalom lebonyolításának zavartalansá-

pafferi.zoltan@bbproject.hu

ga érdekében. A projekt megvalósítását
követően a vasútvonal teljes mértékben

Forrás: MÁV-Start Zrt.

megfelel majd az európai uniós kölcsönös

Zhang Songyan

Pontosan milyen elemek tartoznak bele

átjárhatósági irányelvekben rögzített mű-

műszaki vezérigazgató

a rekonstrukciós munkákba?

szaki követelményeknek, 160 km/h sebes-

Kínai–Magyar Vasúti

Pafféri Zoltán: A projekt tartalmazza a ter-

ségre, 22,5 tonna tengelyterhelésre és 750

Nonprofit (KMV) Zrt.

vezést, a hatósági engedélyeztetéseket,

m hosszúságú tehervonatok közlekedte-

a kivitelezést, beleértve a meglévő vas-

tésére lesz alkalmas.

Jámbor Gyula

Ráfér a felújítás

Vitatott pontok

A Budapest–Kunszentmiklós-Tass–Kele-

A Budapest–Belgrád-vasút felújításának a műszaki megvalósítása, illetve annak finanszíro-

bia-vasútvonal 135 éves, utolsó felújítá-

zása számos kérdést vetett fel a szakmai, illetve a szélesebb közvélemény körében. A kor-

sa az 1960-as években történt meg. 100

mány szakmai érvekkel is alátámasztott álláspontját Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési

km/h sebességnek megfelelő paramé-

Minisztérium államtitkára ismertette egy parlamenti írásbeli kérdésre adott válaszában.

terek szerint épült, de jelenleg Soroksár

A döntéshozók érvei röviden összefoglalva a következők: a hagyományos kelet–nyugati

és Kelebia között csak 80 km/h-val lehet

irány mellett az észak–déli gazdasági és közlekedési összeköttetésekre is fokozott figyel-

közlekedni, sőt a biztonság érdekében,

met kell fordítani. A hazai külgazdaság növekedése érdekében elengedhetetlen a vasúti

a pálya leromlott állapotára való tekin-

infrastruktúra folyamatos fejlesztése. A Budapest–Belgrád-vasútvonal fontos részévé vál-

tettel 60, 40, 20 és 10 km/h-s sebesség-

hat a Pireuszon keresztül Kínából Európába vezető tengeri selyemútnak. A vasúti árufu-

korlátozások is érvényben vannak mint-

varozás mértéke a 150-es vonalon évek óta folyamatosan növekszik, és további jelentős

egy 14 km hosszban. Az alépítmény, az

bővülésre lehet számítani a személy- és teherszállításban is.

ágyazat és a sínek elhasználódott álla-

A kormány útvonal-alternatívaként vizsgálta a Szeged–Kecskemét-vasútvonal lehetsé-

pota miatt gyakran az időjárási körül-

ges érintettségét is, azonban a részes országok egységes szempontjának a 150-es vasút-

mények is megnehezítik a közlekedést.

vonal fejlesztése felel meg – közölte az államtitkár. A nemzetközi egyezmény értelmében

Mindez nemcsak hosszabb menetidőt,

a vasútvonal korszerűsítése 160 km/h engedélyezett sebességgel valósul meg. Ennek oka,

hanem a pályakapacitás jelentős mérté-

hogy a hatályos uniós előírások szerint a fővonalak és nemzetközi korridorok már legalább

kű csökkenését is jelenti, ami elsődlege-

160 km/h-s engedélyezett sebességre épülnek. A költségek tekintetében a 120 km/h és a

sen az áruszállítási szegmenst érinti

160 km/h sebesség között nincs érdemi különbség. A Budapest–Kelebia-vasútvonal

kedvezőtlenül.

nemcsak tehervonatokat szolgál ki, hanem évente több millió utas közlekedését is biztosítja az elővárosi, a távolsági és a nemzetközi viszonylatokon. A személyszállításban pedig
kihasználható lesz a 160 km/h engedélyezett sebesség, amelynek köszönhetően jelentős

úti pálya bontását és teljes rekonstrukció-

menetidő-csökkenéssel számolhatnak az utasok. A várhatóan jelentősen megnövekvő

ját és a második vágány építését, az állo-

pireuszi teherforgalom megfelelő kiszolgálása érdekében szükséges a 22,5 tonnás ten-

másépületek felújítását, indokolt esetben

gelyterhelés és kétvágányúsítás. A budapesti áthaladást érintő déli vasúti híd bővítését

bontását és újraépítését, a felsővezetéki

egy új vágánnyal a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. készíti elő. A 150-es vasútvonal

rendszer teljes korszerűsítését, új, elekt-

budapesti szakaszára (Soroksár–Ferencváros) nyomvonal-korrekciós tervek készülnek,

ronikus biztosítóberendezés telepítését, a

hogy csökkenjen a tartózkodási idő a ferencvárosi pályaudvaron.

központi forgalomirányítás kiépítését, az

A projekt megtérülésére vonatkozó kérdést az államtitkár azzal hárította el, hogy a

ETCS 2 (European Train Control System)

megvalósíthatósági tanulmány „döntést megalapozó adatnak minősül”, ezért tíz évre

szintű egységes, európai vonatbefolyáso-

titkosították. Rámutatott, hogy a nagy infrastrukturális beruházásokat éppen azért

ló rendszer kialakítását, a GSM-R távközlési

végzi az állam a világ szinte minden országában, mert közvetlen üzleti megtérülésük

rendszer kiépítését, az állomási és megál-

nem várható. Ugyanakkor a beruházási költségek a gazdaság élénkítésén keresztül

lóhelyi peronok akadálymentes, a legtöbb

megtérülnek a közösség számára.

esetben külön szintű megközelítésének
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Az iparvágányok megtartása, fenntartása a vasúti áruszállítás kulcskérdése

Versenyhátrányban
a vasúti áruszállítás

Miközben az osztrák állam vagy a német tartományok anyagilag
is támogatják az iparvágányok fenntartását, Magyarországon ez
jelentős anyagi terhet ró az üzemeltetőkre, ráadásul a törvényi
szabályozás is rendkívül bonyolulttá vált – mondta el lapunk kérdésére Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria igazgatóságának
elnöke, a Hungrail Vasúti Árufuvarozási Bizottság elnöke.
szolgáló infrastrukturális fejlesztések nem
vagy alig történtek. A Szlovéniába irányuló vasúti átmenet, vagyis Hodos kiépítése
óta egyetlen ilyen sem volt. Akár az európai
uniós forrásokból elkészült fejlesztéseket
nézzük, akár a MÁV saját forrásaiból megvalósult beruházásokat, mindegyik a személyszállítást szolgálta. Az árufuvarozást
szolgáló fejlesztési tervek nem valósultak

18

Ahogy a közúti szállítással foglalkozó szak-

mentén. Ennek érdekében a Hungrail ke-

meg, ezek közül a nagyközönség számára

mai szervezetek megalkották a saját ver-

retében összeállítottunk egy jelentős ver-

legismertebb a V0, a fővárost elkerülő vas-

senyképességüket elősegítő intézkedési

senyképességi csomagot, amelyben a sza-

úti árufuvarozási folyosóé.

tervet, úgy a Hungrail Magyar Vasúti Egye-

bályozásban meglévő hiányosságokat vagy

Ennél is nagyobb baj, hogy a MÁV állomás

sület keretében a vasúti vállalatok is elhatá-

éppen nem szerencsés szabályokat össze-

felújítási programja végrehajtásánál sem

rozták, hogy a vasúti közlekedés versenyké-

gyűjtöttük, de ugyanígy a munkaerőhiány

vették figyelembe az árufuvarozás szem-

pessége érdekében szorgalmazzák azokat

okozta problémák orvoslására is kidolgoz-

pontjait – mondta Kovács Imre. A közforgal-

a közlekedéspolitikai döntéseket, melyek

tunk javaslatokat, vagy az eszközfejlesztés-

mú rakodóvágányokat vagy a nem kellően

elősegíthetik a hatékonyabb érdekérvé-

re, illetve a vasúti pályahálózat szűk kereszt-

kihasznált iparvágányokat megszüntették.

nyesítést – mondta Kovács Imre. Magyar-

metszeteinek felszámolására.

Hogy milyen nagy a baj, az nem is derült

országon több mint 40 hazai bejegyzé-

Ebbe a sorba illeszkedik, és a jelenlegi vas-

ki addig, amíg a gazdasági válság miatt

sű társaság nyújt valamilyen vasútvállalati

úti áruszállításnak az egyik legfontosabb

visszaesett a vasúti árufuvarozási aktivi-

szolgáltatást, amelyek együttesen évente

problémája az iparvágányok kérdésköre

tás. Azonban most, amikor ismét felélén-

több százmilliárd forint értékű vasúti sze-

– közölte a Hungrail Vasúti Árufuvarozá-

kül az ipari tevékenység, és növekszik a

mélyszállítási és árufuvarozási tevékeny-

si Bizottság elnöke. Amikor még 100 millió

megrendelésállomány, szükség lenne arra

ségben működnek közre, hihetetlenül erős

tonna árut szállított el a magyar vasút 30-

az infrastruktúrára, ahol a kisebb vagy akár

versenyhelyzetben a közúti közlekedéssel.

40 évvel ezelőtt, akkor a MÁV 1200 ipar-

a nagyobb mennyiségű áru a közútról átke-

Szinte nincs is olyan vasút-logisztikai terü-

vágánnyal rendelkezett. Egyfelől a nagy

rülhet a vasútra vagy vissza. Ezzel a jövőnket

let, amely ne lenne a közút által is veszé-

ipari kibocsátók rendelkeztek saját vasúti

tesszük tönkre, mert hiába ösztönzi az Euró-

lyeztetve. A vasúti érdekek kormányzati

kapcsolattal, másfelől minden vagy szinte

pai Unió, a nemzetközi klímaegyezmények

és nemzetközi szintű képviselete az egyre

minden állomáson volt iparvágány, gyak-

az áruszállítás vasútra terelését, ha a hozzá

több szereplős, az árufuvarozásban libera-

ran vasúti jármű tárolására szolgáló vágá-

szükséges infrastruktúra nem fejlődik, vagy

lizált vasúti piacon nem képzelhető el vas-

nyokkal együtt. Ahogy a közúti áruszállítás

éppen visszafejlődik. Azt a települést és an-

útvállalati szinten, csak a vasútvállalatok

fejlődött, bővült, úgy csökkentek a vasúti

nak a teljes, széles értelemben vett környé-

összefogásával, a közös érdekek és célok

infrastruktúra lehetőségei. Az áruszállítást

két, amelynek vasútállomásán megszünte-
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Dr. Kovács Imre
Igazgatóság elnöke, CEO
Rail Cargo Hungaria Zrt.

hogy már az is veszélyezteti a vasút versenyképességét a közúti árufuvarozással
szemben – mondta Kovács Imre.
Mint ismert, országszerte 425 iparvágányra rendelkeznek szolgáltatói szerződéssel a cégek. Bár az EU gyakran hangoztatott célja, hogy az áruforgalmat a közútról
a vasútra terelje, ám ehhez a vasút versenyképességét kellene növelni. Ez ellen
tik a közútról vasútra rakodás lehetőségét,

Pedig látható, hogy a vasúti teherszállí-

hatnak többek között az iparvágányok

kizárják a vasúti árufuvarozásból. Ennek a

tásban is megkezdődött a fellendülés. Kí-

üzemeltetésének magas költségei. Ilyen

folyamatnak, amelynek a vasúti áruszállítás

na megkezdte az áruszállítási útvonalak

például a vasútüzem vezetőjének az idő-

az elszenvedője, a nyertese a közúti árufu-

diverzifikálását, egyre fontosabbá válnak

szakos képzése és vizsgadíja, amely alkal-

varozás. Mert amíg a vasúton nincsen kapa-

a dél-európai kikötőkből a kontinens bel-

manként 600 ezer forint, de ugyancsak

citásbővítés, sőt annak az ellenkezője törté-

sejébe vezető, illetve a közvetlen Kína–

költséges az iparvágányon dolgozó tola-

nik, addig a közúti infrastruktúra hatalmas

Európa szárazföldi vasúti útvonalak. Ah-

tásvezetők, kocsirendezők, mozdonyveze-

léptekkel fejlődik. A rendszerváltás idején

hoz, hogy a vasúti szállítás versenyképes

tők, forgalmi személyzet szakmai képzése,

az országban csak egyetlen autópálya volt,

legyen a közúttal, nem megszüntetni kel-

vizsgáztatása, egészségügyi alkalmassá-

abból is csak talán száz kilométernyi, mára

lene az iparvágányokat és a közforgalmú

gának ellenőrzése.

csaknem teljesen kiépült a nemzetközi kor-

rakodóvágányokat, hanem támogatni.

Ráadásul a probléma kettős, egyrészt az

ridorok mentén a gyorsforgalmiút-hálózat,

A nyugati országokban az állam, az ön-

iparvágány működtetőjének is vizsgá-

néhány éven belül az összes megyeszék-

kormányzatok hozzájárulnak ezeknek a

zott, rendszeresen továbbképzett vasút-

hely és fontosabb határátkelő elérhető lesz

fontos, az úgynevezett „utolsó kilométer”

üzem-vezetőt kell alkalmaznia, másrészt

jó minőségű úttal. Ez hatalmas versenyhát-

útszakaszoknak a gazdaságos működteté-

az országos hálózatról bejáró vonatsze-

rány a vasúti áruszállítás szempontjából,

séhez – érvelt a Hungrail Vasúti Árufuvaro-

mélyzetnek is különleges képesítéssel kell

éppen ezért üdvözlünk minden kapacitás-

zási Bizottság vezetője.

rendelkeznie. Ez a kettő együtt olyan költ-

növelő vasúti fejlesztést, mint amilyen a

Ráadásul nemcsak pénzbe kerül az iparvá-

séggel és szervezési feladattal jár, hogy

Budapest–Belgrád-vasútvonal is – hangsú-

gányok fenntartása, de a jogi szabályozás

az üzemeltetők attól félnek, hogy több

lyozta a vállalatvezető.

kedvezőtlenül változott az utóbbi évek-

száz iparvágányt felszámolhatnak a jövő-

A közúti közlekedési fejlesztések egyéb-

ben: rendkívül megnehezedett megfelel-

ben. Az is fenyegető, mondta Kovács Imre,

ként nemcsak a fejlesztési pénzeket vonják

ni a hatósági előírásoknak. A szabályozás

hogy a ritkán használt vagy a néhány ko-

el a vasúti árufuvarozástól, hanem a fizikai

szempontjából egy néhány száz méter

csit kezelő, néhány száz méteres pályahá-

helyet is. Megkezdődött a megyeközpon-

hosszú iparvágányra ugyanazok a szabá-

lózatok olyan költséggel tarthatók fenn,

tokon a vasútállomások korszerűsítése és

lyok vonatkoznak, mint a vasúti fővona-

ami nem versenyképes a közúti árufuvaro-

az úgynevezett intermodális közlekedési

lakra. Ha egy cég rendelkezik egy iparvá-

zással szemben.

csomópontok építése. Ez praktikusan azt

gánnyal, ahol hetente néhány szerelvény

Mi lenne a megoldás? A Rail Cargo Hun-

jelenti, hogy a vasúthoz közelebb hozzák a

áthalad, ugyanúgy milliókat kell fizetni az

garia igazgatóságának az elnöke sze-

személygépkocsik számára szükséges par-

engedélyezésért, vasútüzemvezetőket kell

rint ilyen lehetne például az iparvágány

kolókat, valamint az autóbuszok megállóit,

tartani, és számos más adminisztratív elő-

használati költségeinek csökkentése, az

végállomásait is. Mindezek a vasút üzemi

írásnak kell megfelelni. Vagyis az alig né-

oktatás-vizsgáztatás költségeinek mér-

területe rovására történnek, és a helyszű-

hány száz méteres iparvágányok is olyan

séklése, valamint a vasúti pálya igény-

ke áldozata gyakran éppen az iparvágány

magas költséggel és adminisztratív köte-

bevételéhez kapcsolódó használati díjak

vagy a közforgalmú rakodóvágány.

lezettségek teljesítésével tarthatók fenn,

megszüntetése.
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A vasúti áruszállítás digitalizációja

A tehervagonok
kommunikálnak egymással
A Knorr-Bremse a világ piacvezető vasútiszerelvény- és haszon
gépjármű-fékrendszer-gyártója. Harminc országban 25 ezer
munkatársat foglalkoztat, akik fék-, beszálló-, vezérlő- és energiaellátó rendszerek, fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerek, vezetőasszisztens-rendszerek, valamint erőátviteli és
átvitelvezérlő megoldások fejlesztésével, gyártásával, tesztelésével és szervizelésével foglalkoznak.

szakmai támogatása. Kedvező változásokat eredményez a kutatás-fejlesztésben,
hogy az új gyárcsarnok átadásával a termékteszt lehetőségei is kiszélesedtek.

A vállalatcsopor t két magyarorszá-

együttesében folytathatja kutatás-fej-

gi egysége közül a Knorr-Bremse Rail

lesztési, valamint gyártótevékenységét.

A vasúti teherszállítás létfontosságú a jelenlegi gazdaság számára.
A szállítások hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez, és munkahelyeket teremtenek, ezzel egyidejűleg fenntarthatónak kell lenniük.

Systems Budapest a vasúti fékrendsze-

Az 5,28 milliárd forintos fejlesztéssel je-

Külső tényezők

rek tervezésének és gyártásának köz-

lentősen kitágította a cég termék- és

Az 1. ábrán a vasúti áruszállítás becsült

pontja. 1600 munkavállaló – köztük 500

szolgáltatásportfólióját, gyártási volu-

alakulását követhetjük nyomon a 27 eu-

mérnök – foglalkozik a high-tech vasúti

menét. Ezzel a Knorr-Bremse Budapest

rópai államban, a 2050-ig terjedő idő-

fékrendszerek előállításával a tervezés-

lett nemcsak a cégcsoport, hanem az

szakban.

től kezdve a gyártásig. A Knorr-Bremse

egész világ legnagyobb vasúti fékrend-

A vasút számos erősséggel rendelkezik:

Budapest az elmúlt húsz évben stabilan

szereket fejlesztő és gyártó központja.

vitathatatlanul az egyik legbiztonságo-

fejlődött, és egyre meghatározóbb po-

Az elmúlt két évben a cégcsoport mün-

sabb közlekedési eszköz, és emellett a

zíciót tölt be a cégcsoportban: 2017-ben

cheni központjából új technológiák köl-

vasút környezettudatosabb és kevésbé

fejeződött be új, világszínvonalú, 11 ezer

töztek Budapestre. A mérnöki kompe-

szennyező, mint más közlekedési módok.

négyzetméteres létesítményének kiala-

tenciák kiteljesedése előrelépést hozhat

A vasúti közlekedés rendelkezik a legala-

kítása és felszerelése, így a társaság 46

az elektronikai és a szoftverfejlesztések

csonyabb fajlagos szén-dioxid-kibocsá-

ezer négyzetméteres, pormentes gyár-

területén, tovább erősödhet az üzleti

tással, egyszersmind a legenergiatakaré-

tási körülményeket biztosító épület-

partnerek mérnöki kiszolgálása, a vevők

kosabb eszköz a közúti, légi, de még a vízi
közlekedéssel szemben is.
Minden erőfeszítés ellenére az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent a vasúti
áruszállítás szerepe, míg a közúti közlekedés aránya folyamatosan nőtt. Ezek a tendenciák szöges ellentétben állnak az EU
azon célkitűzéseivel, amelyek előirányozzák, hogy a vasúti árufuvarozás 2030-tól a
több mint 300 km-es utak esetében mintegy 30%-os részesedést érjen el, 2050-től
pedig több mint 50%-ot (Európai Bizottság, White Paper, 2011).
A külső tényezők és különösen a politikai
hajlandóság hatása nagyon fontos. Az olyan
országok, mint Ausztria vagy Svájc, ahol a
kormány aktívan ösztönzi a vasúti árufuva-
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Hegedüs István
tehervagonüzletág-igazgató
Knorr-Bremse
Business Segment
Freight Car Europe
E-mail: Istvan.Hegedus2@knorr-bremse.com

A digitalizáció mint versenyelőny
A hőn áhított fejlődés egyik leghatékonyabb eszköze a vasúti árufuvarozási
ágazat digitalizálása lehet. A közúti közlekedés vagy az iparág példái azt mutatják, hogy a kulcsfontosságú kereskedelmi és műveleti folyamatok digitalizálása
óriási rövid és hosszú távú lehetőségeket
rejt magában.
A korszerű áruszállítás magas követelményeit csak kifinomult információs
rendszerekkel, úgynevezett telematika
segítségével lehet elérni. A mai közúti áruszállításban használatos telematikai rendszerek a műholdas navigációs rendszerektől a szállítóeszközök megfigyeléséig vagy
az állapotfüggő karbantartásig terjednek.
A telematika az áruszállítási lánc átláthatóságának az alapja; adatainak folyamatosan elérhetőnek kell lenniük a járműverozást, még növelhetik a vasút részarányát.

gon- és alkatrészgyártók, logisztikai cégek,

zető, az árufuvarozó és az ügyfél számára.

Másrészt azokban az országokban, ahol az

állami tulajdonban lévő vállalatok egyaránt

A 3. ábra bal oldalán a tehervagonokon

utóbbi években kevés figyelmet fordítottak

jelen vannak, és szigorú szabályozási köve-

alkalmazható telematika szintjei láthatók.

erre, a vasút szerepe jelentősen csökkent.

telmények jellemzik a területet (2. ábra).

A 3. ábra jobb oldalán az új thread tech-

Mindazonáltal a célok eléréséhez nemcsak

A fentiek miatt nagyon nehéz újítást be-

nológiát hasonlítjuk össze a hagyomá-

külső, de belső változások is szükségesek.

vezetni ezen a telített és érett piacon.

nyos módszerrel.

Mindazonáltal minden piaci résztvevőben

Az új thread technológia legfőbb előnye

Belső tényezők

tudatosulnia kell annak, hogy a vasúti áru-

a helyi mesh hálózatok kiépítése, ahol a

A vasúti áruszállítás rendkívül konzervatív

fuvarozás optimalizálása és újítások beve-

tehervagonok egymással kommunikál-

iparág. A magas beruházási költségek mi-

zetése nélkül ez az iparág lassan eltűnik.

hatnak, csökkentve ezáltal a GSM-kom-

att a kocsipark megújulási rátája viszony-

A legnagyobb kihívást a közúti árufuva-

munikáció szükségességét. Az adatokat

lag alacsony. A méretet vagy a technoló-

rozás oldaláról jelentkező verseny jelenti.

kicserélik és összegyűjtik a mesh háló-

giát érintő bármilyen változást nagyon

Az a tény, hogy a közúti közlekedés körül-

zatba, majd az egyik tag elküldi az összes

összetetten kell megvizsgálni ahhoz, hogy

belül ötször nagyobb piaci részesedéssel

információt, és így jelentős energia taka-

a megoldásokat alkalmazni lehessen az

rendelkezik a vasúti közlekedéshez képest,

rítható meg. Ez még számottevőbb lehet,

akár 30-40 éves teherkocsik esetében. Ez

nem véletlen. Jelenleg a vasúti közlekedés

ha egy hasonló egységet szerelnek fel a

az oka annak, hogy az ágazat vonakodik

óriási hátrányban van a közúttal szemben.

mozdonyra, még inkább csökkentve így

az új technológiákat bevezetni.

Bőven van még mit javítani a vasúti teher-

a tehervagonok energiafelhasználását is.

Másrészről ez egy több résztvevős piac,

szállítás hatékonyságán, a versenyhelyzet

Az intelligens, összekapcsolt termékek

ahol a feleknek nagyon különböző érde-

javításához pedig elengedhetetlen az újí-

új képességei nemcsak átalakítják a ver-

keik vannak. Vagontulajdonosok, teherva-

tások bevezetése.

senyt egy iparágon belül, hanem kibőví-
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által teljes megoldásokat tudjanak kínálni
ügyfeleiknek. Az átgondolt digitalizáció
valószínűleg a vasúti árufuvarozás egyik
legfontosabb sikertényezője lehet.
Összefoglalva a fenti tényeket megállapítható, hogy a vasúti árufuvarozási ágazat
már most nagy kihívásokkal néz szembe, és
még nagyobbakkal kell szembesülnie a túlélés és továbbfejlődés érdekében. Külső támogatásra van szükség a versenykörnyezet
kialakításához, de ez önmagában nem oldja meg a problémákat. Az ügyfélközpontúság, az átgondolt befektetési stratégia,
tik az iparág meghatározását is. Az iparág
versenyképességének határai kiterjednek

• Automatizálás

valamint a közúti és vasúti közlekedés intel-

• Energiatakarékos vezetés

ligens keveréke kulcsfontosságú a jövőbeli

c) Az ügyfelek elégedettségének javítása

lyek együttesen szélesebb körű mögöttes

• A szállítmányra vonatkozó valós idejű

igényt elégítenek ki. A kapcsolódó termé-

információk

Felhasznált irodalom

kek közösen optimalizálhatók. A verseny

• A rugalmasság növelése, az informá-

1. Community of European Railway and Infra-

cióáramlás javítása

structure Companies (CER), 2013, „Rail Freight Sta-

alapja tehát a különálló termék funkcionalitásáról a szélesebb termékrendszer telje-

d) Tervezés és kapacitáskezelés

siker eléréséhez.

tus Report 2013”, Brussels

sítményére tolódik át.

• Digitális foglalási platformok és e-ke-

2. D’Incà, J., 2016. „Strenghts and Weaknesses of

A jövő vasúti kocsija nemcsak intelligens

reskedelmi platformok a kapacitásmar-

the Rail System. An Oliver Wyman Point of View”.

termék, hanem része egy vasúti árufuvaro-

ketinghez

Global Rail Freight Conference, Rotterdam.

zási rendszernek, így nagyobb értéket te-

• Dinamikus kereslet-előrejelzés

3. European Commission, Directorate-General for

remt az ügyfelek számára. Az iparág határai

Energy and Transport. 2008. „Modern Rail, mod-

fokozatosan kibővülnek a termékrendsze-

Összegzés

ern Europe: Towards an Integrated European Rail-

rekről a rendszerrendszerekre, és ezáltal tel-

Az európai vasúti teherszállítás az 1960-

way Area”. Office for Official Publications of the

jesen új lehetőségeket teremtenek.

as évek végétől folyamatos nehézségek-

European Communities, Brussels.

kel küszködik, mivel kevésbé tud verse-

4. European Commission, EU Reference Scenar-

Pillantás a jövőbe

nyezni a közút növekvő népszerűségével,

io 2016, “Energy, transport and GHG emissions -

Mind a gépjármű-technológiában, mind

és alulmarad az új vevői igényekhez való

Trends to 2050”, Office for Official Publications of

a közúti szállítási folyamatok területén

alkalmazkodásban is. Az elmúlt évek eu-

the European Communities, Brussels.

közelgő újítások várhatók (4. ábra). Kön�-

rópai és tagországi szintű törekvései csak

5. European Commission, White Paper, 2011.

nyen belátható, hogy sürgős változásokra

ahhoz voltak elegendőek, hogy megállít-

“Roadmap to a Single European Transport Area

van szükség a vasúti árufuvarozás túlélé-

sák a vasúti árufuvarozás piaci részesedé-

– Towards a competitive and resource efficient

sének biztosításához.

sének további csökkenését.

transport system”. Brussels.

Az alábbi példák olyan, más területen

A vasúti árufuvarozásnak mennyi az esélye

6. Eurostat\Database\Transport\Multimodal da-

már alkalmazott digitális technológiák,

mindezek mellett a túlélésre vagy akár a

ta\Transport Volume and Modal Split, accessed

amelyek a vasúti áruszállítás területén is

fejlődésre?

February 12, 2017, http://ec.europa.eu/eurostat/

jelentős változásokat hozhatnak.

Az iparág sikerességéhez a belső és a kül-

statistics-explained/index.php/Freight_ transport

ső változások egyaránt nélkülözhetetle-

_statistics_-_modal_split

nek. Az ügyfelek igényei kielégítésének

7. König, R., Hecht, M. 2012. „TIS Weissbuch,

• GPS-alapú követés

érdekében a vasútnak gyorsabbá kell vál-

addprint”. AG Dresden.

• A szállítási műveletek valós idejű opti-

nia, és látványosan javítania kell szolgál-

8. Porter, M., How smart, connected products are

malizálása

tatásainak színvonalán. Az intermodális

transforming competition, Harvard Business Re-

• A szállítási tevékenységek teljes auto-

árufuvarozás és a szinergiák előnyeinek

view, November 2014

matizálása

a) A szállítási műveletek optimalizálása
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olyan kapcsolódó termékekre is, ame-

kihasználása érdekében a vasúti áru-

9. Steffens, T., 2016. „Will the Driverless Truck De-

b) A költségek csökkentése

fuvarozó cégeknek törekedniük kell az

rail the Freight Train?”. Global Rail Freight Confer-

• Megelőző karbantartás

intermodális modell kiépítésére, hogy ez-

ence, Rotterdam.
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Zajvédelmi megoldások a vasúti teherfuvarozásban

Dr. Vásárhelyi Árpád

Lesz egységes európai
szabályozás?

ügyvezető
Rail Cargo Logistics –
Austria GmbH

környezeti zaj Nyugat-Európában minden évben több mint egymillió egészségben eltöltött emberi életév elveszítéséhez vezet.
Jelentős különbséget kell tenni az aktív
és a passzív zajvédelem által nyújtott lehetőségek között. Az aktív zajvédelem
megközelítésemben a zaj kibocsátásának a megakadályozását, míg a passzív
zajvédelem a már kibocsátott zaj negatív
hatásainak korlátozását jelenti. A szakma
még mindig túlzottan a hang szétterje-

A zaj évente mintegy 30-50 ezer ember halálát okozza Európában. A megrázó értékeket egy EU-szakértő közölte az Európai
Parlament Közlekedési Bizottságának meghallgatásán. A meghallgatással a parlamenti képviselők tisztázni kívánták a közlekedés okozta zajterhelés lehetséges következményeit.

désének megakadályozására koncentrál,
és túl keveset tesz a zaj keletkezésének
megszüntetése ellen. Svájcon kívül Európában eddig egyetlen ország sem követte konzekvensen azt a módszert, hogy a
zajt annak forrásánál kell csillapítani.
A zajvédelem az utóbbi idők egyik legfon-

A rendelet, amellyel az Európai Unió a

seket érint, őket azonban nagyobb mér-

tosabb környezetvédelmi kérdése. A köz-

környezeti zajt kívánta korlátozni, 2002-

tékben. A vasútnál az éjszaka közlekedő

lekedési eszközök tekintetében az eddigi

ből származik. Néhány konkrét ügyben

tehervonatok okozzák a zajterhelés je-

legfontosabb elvárás az eszközök sebes-

történt előrelépés ellenére az orszá-

lentős részét. A legtöb embert az utcai

ségének növelése volt. Ma is számos be-

gonként összegyűjtött adatok gyakran

– közúti közlekedés által okozott – zaj

ruházás célja, hogy a jövőben megnöve-

még mindig nem összehasonlíthatók,

érinti. Az ezekből származó költségeket

kedett mértékű közlekedési és logisztikai

és ez okozza az alapvető gondot. A tag-

a szakértők az unió területén 40 milliárd

forgalmakat bonyolítson. Gondoljunk

államok ambíciója arra, hogy hatékony

euró összegre becsülték. Nyilvánvaló-

csak a nagy sebességű vasutakra, a te-

zajvédelemre kötelezzék magukat és

an ennek a becslésnek a metodológiája

herfogalmi eszközök gyorsaságának nö-

megfelelő eszközöket bocsássanak ren-

kétséges lehet, és alapvetően becslése-

velésére, repülőterek terhelhetőségének,

delkezésre a lakosok védelme céljából,

ken, és nem mérésen alapszik. Azt, hogy

áteresztőképességének bővítésére. És

erősen különböző, és általánosan hiány-

a vasúti zaj betegségeket okozhat, a vo-

mindez természetesen zajterheléssel jár.

zik annak meghatározása, hogy az elő-

natkozó szakirodalom egy, a témával

Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa

írással milyen konkrét célt kívánnak el-

kapcsolatos értékelése is igazolja – áll

a vasúti teherforgalom által generált zaj

érni. Az Európai Bizottság szakemberei

a Rajna-vidék–pfalzi Környezetvédelmi

problematikáját, és európai – főleg né-

olyan egységes zajértékelési módszer-

Minisztérium tájékoztatásában. E tanul-

met – példákon keresztül megoldási le-

ben reménykednek, amelyet a tagorszá-

mány szerint a következmények közé

hetőségeket összegezzen. Külön fejezet-

goknak 2018-tól kezdődően méréseiknél

tartoznak a szív- és érrendszeri megbe-

ben kerül összefoglalásra az Európai Unió

alapul kell venniük. Az egyes közlekedé-

tegedések, az alvászavarok és a stressz.

által választott út: a már létező, valamint

si fajták okozta zajok – hangsúlyozzák a

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete

tervezett megoldásoktól a vonatkozó

szakértők – eltérően terhelik az embe-

(WHO) a mainzi környezetvédelmi mi-

szabályzókon keresztül a lehetséges al-

reket. A repülőgépek zaja például keve-

nisztérium szerint úgy becsüli, hogy a

ternatívák bemutatásáig.
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A vasúti teherfuvarozás zajvédelmi helyzete Németországban és az
Európai Unióban

a magasabb értékek bejelentése pedig

Mindezek mellett léteznek ugyanakkor

folyamatosan elmaradt. Ennek eredmé-

olyan zajterhelés elleni stratégiák, amelyek

nye a lakosságnak a vasúti rendszerekkel

egyáltalán nem költségesek: a leghatáso-

A Deutsche Bundesbahn (DB – Német

szembeni erős ellenállása lett. 2010-ben

sabbak a sebességkorlátozások.

Szövetségi Vasút) esetében a gőzvontatás

Németországban 3,8 millió lakos számí-

Az alábbiakban felvázolok néhány konk-

1977-ben került megszüntetésre. Ebből ki-

tott zaj által erősen terheltnek. A számí-

rét példát az egyes megoldási lehetőségek

folyólag az 1980-as években a lakosság

tási mód megváltoztatása következté-

vonatkozásában. A szövetségi kormány

növekvő, zajra vonatkozó panaszai nem

ben ez a szám 2015 óta mintegy hatmillió,

1,5 milliárd euróval támogatja a zajvédel-

kaptak nagyobb hangsúlyt, azokat vasút-

azonban sok érintett személy még to-

met a Rajna-völgyi vasút kiépítésénél. Ez-

ellenes, deviáns reakcióként értékelték. Az

vábbra sem került regisztrálásra. Feltehe-

zel Berlin átvállalja azoknak a többletkölt-

a vélemény, amely szerint a vasúti zaj már

tően ténylegesen néhány millióval több

ségeknek a nagy részét, amelyek a további

korábban is létezett, figyelmen kívül hagy-

az érintett személyek száma.

zajvédelmi intézkedések miatt a Karlsruhe

ta azt a körülményt, hogy néhány évtize-
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és Bázel közötti szakaszon keletkeznek.

miatti zajterhelése 15 dB-lel nőtt. Ezért

Németországi megoldások a vasúti
zajvédelemre

több jelentős technikai változás, de legfő-

A német kormány zajcsökkentési straté-

Württemberg legnagyobb vasúti beruhá-

képpen a tehervonatok legnagyobb se-

giája alapvetően három lábon áll, és érinti

zása. A német vasúti szakaszokon további,

bességének 65 km/h-ról 80 km fölé, majd

mind az aktív, mind a passzív zajcsökken-

mintegy 2000 km hosszon zajvédő falakat

90 km/h-ra, végül 100 km/h-ra való növe-

tés területét. A német megoldás először

építettek. Ez megfelel a Berlin–Moszkva

lése a felelős.

is zajszegény fékrendszerek implemen-

vasúti útszakasz hosszának. A már kiépí-

2006-ban az interoperabilitás techni-

tálását támogatja a költségvetésből, to-

tett hálózat 3700 km-es szakaszán külö-

kai körülményeire vonatkozó szabályo-

vábbá a vágányok közvetlen közelében

nösen erős a zajterhelés. Ennek 43%-án a

zástervezet (Technical Specification for

zajcsökkentést elősegítő infrastrukturális

vasút időközben már csökkentette a zajt.

Interoperability – TSI Noise) referenciaér-

beruházásokat hoz létre, melyek lehetnek

Mindezek mellett mintegy 57 ezer lakást

tékei alapján a járművekre vonatkozóan

egyrészt például zajvédő falak, de lehet a

utólagosan zajszigetelt ablakokkal láttak

első alkalommal tettek közzé uniószerte

lakossági ingatlanok nyílászáróinak haté-

el. 2017. évben a vasút több mint 100 mil-

kibocsátási határértékeket. Az eredeti el-

konyabb szigetelése is (többrétegű üveg

lió euró összeget tervezett a szerkezeti zaj-

képzelés hasonlatos volt a kipufogógáz-

stb.). Módszerét tekintve a harmadik terü-

védelemre, miután ez az előző évben ke-

kibocsátásokkal kapcsolatos eljáráshoz,

let úttörő jellegű: nem a zajvédelmi meg-

reken 80 millió euró összeget tett ki. Ezzel

vagyis először inkább alacsony értéke-

oldások anyagi támogatására vonatkozik,

egyidejűleg a szövetségi kormány azokat

ket határoznak meg, majd ezeket azután

hanem jogszabály által korlátozza a lehet-

a vasúttársaságokat látja el forrással, ame-

fokozatosan és jelentősen szigorítják. A

séges zajkibocsátás mértékét. Nyilvánva-

lyek beépítik a zajcsökkentett féktechnikát

2011. és 2014. évi átdolgozások során ez

ló az is, hogy önmagukban az egyes rész-

a tehervagonjaikba. Az a cél, hogy 2020-ig

ugyanakkor nem valósult meg. Az érté-

megoldások nem elegendőek, így ezek

a felére csökkentsék a zajt. Németország-

kek közel azonosan alacsonyak maradtak,

párhuzamos alkalmazására van szükség.

ban a közel 180 ezer tehervagonból eddig
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den belül a lakosoknak a vasúti forgalom

A Rajna-völgyi vasút kiépítése Karlsruhe és
Bázel között a Stuttgart 21 mellett Baden-
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alig minden ötödik rendelkezik csende-

tottak rendelkezésre. Hasonló támogatást

a különösen zajos tehervagonok 2020 vé-

sebb fékekkel. A minisztérium adatai sze-

tart célszerűnek a VDB a tehervagonok-

gétől kezdődően már nem közlekedhet-

rint 36 vasúttársaság igényelt támogatást

ra és a mozdonyokra. A támogatási össze-

nek a német vasúthálózaton.

ahhoz, hogy átszerelje régi vagonjait.

geket a zajcsökkentés mértékétől lehetne

Rajna-vidék–Pfalz és Hessen tartományok

függővé tenni. A programot a régi jármű-

a DB és a Szövetségi Közlekedésügyi Mi-

vek ócskavasként történő kiselejtezéséhez

Az egyes vasútvállalatok helyzete
és zajvédelmi megoldásai

nisztérium képviselőivel szándéknyilatko-

is hozzá lehetne kapcsolni. A tehervago-

Az szinte minden piaci szereplő számá-

zatot írtak alá majdnem 63 millió euró be-

nokra a szövetség forgóvázanként 5000

ra világos, hogy a forgalom sebességének

ruházásáról. 2017-től 2021-ig a vasúti zajt

euró támogatást javasol, a mozdonyokra

lassítását nem lehet zajvédelmi megoldás-

a Közép-Rajna-völgye esetében, amely a

a beszerzési költségek 5%-át. Amennyiben

nak tekinteni. „Bármilyen átmeneti megol-

világörökség részét képezi, 50 további in-

sikerül 5 dB-lel a zajhatárértékek alatt ma-

dás – amely megengedi a vonatok lassúbb

tézkedéssel kell csökkenteni. A költségek

radni, akkor háromszoros támogatás járna.

futását – kritikus lehet a vasúti rendszer

oroszlánrészét a szövetségi költségvetés

Nagyobb léptékű előrelépés az aktív zaj-

számára, mert jelentősen csökkenti a há-

állja. A Közép-Rajna-völgy Európa legna-

védelem, valamint a jogi szabályozás te-

lózat kapacitását, növeli a költségeket, és

gyobb teherforgalmú szakaszához tarto-

rületén történik. 2015-ben már több mint

drasztikusan csökkenti az intermodalitás

zik. Hessen és Rajna-vidék–Pfalz célja, hogy

18 ezer, német vagonüzemeltetők tulaj-

versenyképességet” – állapította meg a

a vasút nagyobb részt vállaljon a Közép-

donában lévő zajcsökkentett vagon futott

DB Cargo vezetője. Heiko Fischer, a VTG AG

Rajna-völgy zajvédelmi költségeiből. A

a síneken, és ez a szám évente 3500 új va-

igazgatóságának elnöke óvott attól, hogy

szövetségi kormánynak írt javaslatukban

gonnal növekszik. A meglévő vagonpark

Európában két vagonflotta jöjjön létre –

mindkét tartományi közlekedési miniszter

zajcsökkentő féktechnológiákra való át-

egy zajos és egy csendes. „A vagonok év-

azt támogatta, hogy a DB vállalja magára a

szerelése is jól halad, időközben több mint

tizedek óta tartó szabad cserélhetősége a

68,2 millió euró összegű beruházások felét,

105 ezer kérelem érkezett be a Szövetsé-

tét” – mondta Fischer. A VTG is sok pénzt

és azt a teherforgalmi vállalatokról a pálya-

gi Vasúti Hivatalhoz előzetes határozat ki-

fektetett az átalakításokba és zajcsökken-

használati díjra való áthelyezéssel finanszí-

adására vonatkozóan. Összesen mintegy

tett vagonok beszerzésébe, és közel áll

rozza. Ezzel a szállítási költségek mintegy

180 ezer olyan vagonról van szó, amelyek

ahhoz, hogy 2020-ra átszerelje teljes flot-

1%-kal emelkednének.

esetében csökkenteni szükséges a zajki-

táját. „Beruházási biztonságra van szük-

Egy másik példa: a tervezett Brenner-alag-

bocsátást. Ehhez vagononként 844 euró

ségünk. Nem történhet meg, hogy ezek a

úthoz vezető úgynevezett bekötő szaka-

támogatást nyújtanak. Jelenleg a vasutak

kocsik néhány év elteltével már nem szá-

szon 25 millió eurót fordítottak zajvéde-

a pályahasználati díj 2%-át fizetik be egy

mítanak zajcsökkentettnek” – mondta Fi-

lemre, és további 11 millió eurót költenek

alapba. Ebből futásteljesítménytől függő

scher. A Halk sínek stratégiája keretében

főleg zajvédő falakra a következő években.

bónuszt kapnak az átszerelt vagonokra.

a DB Cargo és a VTG AG 17 millió eurónyi

A minisztérium pedig a vasúti teherforga-

A vagonüzemeltetők bónuszt kapnak a

támogatást kapott a szövetségi költség-

lom 40%-os növekedésével számol a kö-

szövetség zajcsökkentésre szánt pénzügyi

vetésből. A pénzből a vállalatok olyan kü-

vetkező 15 évben.

eszközeiből is. Ugyanakkor 2015. évben a

lönböző vagontípusokat fejlesztenek ki,

A zajos vonatok sebességkorlátozása el-

szövetségi kormány 22,7 millió eurónyi ös�-

amelyekkel a zaj hatékonyan csökkenthe-

len harcol a Vasútipari Szövetség (VDB)

szeget nem használt fel a vasúti zaj védel-

tő és az energiafelhasználás mérsékelhe-

Németországban. Az ilyen jellegű intézke-

mére. A rendelkezésre álló 130 millió euró

tő. A Halk sínek stratégiájával a Szövetségi

dések csökkentik a hálózat teljesítőképes-

összegből az elmúlt évben csak 107,3 millió

Közlekedésügyi Minisztérium a vasúti zajt

ségét, és ezzel a csendes tehervonatokat is

eurós összeget hívtak le. A 2005-től 2014-

2020-ig a felére kívánja csökkenteni, ezál-

sújtják – érvel Ben Möbius, a VDB ügyveze-

ig terjedő időszakban pedig a zajcsökken-

tal is növelve a vasutak társadalmi elfoga-

tője. Az eddig érvényben lévő cél, hogy a

tésre felhasználható összegből 155 millió

dottságát. A stratégiához az innovációk és

teherforgalomtól származó zajt 2020 végé-

euró maradt érintetlenül.

a csendesebb vonatok támogatása mellett

ig a felére csökkentsék, a VDB véleménye

A legnagyobb áttörés ezen a területen

mindenekelőtt a vasúti szakaszok zajvédel-

szerint akár egy „innovációs díjjal” jobban

politikai kezdeményezés alapján történt.

mi beruházásai, valamint szigorúbb előírá-

megvalósítható, ahogyan azt korábban a

A Német Parlament Közlekedési Bizott-

sok tartoznak.

közúti fuvarozó vállalatoknak biztosították.

ságának meghallgatása megerősítette a

A VPI (Verband der Güterwagenhalter in

2007 óta a német kormány az alacsony ki-

vasúti zaj elleni védelemről szóló törvény

Deutschland – Német Tehervagon- üze

bocsátású járművek beszerzését 2200 euró

tervezetét a tehervonatok zajának csök-

meltetők Szövetsége) úgy látja, hogy nem

összeggel támogatta kamiononként. Erre

kentésére vonatkozóan. A vasúti útvonalak

vált be a DB zajtól függő pályahasznála-

összesen 196 millió euró összeget bocsá-

mentén lakók jobb zajvédelme érdekében

ti díj rendszere. Álláspontjuk szerint sem
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érezhető pénzügyi ösztönzést nem je-

Az adott év során a DB Cargo járműjavító-

lenül annak forrásánál kezeli. Ily módon

lent az átszereléshez, és nem jelent olyan

iban hétezer kocsit láttak el zajmentes fé-

a svájci kormányzat támogatásával a mai

bevételt sem, amely kompenzálná a va-

kekkel, így mára a teljes járműpark kéthar-

napig minden személyvagon és kereken

gonok zajmentes technikára történő át-

mada rendelkezik az adott technológiával.

6300 tehervagon zaját csökkentették. Az

szerelésének beruházási költségeit. Úgy

2018-ra a vasúttársaság újabb 11 ezer ko-

SBB Cargo továbbá kétezer új, halk teher-

gondolják, hogy a kitűzött cél elérésé-

csi átalakítását tervezi, 2020 végéig pedig

vagont szerzett be, így már majdnem az

hez a német rendszert másként kellene

a teljes flottáját zajmentessé kívánja ten-

egész flotta csendesen gördül a síneken.

kialakítani: a jelenlegi pályahasználati díj

ni. A konszern kitűzött célja továbbá az is,

A fontos tranzitszakaszokon a külföldi te-

különbsége a zajos és a csendes szerel-

hogy 2020-ig a vasúti zaj szintjét 2000-hez

hervagonok 50%-a a régi, zajos fékrendsze-

vények között túl alacsony. A pályahasz-

képest szeretné a felére csökkenteni – ez

rekkel közlekedik. Az SBB célja, hogy 2020
után a svájci vasútvonalon többé ne közlekedhessenek zajos tehervonatok. A lakosok
további védelme céljából az SBB a sűrűn
lakott területek mentén zajvédő falakat
létesít, melyek hossza elérte a 300 kilométert. Ha a fenti intézkedések ellenére túllépik a zajhatárértékeket, zajvédő ablakok
kerülnek beszerelésre. Az egységes végrehajtásról a kantonok gondoskodnak.

Az Európai Unió elképzelései a zajvédelemmel kapcsolatban
Az Európai Bizottság képviselői több alkalommal felhívják a figyelmet arra, hogy Európában a lakosok 29%-a szenved a közlekedési zajtól, és ebből 13% vasúti zajtól. Ez
14 millió embert érint. A bizottság ugyanakkor ismét óvott attól, hogy Németor-
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nálati díjak mintegy 30%-kal számítanak

kb. 10 dB-es csökkentésnek felel meg. Ezt

szág egyedül vegye fel a harcot a vasúti

bele az üzemeltetési költségekbe. Jelen-

a vágánynál elhelyezett hangvédő falak-

teherforgalom által okozott zajjal. Még

leg a csendes és a zajos vagonok közöt-

kal, a vágányinfrastruktúra műszaki inno-

akkor sem, ha alapvetően támogatják a

ti 2,5%-os pályahasználati díj különbség

vációival és a járműveken elhelyezett úgy-

vasúti forgalom során keletkezett zaj elle-

az üzemeltetési költségekben tehát csak

nevezett „suttogó fékekkel” kívánja elérni.

ni védelmi intézkedéseket, ám ezek nem

0,8%-kal vesz részt. Az ilyen csekély ös�-

2012 végén már 7600 „suttogó vagon” volt

alkothatnak akadályt a belső piac, illetve

szeg egyetlen berakót vagy vagon-üzem-

az akkor még DB Schenker Rail állományá-

az interoperabilitás számára. Ezért a zajos

bentartót sem ösztönöz arra, hogy ala-

ban, de megkezdődött a meglévő flotta

vagonok német tilalmát nem lehet 2020-

csony zajkibocsátású vagont használjon,

átszerelése is. Egy kísérleti projekt kereté-

tól egyoldalúan alkalmazni, hanem sokkal

vagy a zajos vagonokat átalakítsa. A pá-

ben a Deutsche Bahn jelenleg összesen

inkább összhangba kell hozni azzal a szé-

lyahasználati díj 30%-os különbsége ese-

1250 teherkocsit szerel át csendes féktus-

les összeurópai megoldással, amelyet 2021

tén a zajos vagonok használóinak 10%-os

kós vagonokká. A kísérletszerű átszerelést

után lehetne megvalósítani.

szállításidíj-emelést lenne szükséges vég-

a Csendes Rajna elnevezésű projekt kere-

Az unió már próbálkozott megoldást ta-

rehajtaniuk. A VPI szerint a vasutakat köte-

tében összesen 7,5 millió euró összeggel

lálni a zajcsökkentés területén. Ez a 2005-

lezni kellene arra, hogy a csendes vonatok

finanszírozzák a szövetség zajcsökkentési

ben bevezetett és 2006 óta az új vagonok-

pályahasználati díj bónuszát részarányo-

programjából.

ra érvényes szabályok megváltoztatása.

san azoknak a vagon-üzembentartóknak

A zajvédelem területén élenjáró a Sváj-

A megoldás formája pedig az úgynevezett

fizessék ki, akik átalakították a vagonjaikat.

ci Vasút (SBB). Egy átfogó zajcsökkenté-

Technical Specification for Interoperability

A Deutsche Bahn 2017 végére elérte a ma-

si programnak köszönhetően az SBB 15

(TSI Noise), az interoperabilitás technikai

ga elé kitűzött célt, mely szerint az év vé-

éve Európa-szerte a lakosság vasúti zajjal

körülményeire vonatkozó szabályozáster-

gére mintegy 40 ezer teherkocsi közleke-

szembeni védelmének éllovasa. Amen�-

vezet. Az unió bizottságának szakértői ezt

dik csendesebben Németország területén.

nyiben lehetséges, az SBB a zajt közvet-

később úgy kívánták módosítani, hogy
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nemcsak az új vagonoknak kell teljesíte-

hálózathasználati díjakból kapnak (pálya-

niük a szigorúbb zajvédelmi kritériumo-

használati díjak). Ez lehet a zajos tehervo-

Összegzés: további kilátások és
megoldási lehetőségek

kat, hanem minden forgalomban lévő va-

natokra felszámított pótdíj, valamint azon

Abban biztosak lehetünk, hogy mind-

gonnak is, mely szigorítás 2022-től lépne

zajosan közlekedő tehervagonok átsze-

addig, amíg az Európai Unió Bizottsága

hatályba. A tehervagonok hosszú élettar-

reléséhez nyújtott támogatás, amelyek

nem dolgoz ki egy minden tagországra

tama miatt, amelyek akár negyven évig is

zajkibocsátása kompozit nyersanyagok-

érvényes kötelező érvényű szabályozást,

üzemképesek, a járművek évi 2-3%-os cse-

ból gyártott fékek segítségével a felére

addig az egyes országok különutas meg-

rerátája alacsonynak számít. Ezért túl sok

csökkenthető. A támogatás a tagországok

oldásokat fognak választani. Nemcsak

olyan vagon fut a vasúti pályákon, ame-

dolga. A támogatás nem haladhatja meg

annak tekintetében választanak más-más

lyeket az érvényben lévő előírások még

a költségek 50%-át, azonban lehetőség

megoldást, hogy helyi szabályaikat men�-

sokáig nem fognak érinteni. A munkado-

van a Connecting Europe Facility elneve-

nyire szigorúan kívánják meghatározni,

kumentum kiemeli, hogy a vasúti zaj csök-

zésű uniós programból származó alapok

hanem abban is, hogy az esetleges zaj-

kentésének leghatékonyabb módja, ha vál-

felemelésére is. A probléma az, hogy ezek

csökkentési finanszírozások tekintetében

toztatásokat végeznek a járműveken, és

a szabályok nem kötelező érvényűek.

milyen prioritásoknak szereznek érvényt:

itt a legfontosabb az öntöttvas fékbetétek

A munkaanyag a hatóság cselekvési irány-

inkább az aktív vagy a passzív megoldá-

cseréje kompozit fékbetétekre.

elve; egyetlen tagországot sem kötelez.

sokat választják, azon belül is mennyiben

Az Európai Unió ellenben mind ez idá-

A bizottság elképzelései szerint az euró-

lesznek képesek hozzájárulni az egyes

ig adós maradt a világos szabályozással.

pai zajszabályok először azokra a kocsikra

szükséges beruházásokhoz.

2016 decemberében a bizottság ugyan

lennének érvényesek, amelyeket a határ-

Nem szabad szem elől téveszteni azt

végre előrukkolt a tehervonatok zajának

átlépő forgalomban üzemeltetnek, és az-

sem, hogy az egyes szabályozási körül-

elkerülésére vonatkozó irányelvével, de

után a nemzeti forgalomban futó kocsik-

mények különbözősége piaci befolyáso-

az szakmai berkekben csalódást okozott,

ra is kiterjedne. Irányadók lennének a zaj

lásra is alkalmas: azon országok, melyek

mivel nem vette figyelembe a 2015. de

területén az Interoperabilitásra vonatkozó

képesek finanszírozni a tehervagonok

cember 22-i Staff Working Document Rail

műszaki irányelvek (TSI Noise) határérté-

átszerelését, nyilvánvalóan könnyen ki

Freight Noise Reduction (A vasúti teher-

kei. Ezek jelenleg csak új kocsikra vonat-

tudják majd szorítani a piacukról azon

áru-forgalom által okozott zaj csökken-

koznak. A hálózati üzemeltetők számára

vagonok üzemeltetőit, akik olyan orszá-

tésének irányelve) elnevezésű anyagot.

a munkaanyag semmiféle kötelezettséget

gokban lajstromozott vagonokkal bír-

A zaj által érintett lakosság zajvédelmet

nem irányoz elő.

nak, melyek ennek támogatására nem

akar, és tudni akarja, hogy mikor számít-

Ma úgy tűnik, hogy a vasúti teherforga-

vagy csak jelentősen kisebb mértékben

hat a megoldásra; a vasutaknak és a teher-

lom által okozott zaj csökkentésére tett

képesek. Nyitott az a kérdés is, hogy

vagon-üzemeltetőknek pedig informáci-

erőfeszítések esetében az eddigi lépések

egy-egy ilyen burkolt piaci korlátozás

ókra van szükségük a zajhatárértékekre,

még mindig nem elegendőek ahhoz, hogy

esetében hogyan lépne fel az Európai

az átállási határidőkre és a járműveknek

2030 előtt „hallható” előrelépéseket te-

Bizottság.

a zajcsökkentő technológiákra való át-

gyünk, pedig az unió pénzügyileg támo-

Abban viszont biztosak lehetünk, hogy a

szereléshez nyújtott támogatásra vonat-

gatja azokat a vagonüzemeltetőket, akik

zajvédelem területén történő bármilyen

kozóan. Továbbá a szakmai nyilvánosság

műszaki intézkedésekkel elérik, hogy ér-

késedelemnek a lakosság látja kárát, me-

olyan rendelkezésekre is várt, hogy mi-

tékeik az unió által előírt zajhatárértékek

lyért nem pénzben, hanem az egészségé-

lyen mértékben kötelezik az összes tag-

alatt maradjanak. Mindenesetre van egy

vel fizet. Valószínűleg a lakossági kezde-

államot a vasúti teherforgalom által oko-

szikrányi remény: 2020-ban a tehervagon-

ményezések sora fogja tudni kieszközölni

zott zaj elleni fellépésre, mivel eleddig

flottának – amennyiben nagy futásteljesít-

azt, hogy a későbbiekben kötelező erejű

még csak Németország és Hollandia tett

ményű vagonokról van szó – alacsonyabb

uniós szabályozók minél előbb beveze-

ezzel kapcsolatos hathatós intézkedést.

európai határértékeket kell majd betarta-

tésre kerüljenek.

A legjobb út egy átfogó zajkoncepció

nia, amelyek a zaj területén megfogalma-

Magyarországon ugyanakkor ezeknek

lenne minden, a szállításban részt vevő

zott interoperabilitás műszaki feltételeiben

a kérdéseknek a megoldásától még na-

eszközre vonatkozóan. Ebbe a hatóság a

(specifikációiban) kerülnek meghatározás-

gyon távol vagyunk. Hazánkban még to-

dolog komplexitása és az azzal összefüg-

ra. Túlzás lenne ezeket az értékeket ele-

vábbra is a teherfogalom sebességének

gő időigény miatt nem mert belevágni.

gendőnek nevezni, de elvégre ezek a zaj-

növelése az elsődleges cél, és csak utána

Azok az árengedmények jelenthetnek

kibocsátás 10 dB-lel való csökkentését

következnek olyan célok, mint a környe-

ösztönzést, amelyeket a zajmentes sze-

eredményezik. Ez megfelel az érzékelt zaj

zetvédelem és így a zajcsökkentés is.

relvényekkel közlekedő vasúttársaságok a

megfelezésének.
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Zaj- és rezgéscsillapítás a Sped-M Kft. kivitelezésében

Sofidon sínkamraelemek
laboratóriumi vizsgálata

Manapság megjelentek új, más pályaszerkezeti szinten történő
zaj- és rezgéscsillapításhoz kapcsolódó beavatkozási lehetőségek.
Ezek közül terjedőben vannak a sín kamrájába helyezett, ragasztással vagy egyéb módon rögzített, erősen viszkózus tulajdonságú csillapítóelemek, amelyek új pályaszerkezeti elemként jelennek meg a vasúti pálya felépítményében. Külföldön számos cég
gyárt sínkamraelemeket, és sikeresen alkalmazzák is azokat.
Magyarországon már megjelentek a hazai gyártók, azonban ezeknek az elemeknek a beépítése egyelőre háttérbe szorul. Jelen publikáció egy két cikkből álló sorozat első része, amely a hazai Sped-M
Kft. által gyártott és forgalmazott Sofidon sínkamraelemeket és
azok laboratóriumi vizsgálatát hivatott bemutatni.

gerinc csekély tömege miatt gyorsan
rezgésbe jön, emiatt a rendszer akusztikai megítélésekor gyenge pontnak tekinthető, amely egyben a pályaszerkezet
legnagyobb zajk ib ocsátását is okozza.
A rezgéscsillapító sínkamraelemek nagy
hatékonyságú rendszert jelentenek a
hanglesugárzás csökkentése szempontjából, ami a kerék-sín kölcsönhatásából
keletkezik. Úgy csökkentik a zajt és a rezgéseket, hogy a síngerinc rezgési energiáját alakítják át hővé nagy belső súrlódásuk révén. Az akusztikai tudományok
egyik ismert alaptétele, hogy a zavaró
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A cikksorozat első részében a Sofidon

hogy Magyarországon is megismerjék a

rezgések csökkentésének leghatéko-

kamraelemeket ismertetem, továbbá

kamraelemeket, azok előnyeit, valamint a

nyabb módja, ha közvetlenül azok kibo-

azoknak szabályozott, laboratóriumi körül-

zaj- és rezgéscsillapítás fontosságát.

csátási forrására koncentrálunk. A kam-

mények között történő vizsgálatát, ezáltal

A rezgéscsillapító kamraelemeket a sín-

raelemek beépítésével pontosan ezt

hatékonyságuk mértékének megállapítá-

gerinc (mint rezgésforrás) zajkibocsátá-

tesszük, mivel a sínt mint a pályaszerke-

sát és összehasonlítását tárgyalom. Célom,

sának csökkentésére alkalmazzák. A sín-

zet legfelső szintjét csillapítjuk. A labo-
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1. kép

(1. ábra). Profilja ragasztási oldalról az UIC

Csortos Gabriella

rendszerű sín gerincének geometriájával

okl. infrastruktúra-

megegyező. Mivel a sín gerincére rög-

építőmérnök

zített, illetve profilja nem terjed ki egé-

PhD-hallgató

szen a sínfejig, így semmilyen körülmé-

BME Építőmérnöki Kar

nyek között sem zavarja a pályaépítési és

Út- és Vasútépítési Tanszék

-fenntartási munkákat. Anyagát gumiőr-

E-mail: csortos.gabriella@epito.bme.hu

lemény, ásványi őrlemény, térkitöltő polimer, stabilizátorok és öregedésgátlók
alkotják. Előnyös tulajdonságai közül ki-

Laboratóriumi vizsgálat

emelkedik hőmérséklettűrése, ami tar-

A Sofidon elemek hatékonyságának

ratóriumban nyert eredmények is alátá-

tósan –35 és +100 °C között biztosított,

megállapításához és összehasonlításához

masztják, hogy a sín kamrájába helyezett

valamint ellenáll a ráfolyó hajtó- és ke-

azonos körülményekre, mérési eszközök-

elemek alkalmas eszköznek bizonyulnak

nőanyagoknak, nem károsítják a pálya

re, mérési rendszerre és metodikára volt

a zaj- és rezgéscsillapításra. A mérések

használatából eredő szennyeződések

szükség. A vizsgálat a BME Villamosmér-

iránymutatást és tájékoztatást is adnak

sem. Öregedési ideje több mint 30 év,

nöki és Informatikai Kar Hálózati Rendsze-

az elemek jövőbeni fejlesztéseiről. A la-

fény- és UV-stabil. Alkalmazását tekintve

rek és Szolgáltatások Tanszék Akusztikai

boratóriumban kizárólag a sínszál rezgé-

a nagyvasutak, az elővárosi gyorsvasutak,

és Stúdiótechnikai Laboratóriumában va-

seit vizsgáltam, hogy megtudjuk, mek-

a földalatti gyorsvasutak és a közúti vas-

lósult meg. A sínkamraelemek által kifej-

kora csillapítás nyerhető általa, miközben

utak nyitott pályaszerkezeteibe is beépít-

tett csillapító hatás számszerű meghatá-

nagyon jól tudjuk, hogy egy vasúti sze-

hető. Egyenes és íves pályaszakaszokon

rozásához a sínekben lejátszódó rezgési

relvénynek számos zajforrása van, ame-

egyaránt felhelyezhető.

folyamatok elemzése szükséges. A vizsgá-

lyek együttesen határozzák meg a vasúti

A másik kamraelem a Sofidon-T típus.

latokhoz emiatt a kísérleti móduselemzés

zaj eredő zajszintjét.

Ez az elem egyelőre kísérleti elem, nincs

módszerét alkalmaztam. Feladat a rezgő

beépítve élőpályába. Az első mérések a

szerkezet, azaz a sínszál viselkedésének

Sofidon sínkamraelemek

cikkben ismertetett laboratóriumi mun-

mérés útján történő feltérképezése.

A Sped-M Kft. kétféle zaj- és rezgéscsil-

ka keretén belül történtek. Profilja, vala-

A vizsgálatokat 120 cm hosszú, 60E1

lapító kamraelemet gyárt. A Sofidon

mint tömege is többszöröse az F típusú-

rendszerű sínszálon végeztem. A sínszál

termékek közül a Sofidon-F típusú ele-

énak. Az elemet a lehetséges fejlesztési

szabványos 60 cm-nek megfelelő távol-

met Magyarországon már 25 000 fm

irány meghatározása érdekében, amely

ságban, két fél L4 típusú betonaljhoz

hosszon építették be (1. kép). Ezek a sza-

ebben az esetben a csillapítás mértéké-

volt leerősítve Skl-1 típusú szorítórugó-

kaszok többek között: Ferencváros–Ke-

nek növelése, kétféle felhelyezési mód-

val kialakított sínleerősítéssel. Ez képez-

lenföld, Sopron–Sopron oh. (Kismarton),

szerrel is vizsgáltam. Egyrészt szerelhető

te a mechanikai rendszert (2. kép). A sín-

Monor–Pilis, Esztergom–Kertváros, Ká-

változatán, amelynél lemezek segítsé-

szál előre meghatározott pontját adott

polnásnyék–Újdinnyés, valamint a BKV

gével történt a rögzítés, másrészt pedig

erővel gerjesztve mértem a sínszál egy

Zrt. Millfav vonala. Az elem ragasztással

ragasztott változatán végeztem el a mé-

előre meghatározott másik pontjának el-

kerül felhelyezésre a sín kamrájába. Ki-

réseket. Kísérleti elemként fontos szem-

mozdulását. Célom ezzel a rendszer jel-

terjedését és geometriáját tekintve na-

pont volt megállapítani, hogy melyik

lemzése volt. A sínszálat 13×2 pontból ál-

gyon kicsi elem: hossza 500 mm, magas-

felhelyezési módszerrel érhető el ered-

ló modellel helyettesítettem, amelyeket

sága 94 mm, vastagsága pedig 20 mm

ményesebb csillapítás.

egyben gerjesztési pontként is felhasz-

1. ábra

2. kép

www.innorail.hu

2018/1

29

PÁLYA

szál geometriai középpontjától 1 méter
3. kép

4. kép

5. kép

dulja segítséget nyújtott. Móduselemzés

távolságra egy mikrofont. A sínfejet füg-

során végeredményben sajátfrekvenci-

gőleges és vízszintes irányból, a síntal-

ák, csillapítási tényezők és módusalakok

pat csak vízszintes irányból gerjesztet-

vizsgálatával állapítottam meg a kamra-

tem, összesen 39 ponton. Minden egyes

elemek hatékonyságát. A mérések ös�-

pontra mérésenként 5-5 kalapácsütést

szehasonlíthatók, ehhez azonban közel

mértem, majd a mérési szoftver az ilyen

azonos módusalakokat kellett kigyűjteni

módon meghatározott átviteli függvé-

(2. ábra).

nyeket átlagolta. A mérés során a mérő-

A kamraelemek hatékonyságának mér-

műszerek az erőgerjesztés és a gyorsulás

téke csillapítási tényezőkkel jellemezhe-

válaszjelek időbeli lefutását mérik. Ebből

tő. Minél nagyobb egy kamraelemmel

megkapjuk, hogy a sín abban a pontban,

ellátott sínszál csillapítási tényezője, an-

ahol érzékelőt helyeztem el, egy másik

nál hatékonyabb annak rezgéscsillapí-

pontban való gerjesztés hatására milyen

tása. Vannak természetesen olyan saját-

kitéréseket végez a frekvencia függvé-

frekvenciák is, ahol a várt módusalakok

nyében egységnyi erőgerjesztés hatá-

nem jönnek létre. Ebben az esetben a

sára. Minden egyes gerjesztési pontot

csillapítás a tényezők együttes eredmé-

megütve a három rezgésérzékelő három

nye, itt az adott sajátrezgések nem azo-

frekvenciaátviteli függvényt eredmé-

nosíthatók. A sajátfrekvenciák értékei

nyezett, amelyekből meghatározhatók a

azok az eredmények, ahol a sínszál felve-

sínszál módusalakjai.

szi a vizsgált módusalakot. A csillapítási

Ugyanolyan laboratóriumi körülmények

tényezők különbségét tekintjük a méré-

mellett, ugyanazon leerősített sínszálra

sek végeredményének (1. táblázat).

rögzítettem egyesével a Sofidon kam-

A táblázat eredményeiből látható, hogy a

raelemeket. Az F típusú elem ragasztás-

kísérleti T elem egyik rögzítése esetén sem

sal került felhelyezésre (3. kép), a T típusú elemet szerelt (4. kép) és ragasztott
(5. kép) formában is vizsgáltam. A kapott
eredményekből számszerű adatokat
nyertem arról, hogy mennyire hatékony
a kamraelemekkel ellátott sínszál a csillapítás nélküli sínszállal szemben, valamint a két különböző keresztmetszeti
geometriájú és rögzítésű csillapítóelemek egymással összehasonlítva. A csillapítatlan sínszálon végzett mérések erednáltam. A mérés során a lényegi számítá-

ményei szolgáltak referenciául.

sokat, azaz a sajátfrekvenciák, csillapítási
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tényezők és módusalakok meghatározá-

Rezgéscsillapítás

sát egy mérőszoftver végezte.

A gerjesztések és a válaszok ismeretében

A feladat itt az átviteli függvények kimé-

az alkalmazott Test.Lab programcsomag

rése volt. Impulzusszerű erőgerjesztést

meghatározza a rendszer sajátfrekvenci-

alkalmaztam, amelyet egy impulzus-

áit és módusalakjait. Mérésenként annyi

kalapáccsal állítottam elő. A mechani-

frekvenciaátviteli függvényt ad eredmé-

kai rendszer rezgésválaszát piezo elven

nyül, ahány pontban gerjesztettem a sín-

működő gyorsulásérzékelőkkel mértem.

szálat, függetlenül attól, hogy az csilla-

Korábban elvégzett végeselemes mo-

pítatlan vagy csillapító kamraelemekkel

dellezés során nyert információk szerint

volt ellátva. A függvényeket egyenként

helyeztem el a sínszál alkalmas pontjain

elemezni hosszú és fáradságos munka,

három rezgésérzékelőt, valamint a sín-

azonban a program móduselemző mo-

2018/1
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1. táblázat Módusalakok frekvenciájához tartozó kamraelemek eredményeinek összehasonlítása
Módusalak

Kamraelem

Saját-

Csillapítási

frekvenciája

típusa

frekvencia

tényező

Csillapítatlan sínszál

				
[Hz]		

Csillapítási

Saját-

Csillapítási

tényezők

frekvencia

tényező

különbsége

[Hz]

[%]

[Hz]

[%]

0,88

328

		

SOFIDON-F

314

0,78

+0,1

~320

SOFIDON-T

-

-			

-

SOFIDON-T (rag.)

-

-			

-

		

		SOFIDON-F
~780

-

SOFIDON-T

		

SOFIDON-T (rag.)

~1315

811

1,02

-

1,48			

+0,46

811

3,46			

+2,44

1281

1,97

+1,88

SOFIDON-T

1330

2,00			

+1,91

SOFIDON-T (rag.)

1313

2,47			

+2,38

		SOFIDON-F
		

-

778

1318

0,09

az F elem alacsony frekvencián egyáltalán nem alkalmas, addig magasabb frekvencián, mint az 1315 Hz-es frekvencián
is, ugyanolyan jó csillapítással bíró elem,
mint a sokkal nagyobb tömegű T elem.
Fontos eredmény továbbá, hogy ezen a
frekvencián a T elem szintén ragasztással
felhelyezve bizonyult a legjobbnak.

Zajcsillapítás
A mérési rendszertől 1 méter távolságra
elhelyezett mikrofon az impulzus gerjesztés hatására fellépő, sínszál által lesugárzott hangjának vízszintes irányú kompo3. ábra

nensét mérte. Ennek oka, hogy a kerék-sín
kapcsolatból származó zajok vízszintes

2. táblázat

SOFIDON kamraelemek zajcsökkentése a csillapítatlan
sínszálhoz képest

Csillapítatlan sínszál /
Kamraelem típusa

segítségével közvetlenül mérhető a mik-

Frekvenciatartomány
200–400 [Hz]

komponense terheli igazán a vasúti pálya mellett élőket. Az alkalmazott szoftver
rofon időtartomány-függvénye, amely-

1200–1400 [Hz]

Maximális

Zajcsillapítás

Maximális

Zajcsillapítás

ből meghatározhatók a frekvenciaátviteli

csúcsok értéke

[dB]

csúcsok értéke

[dB]

függvények. Minden egységnyi erővel

Csillapítatlan sínsz.

2,9

-

16,9

-

gerjesztett pont eredményét együttesen

SOFIDON-F

2,4

-1,7

1,3

-22,4

ábrázolva kapunk képet arról, hogy mi-

SOFIDON-T

0,5

-14,9

3,8

-12,9

lyen tartományban sugárzódik le jelentős

SOFIDON-T (rag.)

0,3

-20,4

1,2

-23,1

hangnyomásszint (3. ábra).
A grafikon függőleges tengelye logaritmikus léptékű, ahonnan eltérő amplitúdójú

jöttek létre a várt módusalakok 320 Hz

azonosíthatók a sajátrezgések. A T típu-

csúcsokat lehet azonosítani. A csúcsok itt

frekvencián, így a sajátrezgések nem vol-

sú kamraelem fordított viselkedése itt is

is a módusokat jelzik. A kamraelemekkel

tak kivehetők. Az F elem ezen a frekvenci-

megfigyelhető, hiszen szerelt változatával

ellátott sínszál csúcsai a csillapítatlan sín-

án azonban nem bizonyult hatékonynak.

csak kis csillapítási tényező volt kimérhe-

száléval szemben a frekvencia tengelyén

Egy magasabb frekvencián, közel 780 Hz-

tő, ragasztott módszerrel azonban már jó-

eltolódnak, ennek oka a kamraelemek ál-

en az F elem alkalmazásával szintén nem

nak mondható. Megállapítható, hogy míg

tal képviselt többlettömeg, illetve csillapí-
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tás. Vagyis közel azonos frekvencián lévő

4. ábra

csúcsok (azonos módusú) értékeit a csillapítatlan sínszál csúcsának értékéhez viszonyítva számolható a hanglesugárzás
eredménye. Az egyes elemek decibel mértékegységű eredményének meghatározásához a következő képletet kell alkalmazni:

ahol az érték1 a csillapítatlan sínszál mint
referencia, az érték2 pedig a vizsgált
sínkamraelem. Ezáltal megkapható a csillapítatlan sínszálhoz képesti zajcsillapítás. Az eredmények (2. táblázat) a mért
frekvenciaátviteli függvények általam kiválasztott frekvenciatartományában vizsgált csúcsainak értékei, valamint a decibel
mértékegységbe átszámolt végeredmé-
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nyek. A negatív előjel azt jelenti, hogy a

a vasúti zaj, illetve a vasúti pálya rezgésé-

összetétel és profilkialakítás. Törekedni

csillapítatlan sínszál csúcsának eredmé-

nek csökkentésére. A laboratóriumi mé-

kell a minél tömörebb szerkezetű elemek

nyétől mennyivel kisebb értéket kaptunk.

rés során nem a valósághoz közeli állapo-

gyártására a minél jobb szigetelés érde-

Fontos megjegyeznem, hogy ezek a csilla-

tok megteremtése volt a cél. A feladat itt

kében. Fontos kérdés ezen a ponton az

pítási értékek nem azonosak az élőpályá-

a vizsgált kamraelemek közül a leghaté-

ár-érték arány, ugyanis egy korábbi vizs-

ban történő mérésekkel. Ezek az értékek az

konyabb megtalálása, illetve a felhelye-

gálatom azt mutatta ki, hogy az elemek

összeállított rendszeren, laboratóriumban,

zési módszer kérdésének eldöntése volt.

egy bizonyos tömeg elérése után már

félszabad hangterű mérőhelyiségben, ún.

A laboratóriumi mérések eredményeiből

nem okoznak jelentősebb csillapítást.

„süket” szobában elért eredmények.

kijelenthető, hogy ugyanazon kamraelem

A cikksorozat következő részében a

Látható, hogy a zajmérések során is azo-

a sín gerincére ragasztással rögzítve na-

Sofidon elemek egy komplexebb labo-

nos eredmények adódtak, mint a rezgé-

gyobb zaj- és rezgéscsillapítást eredmé-

ratóriumi vizsgálatát és annak eredményeit

sek vizsgálatánál. Ismét szembetűnő az F

nyez a szerelhető változatával szemben.

ismertetem. A vizsgálat során már a valósá-

típusú kamraelem eredménye, miszerint

Mindkét felhelyezési módszer további

got jobban megközelítő mérési rendszeren

alacsony frekvencián egyáltalán nem ha-

kérdéseket vet fel. A ragasztással rögzített

végeztem kísérleteket, továbbá az impul-

tékony, azonban magasabb frekvencián

kamraelemek hátránya, hogy azokat nem

zusgerjesztés helyett dinamikus rezgés-

már alkalmas eszköznek bizonyul a zajcsil-

lehet le- és felszerelni: fáradságos munka

gerjesztő berendezést alkalmaztam, amely

lapításban is. Fontos eredmény itt is, hogy

lenne, és akár az elemek töréséhez is ve-

a gördülést szimulálta. Bemutatom a már

ugyanazon kamraelem ragasztással felhe-

zetne. Előnye, hogy a ragasztóanyag mi-

elvégzett helyszíni mérést, amelyet Kápol-

lyezve a sínre szinte dupla akkora csillapí-

att az elem és a síngerinc közé a víz nem

násnyék–Dinnyés között Sofidon-F típusú

tási értéket eredményez, mint szerelt vál-

tud bejutni, így az ott beszorulva nem

kamraelemmel 12 km hosszon beépített

tozata (4. ábra). A magasabb frekvencián

okozhat további korróziós problémákat.

szakasz végénél bonyolítottunk le. Az élő-

mért eredmények általában mértékadób-

Ezzel szemben a szorítókkal rögzített ele-

pályás mérés számszerű eredményeket biz-

bak, hiszen az emberi fül az 1000–3000

mek szerelhetősége könnyűnek és gyors-

tosít a kamraelem valódi zaj- és rezgéscsil-

Hz-es hangmagasságokra a legérzéke-

nak mondható, azonban ennél a módszer-

lapító hatásáról.

nyebb. Ezt a kérdést részletesebben a cikk

nél a víz könnyedén bejuthat az elem és a

második részében tárgyalom.

síngerinc közé. További probléma, hogy a

Felhasznált irodalom

kamraelem és a gerinc között megközelí-

Csortos Gabriella: A vasúti pálya zaj- és rezgés-

Összegzés

tőleg sincs olyan súrlódás és kölcsönhatás,

csillapító kamraelemeinek elméleti és labora-

Az összes eredményt figyelembe véve

mint amilyet a ragasztóanyag nyújt, ezt az

tóriumi vizsgálata. Budapesti Műszaki és Gaz-

megállapítható, hogy a zaj- és rezgéscsil-

eredmények is bizonyították.

daságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar,

lapító kamraelemek – bizonyos körülmé-

A kamraelemek zaj- és rezgéscsillapítását

Közlekedésépítőmérnöki szekció, Tudományos

nyek között – alkalmas eszközt képeznek

befolyásoló további tényezők az anyag-

Diákköri Konferencia 2014.
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Hogyan befolyásolja a georács hálómérete és gyártási technológiája a szemcsés rétegek nyírási ellenállását?

Georáccsal erősített
szemcsés rétegek

Dr. Fischer Szabolcs
egyetemi docens
Széchenyi István Egyetem,
Építész-, Építő- és
Közlekedésmérnöki Kar,
Közlekedésépítési Tanszék
E-mail: fischersz@sze.hu

Jelen cikkben a szerző bemutatja és saját laboratóriumi mérések
eredményeivel igazolja, milyen módon befolyásolja a georácsok
hálómérete, illetve gyártási technológiája a szemcsés rétegek belső nyírási ellenállás paraméterét. A szerző több különböző gyártási
technológiával készített georácsot és több eltérő georácshálóméretet (30 mm-től 100 mm-ig) vizsgált meg. A georácserősítések nemcsak kizárólag „egyszerű” georácsok voltak, hanem
geokompozitok (georácsok geotextília réteggel kombinálva, amelyek a georácscsomópontokban voltak ráragasztva, vagy a
georácsbordák közé „hegesztve”, szintén a csomópontokban).
A georácsok különböző „hálóalakokkal” készültek: háromszög alakú-hexagonális, valamint négyszögletes-biaxiális. A vizsgált szemcsés anyagok az MSZ EN 13450 szabvány szerinti E típusú zúzottkő,
valamint az ÚT 2.3.207 szerinti FZKA 0/56 voltak. A nemzetközi
szakirodalomban megadtak egy összefüggést az optimális
georács-hálóméret és a legnagyobb szemcsenagyság között.
A szerző a vizsgálati eredményeire alapozva meghatározott egy
pontosított-módosított kapcsolatot a fenti paraméterek között.

réteggel is el lehet érni. A vasútépítésben
a direkt a zúzottkő ágyazat alá meghatározott fizikai-kémiai-mechanikai jellemzőkkel rendelkező georácsok beépítésével a vágánygeometria stabilizálását is el
lehet érni [3]. Ezeken kívül például úgynevezett vasalt támfalak, hídfők stb. építésénél is használnak „talajerősítő” funkciókkal geoműanyagokat.

Az új építésű nyomvonalas létesítmények

tést nem vagy csak kismértékben lehet

[1], valamint a már megépítettek-meglé-

elérni, mert a kialakuló relatív nagy nyú-

vők karbantartása, felújítása és rehabilitá-

lásokkal-alakváltozásokkal kitérhetnek a

ciója vonatkozásában nemzetgazdasági-

terhelés alól, ez az úgynevezett memb-

lag lényeges szempont az alkalmazandó

ráneffektus) [2].

és építendő szemcsés rétegek előírt vas-

Az interlocking hatás gyakorlati előnye

tagsága, illetve az általuk elérhető E2 te-

aránylag kis elmozdulások esetén iga-

herbírási modulus értéke. Ez főleg a kis

zolható a legnagyobb mértékben, ami-

teherbírású alépítményi földművek ese-

kor a georács nyúlása nem, esetleg alig

tén fontos. A szemcsés anyagok egyik

lépi túl az 1%-ot. Ekkor az altalajra elhe-

jellegzetessége, hogy az axiális (jelen

lyezett georács, illetve a szemcsés réteg

A szemcsés anyagok belső nyírási el-

esetben húzó-) és tangenciális szilárdsá-

között ébredő interlocking hatás – azaz a

lenállását a geoműanyag réteg síkja fe-

guk (határteherbírásuk) jellemzően kis

georács-szemcsés réteg kialakulása – egy

lett mérhető magasság függvényében

érték, amelyet geoműanyagokkal (álta-

úgynevezett oldalirányú megtámasztást

egy speciális többszintes nyíróládával

lában georácsokkal) tudunk kiegészíteni-

biztosít, amely végeredményben a füg-

lehet laboratóriumban megmérni [4].

növelni. A georácsoknak ezt az erősítő

gőleges terhelések miatti deformáció

A georácsok vasúti pályában való visel-

hatását interlocking effektusnak (vagy

redukálására szolgál. A rétegszerkezet-

kedését kísérleti szakaszok kialakításával,

alakkal zárásnak) hívják (geotextíliáknál

ben a korábban említett geoműanyagok

azok hosszú idejű diagnosztikájával le-

és geomembránoknál egyes kivételek-

(georács, illetve georács + geotextília) al-

hetett megfigyelni, minősíteni [5], de ez

től eltekintve – például töltésalapozás-

kalmazásával az előírt teherbírásértéket

utóbbit jelen cikkben terjedelmi korlátok

nál, ahol jelentős súrlódás van – erősí-

kisebb vastagságú szemcsés kiegészítő

miatt nem részletezem.
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1. ábra A nyírási grafikonok 5…40 mm-es keretelmozdulások zónájára számított lineáris regressziós függvényei meredekségének geoműanyag nélküli esethez viszonyított
aránya az egyes geoműanyagos erősítéseknél a georács síkjában értelmezve, bal oldalon: 31,5/63 mm vasúti zúzottkő ágyazat, jobb oldalon: FZKA 0/56 anyag

A georácsok kiválasztása, a többszintes nyíróláda, valamint a vizsgált szemcsés anyagok
Lényeges pont az előzőek alapján a

erősített szemcsés rétegek többszintes

georács kiválasztásakor – főleg a tervezés

laboratóriumi nyíróládával mért belső

• GR5: biaxiális, ~40 mm nyílásmérettel,

fázisában –, hogy melyik jellemzőket ítél-

nyírási ellenállás vizsgálati eredményeit

• GR6, GR7, GR8: hexagonális, rendre

jük fontosnak, azaz melyek azok, amelyek

mutatom be, illetve az eredmények kiérté-

~40, ~60 és ~30 mm nyílásmérettel,

az interlocking effektust szignifikánsan

kelése után megállapításokat fogalmazok

• a GR1 georács kombinálása egy GRK3

befolyásolják.

meg a georácsok hatékonyságát befolyá-

Az MSZ EN 13250 szabvány [6] szerin-

soló fontos tényezőkkel kapcsolatban.

ti megkövetelt minőségügyi jellemzők a

A vizsgálatsorozat lehetőséget teremt a

következők:

különböző szemcsés anyagok belső nyí-

• szakítószilárdság hossz- és kereszt-

rási ellenállás értékeinek, a réteg alsó

tagsága, a gyártás technológiája stb. [2, 9].

• GR4: biaxiális, ~35 mm nyílásmérettel,

Jelen cikkben a georács erősítés nélküli, va-

• extrudált polipropilén lemezből készü-

lamint georácsokkal és geokompozitokkal

lő georácsok, amelyet lyukasztanak,

robusztusságú nem szőtt geotextíliával:
• KOMP: biaxiális geokompozit, ~40 mm
nyílásmérettel.

(0 cm, +10 cm, +20 cm, valamint +30 cm

A mérési eredmények, feldolgozásuk, a levonható következtetések,
összefoglaló megállapítások

hossz- és keresztirányban,

magasságban) történő megállapításá-

Mindegyik vizsgált georácsra, az adott

• statikus átszakítási ellenállás

irányban,
• maximális terhelésnél mérhető nyúlás

síkjától mért magasság függvényében

ra, eltérő szerkezetű georács és georács-

szemcsés rétegben, az összes nyírási síkra

(csak geokompozitok, geotextíliák ese-

kompozit rétegek beépítése esetén: ez az

3-3 vagy 4-4 mérést végeztünk el, majd

tén releváns),

alakkal zárás kialakulásának legjelentő-

ezen mérések középértékével dolgoz-

sebb tényezője.

tam. Az egy-egy nyírási síkra kapott nyo-

(csak geokompozitok, geotextíliák ese-

A laborméréseket a [4], [6] és [10] irodal-

móerő-elmozdulás grafikonoknál a belső

tén releváns),

• dinamikus lyukasztási ellenállás

makban részletezett módon hajtottuk

nyírási ellenállást az 5 mm és 40 mm kö-

• tartósság.

végre a Széchenyi István Egyetem Szerke-

zötti keretelmozdulás tartományán mért

A megerősítés funkcióhoz tartozó szab-

zetvizsgáló Laboratóriumában FZKA 0/56

adatsorra illesztett lineáris regressziós

vány bár megadja azt az öt jellemzőt,

zúzottkő anyag [11], valamint 31,5/63 mm

függvény meredekségével jellemeztem.

amelyet az összes georács teljesítmény-

[12] vasúti zúzottkő szemcsés anyagokkal.

A továbbiakban a nyírószilárdság jellemzésére a szemcsés anyaghalmazban az

nyilatkozatán szerepeltetni kell, a tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy egyéb

Az alkalmazott georácsok az alábbiak

egyes nyírási síkokra jellemző belső nyí-

lényeges jellemzőket is figyelembe kell

voltak:

rási ellenállás kifejezéseket alkalmazom.

venni egy termék hatékonyságának meg-

• merev, előterhelt, extrudált polipropi-

Magától értetődően az olyan szemcse-

állapításakor. Gyakorlati kutatások azt

lén pászmákból álló, hegesztett cso-

halmazok esetén (például vasúti zúzottkő

mutatták ki, hogy minden szemcsés talaj

mópontú georácsok, mindkét irányban

ágyazat, FZKA 0/56 stb.), mint amely sza-

megegyező szilárdsággal:

bálytalan alakú, éles élű köveket és finom

szemmegoszlásához tartozik egy legjobb
(optimális) hálóméret, amellyel az alakkal
zárás a legmagasabb [7, 8]. Más kutatási
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majd két irányban nyújtanak:

• GR1, GR2, GR3: biaxiális, rendre ~40,
~70 és ~95 mm nyílásmérettel,

szemcséket is tartalmaz, még laboratóriumi körülmények között sem mérhe-

eredmények alapján a teljesítményt befo-

• szőtt technológiával készült, két irány-

tő tökéletesen pontos, szemcsehalmaz-

lyásolja a relatív alacsony nyúlások mellett

ban teherviselő georácsok, polieti-

ra vonatkozó belső nyírási ellenállás.

mért szakítómerevség, a csomóponti me-

lén monofilamens szálakból gyártva,

Ebből kifolyólag a mért eredményeknek

revség, a nyílás alakja, a georácsborda vas-

polivinil-klorid bevonattal:

a szabálytalan alakú kövek véletlensze-
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rű eloszlása miatt meghatározott szó-

tatható volt – geotextília nélküli esetekben

Felhasznált irodalom

rásnégyzete (devianciája) lesz. A nyírás-

nagyjából azonos mértékben –, legmaga-

[1] Kurhan, D. M.: Determination of dynamic

vizsgálatok alatt rögzített nyomóerőket

sabb értékkel a szőtt georácsnál (GR4). A

loads from the wheel on the rail for high-speed

nem korrigáltam a keretek között mért

GR3 georács esetén az erősítő hatás nem

trains, Nauka ta Proges Transportu, 2015/3, pp.

súrlódási ellenállások értékeivel. Ezt a kö-

érte el a másik négy geoműanyaggal ki-

118-128

zelítést amiatt alkalmazhattam, mert a

alakított rétegszerkezet esetén kapott ér-

[2] Tensar International Ltd.: Railways .

súrlódási ellenállások értékei a mért nyo-

téket, ezért alkalmazása bár javasolható az

Mechanical Stabilisation Track Ballast and Sub-

móerőkhöz képest jelentősen kisebbek,

FZKA 0/56 anyagnál, de az nem optimális.

ballast, marketing issue, 2013, Blackburn, 11 p.

viszont az eredményeim megfogalma-

Kizárólag a jelen cikk hátterét adó ku-

(www.tensar.co.uk/downloads)

zásánál tudatában voltam annak, hogy a

tatás eredményeit figyelembe véve, a

[3] Nagy, R.: Analytical differences between

laboratóriumi vizsgálatok mérési adatait

szakirodalmak [7, 8] szerint meghatáro-

seven prediction models and the description

ezek elhanyagolható mértékben befolyá-

zott 88 mm-es (vasúti ágyazat esetén,

of the rail track deterioration process through

solták. Valamint amiatt, hogy a mérések

dmax=63 mm-nél), valamint 35…55 mm-

these methods, Intersections, Vol. 14, No. 1,

több különböző időponthoz és vizsgálat-

es (folytonos szemeloszlású réteg ese-

2017, pp. 14-32

sorozathoz köthetők, minden esetben az

tén, d50=10…15,72 mm-nél) georács-

[4] Fischer, Sz.: A vasúti zúzottkő ágyazat alá

adott vizsgálat nullméréséhez (erősítet-

nyílásméret csak az FZKA 0/56 anyag

beépített georácsok vágánygeometriát sta-

len esetéhez) viszonyítottam az erősített

esetén igaz, vasúti zúzottkő ágyazatnál

bilizáló hatásának vizsgálata, PhD-érteke-

eset meredekségi arányszámát.

a 86×100 mm-es nyílásméret túlságosan

zés, SZE MMTDI, 2012, DOI: 10.15477/SZE.

Az 1. ábra bal oldalán a 31,5/63 E típusú vas-

nagy ahhoz, hogy a georács síkjában erősí-

MMTDI.2012.005

úti zúzottkő, míg a 1. ábra jobb oldalán az

tő hatást lehessen vele elérni. A [13]-as iro-

[5] Fischer, Sz.: Georácsok alkalmazása vasúti zú-

FZKA 0/56 anyag esetén mutatom be az

dalomban bemutatott eredmények alap-

zottkő ágyazat stabilizálására (2009-2014), KTE

5…40 mm-es keretelmozdulási zónára szá-

ján a 72×72 mm-es hegesztett georáccsal

ankét előadás, Pécs, 2014.10.13., DOI: 10.13140/

mított lineáris regressziós függvény mere-

és E típusú vasúti zúzottkővel kialakított

rg.2.1.2637.5842

dekségének geoműanyag erősítés nélküli

rétegszerkezet esetén az erősítés a ma-

[6] MSZ EN 13250:2014+A1/2015: Geotextíliák és

esethez viszonyított arányát a geoműanyag

ximális volt a vizsgált georácsokhoz vi-

rokon termékeik. A vasutak szerkezetében való

síkjára vonatkoztatva. (A georács síkja fe-

szonyítva. Ez azt jelenti, hogy a hatékony

alkalmazás előírt jellemzői, 44 p.

letti kb. 20 cm-es zónától a georács hatása

nyílásméret (kéttengelyű georácsnál)

[7] Brown, S. F. Kwan, J., Thom, N. H.: Identifying

már nem volt érzékelhető.)

nem 1,4×dmax, hanem 1,14×dmax körüli.

the key parameters that influence geogrid

Az 1. ábra eredményei szerint megálla-

Amennyiben csak a hexagonális rácsokat

reinforcement of railway ballast, Geotextiles and

pítható, hogy a vasúti zúzottkő ágyazat-

tekintjük, úgy ez az érték nem 1,4×dmax,

Geomembranes, 2007, pp. 326-335

nál az 1,4×dmax érték (~88 mm), az FZKA

hanem körülbelül 1,0×dmax (a 60 mm-es

[8] Koerner R. M.: Designing with Geosynthetics,

0/56 anyagnál a 3,5×d50 érték (~35…55

élhosszúságú rács erősített a legjobban a

Xlibris Press, USA, 2012, 416 p.

mm) mint optimális erősítő georács-

vizsgált típusok közül).

[9] Stahl, M.: Interaktion Geogitter-Boden:

hálóméret (szakirodalmak alapján [7, 8]

A gyártási technológia szerint a 60-70

Numerische Simulation und experimentelle

felvéve ezeket) igazolja, hogy a 35×35

mm-es nyílásméret esetén vasúti zúzott-

Analyse, Ph.D. értekezés, Technischen Universität

mm-es hálóméret (GR4), illetve a 44×40

kő ágyazatban a hegesztett csomópon-

Bergakademie Freiberg, 2011, 166 p.

mm-es geotextíliás hegesztett rács

tú és extrudált rácsokkal lehetett elérni

[10] Fischer Sz.: A vasúti zúzottkő ágyazat és

(KOMP) nem hatékony a zúzottkő ágya-

a legmagasabb erősítést (a szőtt rács itt

a szemcsés kiegészítő rétegek alá beépített

zatban (0,85-ös értékkel, de nem szere-

nem optimális), a 30 és 40 mm-es háló-

georácsok belső nyírási ellenállásának vizsgála-

pel az 1. ábrán), ellenben a hegesztett

méretnél csak csekély erősítés, vagy né-

ta, Sínek Világa, 2014/4, pp. 22-27

és extrudált ráccsal (GR1 és GR4) már le-

hány esetben éppen gyengítés volt meg-

[11] ÚT 2-3.207: Útpályaszerkezetek kötőanyag

het pozitív hatást elérni. A GR3 georács

figyelhető, a gyártási technológia és a

nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei.

86×100 mm-es nyílásmérete már túlsá-

rács kialakítása nem volt meghatározó.

Tervezési előírások, 2007, 51 p.

gosan nagy volt ahhoz, hogy a georács

FZKA 0/56 esetén a gyártási technológia

[12] MSZ EN 13450:2003: Kőanyaghalmazok vas-

síkjában erősítő hatást lehessen kimutat-

a vizsgált hálóméret-tartományban nem

úti ágyazathoz, 2003, 33 p.

ni az alkalmazásával. Ekkora nyílásméret

volt releváns.

Dr. Fischer Szabolcs

használata a dmax=63 mm-es szemcse-

[13] Fischer, Sz., Szatmári, T.: Investigation of the
geogrid-granular soil combination layer with

mérethez nem javasolt.

Köszönetnyilvánítás

laboratory multi-level shear box test, Eurogeo6:

Az FZKA 0/56 anyag esetén az erősítés

Ez a cikk az EFOP-3.6.1-16-2016-00017 azonosító-

6th European Geosynthetics Congress, Ljubljana,

mind az öt vizsgált geoműanyagnál kimu-

számú projekt támogatásával készült.

Szlovénia, 2016.09.25-2016.09.28, pp. 439-448
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Az aszfalt kiegészítő rétegről alkotott kép a hazai, valamint a főbb külföldi tapasztalatok tükrében

Aszfalt a vasúti pályaszerkezetben
Folyamatos témaként kezelhetjük, hogy a vasúti pálya építésekor kiemelt figyelmet kell szentelni az alépítmény helyes kialakításának, valamint a kellő teherbírás és megtámasztás elérésének, hiszen a pálya tartósságának, illetve lassabb romlásának
bizony komoly feltétele a kiváló megtámasztás a földmű, valamint a kiegészítő réteg részéről.

vetkeztében az alépítményi hibákból
eredő, lokálisan jelentkező fekszinthibák
és sárosodások hosszú távon is jelentős
mértékben visszaszoríthatók. A beépítésnél alkalmazandó legkisebb vastagság 0,12 m, egyéb műszaki paramétereit
a D.11.-es utasítás I. kötetének 9.5. fejezete tartalmazza. Az így megépített padka

1. A kiegészítő rétegek alkalmazásáról általában

potok Magyarországon nem megfelelő-

nagy könnyebbséget nyújt a feladatukat

ek. A teherforgalom vonzóbbá tételében

ellátó vonalgondozóknak és a karbantar-

Számos ismert kiegészítő réteget isme-

a tengelyterhelés növelése szükséges fel-

tási munkát végzőknek (1. kép).

rünk, melyek megoldásokat nyújtanak a

tétel. A hazai vonalakon (még) leginkább

Magyarországon körülbelül 100 km-es

legfontosabb problémákra, többek kö-

a 210 kN tengelyterhelésre engedélyezett

nagyságrendben alkalmazták az aszfalt-

zött a teherbírás növelésére, vízelveze-

vasútvonalak a mérvadók, így a 210 kN fe-

réteg-beépítési technológiát, leginkább

tésre vagy éppen a rétegelválasztásra.

letti tengelyterhelésű teherkocsikat rend-

az erősen árvízveszélyes, gyenge talaj-

Ezek bekerülési költségük miatt akár már

kívüli küldeményként kell kezelni. Ter-

mechanikai tulajdonságú, magas talajvíz-

rövid távon eredményezhetnek költség-

mészetesen ehhez hozzátartozik, hogy a

szintű területeken. Ezek életkora 20–40

csökkentést a földmunkák redukálásával,
vagy lehetnek elsőre nagyobb költséggel

1. kép

járó megoldások, melyek hosszú távon
életciklusköltség (LCC) alapján jelentik a
gazdasági hatékonyságot. Utóbbi technológiák közé tartozik a cikk tárgyát képező aszfalt kiegészítő réteg, melyet Magyarországon már a ’70-es évek végén is
alkalmaztak. Manapság azonban az SZK1,
SZK2 szemcsés kiegészítő rétegek, valamint a különféle geoműanyagok alkalmazásával új építésnél az aszfalttechnológia már szinte egyáltalán nem használt.
Ennek ellenére a régi beépített szakaszok
vizsgálatával és a pályafenntartási tapasztalatok felhasználásával kialakítható

Fotók: szerző

egy olyan kép, amely már összehasonlítható a külföldi építési és üzemeltetési ta-
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pasztalatokkal, ezzel a technológiát újra

225 kN tengelyterhelés eléréséhez mind

év közöttire tehető. Vizsgálataink során

előtérbe lehet helyezni, hiszen a mellé-

alépítményi, mind felépítményi szem-

többnyire a folyóvágány alá beépített

kelt példák azt mutatják, van a törekvés-

pontból meg kell felelni az elvárásoknak.

kiegészítő réteget vettük górcső alá, vi-

nek realitása.

Elfogadott azonban, hogy előbbi teljesí-

szont mindenképpen meg kell említe-

téséhez az aszfalt kiegészítő réteg kiváló

ni, hogy sok esetben alkalmazták a kité-

2. Magyarországi tapasztalatok

megoldást nyújt, hisz a teherbíró képes-

rők alatti alépítmény alapozására. Ezek a

A pályakorszerűsítések, illetve az üzemel-

ség növelésén felül kiváló rétegelválasz-

megoldások a Pécsi Pályafenntartási Fő-

tetés során is sokszor megállapítást nyer,

tást és vízelvezetést biztosít. Ezenfelül a

nökség területén csaknem 30 helyen fi-

hogy a jelenlegi vasúti alépítmény álla-

kiegészítő réteg homogenitásának kö-

gyelhetők meg, valamennyi helyen meg-
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táblázat

Eller Balázs

Vonalszám Vonalnév

Vonalszakasz

Szelvényszám

területi alépítményi szakértő

Vásárosdombó-Godisa

1666+00-1671+50,

MÁV Zrt. TPLO Pécs

				

1678+00-1686+00,

e-mail: eller.balazs@mav.hu

				

1696+00-1700+00,

1.

40

Dombóvár-Pécs

					1733+00-1737+00
2.

40

Dombóvár-Pécs

3.

30

Budapest-Murakeresztúr Zalakomár-Zalaszentjakab 2033+25-2036+50

- A kivölgyelődött AT hegesztéseknél,

4.

30

Budapest-Murakeresztúr Kápolnásnyék-Dinnyés

471+50-497+10,

valamint a sínillesztéseknél előforduló,

					509+77-568+02

ütközések okozta dinamikus erőhatások

5.

nem jelentenek szabályszerű töredezést

30

Abaliget állomás

Budapest-Murakeresztúr Balatonmária-

			

1867+00-1867+95

1746+00-1753+00

Balatonberény

a kiegészítő rétegen, azonban a már ko-

6.

1

Budapest-Hegyeshalom Kimle-M.magyaróvár

1713+50-1726+50

rábban keletkezett törések tovább ro-

7.

23

Zalaegerszeg-Rédics

800+00-806+50

molhatnak.

			

IklódbördőceLentiszombathely

2. kép

A vizsgálatok során minél több referen-

1. ábra

3. kép

ciaszakasz bejárását próbáltuk véghezfelelő alátámasztást nyújtva. Az általam

vinni. A szemrevételezési vizsgálatok so-

bejárt és megvizsgált szakaszok a táblá-

rán az alábbi 7 jellemző hiba fordult elő:

zatban és az 1. ábrán láthatók.
A tapasztalatok továbbá azt mutatták,

1. Oldalsó letöredezettség (2. kép),

hogy az aszfaltréteg kiváló erősítő és

2. Hosszirányú repedések,

rétegelválasztó szerepe által az alépít-

3. Keresztirányú repedések (3. kép),

ményre visszavezethető hibák minimá-

4. Burkolt árok elemeinek elmozdulása,

lisak. Kiderült, hogy a megfelelő alappal

5. Hullámosodás (1. kép),

rendelkező kiegészítő rétegek tartósan

6. Agresszív növényzet,

masszív alátámasztást nyújtanak, míg

7. Sárosodás.

ahol az alapként szolgáló réteg gyenge
agyag- vagy tőzegtalaj és homokos ka-

Legfőbb általános megállapítások az asz-

vicsréteg, ott már jellemző a problémák

falttal megerősített szakaszokon:

kialakulása. Előbbire megfelelő példa le-

- 20-30-40 év elteltével is a kiegészítő ré-

het a 30. sz. vasútvonal Zalakomár–Zala-

tegek megfelelően ellátják feladatukat.

szentjakab szakaszon található rész, míg

- A szélesebb/jelentősebb keresztirányú

utóbbira a 40. sz. vasútvonal Vásáros-

repedéseket leszámítva, a kiegészítő ré-

dombó–Godisa közötti 4 rövid, összesen

teg hibáira visszavezethető pályageo-

kb. 2 km vonalszakasz.

metriai romlás nem tapasztalható.
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4. kép

m vastag aszfalt beépítése volt szükség-

tani, és az alépítményt meg kellett erő-

szerű. 2004-ben a Tárnok–Székesfehérvár

síteni. Erre a célra a cementstabilizációs

szakasz átépítésével megvizsgálták a je-

eljárást választották akkor. Aszfalt szem-

lenlegi rétegeket, és egyes helyeken akár

pontjából ez megint csak kedvező, hiszen

400 MPa teherbírási modulust is mértek,

ez a pályarész két, aszfalttal megerősített

emellett a kritikus szakaszokon is 100

szakasz között helyezkedik el. Ebből is

MPa feletti értékek voltak kimutathatók.

látszik, hogy az a vonalszakasz lett a leg-

Bár a kirívóan magas talajvíz okán az asz-

komolyabb környezeti hatásnak kitéve,

falt alatti réteg nem tudott kiszáradni, a

de a tárgyalt szakaszok jól helytálltak.

védőréteghez végül nem nyúltak, hiszen

Végezetül pedig érdemes megemlíteni,

a 120 km/h sebességre elegendő alátá-

hogy a Balaton déli parti vasútjának át-

masztás végig biztosítva volt.

építése kapcsán a 30-as számú vasútvonal

Az 1-es számú Budapest–Hegyeshalom

1746+00-1753+00 szelvényei között szin-

vasútvonal Kelenföld–Tatabánya szaka-

tén érintett volt egy szakasz, aminek terve-

szán 1978-ban építettek be aszfalt kiegé-

zése és átépítési javaslata alapján az aszfalt

szítő réteget. Az 526+00-532+00-ig tartó

kiegészítő réteget újabb réteggel megerő-

szakaszon ágyazatcserét végeztek 2011-

síteni nem kellett. A zúzottkő ágyazat el-

ben, mert erősen elsárosodott. Ettől füg-

bontása után egy helyen volt látható ér-

getlenül az aszfaltot a feltárások során

demi, de vágánygeometriát hosszú távon

meglepően jó állapotban találták, tehát

nem befolyásoló süllyedés, melyben meg-

a sárosodás nem volt visszavezethető al-

állt a víz. Ez már egy megvalósult konszo-

építményi hibára. Laboratóriumban kiér-
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- Még ha a rétegelválasztás tökéletes is,

tékelt minták alapján a megerősítés még

az ágyazat sárosodása hosszú távon így is

mindig megfelelően működött. A pálya-

előfordulhat. A felülről érkező por, valamint

rész szakaszmérnöke segítségével hoz-

egyéb szennyeződés hatására az ágyazat

zájuthattam az ágyazatcserekor készült

cserélendő/rostálandó, azonban annak

képekhez, ami elegendő igazolást nyújt

üzemideje lényegesen növelhető a hagyo-

a védőréteg hatékonyságáról. A meg-

mányos részekhez képest. A különbség sza-

épített pályán a vízelvezetés kialakítá-

bad szemmel is látható (4. kép).

sa rendkívül szabályos volt, amely a mai

- Megfelelő burkolt árok kialakítása a

napig megfelelően működik. Az alépít-

pályaszerkezet mellett tovább tökélete-

mény ilyen optimális nedvességtartalmú

síti az aszfalt kiegészítő réteg tartóssá-

szinten tartásának köszönhetően az al-

gát. Nem megfelelő oldalsó megtámasz-

építmény sem deformálja az aszfaltot, és

tás esetén az aszfalt széle letöredezik, az

a (képek tanúsága alapján) repedések ki-

lidációs folyamat eredménye lehetett, így

alapként szolgáló anyag „kifolyik”.

alakulása sem megfigyelhető.

nem visszatérő, egyre romló hibáról be-

5. kép

2010-ben a 40-es számú Budapest–Pécs

szélünk. Az elbontás utáni állapot az 5. ké-

2.1. Főbb tapasztalatok, konkrét
példák

vasútvonal Vásárosdombó–Godisa sza-

pen látható. Látható volt továbbá, hogy a

kaszát körbevevő régióra olyan mennyi-

két réteg aszfalt nem teljes szélességben

A 30-as számú Budapest–Murakeresz-

ségű csapadék zúdult, hogy a vasúttal

került beépítésre. A felső réteg kevésbé

túr vasútvonal Kápolnásnyék–Dinnyés,

szinte párhuzamosan folyó Baranya-csa-

széles kialakítása arra enged következtetni

471+50-497+10 és 509+77-568+02 szelvé-

torna nem volt képes a megnövekedett

(beépítés utáni megvalósulási dokumen-

nyek közötti szakaszain, a ’82-es átépítés

vízhozamot megfelelően elvezetni. Egyes

táció hiányában), hogy az csak a teher-

előtt a pálya erőteljesen vízzsákos volt a

részeken a vízszint elérte a sínkorona

eloszlási zónába eső részt támasztja alá.

magas talajvízszint és a gyenge teherbí-

szintet is. Pozitív tényező volt, hogy a víz-

Ezen felül a két réteg aszfalt a korábban

rású talaj miatt. Ennek ellensúlyozására

nek ezen a szakaszon nem volt komoly

meghatározott 6+6 cm helyett helyenként

aszfalt védőréteg került beépítésre. Leg-

sodrása, így a vasúti pályát nem mosta el

nagyobb vastagságban került beépítésre.

inkább a régi zúzottkő ágyazatot, vala-

olyan szinten, hogy azt teljes egészében

A javítás kapcsán meg kell említeni, hogy

mint HK réteget alkalmaztak alapként.

át kelljen építeni. Az 1673+00 és 1678+00

a letöredezett széleket újraaszfaltozták,

Ettől függetlenül is, egyes részeken 0,4

szelvények között a pályát el kellett bon-

a rézsűmegtámasztást újra megoldották
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4. Összegzés
Az itthoni tapasztalatok összességében
nem nyújtanak rossz képet. Elegendő információval rendelkezünk további kutatások elvégzéséhez, melyek segítenének
az aszfaltréteg alkalmazásának hosszú távú tervezésében. Napjainkban kiemelten,
egyre nagyobb szerepet kap a fenntarthatóság és a sebesség növelése is. Ezen

6. kép

aspektusok újabb vagy már meglévő, de
precízebb követelményeket fogalmaznak
(6. kép). A kialakított szabványárok képes

nak a vasúti felépítmény és az alépítmény

meg, amelyekre a tárgyalt technológia ki-

lesz a felszíni vizek elvezetésére, azonban

közötti rész (többek között) technológiai

fejezetten jó megoldást jelenthet.

ehhez a megtámasztó rézsű tartósan jó ál-

utasításairól és méreteiről egyaránt. Az-

A tartósan megfelelő alátámasztásnak és a

lapota elengedhetetlen.

előtt a méretek pontosan meg voltak ha-

vízelvezető képességének hála nagy ten-

tározva, azóta pedig a teljesítményala-

gelyterhelésű és nagysebességű vonalakon

3. Fontosabb külföldi tapasztalatok

pú tervezés kötelező. Ezek a teljesítményi

egyaránt jó megoldást jelent az aszfaltré-

Ha az ember jobban beleássa magát a té-

osztályzatok tartalmazzák a pálya fáradási

teg alkalmazása, melyet alátámaszt számos

mába, kiderül, hogy számos, fejlettebb

élettartamát az áthaladó vonatok száma

kutatási és tapasztalati eredmény is.

vasúttal rendelkező ország folyamatos ku-

alapján. Teljesítmény szerint az alábbi osz-

Egy másik, a környezetünk adta újabb

tatásokat végez az aszfalt kiegészítő réteg-

tályok kerültek kidolgozásra (rétegrendek

felfogást igényel a változó klíma okozta

gel kapcsolatban. Míg például az Egyesült

felülről lefelé sorolva) [2]:

rövid ideig tartó, de nagy mennyiségű

Államokban a nagy tengelyterhelésű te-

- 1. osztály: beton (0,18 m) vagy aszfalt

csapadék. Ezen tényező kiemelt fontos-

hervonatok miatt kiemelt figyelmet kap a

(0,15) alap ágyazat nélkül, jól osztályozott

ságú lesz a közeli jövőben, hiszen a na-

teherbírás növelése, Japánban pedig a ré-

zúzottkő alap (0,15 m), földmű,

gyobb intenzitású csapadék jobban ká-

tegelválasztás a legfontosabb, addig Olasz-

- 2. osztály: ágyazat, aszfaltalap (0,05 m !!!),

rosítja az alépítményi földmű állapotát

országban a nagysebességű vasútvonalak

jól osztályozott zúzottkő alap (0,15-0,6

is. Az aszfalt védőréteg tökéletes vízel-

m), földmű,

vezetést biztosít, így rendkívül hatékony

alátámasztása történik ezzel a módszerrel.
Ausztriában az Osztrák Államvasutak (ÖBB)
már régóta kísérletezik innovatív megol-

- 3. osztály: normál ágyazatos felépítés,

megoldást nyújt majd.
Tehát az egyre inkább előtérbe helyezett

földmű

dásokkal. Az alkalmazott aszfaltréteg-vas-

Az itthoni tapasztalatok miatt érdekes

életciklusköltségek (LCC) figyelembevéte-

tagság 0,08 és 0,12 m között került meg-

tény, hogy a japánoknál a 0,05 m aszfalt

le, valamint a hazai és nemzetközi tapasz-

határozásra. Az első beépített aszfaltréteg

beépítését (2. osztály) már 30-40 éve al-

talatok alapján érdemes foglalkozni a té-

1963-ra tehető, azóta az első feltárásig kar-

kalmazzák. Ez azért fontos, mert itthon

mával, és tovább optimalizálni a létesítési

bantartást nem igényelt! A ’90-es években

0,06 m beépítése csak egyszer történt

és fenntartási utasításokat, a még hatéko-

teljes felépítménycsere történt, majd a vizs-

meg, azonban az táblásan feltöredezett,

nyabb feladatellátás érdekében.

gálatok azt mutatták, hogy az aszfaltréteg

kvázi használhatatlanná vált [3].



javítása nem szükséges. Ebből a példából a

További releváns kutatások történtek Né-

pálya élettartamának költségét számolták,

metországban és Spanyolországban, ezen-

Felhasznált irodalom

ami kifejezetten gazdaságos eredményt

felül Olaszországban az 1200 km nagyse-

[1] Rose J., Teixeira P., Veit P. (2011): International

mutatott. Peter Veit életciklusköltséggel

bességű vasúti hálózaton, valamint a francia

design practices, applications, and performances

foglalkozó szakember számításai szerint az

TGV gyorsvasút keleti részén is ilyen réteg-

of asphalt/bituminous railway trackbeds, GeoRail

aszfalt védőréteget alkalmazó szakaszokon

szerkezettel került megépítésre a vasúti pá-

2011 International (http://www.engr.uky.edu)

a nagygépes vágányszabályozás szükség-

lyaszerkezet. Általánosságban elmondható,

[2] Momoya Y. (2007): New Railway Roadbed De-

szerűsége is kitolódott közel 67%-kal. Az

hogy az általunk megkövetelt 80-120 km/h

sign, Railway Technology Avalanche, No. 20, pp, 4

életciklusköltség és az üzemidő kapcsola-

sebességre megfelelő 80 MPa E2 modulust

[3] Teixeira P., Ferreira P., Pita A., Casas A., Bachiller

tából kiderült, hogy az üzemidő csaknem

a külföldi nagysebességű vasútvonalakon

A. (2009): The Use of Bituminous Subballast on

17%-kal megnőtt [1].

sok esetben már az aszfalt kiegészítő réteg

Future High-Speed Lines in Spain: Structural De-

Japánban a vasutak tervezésénél és építé-

alsó síkján megkövetelik. Az ágyazat alsó

sign and Economical Impact, International Jour-

sénél 2007 óta külön szabványt alkalmaz-

síkján már ≥200 MPa értéket kell elérni.

nal of Railway, Vol. 2, No. 1, pp. 1-7
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Hetvenöt éves a Vasbeton

Innováció a vevőkért
Kilenc bátor és elszánt részvényes 75 évvel ezelőtt, 1942-ben
Lábatlanon, a Duna melletti kis faluban, 250 ezer pengő alaptőkével megalapította a betonelemgyárat. Ezzel a térségben új
földrajzi fogalom született, a Vasbeton, amely egyszerre jelent
munkahelyet, lakóhelyet és buszmegállóhelyet az autóbuszmenetrendekben, hiszen 1952-ben munkásszállót, majd 1954ben lakótelepet épített az idetelepülő munkavállalói számára.

Betonaljak vagonokba rakva, kiszállításra várva

A 70-es, 80-as évekre folyamatos termékfejlesztés volt jellemző. 1978-ban kezdődött a közúti pályaelemek gyártása, majd
a 80-as években kerültek bevezetésre a
különböző nyombővített, terelősínes,
speciális ívekhez alkalmazott betonaljak, melyek segítségével lehetővé vált a
faaljak lecserélése a homogén pálya érdekében. Máig meghatározó jelentőségű mérföldkő volt a nagy sebességre és
nagy tengelyterhelésre alkalmas LW típusú betonalj kifejlesztése, melyet a vállalat
a MÁV-val és a Budapesti Műszaki Egyetemmel közösen vitt véghez.

Betonaljgyártás az 50-es években

Európában a MÁV az elsők között rend-

40

A megalakulás után hat évvel, 1948-ban

Rá két évre megtörtént a privatizáció, egy

szeresítette a feszített betonaljakat a ki-

államosítás történt, mely után a név Vas-

német cégóriás, a Pfleiderer lett a tulaj-

térőkben, ezáltal a magyar pályákon

beton Rt.-re változott. Átszervezések, ös�-

donos, és miután a német cég három kü-

homogén vasbeton aljas felépítményű

szevonások, majd tevékenységleválasz-

lönböző részre szakadt, a vállalat többsé-

pályaszerkezetet valósított meg.

tások követték a mindenkori politikai és

gi tulajdonosa a RAIL.ONE GmbH lett.

A betonaljak és kitérők nemcsak a hazai

gazdasági döntéseket. 1963-ban az Építé-

A vállalat fő profilja már a kezdetektől fog-

pályákban, hanem számos más ország-

si Minisztérium létrehozta a 12-es számú

va az előregyártott vasbeton elemek és

ban is megtalálhatók. A 2000-es évek

Betonelemgyártó Igazgatóságot, amely-

vasúti aljak voltak. 1947-ben Magyarorszá-

elején jelentős mennyiséget szállítottak

hez a lábatlani egység is tartozott. Újabb

gon elsőként kezdtek el feszített beton-

Törökországba, Szlovéniába, Romániába,

átszervezések következtek, a név ismét

aljakat gyártani. Napjainkig több mint 20

Szerbiába.

változott: Beton és Vasbetonipari Művek

millió betonaljat fektettek a magyar vas-

Napjainkban új kihívásoknak kell meg-

Lábatlani Gyára lett. Az 1991-es átalakí-

úti vonalakba. A vasúti betonalj techno-

felelni. Ezért az anyavállalat által a városi

tás során a BVM vállalatai közül szinte el-

lógia exportja során a gyártási eljárás elju-

közlekedés számára kifejlesztett RHEDA

sőként vált független állami vállalattá a

tott Bulgáriába, az egykori Szovjetunióba,

City rendszer, melyet a 70-80 km/h se-

Vasbeton. Részvénytársasággá alakult át,

Kínába és több, a keleti blokkhoz tartozó

bességgel közlekedő villamosok, városi

Lábatlani Vasbetonipari Rt. néven, száz-

országba is. Az 1949-es esztendőben a kis-

vasutak részére terveztek, már a Vasbe-

százalékos állami tulajdonnal.

vasúti betonaljakkal bővült a termelés.

ton kínálatában is megtalálható.
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A kiváló minőségű termékek előállításához kiváló minőségű betonra van szükség. Ezen cél elérése érdekében a Lábatlani Vasbetonipari Zrt. – hazánkban
elsőként – egy olyan, betonadalék hűtő-fűtő berendezést helyezett üzembe,
amely az iparág csúcsmegoldása a magas
minőségű beton előállítása területén.
Összegezve: ma a RAIL.ONE csoport
tagjaként innovatív kötöttpályás közlekedési rendszereket kínálnak: tervezés,
gyártás, logisztika, szállítás és minőségbiztosítás – minden egy helyen. Az évi
közel 400 000 db gyártási kapacitással
minden piaci igénynek meg tudnak felelni. A gyár kitűnő földrajzi elhelyezkedése lehetővé teszi a termékek szállítását közúton, vasúton és vízen egyaránt.
A hagyományos vasútépítési elemek
– betonaljak, peronelemek, felsővezetéki oszlopok – mellett előregyártott
betontermékeikkel jelen vannak a távközlésben, az energetikában, a villamosításban, a mezőgazdaságban, a közvilágításban, a családi házak és az ipari
csarnokok építésében is.
Az elkövetkezendő időszakban különösen hangsúlyos szerep jut az innovációnak. Az új anyagok fejlesztésével a vevői
igényeknek kell megfelelni, természetesen szem előtt tartva a minőséget.
Betonaljak Budapesten, az 1-es villamos vonalán

A Vasbeton látképe

www.innorail.hu
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Kiemelten fontos az egyes közlekedési ágak közötti átjárhatóság műszaki feltételeinek biztosítása

A közösségi közlekedési sávok

pályaszerkezeteinek tervezési problémái
A közlekedésimód-választás során az egyik legfontosabb
szempont az utazással töltött idő, mely a közösségi közlekedés esetében az előnyben részesítéssel és az átszállási idő
lerövidítésével, annak minőségjavításával csökkenthető.
Néhány éve kezdtek el megjelenni Magyarországon a közösségi közlekedési sávok, melyek előnyei rövid távon érezhetőek a közlekedési rendszer szintjén, azonban az infrastruktúra kialakításánál, különösen a pályaszerkezetek esetében
folyamatos problémát okoznak az üzemeltetőknek, Szegeden is (1. ábra) [1].

azok kevésbé érzékelik a közúti forgalmi dugókat, azonban az autóbuszok és
a trolibuszok, mivel közös felületet használnak a személygépjárművekkel, sokkal
inkább ki vannak szolgáltatva a városi
forgalmi helyzeteknek. Az autóbuszok
és trolibuszok számára a közúti vasúti
pályán biztosított közlekedési lehetőség
biztosítja a védett pályán történő eljutást a megállóhelyek között, továbbá a
városokban oly fontos területhasználat
szempontjából is kedvezőbb. A közössé-

Bevezetés

san növekszik, mely sokszor az emberek

gi közlekedési sávok, amikor egy felüle-

Nagyvárosaink forgalma, mind az egyé-

számára kellemetlen forgalmi dugókhoz

ten közlekednek villamosok, autóbuszok

ni, mind a közösségi közlekedésben, az

vezet. A kötöttpályás közlekedés számá-

és trolibuszok, újfajta szemlélet terjedé-

elmúlt években folyamatosan, drasztiku-

ra biztosított az elkülönített pálya, így

sét jelentik a közlekedésben (1. kép).
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Balog Péter

1. kép

MSc út-vasút mérnök hallgató
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Rövid időn belül jelentkeztek az
első problémák

karbantartani, azonban többségében a

elvégezni, így szinte minden nyáron volt

repedések továbbfejlődtek, hálós repe-

munkavégzés Szegeden az átadások óta.

Szegeden a 2008 és 2011 között megva-

dések vagy kátyúsodás jött létre. Az asz-

Üzemeltetői és városi szempontokat figye-

lósított nagyprojekt részeként közös kö-

falt kopórétegekkel ellátott pályaszerke-

lembe véve ez nem túl kényelmes, hiszen

zösségi közlekedési sávokat alakítottak

zetek esetében a legjellemzőbb hibakép,

minden egyes munkavégzés forgalmi te-

ki a Kossuth Lajos sugárút Rókusi körút

hogy az aszfalt elválik a bitumenkiöntés-

relést, időszakos közlekedési változásokat

és Rókusi templom közötti szakaszán, a

től és a sínszáltól, így ezekbe a hézagok-

okoz, melyeknek többletköltségei vannak

Tisza Lajos körút Anna-kút és Glattfelder

ba a víz befolyva okoz további problémá-

üzemeltetői és felhasználói oldalon is.

Gyula tér közötti szakaszán, valamint ko-

kat, repedéseket, illetve kátyúsodást.

rábban már ez a forgalmi rend állt fenn

A tervezők a tervezés során maradéktalanul

Sérülésmentes pályalemezek

a Tisza Lajos körút Dugonics tér és An-

betartották a magyar előírások rendszerét:

A Szegeden alkalmazott felépítményi

na-kút közötti szakaszán, de Budapesten

a felépítményi rendszerek kiválasztásánál

rendszerek a hazai szabványoknak, meg-

is található több helyen is olyan közúti

katalógusszerűen tudtak választani, ezt a

felelőségi vizsgálatokban foglaltaknak

vasúti pályaszakasz, melyeket az autóbu-

BKV Sárga könyv által javasolt pályaszer-

megfelelően kerültek beépítésre, így a

szok is használnak (pl.: Múzeum körút). A

kezetek alapján tudták megtenni (a sze-

gumiköpenyes pályaszerkezetek eseté-

Kossuth Lajos sugárúton, valamint a Ti-

gedi közúti vasúti üzemnek saját műsza-

ben 8-10 cm vastag, először vasalatlan

sza Lajos körút Glattfelder Gyula tér felé

ki előírásrendszere nincs). A felépítményi

felső bazaltbeton kopóréteg került be-

eső szakaszán gumiköpenyes sínágyazá-

rendszereket Magyarországon akkor lehet

építésre. Ez alatt az alsó vasbeton pá-

si rendszerű közúti vasúti pályaszerkezet,

használni, ha azok rendelkeznek érvényes

lyalemez vasalással van ellátva, mely ál-

felső bazaltbeton kopóréteggel, illetve a

megfelelőségi vizsgálattal. Ezek a vizsgála-

talánosan 27-30 cm vastagsággal kerül

Tisza Lajos körút többi szakaszán aszfalt

tok laboratóriumi munkarészeket és számí-

kialakításra. Az építés során a vágányza-

kopó- és kötőréteggel kialakított rugal-

tásos igazolásokat is tartalmaznak, melyek

tot befüggesztik, irányban és fekvésben

mas alátámasztású, folyamatos sínágya-

alapján meghatározhatóak az egyes rend-

szabályozzák, a vasalás szerelése után

zású RAFS pályaszerkezet található a kö-

szerek jellemzői és beépítési kritériumai. A

építik be a beton pályalemezt és kopó-

zös közösségi közlekedési sávokban.

beton alaplemezeket, melyek a felépítmé-

réteget. A gumiköpeny és betonrétegek

A nagyprojekt során átépített közúti vas-

nyek alapjául szolgálnak, a magyar szabvá-

között fizikai kapcsolat nincs (2. ábra) [2].

úti pályák üzembe helyezése után rövid

nyok és az Eurocode alapján méretezték.

A Tisza Lajos körúton alkalmazott pálya-

időn belül, pár hónap múlva kezdtek el

A hibák megjelené-

jelentkezni a közutakon is jellemző bur-

se óta folyamatosak

kolati hibák, valószínűsíthetően a közös

a garanciális munkák

közösségi közlekedési sávokban üzem-

a vizsgált közúti vas-

szerűen közlekedő autóbuszoknak kö-

úti pályákon, ezeket

szönhetően. A burkolati hibák a ba-

a javításokat tanítási

zaltbeton pályaszerkezetek esetében

időben, munkanapo-

repedésekként jelentkeztek, melyeket az

kon a forgalom nagy-

üzemeltető repedéskezelésekkel próbált

sága miatt nem lehet
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irányú repedések fejlődnek ki, mely így

3. ábra

rövid időn belül az egész felületre kiterjedő hálós repedésképet mutat (2. kép).
Kiépítés során nem került vasalás a bazaltbeton kopórétegekbe, azonban a
garanciális javítások során az üzemeltető kérésére vasalás, illetve a pályalemezzel lehorgonyzás került lehelyezésre az
egyes betontáblákban, melyek így szemmel láthatóan ellenállóbbak a fokozott
közúti forgalom hatásaival szemben.
A hengerelt aszfaltburkolatok esetében
legjellemzőbbek a burkolatszél és a sínszál melletti bitumen vagy gumi kitöltő
anyag közötti résképződések, melyek a
szerkezet 2×4 cm aszfalt kopó- és kötőré-

pedésképződés volt, melyből a később

víz által később szélesebb repedésekké,

teggel került kialakításra, a sínfej alsó síkjá-

kialakulható komolyabb burkolati prob-

szélsőséges esetekben kátyúkká fejlőd-

ig fellépő kamragumielemek és az aszfalt

lémákat az üzemeltető folyamatos re-

nek (3. kép). A Tisza Lajos körúton prob-

között bitumen- vagy gumis kiöntést alkal-

pedéskezeléssel próbálja megelőzni. A

lémát okoztak a nyomtávtartó rudak is,

maztak. Az aszfaltrétegek alatt két réteg-

repedések általában a sarkok mentén,

ezeken a pontokon ún. keménypontok

ben, 30 cm vastagságban alapbeton, illetve

azok letörésével indulnak el, ezekből jel-

alakultak ki, kevésbé voltak hajlamosak az

vasbeton pályalemez került beépítésre. Az

lemzően további kereszt-, illetve hossz-

utótömörödésre, így a közvetlen környe-

alapbeton és vasbeton pályalemez között
általában alkalmaznak valamilyen elválasz-

2. kép

tó réteget, például geotextíliát (3. ábra) [3].
Általánosságban elmondható, hogy a garanciális munkák során kibontott felső
kopó- és kötőrétegek alatti vasbeton pályalemezek és egyéb alaprétegek minden
esetben sérülésmentesek voltak, mely logikus és elvárható, hiszen ezek megfelelőségét, többnyire az üzemeltető vagy megrendelő kérésére, statikailag igazolni kell,
mely számítások tartalmazzák a közúti
járművek okozta többletterhelések figyelembevételét.

Közúti burkolati hibák vasúti
pályákon

3. kép

A korábban már említett módon csak
burkolati hibákról beszélhetünk, hiszen
a bazaltbeton burkolatok esetében a kopóréteg, aszfaltburkolatoknál pedig a
kopó- és kötőrétegek is sérülnek. Ezek a
felületek folyamatosan érintkeznek a közúti járművekkel, tehát kezelhetőek közúti
burkolatokként, az itt keletkező hibák pedig jellegzetes közúti burkolati hibákként.
Bazaltbeton kopórétegek esetében Szegeden a legjellemzőbb hibaforma a re-
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4. kép

zetben a lehajlásokból adódóan továb-

A Tisza Lajos körúton ez a szám maga-

meket: ezek a szabályozási eszközök, il-

bi repedések jelentek meg a burkolaton.

sabb: irányonként csúcsidőben hét és

letve a technológiai megfontolások. Ezt

Szegeden alkalmaztak öntött aszfalt ko-

nyolc óra között 16 autóbusz és 24 troli-

a rendszerezést foglalja össze a táblázat.

pórétegeket is, melyek nyaranta hajlamo-

busz közlekedik le (utóbbiak többsége rá-

A közutakon alkalmazandó burkolato-

sak voltak a nyomvályúsodásra (4. kép), de

adásul csuklós jármű), emellett kilenc db

kat az Útügyi műszaki előírások rész-

a hengerelt aszfalt kopóréteghez hason-

villamosjárat is érinti ezt a vonalszakaszt.

letesen ismertetik, egy-egy útszakasz

lóan itt is jelentkeztek a sínszál környeze-

Ha ezt a 40 db autóbuszt kiindulási adat-

pályaszerkezeti rétegeinek méretezé-

tében az elválások, megnyílások.

nak tekintjük, az Aszfaltburkolatú pálya-

sét könnyen végre lehet hajtani ezen

szerkezetek méretezése és megerősítése

előírások alapján. A közúti vasúti fel-

Autóbuszok csúcsidőben másfél
percenként

című útügyi műszaki előírás alapján szá-

építmények használhatóságát a meg-

molható a tervezési forgalom (TF), mely

felelőségi vizsgálatok igazolják, az al-

Szeged helyi közösségi közlekedési me-

21 352 500 F100 egységtengely áthala-

építményben található pályalemezek

netrendje [4] alapján két szakasz forgalma

dásra adódik. A kapott mennyiség alap-

megfelelőségét statikai számításokkal

lett megállapítva, ezek a Kossuth Lajos su-

ján az útszakasz „K”, különösen nehéz

igazolni kell (ezek esetében figyelem-

gárút Vásárhelyi Pál utca és Rókusi temp-

forgalmi terhelés osztályba tartozik.

be kell venni a közúti forgalom terhelő

lom megállóhelyek közötti, bazaltbeton

Amennyiben a vasúti pályaszerkezetben

hatásait). Két jól részletezett, külön köz-

kopóréteggel kiépített szakasza, valamint

a sínszál alatti vasbeton lemez rétegeket

úti és vasúti előírásrendszer áll rendel-

a Tisza Lajos körút Dugonics tér és Cent-

az útépítésben használatos soványbeton

kezésre tehát, azonban a kettő közötti

rum Áruház közötti, hengerelt aszfalt ko-

alapréteggel azonosítjuk, ebben az eset-

átjárhatóság elméletben nem valósul

póréteggel épített szakasza. A Kossuth La-

ben az ÚME 19 cm összvastagságú asz-

meg, így sem az Útügyi műszaki elő-

jos sugárúti közösségi közlekedési sávot

faltréteget ír elő, melyhez képest a Tisza

írások, sem a közúti vasúti felépítmé-

autóbuszok és közúti vasút, a Tisza Lajos

Lajos körúton kopó- és kötőrétegként

nyi megfelelőségi vizsgálatok és szab-

körúti előnyben részesített sávokat autó-

mindösszesen 4-4 cm vastagságú asz-

ványok nem rendelkeznek a közösségi

busz, trolibusz és közúti vasút is használja.

faltréteg került beépítésre.

közlekedési sávok esetében alkalma-

A Kossuth Lajos sugárúton csúcsidőben

zandó pályaszerkezeti megoldásokkal kapcsolatban, különös tekintettel

két közúti vasúti viszonylat közlekedik, ez

Sürgősen találni kell egységesíthető megoldásokat

egy irányban 16 autóbuszt és 13 villamos

A lehetséges megoldások tekintetében

ti rétegekre. Fontos megjegyezni, ha a

járművet jelent óránként.

két csoportba lehet felfűzni az egyes ele-

közúti burkolatok felől közelítjük meg

(hét és nyolc óra között) tíz autóbusz és
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a problémákat, egyáltalán nem tekint-

Az együtt dolgozást segítheti, ha asz-

közúti vasúti pályaszerkezetről beszé-

hető geometriailag homogénnek a

faltrétegek esetében törekszünk minél

lünk. Meg kell vizsgálni, miként lehet

burkolat, sem horizontálisan, sem ver-

vastagabb beépített rétegek előállítá-

a közúti vasúti pályaszerkezetek bur-

tikálisan a sínszálak és azok környeze-

sára. Erre jó példa az RCS Phoenix rend-

kolatait, kopórétegeit méretezni a köz-

te miatt, tehát a vágányközépben nem

szer: Németországban a pályaépítések

úti forgalomra, bevezethető-e a közúti

garantálható a burkolati rétegek esetében alkalmazott katalógusrendszer

Megoldási lehetőségek a közösségi közlekedési sávok pályaszerkezeteinek esetében
Szabályozási eszközök

megfelelősége. Szükséges megvizsgálni tehát, hogy milyen más, analitikus

• közösségi közlekedési sávok definíciója
• átjárhatóság műszaki feltételeinek rögzítése
• kitöltő anyagok vizsgálata közúti

igénybevételeket.

terhelésekre a közúti vasúti megfelelőségi

A technológiai eszközök esetében már

vizsgálatok során

több sikeres vagy kevésbé sikeres módszer van az üzemeltetők tudatában, hiszen a garanciális munkák során több
lehetőséget is kipróbáltak már. Példaként említhető Szegeden a Dugonics
téri megállóhely esete, ahol először az

• modifikált aszfaltkeverékek használata
a kötött geometria és fokozott

alkalmazni, így figyelembe venni a geometriai kötöttségeket és a fokozott

• szálerősített betonok alkalmazása
bazaltbeton kopórétegek esetén

pályaszerkezet-méretezési eljárásokon
alapuló módszereket lehet a jövőben

Technológiai eszközök

• közúti vasúti üzemek műszaki
előírásainak egységesítése

• analitikus pályaszerkezet-méretezés a
kitöltő beton vagy aszfalt méretezésénél

• külföldi tapasztalatok vizsgálata,
előírások átvétele

teherbírás igény miatt

• tömörítési technológiák fejlesztése,
felülvizsgálata a kötöttségek miatt

• rétegek együttdolgozásának javítása, vastagabb burkolati rétegek alkalmazása

• gumiköpenyek esetében a függőleges
érintkezési síkú megoldások fejlesztése

• sínszálak környezetében a hézagkiöntő
anyagok esetében fizikai kötést
megvalósító kiöntőanyagok használata

ipari padlóknál sikeresen alkalmazott
Densiphalt burkolattal tör tént javítás, ez azonban már két-három hónap

során 15-20 cm aszfaltvastagságokkal

burkolatok esetében is használt kataló-

alatt elkezdett morzsolódni. Később

dolgoznak, továbbá a rendszer előnye,

gusrendszer, amely alapján egy közúti

szálerősített betonburkolat került ide

hogy a gumiköpeny geometriája lekö-

tervezési forgalom számításával eldönt-

beépítésre kopórétegként, mely kö-

veti a sínszálakat, így az nem függőle-

hető lenne, hogy milyen típusú burko-

zel három év távlatában kedvező ta-

ges síkkal érintkezik az aszfalttal. Az

latot milyen rétegvastagsággal lehet

pasztalatokat mutat, azonban kiépítési

aszfaltburkolat és a sínfej közötti hézag

alkalmazni, vagy egy teljesen új, anali-

költségei magasabbak az eddig alkal-

kiöntésére Szegeden sikeresen alkal-

tikus módszeren alapuló pályaszerke-

mazott megoldásokhoz képest. Aszfal-

maztak olyan kiöntőanyagokat, melyek

zet-méretezést kell kialakítani ebben az

tok esetében, hasonló módon, megol-

fizikai kötést valósítanak meg, sokkal

esetben. A végső cél, hogy a közösségi

dás lehet modifikálószerek használata,

tartósabbnak bizonyultak, mint a bitu-

közlekedési sávok esetében elkészüljön

mely a geometriai kötöttségek és a fo-

menes fugák vagy gumifugák.

egy olyan dokumentum, mely részletesen szabályozza többek között a közös-

kozott igénybevételek esetén is segít-
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het az aszfaltkeverék teherbírásának

Összegzés

ségi közlekedési pályaszerkezetek ter-

növelésében, nem mellesleg a bedol-

A röviden ismertetett tanulmányban

vezési paramétereit.

gozás hatékonysága is fokozható. (A

javaslatokat fogalmaztam meg azzal

német JRS cég Viatop aszfaltmodifiká-

kapcsolatban, hogy a jövőben milyen

Felhasznált irodalom

ló szereit többször alkalmazták Svéd-

szempontok alapján lehet a közösségi

[1] Szeged Megyei Jogú Város közlekedési hálózata

országban közúti vasúti pályák felső

közlekedési sávok szabályozását kiala-

(SZKT Kft. engedélyével, az alaptérképet készítette:

burkolati rétegeiben, de Grazban is

kítani. Szükség lenne ezen sávok defi-

Makadám 2000 Kft.)

készültek már pályaszakaszok modi-

níciójának megalkotására, hogy ne csak

[2] Dávid Milán: Rugalmas sínágyazású közúti vas-

fikált keverékekkel.) Autópályákon a

forgalomtechnikai megoldásként le-

úti kitérő-pályaszerkezet tervezése és kivitelezési

nehéztehergépjárművek okozta foko-

gyen benne a közlekedési szabályozá-

technológiájának elkészítése (BME, Budapest, 2015)

zott hatások miatt gyakran használnak

sokban. Fontos lenne eldönteni, hogy

[3] BKV Sárga könyv (hozzáférés: BME Út- és Vas-

SMA aszfaltkeverékeket (zúzalékvázas

ilyen esetekben, amikor az autóbuszok,

útépítési Tanszék) (Budapesti Közlekedési Vállalat,

masztix aszfalt), ezek beépíthetőségé-

trolibuszok és a közúti vasúti jármű-

2000, Budapest)

nek, felhasználhatóságának vizsgálata,

vek egy felületen közlekednek, közúti

[4] Szeged Megyei Jogú Város helyi közösségi köz-

megfontolása javasolt lehet a jövőben.

burkolatról, pályaszerkezetekről vagy

lekedési menetrendje
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Mérési tapasztalatok a BKV Zrt. villamosvágány-hálózatán mérővillamossal végzett
állapotfelmérésről és minősítésről

Üzembe állt a mérővillamos
A vasútüzemeltető cégek feladata, hogy a lehető legköltséghatékonyabb módon biztosítsák a pálya-infrastruktúra és a járműpark megfelelő műszaki állapotát, kielégítve a biztonsági
követelményeket, illetve a napjainkban a vasút felé támasztott
magas utazásikomfort-igényeket is. Ehhez pedig a pálya és a
jármű műszaki állapotának naprakész ismerete szükséges,
amely megköveteli a legkorszerűbb pálya- és járműdiagnosztikai módszerek alkalmazását.

Vinkó Ákos
BME Építőmérnöki Kar
Út- és Vasútépítési Tanszék
vinko.akos@epito.bme.hu

Posgay Zoltán
Metalelektro
Méréstechnika Kft.

A nagyvasúti, többek között a MÁV-nál

eltérő sajátosságai miatt. A kidolgozott

alkalmazott korszerű diagnosztikai esz-

új mérési és minősítési módszer a közúti

zoltanposgay@metalelektro.hu

közök egy az egyben nem alkalmazható-

vasúti üzemben alkalmazott sebesség-

ak a közúti vasutakon, egyrészt az eltérő

tartományban alkalmas a pálya egyenet-

pályaszerkezeti és geometriai adottsá-

lenségeinek azonosítására, és a mérési

A pályaállapot minősítésének egyértel-

gok, másrészt a járműtechnika erős diver-

eredmények szerint megbízhatóan repre-

mű feladata annak objektív megítélé-

zifikáltsága és az igénybevételek erősen

zentálja a pályaállapot változását is.

se, hogy valamely vonal (vonalszakasz)

1. ábra a) Mérővillamos jellegrajza
b) Mérési elrendezés: kerékre (WA) és a forgóvázhossztartóra (BA) rögzített gyorsulásmérő szenzorok
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2. ábra Lokális hiba kiértékelési példa: A vizsgált paraméterre vonatkozó határérték-átlépés a görbe alatti terület kitöltésével kerül jelzésre. (A megjelenített ábra a
kiértékelőprogram kiemelt részeit tartalmazza.)
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egy adott időben az engedélyezett

hez azonban elengedhetetlen a gépi,

dolgozó eljárásokkal meghatározható

vagy engedélyezni szándékozott se-

terhelt állapotfelmérési módszerek al-

a hibák jellege is, amit egyébként csak

bességű közlekedésre alkalmas-e, illet-

kalmazása. Az ideális vágánygeomet-

több mérőrendszer (vágánygeometriai

ve ehhez mely konkrét pályahelyeken

ria hatására a pályán közlekedő jármű

és síndiagnosztikai) együttes alkalmazá-

vagy egybefüggő pályarészeken kell

szerkezeti elemei (kerékpár, forgóváz,

sával lehetne vizsgálni.

beavatkozást, fenntartási munkát vé-

kocsiszekrény) szabályos térbeli moz-

gezni [1]. A hazai gyakorlatban a közúti

gást végeznek a pályán, követve annak

A mérőrendszer bemutatása

vasutat üzemeltető cégek pályaállapot-

függőleges és keresztirányú geometriai

A fentiekkel összhangban a BKV Zrt. egy

minősítése főként a kritikus forgalom-

változásait, vonalvezetését. Az ideális-

olyan komplex mérőrendszer kiépítését

biztonságot veszélyeztető hibák kiszű-

tól eltérő pályageometria esetén az elő-

tűzte ki célul, amely alkalmas a pályaál-

résére koncentrál, amelynek alapja a

zőekben említett szabályos mozgásra

lapot optimális megítélésére. A fejlesz-

gyalogos vonalbejárás vagy a villamos-

szuperponálódik a pályahibák által kel-

tés első ütemében egy inerciális szen-

sal történő beutazás során vizuálisan

tett szabálytalan járműmozgás (bólintó,

zor alapú járműdinamikai mérőrendszer

megfigyelt hibák azonosítása és kézi

támolygó, kígyózó mozgás), amely mind

került kiépítésre, amely a kerék-sín kap-

nyilvántartása. Ez a szubjektív értékelés

a pályában, mind pedig a járműben ká-

csolat rezgésdiagnosztikai vizsgálatán

egy jól kidolgozott értékelési séma (ke-

ros lengéseket és rezgéseket generál. A

alapul. A pályahibák pontos lokalizálá-

retrendszer) esetén is nagyban függ az

járműdinamikai méréssel behatárolha-

sa a műholdas helyazonosítás (GPS), a

értékelést végző személytől, és rendkí-

tók azok a pályaszakaszok, amelyek a

jármű útjeladója által szolgáltatott po-

vül munkaigényes is. A megelőző kar-

jármű futása szempontjából beavatko-

zícióinformáció alapján és a kezelő ál-

bantartási munkák hatékony tervezésé-

zást igényelnek, és a kifejlesztett jelfel-

tal rögzített markerek segítségével tör-
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lehetőséget biztosít a mért szakaszokon a mérési eredmények ábrázolása
mellett a határérték-átlépések jelölésére és az infrastruktúra-adatok megjelenítésére (ívadat és felépítmény), illetve
lehetősége van a kezelőnek a felmért
pályaszakasz eredményeinek TrackScan
kézi vágánygeometria-mérő készülékkel
végzett méréssel való összehasonlítására is. A kifejlesztett mérőrendszer az erre
a célra forgalomból kivont, üzemképes
Ganz gyártmányú ipari csuklós villamoson került kialakításra. A mérőrendszer
kiépítését a Metalelektro Méréstechnika Kft. végezte, a BKV Zrt. Villamos Infrastruktúra Főmérnökség és a Villamos
Járműműszaki Főmérnökség szakembereivel egyeztetve.
Az alkalmazott mérési elrendezés jelentősen eltér a hagyományos megoldásoktól, hiszen a gyorsulásmérő szenzorok a forgó kerékre kerültek rögzítésre a
hozzáférhetőség és a kerék-sín kapcsolat
igénybevételeinek minél közvetlenebb
mérése miatt. A felműszerezett jármű „A”
vége felőli szabadonfutó forgóvázára hat
háromtengelyű gyorsulásmérő szenzor
került rögzítésre: négy a kerekeken (WA:
Wheel Acceleration) rádiós adattovábbítással (lokális áramforrással), kettő pedig a forgóvázhossztartókon (BA: Bogie
Acceleration). Egy további háromtengelyű gyorsulásmérő szenzor került felhelyezésre a jármű padlójára, a forgócsap
közvetlen közelében a C kocsiszekrény3. ábra Az általános minősítés térképi ábrázolása: 41-es villamos, Rózsavölgy alsó–Budafok kocsiszín

részen (CBA: Car Body Acceleration). Az

(Jelenleg a mérővillamos kiértékelési szoftverének nem része, forrás [2])

1. ábra a felműszerezett szabadonfutó

(1) Elszennyeződött zúzottkő ágyazat és alépítmény; (2) Korhadt fa kitérőaljak, laza leerősítések

forgóváz kialakítását szemlélteti. A kerék

(3) Fekszinthiba; (4) Elverődött kitérő keresztezés és átszelés; (5) Mozgó vágány ívben; (6) Vízzsák és

síkjában mért érintő és centrifugális irá-

elverődött sínillesztés; (7) Hullámosan kopott a 48 100/60-as kitérő egyenes iránya.

nyú gyorsulás komponensek felhasználá-

A szakaszon megtalálható ívek adatai: R1 = 145 m; R2 = 99 m; R3 = 82 m; R4 = 210 m; R5 = 600 m;

sához kidolgoztuk a kvázi-függőleges ke-

(Az általános minősítés térképi ábrázolásánál megjelenített színskálák csak a szemléltetést szolgálják,

rékgyorsulás számítási módszerét, amely

jelenleg még méretkategóriák nem kerültek kijelölésre)

bemenő adata a pályaállapot-minősítő
algoritmusoknak.

ténik, megítélésüket pedig képrögzítő

tős közúti forgalom miatt a vonalbejárás

Szolgáltatott paraméterek

rendszer is segíti, szükség esetén reflek-

balesetvédelmi okokból nem hajtható

A kifejlesztett mérési elrendezésre vo-

torokkal világítva meg a pályát. Vannak

végre. Ezeken a helyeken a képrögzítő

natkozóan kidolgoztuk a pályaállapot

olyan viszonylatok, ahol a sűrű villamos-

rendszer által készített felvételek kifeje-

minősítésére szolgáló paraméterek sín-

forgalom vagy a pályát használó jelen-

zetten értékesek. A kiértékelőprogram

szálakra (függőleges irányú ütés; függő-
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4. ábra Felújítás előtti és utáni mérés általános minősítés szerinti összehasonlítása az 51-es villamos

állapotfelmérési módszer célja nem a

pesterzsébeti nagypaneles szakaszán [2]

milliméterpontos pályageometria meg-

(h = 6 m-es minősítési szakaszhossz; V = 25 km/h; * kiváló műszaki állapotú ellenív és csatlakozó egyenes)

határozása, hanem a vágánygeometriai

„A” szakasz: Török Flóris utca a Bíró Mihály utcai elhúzásig (800–1000 m és 1400–1980 m);

paramétereknek megfeleltethető meg-

„B” szakasz: Kossuth Lajos utca–Nagysándor József utca (1000–1350 m);

ítélési szempontok alapján problémás

„C” (felújított) szakasz: Nagysándor József utca–Vörösmarty utca (300–800 m)

helyek kimutatása, a hibák jellegének
meghatározása és azok relatív súlyossá-

leges irányú többletterhelés; keresztirá-

50

vé teszik a pályahibák által gerjesztett

gának megítélése felépítménytípustól

nyú ütés, keresztirányú többletterhelés,

rezgések és a jármű szerkezeti tulajdon-

függetlenül.

hullámos kopás intenzitása), illetve

ságaiból adódó egyéb rezgések szétvá-

a vágányra vonatkozó algoritmusait

lasztását, valamint a különböző típusú

A pályaállapot megítélése

(siklásbiztonsági pályajellemző; oldal-

pályahibák azonosítását. A módszer-

A pályaállapot-felmérés során a felmű-

gyorsulás-változás, függőleges pálya-

ben alkalmazott algoritmusok kidolgo-

szerezett jármű közel állandó sebesség-

többletterhelési jellemző). A kocsiszek-

zásakor fontos szempont volt, hogy a

gel (25 km/h) halad, így a vizsgált pá-

rényre szerelt szenzor mérési adataiból

jelenleg széleskörűen használt vágány-

lyaszakaszok összehasonlíthatóak, és a

pedig a függőleges és a keresztirányú

geometriai pályajellemzők mindegyiké-

mérés a forgalmat sem akadályozza. A

utazásikomfort-jellemző kerül megha-

hez tartozzon egy, a kerék-sín kapcsolat

pályahibák azonosítása a szolgáltatott

tározásra a vonatkozó előírások [3] [4]

rezgésdiagnosztikai vizsgálatán alapuló

paraméterek lokális határérték-túllépé-

alapelveivel összhangban. Minthogy a

pályaállapot-minősítő paraméter annak

se alapján, míg a pályaállapot általános

pályahibák azonosítása a kerék és sín

érdekében, hogy a más mérési mód-

minősítése az ezekből képzett additív

között kialakuló többlet-igénybevéte-

szerekkel elvégzett vágánygeometriai

minősítő szám alapján történik. A mé-

lek, rezgések detektálásán alapszik, a

mérésekkel a járműdinamikai mérések

rőrendszer által szolgáltatott paramé-

kidolgozott algoritmusok a jelfeldolgo-

összehasonlíthatók legyenek. Fontos

terek előzetes határértékeit gyalogos

zás eszközeinek alkalmazásával lehető-

kiemelni azonban, hogy a kidolgozott

vonalbejárás és statisztikai kiértékelés
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alapján határoztuk meg. A helyszíni be-

lokális hibát szemlélteti, ahol többek

telműen megállapítható, hogy a DMSZ

járások során a pályahibákat forgalom-

között a függőleges pálya-többlet-

megbízhatóan tükrözi a pályaállapot

biztonsági szempontból szubjektíven

terhelési jellemző is meghaladta a

változását, mert az átépített szakaszon

súlyoztuk. Az egyes járműdinamikai

megadott határértéket. A hibahelyen

a DMSZ értéke csökkent, míg a követő

paraméterek értékhatárai úgy lettek

rögzített képen egyértelműen beazo-

szakaszokon közelítőleg megegyezett

megállapítva, hogy a legkevésbé sú-

nosítható a sínszál melletti hiányzó

a megelőző mérés eredményével.

lyos pályahibatípus által keltett gerjesz-

burkolat, az aszfaltszél kiemelkedése,

tő hatás már kimutatható legyen. Az

a kilátszó ágyazó gumiprofil, amely té-

Összegzés

értékhatárok meghatározása jelenleg

nyezők egyértelműen magyarázzák a

Az új mérőrendszerrel a teljes hálózat

csak kis mérési adathalmazból történt

kiértékelt jellemző magas értékét.

felmérése mindössze hat részletben tör-

meg, viszont ezek pontosítása feltétle-

A 3. ábra Rózsavölgy alsó és Budafok

tént meg. A kidolgozott új mérési elren-

nül szükséges nagyobb mérési sokaság

kocsiszín közötti felmért szakaszának

dezés tekintetében bebizonyosodott,

statisztikai kiértékelésével.

DMSZ szerinti általános kiértékelését

hogy a forgó kerékre szerelt szenzorok

A közúti vasúti pálya általános műszaki

térképen megjelenítve szemlélteti. A

alkalmasak a pálya egyenetlenségeinek

állapotát egy egyszerűsített jellemző-

3. ábra DMSZ-grafikonján sorszámok-

azonosítására a közúti vasúti üzemben

vel, a járműfutás-tulajdonságok alapján,

kal megjelölt kiugró értékek a gyalogos

alkalmazott 15–30 km/h sebességtar-

minősítési szakaszonként meghatáro-

vonalbejárás során azonosított pálya-

tományban. Igazolódott továbbá az is,

zott DMSZ dinamikai minősítő szám-

hibákkal nagyon szoros egyezést mu-

hogy a mérések – hasonló sebesség al-

mal jellemezhetjük. A DMSZ minősítő

tattak, illetve megállapítható, hogy a

kalmazása mellett – megismételhetőek,

számot a függőleges pálya-többletter-

850 és 1200 m közötti pályaszakaszon

és megbízhatóan reprezentálják a pá-

helési jellemző (Fptj), a siklásbiztonsági

a DMSZ értéke a szakaszátlaghoz ké-

lya műszaki állapotát és annak változá-

pályajellemző (SiklB), a hullámos kopás

pest alacsony. Ezt a szakaszt a Budafok

sát is. A mérőrendszer által szolgáltatott

intenzitását jellemző paraméter (Hkop)

kocsiszín átépítéséhez kapcsolódóan

információk segíteni fogják a beruházá-

és a keresztirányú utazási komfort (Kuk)

2016-ban újították fel.

sok tervezését, ütemezését és ellenőr-

értékéből képezzük, amelyeket szintén

A 4. ábra egy 2017-ben felújított nagy-

zését, ezzel is hozzájárulva az üzemelte-

minősítési szakaszonként állítunk elő az

paneles pályaszakaszon, átépítés előtt

tés költségeinek csökkentéséhez. Kisebb

egyes mérési paraméterek értékeiből

és után végrehajtott mérés általános

városi vasutak számára költséghatéko-

az alábbi összefüggés szerint:

minősítés szerinti kiértékelését szem-

nyabb megoldást jelenthet a mérőrend-

lélteti. Az általános minősítést szubjek-

szernek egy átszerelhető változata, idő-

tíven, gyalogos vonalbejárás alapján

szakos mérések végzéséhez.

validáltuk. A Pesterzsébeten felmért



Vinkó Ákos, Posgay Zoltán

nag y p an e l es p ál y as z ak as z h o m o gén állapotú részeit a 4. ábra fényké-

Felhasznált irodalom

A jelenleg alkalmazott kiértékelési elv

pei szemléltetik. Az új építésű „A” jelű

a területi elv, amely a mérési grafikon

szakaszt 2013 tavaszán újították fel. Az

[1] Varga Jenő: „A MÁV új koncepciójú felépítmé-

vonala és a dinamikus alapvonal között

átlagos állapotú „B” szakasz (Kossuth

nyi mérőkocsija (FMK 007)”. In MÁV Rt. Fejlesztési

bezárt terület nagysága. Az alkalmazott

Lajos utca–Nagysándor József utca)

és Kísérleti Intézet Évkönyve (297–300 o.). 2002.

minősítési szakasz hossza a felműszere-

felújítására is 2013-ben került sor, vi-

[2] Vinkó Ákos: „A közúti vasúti pálya állapot-

zett jármű mozgásérzékelő hosszának

szont ezen a szakaszon másodállapo-

felmérésének rezgésdiagnosztikán alapuló

többszöröse, minimális értéke 6 m.

tú, felújított paneleket építettek vis�-

módszere és a rendszer függőségeinek vizs-

sza. A „B” szakaszon gyakran hiányzik

gálata”. Doktori értekezés, BME Építőmérnöki

Mérési eredmények

a panelek közötti hézagkiöntő bitu-

Kar, Út- és Vasútépítési Tanszék. 2018.

A mérési eredmények tekintetében be-

men, de a vágány irányt és fekszintet

[3] UIC Code 513: Guidelines for evaluating

mutatunk egy-egy példát a lokális hibák

tekintve jó állapotú. A rossz állapotú

passenger comfort in relation to vibration in

kiértékelésére és a pályaállapot általá-

„C” szakaszon (Török Flóris utca a Bíró

railway vehicles. Paris, France: International

nos minősítésére is. Az általános minősí-

Mihály utcai elhúzásig) gyakori volt az

Union of Railway (UIC). 1994.

tés során egy felújítás előtti és utáni mé-

irány- és fekszinthiba, a panelmozgás,

[4] EN 12299: Railway applications. Ride

rés összehasonlítását is ismertetjük.

illetve a vaksüppedés is. A „C” szakasz

comfort for passengers. Measurement and

A 2. ábra a 41- es villamos Újbuda-

átépítése előtti és utáni mérések álta-

evaluation. Brussels, Holland: European

központ megállóhelyénél azonosított

lános minősítési eredményeiből egyér-

Committee for Standardization. 2009.

www.innorail.hu

2018/1

51

MŰTÁRGYAK

Rail System típusú nagyelemes vasúti átjárók Edilon sínrögzítéssel

Növelt hosszúságú átmeneti
szakasz alkalmazása
A Rail System típusú, előregyártott vasbeton nagypaneles, rugalmas Edilon ágyazású, 2–10 m hosszú rugalmas átmeneti szakas�szal kialakított vasútiátjáró-rendszert mutatom be. A 2017-ben
tervezett és beépített új átjárótípusokat ismertetem, az építési
és fenntartási tapasztalatokat részletezem.

Az edilon)(sedra által kifejlesztett rezgés-

1.2. Rail System átmeneti szakaszos rend-

csillapítási és rugalmas vágányrögzítési

szer, 2015.

módszerek 25 éve használatosak Magyar-

- Nagyelemes, két átmeneti lefogásos,

országon. A MÁV PHMSZA P-5626 számon

beépített szenzoros elem, Cserkesző-

2001-ben adta ki a rendszer akkori karban-

lő, MÁV FKG Kft. 2016, tervező: H-Planer

tartási előírásait. A szintbeni közúti-vasúti

1. kép

2. kép

Kft., szenzor: Rail System Kft.

kereszteződések e két közlekedési ágazat

- Nagyelemes, három átmeneti lefogásos

pályájának kritikus pontjai. A közúti forga-

átjáró, Pörböly, MÁV FKG Kft. 2017, terve-

lom ugrásszerű növekedése és a tengelyter-

ző: Vágány-Út Kft.

hek növelése miatt a nagy terhelhetőségű,

- Nagyelemes, kilenc átmeneti lefogásos

hosszú élettartamú, gondozásmentes kiala-

átjáró, Szombathely Szőlős, Ölbő, Szom-

kítások kerültek előtérbe.

bathely elkerülő, GYSEV Zrt. 2017, terve-

Az Edilon típusú átjárók tartósságára jel-

ző: Roden Kft.

lemző, hogy szemrevételezésnél az 1990

A beépítések tapasztalatai alapján és a

körül épült enyingi és a 2016-ban épült sol-

beruházók elvárásainak megfelelően

ti átjáró állapota nem nagyon különbözik.

2009 és 2017 között változtak az útátjáró

- Jelenleg alkalmazott Edilon tervezési se-

tervei. Az ágyazatragasztást az átmene-

besség (ERS-HR, Hollandia): 300 km/óra

ti szakasz bevezetésével és az ágyazat-

- Jelenleg alkalmazott Edilon tervezési se-

csere hosszának növelésével elhagyhat-

besség Magyarországon: 160 km/óra

tuk. Helyette fokozatosan megjelent az

- Jelenleg várható minimum panel élettar-

aláinjektálás, a vízelvezetés területének
neti szakasz, a komplett kétirányú kábel-

2. A Rail System típusú átjáró
kialakítása

1. A Rail System típusú átjárók fejlesztése

alépítmény. Végül a körülöntéses vágány-

2.1. Geometria

építés takarékcsöveinek kivezetése

Trapéz keresztmetszetű, adott sínrend-

1.1. Nagyelemes átjárók kialakításának

következett.

szerhez méretezett vályúkkal kialakított,

tam: 20 év

növelése folyókákkal, a hosszabb átme-

előzményei:
- Nagyelemes, 60 cm vtg nagyvasúti átjáró

1. ábra

elemek, Hollandia, 1980.
- Nagyelemes, két részből épített átjáró, Balatonkeresztúr, 1994.
- Nagyelemes, átmeneti szakaszos átjáró,
Fülöpszállás 2012, ágyazatragasztásos átmenet, MÁV FKG Kft, tervező: Füle Attila
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Hatvani Jenő
okl. építőmérnök
ügyvezető
Rail System Kft.
hatvani.jeno@railsystem.hu
3. kép

4. kép

- vb. elemek, vb. átmeneti elemek
- állítható egyedi leerősítések
500 mm vtg vasbeton panel. A panelban

2.2.2. Alábetonozásos módszer

utólagos aláinjektálásra kialakított átme-

A min. SK-1,0 m szinten kialakított tükör

nő lyukak találhatók. A vályúk két végén,

hossz- és keresztirányban szivárgóval és

- síntalp alatti rugalmas lemez

a lemez folytatásaként min. 270 mm vas-

előre fektetett kábelalépítményekkel ke-

- kétoldali folyóka

tagsággal, 1400–2000 mm hosszú túlnyú-

rül kialakításra. Az így kialakított szintre

- rugalmas kiöntés takarékcsövén átveze-

ló rész található. A túlnyúló részen rugal-

min. 20 × 20 cm keresztmetszetű fektető

mas átmeneti szakasz kialakítása készül

keresztgerendákat helyezünk. Ezekre fek-

- két irányban elhelyezett kábelalépítmény

két vagy három keresztmetszetben egye-

tetjük az átjáró elemeit. A kialakított részt

- aláinjektálás vagy alábetonozás

di, rugalmas alátámasztású kapcsolósze-

két rétegben helyszínen alábetonozzuk

4.1. A túlnyúló részen elhelyezett kapcso-

rekkel. A 2 méternél hosszabb átmeneti

a teljes vastagságú és az átmeneti szaka-

lószerek rugalmas leerősítései az alátétgu-

szakasz külön csatlakozópanelen alakít-

szon is (2. ábra és 3. kép).

mikkal együtt a betonlemez fölül kivehe-

- változtatható rugalmasságú ágyazás a

ható ki (1. ábra).

kapcsolószerek alatt

tett 4 db kábelelvezető csatorna

tők, cserélhetők, állíthatók. Ezzel lehetővé

3. Vágány építése

vált a gépi vágányszabályozás közvetlenül

2.2. Alépítmény kialakítása

A vályúkba helyezendő sínek elhelyezése

az átmeneti vasbeton panel végénél is. Az

2.2.1. Injektálásos módszer

és ragasztása az edilon)(sedra cég előírásai

átmeneti szakasz előtti aljak is megemel-

A min. SK-1,0 m szinten kialakított tükör

szerint (Orange Booklet, 2014) történik az

hetők aláverésnél.

hossz- és keresztirányban szivárgóval

alábbi anyagokkal:

4.2. Az egyedi lefogatások alatt változó

és előre fektetett kábelalépítményekkel

Betonpanel: CP 4/2,7 útburkolati beton

rugalmasságú lemezek elhelyezése csök-

kerül kialakításra. A kb. 50 cm vtg új al-

C40/50 értékkel, gyártó: Ferrobeton Zrt.

kenti a csatlakozó szakasz süllyedését. Az

építmény feletti szintező finom rétegre

Kiöntőanyag: Corkelast V60, V70 és a rend-

átmeneti szakasz utólagos „hangolása”, a

helyezzük az átjáró elemeit. A panelek el-

szer összes anyaga, gyártó: edilon)(sedra bv

gumilemezek gyors cseréje, javítása is le-

helyezése után a beépített csöveken az

Egyedi kapcsolószerek: Edilon EDF 140,

hetővé vált.

aláinjektálást elvégezzük. Ez a felső 5–10

150, GEO

4.3. Az átjárókhoz közvetlenül kapcsoló-

cm vtg felső réteg minden esetleges épí-

dó kis terhelésű szakaszok (pl. gyalogosátjáró) az átmeneti rész felett bármilyen kis-

folyamatos ágyazást biztosít. Pl. Cserke-

4. A Rail System típusú átjárók
rendszere összefoglalva

szőlő, Pörböly (1. és 2. kép).

4. kép: Ölbő, a kötelező elemekkel:



tési és tömörítési hibáját kiküszöböli, és

elemes vágányburkolattal megépíthetők.
Hatvani Jenő

2. ábra
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Hálózati központi forgalomirányítás a GYSEV Zrt. területén

Modern forgalomszervezés

Képek: Csorna, KÖFI központ
(Fotó: Őri József)

Kétezertizenegyben a GYSEV Zrt. üzemeltetésre átvett a MÁVtól több mint 200 km pályát, így az általa üzemeltetett vasúti
hálózat magyarországi hossza 414 kilométerre bővült. Az üzemeltetett berendezések kora, milyensége, tudása nagyon színes képet mutatott, hisz egyaránt megtalálható volt a több
mint százéves Siemens–Halske (Szombathely állomáson), illetve a modern Elektra 2. (21-es vonal) is.

A kis hálózaton ekkor összesen hatfé-

1. ábra Forgalmi szolgálattevők és

le biztosítóberendezés (1. ábra) és ötféle

biztosítóberendezések

utastájékoztató rendszer volt alkalmazás-

a GYSEV hálózatán 2015-ig

távvezérlő, csomóponti biztosítóberendezési távvezérlő (ún. Csbt.) központokból.
Huszonegy állomáson viszont a forgalmi
szolgálattevő helyből szabályozta az adott
állomás vonatforgalmát.
A technikai, technológiai sokszínűség, többek között a forgalomirányításban, a sza-

ban (élőszavastól a vonat által vezéreltig).
A forgalom- és üzemirányítási tevékenységet ennek megfelelően 204 fő végezte
28 szolgálati helyen, különböző felkészültségi szinttel, más-más műszaki körülmények között, állomásonként változó feltételekkel és feladatokkal. A hálózat felén
több fázisban bővítve már 2003 óta központi forgalomirányítás (KÖFI) üzemelt,
szinte elszigetelten működő, egymástól
30-50 km távolságra lévő, két-öt állomást
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bályozásban, az üzemeltetésben, valamint

központ egymás tartalékaként tud üzemel-

Nagy Károly

a kiképzésben többletterheket rótt a tár-

ni, megadva a lehetőséget a vonatközle-

Forgalom vezető

saságra, és a hatékonyságra is negatív ha-

kedés folyamatos fenntartására, bármelyik

GYSEV Zrt.

tással volt. A GYSEV Zrt. éppen ezért az

teljes leállása esetén is. Ezzel összhangban

E-mail: knagy@gysev.hu

ügyfelei színvonalasabb kiszolgálása érde-

célként jelöltük meg a kétszintű üzemirá-

kében 2013-ban elkészítette az üzem- és

nyításra való áttérést, hisz az eddigi egy fő

forgalomirányítási (KÖFI/KÖFE) stratégiáját.

forgalmi vonalirányító a szolgáltatásérté-

A KÖFI létesítésére irányuló elképzelés cél-

kesítéssel kapcsolatosan megnövekedett

Az „álom” két Európai Unió által támo-

ja a forgalomirányító helyszínek számának

feladatai és egyéb koordinációs tevékeny-

gatott projektnek köszönheti megvaló-

csökkentésével, a komplex irányítási elő-

sége miatt egyre kevésbé tudott foglakoz-

sulását. Az egyik a már 2013-ban elnyert,

nyök, lehetőségek kihasználásával, az infor-

ni az alapfunkciójával, a vonatközlekedés

KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0005 számon

mációk egységesítésével olyan modern, a

felügyeletével. Az ügyfelek kiszolgálásának

nyilvántartott támogatás (Hegyeshalom–

mai kor követelményeinek megfelelő szín-

színvonalemelése érdekében Sopronban

Csorna–Porpác vasútvonal villamosításá-

vonalon létrejövő, egységes forgalomirá-

egy új központi forgalom-ellenőrző (KÖFE)

ra és az állomási biztosítóberendezések

nyítási rendszer kialakítása, amely révén a

központ került a tervek közé, ahol a vonat-

felülvezérlésére), ösztönözte a GYSEV-et

vonatközlekedés gazdaságosabban, a hi-

közlekedésre hatással lévő minden GYSEV-

a stratégia elkészítésére. Az üzem- és for-

balehetőségeket minimalizálva, biztonsá-

szervezet operatív irányítója helyet kap. A

galomirányítás területén az igazi áttörést,

gosabban bonyolítható le. A döntési me-

folyamatos és hatékony információcsere,

az egységesítést, a modern kor technoló-

chanizmusok rövidítésével és az időazonos,

valamint rendkívüli helyzetekben a dönté-

giáját és az elképzelések teljes megvaló-

illetve pontos vonatinformációk felhasz-

sek megkönnyítése, a reakcióidő és a nor-

sulását a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0006

nálásával az átbocsátóképesség növelhe-

mál működésre való visszaállás idejének

számú, közel hétmilliárd forint KÖZOP-

tő. Így vonzóbbá válik a pályahálózat a kü-

csökkentése érdekében itt kapott asztalt

és IKOP-támogatásból megvalósuló pro-

lönböző profilú vasúttársaságok számára,

a hálózati főüzemirányítón kívül a műsza-

jekt hozta, amely új korszakot nyitott a

mind a lebonyolított áruszállítás mennyisé-

ki diszpécser, az elektrikus, valamint a sze-

GYSEV életében.

gét, mind pedig a személyforgalmat növel-

mélyszállítási és a vontatási üzemirányító is.

A stratégia tartalma szinte maradéktala-

ve ezzel. A tervekben fontos szerepet ka-

Az anyag összeállításánál fontos szem-

nul bedolgozásra került a közbeszerzé-

pott a XXI. századi informatika adta, szinte

pont volt az utaskiszolgálás javítása és a

si eljárás műszaki kiírásába, így a nyertes

kiaknázhatatlan lehetőségek kihasználása,

forgalomirányítók leterh elts égn öveke

pályázó, a Prolan Zrt. vezetésével létrejött,

az innováció, az egységesítési törekvések

désének minimalizálása, ezért részletes

Prolan–Savaria konzorcium már ez alapján

és a hálózati gondolkodás.

megfogalmazásra kerültek az automata,

kezdte el a tervezést 2014 novemberében.

A stratégiában alapelvként szerepelt, hogy

vonat által vezérelt utastájékoztatás, az

A munka nem indult könnyen, mert az

a központi forgalomirányítást rendszer-

intelligens vonatközlekedtetés és az in-

anyagban több olyan elvárás is szerepelt,

ként kell kezelni, és a biztosítóberende-

formatikai rendszerek összehangolásával

amelyre addig nem volt precedens, de a

zések átalakításán túl többek között fog-

szembeni üzemeltetői elvárások.

Prolan Zrt. a vasúti forgalomirányítás te-

lalkozni kell az ezt működtető szervezet
felépítésével, a munkatársak képzésével,

2. ábra A KÖFI mint rendszer

az egyéb informatikai rendszerekkel, a hibakezeléssel és az állomások elnéptelenítése okozta problémákkal is (2. ábra). A dokumentumban lefektetésre került, hogy az
eddigi több kisközpontból történő (Csbt.)
forgalomirányítást leváltja a 2 KÖFI központos rendszer, amelyek helyszínéül a hálózat földrajzi elhelyezkedése miatt Szombathelyet és Csornát határoztuk meg.
Ekkora vonalhálózatnál a szomszédos pályahálózat-üzemeltetők gyakorlatai alapján elég lett volna akár az egy központ is.
Az ettől eltérő döntést a kezelőszemélyzet
bejárása indokolta, illetve az, hogy így a két
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rületén szerzett majd húszéves tapasz-

szervezése, a biztosítóberendezés adott

fikon), állomásonként akár egy kattintás-

talatának és innovatív képességének,

állomásról történő kezelésével, tovább-

sal is megteheti, hiszen a rendszer ismeri

valamint a folyamatos egyeztetéseknek

ra is a helyi forgalmi szolgálattevő fel-

a pályaadatokat, valamint a rajta közle-

köszönhetően 2014 végére olyan meg-

adata maradt. Mindhárom központ kö-

kedő vonatok jellemzőit, dinamikai ké-

valósítható elképzelést tett a GYSEV Zrt.

zel 200 négyzetméteren helyezkedik el,

pességét, és ezek elemzése, valamint a

asztalára, amely minden megrendelői

mindenkinek elég légteret biztosítva a

forgalmi szabályrendszerrel való összeve-

igényt kielégített.

nyugodt gondolkodáshoz és az önálló

tése után a legjobb megoldásra tesz aján-

A kivitelezési munka már gyorsan haladt,

döntéshozatalhoz. A projekt nagy figyel-

latot a kezelőnek. Elfogadás után végre

azonban nagy koordinációs odafigyelést

met fordított a modern, forgalomirányí-

is hajtja azt, illetve jelzi a folyamat köz-

igényelt, hogy a két nagy projekten kí-

tást támogató informatikai alkalmazások

ben fellépő vagy várható konfliktusokat.

vül, azokkal összhangban több kisebb,

beintegrálása mellett az ott dolgozók

Fontos megjegyezni, hogy ez egy dön-

önálló fejlesztés is segítette a stratégia

munkakörülményeire is. Példaként em-

téstámogató rendszer, ebből kifolyólag

megvalósulását. A próbaüzemek alatt a

líthetők az emelhető asztalok, az irodák

segítséget nyújt, lehetőségeket kínál fel,

2003 óta forgalmi személyzet nélküli 8-as

ergonomikus berendezése, a 12 db moni-

figyelmeztet bizonyos helyzetekben, de a

vonali állomásokat újból be kellett né-

torból álló monitorfal, vagy a központtól

döntés és annak felelőssége továbbra is a

pesíteni, ami szoros ütemtervet, pontos

üvegfallal elválasztott pihenő- és étke-

forgalomirányítóé.

tervezést, munkaerő-átcsoportosítást kí-

zőhelyiségek kialakítása. A vonatforga-

A XXI. században megváltoztak az utazá-

vánt, és nem valósulhatott volna meg a

lom folyamatos fenntartását szolgálják a

si szokások, és ennek megfelelően az uta-

munkatársak odaadó munkavégzése nél-

központokba telepített teljes funkciójú,

sok információigénye is. Ezen elvárásokra

kül. 2015 májusától már az új csornai KÖFI

tartalék asztalok, amelyekről az alapmun-

adott válaszul egy hálózati szinten egysé-

központból irányították a 16-os vonal

kahely meghibásodása esetén a forga-

ges, a közlekedő vonatok által vezérelt (így

Porpác–Csorna közti szakaszának forgal-

lomirányítás korlátozás nélkül elvégez-

valós idejű), automata utastájékoztató al-

mát. Az egész projekt 2017. márciusban

hető. A rendszer összes munkaállomása

kalmazás került telepítésre, minden állo-

fejeződött be és alakult ki a vasútvállalat

egységes kivitelű, hat monitorból áll, a

máson audiorendszerrel és vizuális kijel-

üzem- és forgalomirányításának jelen, re-

forgalom- és üzemirányításban részt ve-

zőkkel. A rendszer nagy előnye, hogy nem

mények szerint több évtizedig üzemelő

vők mindegyike teljes betekintési joggal

önálló adatbázissal rendelkezik, hanem a

formája. A központok használatbavételi

rendelkezik a hálózatban megtalálható

KAPELLA-ból, illetve különböző GYSEV in-

fázisai az alábbiak szerint alakultak.

összes vonatközlekedéssel kapcsolatos

formatikai alkalmazásokból „táplálkozik”,
így biztosítva a mindig aktuális informáci-

Központok megnevezése Első fő megjelenése Teljes létszámú próbaüzem kezdete

ókat és a manuális adatbevitel nélkülözhe-

Csorna KÖFI

2015. 05. 05.

2015. 12. 18. (csornai fszt.: 2016. 05. 17.)

tőségét. A szoftver azt is figyeli, hogy a vo-

Szombathely KÖFI

2016. 05. 03.

2017. 03. 17.

nat a menetrendváltáskor előre megadott

Sopron KÖFE

2016. 07. 01.

2016. 08. 09.

vágányra érkezik-e. Ha eltérést észlel, automatikusan módosítja a tájékoztató közleményeket és a kiírásokat, minimalizálva
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Napjainkban a csornai és a szombathelyi

adat felett, függetlenül attól, hogy éppen

ezzel a félretájékoztatás eshetőségét. A TTS

KÖFI központokban négy-négy fő forga-

hol dolgozik. Kezelési jogosultság viszont

(text-to-speech) technológiának köszönhe-

lomirányító és az ő munkájukat, illetve a

csak az egyéni azonosítóval történő be-

tően bármely előre nem tervezhető hely-

központhoz tartozó terület vonatforgal-

jelentkezés után, a meghatározott szaka-

zetben a kezelő által beírt szöveget embe-

mát felügyelő egy-egy forgalmi vonalirá-

szon lehetséges.

ri szöveggé alakítja át és szólaltatja meg a

nyító teljesít szolgálatot. Csornáról törté-

A beruházás egyik legjelentősebb ele-

hangszórókban, igaz, jelenleg a hanglejté-

nik a 16-os és a 8-as vonalak távvezérlése,

me az automatikus vonatközlekedtetési

se, stílusa, gördülékenysége még csak ha-

továbbá itt kapott helyet a Csorna ál-

funkciók kiépítése volt. Az alkalmazás le-

sonlít a szép magyar kiejtéshez, ezért fo-

lomási forgalmi szolgálattevő is. Szom-

hetővé teszi a forgalomirányítónak, hogy

lyamatos fejlesztés alatt áll. A közeljövőben

bathelyen a 20-as (Vép–Porpác), 15-ös, a

ne közvetlenül a vonatok előtt kelljen

várható az az újítás, amelynek köszönhető-

21-es és a 17-es vonali forgalomirányítók

úgynevezett „gombutánzó üzemben”,

en már a MÁV vonalairól érkező szerelvé-

dolgoznak. A két központból összesen 34

egyenként vágányutat állítani, hanem a

nyekről is kaphatnak az utasok valós idejű

állomást irányítanak, míg a nagyobb vo-

számára alkalmas időben, előre két óra

közlekedési adatokat a GYSEV hálózatára

natindító állomások (Sopron, Szombat-

vonatforgalmát be tudja programozni.

történő belépés előtt, természetesen ezt is

hely, Rajka, Szentgotthárd) forgalmának

Mindezt az út-idő diagramon (menetgra-

manuális beavatkozás nélkül.
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Az észszerűsítés és a mellőzhető adat-

velése, de ezenfelül az esetleges balesetek,

pet játszhat, azonban ehhez még a szakmai

bevitel miatti „elütések” kockázatának

zavart okozó helyzetek kivizsgálásában,

utasítások felülvizsgálata és a szabályozási

csökkentése jegyében, „az egy adat, egy

a kiváltó okok megállapításában nagy se-

környezet változtatása szükséges.

rögzítés” elve mentén összehangoltuk

gítséget nyújt az összes adat és folyamat

A központi forgalomirányítás kiépítése a

a vállalatnál alkalmazott üzemviteli in-

állandó archiválása, illetve az, hogy ezek

sok egyéb szakmai és gazdasági előnye

formatikai programokat. A kezelősze-

„mozifunkcióban” bármikor visszanézhe-

mellett enyhítési lehetőséget nyújthat ko-

mélyzet komfortját növeli továbbá az

tők, elemezhetők. A vonatközlekedés fo-

runk egyik legnagyobb sajnálatos problé-

egységes gépi engedélykérés, a minden ál-

lyamatos fenntartását szolgálja a forga-

májára, az egyre növekvő munkaerőhiány-

lomásra telepített, forgatható, zoomolható

lomszabályozók tudásának megszerzése,

ra, amellyel a hazai vállalatok már most is

infrakamera, valamint a jelenleg öt állomá-

illetve szinten tartása céljából Szombathe-

nap mint nap megküzdenek. A beruházás

son működő „intelligens váróterem”. Ez

lyen létesült szimulációs központ. Ebben

következtében az üzem- és forgalomirányí-

utóbbi egy mozgásérzékelőkkel, kamerák-

kilenc kivételével az összes távvezérelt ál-

tásban részt vevők száma a GYSEV Zrt.-nél

kal és mágneszárakkal összekötött, relék-

lomás biztosítóberendezése kezelhető,

több mint 25%-kal csökkent, így jelenleg

kel vezérelt okosalkalmazás, amely a kellő

mind ELPULT, mind „helyi” üzemmódban,

ezt a tevékenységet 150 fő végzi. A felsza-

időben bezárja, majd kinyitja a váróterme-

az eredetivel teljesen megegyező funkciók-

baduló forgalmi szolgálattevők (három fő

ket, kapcsolja a világítást, közben a hang-

kal, szimulált menetrenddel és vonatokkal.

kivételével) belső átképzésekkel maradtak

szórókon keresztül mindenre figyelmeztet,

2018-tól itt kiképző és időszakos oktatáso-

a vasút kötelékében. Fontos megjegyezni,

és üzenetet küld a forgalomirányítónak a

kon készítik fel a személyzetet az alapmű-

hogy a KÖFI rendszerben tevékenykedők-

rendszer aktuális állapotáról. Mint minden

ködtetés mellett a rendkívüli helyzetek-

től elvárt kompetencia is megváltozott, hisz

forgalomirányítási beruházásnál, itt is alap-

ben való munkavégzésre is. A központ a

összetettebb gondolkodást, más tudást

vető szempont volt az üzembiztonság nö-

tudásalapú vizsgáztatásban úttörő szere-

igényel egy egész vonal irányítása, vagy éppen a modern technika használata.
A projekt befejeztével a GYSEV Zrt. üzeme-

3. ábra GYSEV Zrt. forgalomirányítás két központból ma

lő hálózatának 95%-án egységes központi
forgalomirányítás zajlik (3. ábra). A kisebb
szükséges kezelőlétszám miatti költségcsökkenéssel szemben áll a beruházás jelentős egyszeri költsége, az eszközök előírt
időközönkénti cseréje, valamint a karbantartás technológiájának átalakítása és ezen
személyzet tudásának, illetve számának
felülvizsgálati kényszere. Mindamellett a
forgalomszervezés modernizációjának a
központosítás az egyik lehetséges útja,
amelynek előnyeit a vasút ügyfelei a kapott
szolgáltatás minőségében és hatékonyságában egyaránt élvezhetik.  Nagy Károly
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A központi forgalomirányítás jelentősége a vasúti közlekedésben

Hálózati szintű
forgalomirányítási rendszer
A vasúti közlekedés infrastruktúrájának modernizációja magával vonja az alapvető forgalmi, pályaműködtetési funkciók
automatizálását. A megoldással egyrészt növelhető a hatékonyság, másrészt a rendelkezésre álló információk tudatos,
szervezett felhasználása a szolgáltatási minőség emelkedését
vonja maga után.

- a rendszer üzemeltetése mellett lehetőség nyílik a többletköltséget jelentő
megállások, várakoztatások elkerülésére.
Jóllehet a történelem során számos esetben az emberek a gépek ellen fordultak,
mint történt az az ipari forradalomban
vagy az ipari robotika elterjedése során,
de a központi forgalomirányítás a forga-

- a forgalomszervezés nemcsak egy állo-

lommal összefüggő munkakörökben fog-

más vagy szakasz vonatkozásában op-

lalkoztatottak számára is teremt értéket,

timalizálható, hanem vonali vagy háló-

hozzájárulva a munkavállalói elégedett-

zati szintű optimum kereshető;

ség fokozásához.

- a központi forgalomirányítás intelli-

- A jelen és jövő generációi számára a kor-

gens funkciói révén megkönnyíti a for-

szerű információtechnológiai eszközök

galmi szolgálatot ellátó munkavállalók

használata, kezelése mindennapos, kész-

munkáját;

ségszintű gyakorlattá vált. Akik korábban

- a modern munkakörnyezet, a korszerű

a vasútra mint egy közel két évszázados

informatikai eszközökkel végzett mun-

technikájú, technológiájú munkahely-

ka versenyképes munkahellyé teszi a

re tekintettek, meglepetéssel tapasztal-

vasutat;

ják, hogy a központi forgalomirányítás

- a rendszer segítségével megelőzhetők

megállja a helyét a legkorszerűbb irányí-

vagy könnyebben kezelhetők forgalmi

tói munkahelyekkel, a legkomfortosabb

konfliktushelyzetek, menetrendtől el-

diszpécseri rendszerekkel.

térő közlekedések;
- forgalmi szituációk előrejelzése valóCsorna, KÖFI szerver

sulhat meg;
- üzemeltetői költségcsökkentést tesz

A Prolan Irányítástechnikai Zrt. több mint

lehetővé.

másfél évtizede szállít vasúti forgalomirá-

rendszer valamennyi releváns, rendszerbe foglalt információt rendelkezésre tudja bocsátani, így a döntéshozatal még megalapozottabb, a
következmények még könnyebben

nyító rendszereket, így a megszerzett ta-

A vasúti infrastruktúra-hálózat ügyfelei,

pasztalatai alapján folyamatosan fejleszti,

azaz a személyszállító és árutovábbító

- Valamennyi kezelés, jelzés, normál és

tökéletesíti azokat, hogy a felhasználók,

vasútvállalatok számára a KÖFI rendsze-

normáltól eltérő üzemállapoti jellem-

megrendelők teljes elégedettséggel ve-

rek szolgáltatásai szintén előnyöket jelen-

ző naplózott, a rendszerben archivált,

hessék azt üzembe.

tenek, hiszen:

amely biztonságot jelent munkaválla-

- hozzáférést biztosíthatnak valós idejű

lónak és munkáltatónak egyaránt egy

információkhoz, tény közlekedési ada-

esetleges rendkívüli helyzet vizsgálata,

A KÖFI előnyei
A központi forgalomirányítás (KÖFI) rendszere számos előnyt jelent a vasúti pályahálózat működtetőjének, valamint azok
ügyfeleinek. Az üzemeltetői előnyök között kiemelhető:
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- A forgalomirányítók számára a KÖFI

tokhoz;
- transzparenssé válik a fuvarozó számára
a közlekedtetés időbeli lefolyása;
- a szállítási, közlekedési idők pontosan
előre jelezhetővé válnak;
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előre jelezhetők.

rekonstruálása esetére.
- A menetrend szerinti közlekedtetést
vezérlő modulokkal kezelés nélküli, felügyeleti munkahellyé válhat az irányítói
munkaállomás.
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Feldmann Márton
igazgató
Vasútautomatizálási Üzletág
Prolan Zrt.
Feldmann.Marton@prolan.hu

jár feltétlen költségnövekedéssel, bár
beruházási igényt támaszt, ugyanakkor
az automatizáltság fokának növelésével tény közlekedés és menetrendalapúvá tehető a világítási rendszer, amellyel
energiamegtakarítás érhető el, hiszen
csak az indokolt időszakokban üzemel
teljes fényerővel.

Csorna, KÖFI központ

A felsővezetéki energiaellátás távvezérlésével a forgalomirányításba bevont

A KÖFI egy komplex beruházási
program

leti rendszerek játszhatnak jelentősebb

szakaszok vontatási energiaellátása fel-

szerepet. A közlekedési utak, várakozá-

ügyelhető, a korábban a forgalmi szol-

Ahhoz, hogy egy központi forgalomirá-

si területek, peronok megvilágításának

gálattevők feladatát képező felsővezeté-

nyító és/vagy ellenőrző rendszer üzem-

mind időben, mind térben, továbbá mér-

ki szakaszolók kezelése az elektrikusok

be helyezhető legyen, számos kiegészí-

tékben is megfelelőnek kell lennie ahhoz,

számára válik biztosítottá a motoros haj-

tő szolgáltatást, alrendszert, funkciót kell

hogy a komfortérzet kialakuljon. Mivel az

tások felszerelése, vezérlésbe történt be-

megvalósítani.

állomásokon a vasúti személyzet jelen-

kötése után. A forgalomirányítók a rend-

Első és talán legfontosabb feladat a kom-

léte megszűnik, távfelügyeltté, távvezé-

szer összetettsége révén rátekinthetnek

munikációs rendszerek felkészítése az új

reltté kell tenni a térvilágítás rendszerét.

az aktuális energiaellátási helyzetre, az

forgalomirányítási koncepcióhoz, amely

Ugyancsak a biztonság érzetének kiala-

egyes felsővezetéki szakaszok állapotá-

kapcsolatot teremt a forgalomirányítók

kulásában van jelentősége a vagyonvé-

ra. Az üzemvitel zavartalanságát biztosít-

között, a forgalomirányító és a vonatok

delmi és kamerarendszereknek, amelyek

ja még a kitérők fűtési rendszerének au-

személyzete között, a tolatást végző sze-

egyben az őrködő szemet jelenthetik a

tomatizált, távfelügyelt kiépítése, amely

mélyzettel, az utasokkal, az energiaellátá-

vasút ügyfelei számára. A távfelügyele-

a forgalom lebonyolítását zord időjárási

sért felelős munkakörökkel stb.

ti rendszerek kiépítése ugyanakkor nem

körülmények között is biztosíthatja.

Ugyancsak kiemelten fontos az utast á
jék ozt at ás fejlesztése, hiszen a forgalomirányítás központosításával csak a

Sopron, haváriaközpont

legritkább esetben marad személyzet a
távvezérelt, az irányításba bevont állomásokon, így az utasok kiszolgálásában
közvetlenül a személyzet már korlátozottan tud részt venni. Éppen ezért a valós
közlekedési információkra épülő, integrált hangos és vizuális utastájékoztatás kiépítése a KÖFI rendszerek elterjedésének
szükségszerű velejárója.
Ha a közlekedésieszköz-választás preferenciáját vizsgáljuk, az utasok számára
az ár, valamint az eljutási idő mellett az
egyik legfontosabb szempont a biztonság. A biztonság érzetének megteremtésében a térvilágítás, valamint a felügye-
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Új KÖFI rendszerek a MÁV-nak
Büszkék vagyunk arra, hogy eredményeinkkel kivívtuk a MÁV Zrt. bizalmát is. A már
működő miskolci, szegedi és dél-balatoni, illetve további több kisebb KÖFI, KÖFE
rendszer után 2018 áprilisában várható a
Dombóvár–Pécs-szakasz központi forgalomirányító rendszerének átadása, folyamatban van a Dorog–Esztergom-szakasz
D55 biztosítóberendezésre és a Prolan
ELPULT-ra épülő távvezérlésének kiépítése
is. 2017 decemberében a Prolan elnyerte
a NIF Zrt. Rákos–Újszász–Szolnok közponSopron, felsővezetéki energiaellátás távvezérlés

ti forgalomirányítás kiépítésére vonatkozó

Ahogy az a fentiekből is látható, a központi forgalomirányítás rendszerének kiépítése nem csupán egy közlekedésautomatizálási feladat, hanem számos, kapcsolódó
terület fejlesztését is igénylő, komplex
beruházási program. Ez a program pedig
csak akkor éri el kitűzött eredményeit, ha
a támogató alrendszerek egymással szoros kapcsolatban, együttműködve, a rendszerben keletkező információkat hasznosítva működnek együtt. A Prolan Zrt. KÖFI
rendszerei képesek ezt az összetett szolgáltatást megteremteni, az informatikai

Magyar Termék Nagydíj

rendszerek közötti kapcsolatot biztosítani,
legyen szó saját vagy épp meglévő, üze-

pályázatát, és konzorciumban valósíthatja

vezető, oktató és tanuló számára egyaránt.

meg a Pusztaszabolcs–Dombóvár-szakasz

A kiépített rendszer különlegessége, hogy

KÖFI rendszerét. Bízunk továbbá abban,

Megvalósult KÖFI a GYSEV-nek

a csornai és szombathelyi KÖFI központok

hogy szerepünk lesz a Hódmezővásárhely

A 2014 és 2016 között megvalósított GYSEV

mellett elsőként foglal magába egy úgyne-

és Szeged között épülő tram-train rendszer

hálózati szintű forgalomirányítási rendszer

vezett havária eseti tartalék központot is,

forgalomirányításában csakúgy, mint a Me-

a cikkben felsorolt valamennyi funkciót ké-

amely földrajzi redundanciát nyújtva képes

zőzombor–Sátoraljaújhely-vasútvonal villa-

pes volt magába integrálni, kezdve a vona-

percek alatt átvenni bármely üzemi köz-

mosításával összefüggő biztosítóberende-

tok közlekedésének alapját adó menetvo-

pont teljes funkcionalitását.

zési korszerűsítés felülvezérlésében is.

nal-információktól egészen a közlekedést

A Prolan Zrt. először 2003-ban telepített

A következő években jelentős fejleszté-

lebonyolító mozdonyszemélyzet mobilte-

komplex forgalomirányító és -ellenőrző

sek várhatók tehát a magyar vasúti há-

lefonos elérhetőségéig minden informáci-

rendszert a GYSEV Zrt. Győr–Sopron–Eben-

lózaton, a Prolan mérnökei mindent el-

ót elérhetővé téve a forgalomirányítók szá-

furt-vonalán, mára pedig a GYSEV rendsze-

követnek a pályaműködtető, a forgalmi

mára. A projekt végrehajtásának 800 napja

re lett a legnagyobb összefüggő, egységes

személyzet, a kapcsolódó műszaki szol-

során 400 munkavállaló segítette a közel

vasútautomatizálási rendszer a magyar vas-

gálatok és az ügyfelek teljes körű elége-

2000 soros projekttervben részletezett fel-

úti hálózaton. A 2017 márciusában tartott

dettsége érdekében.

adatok megvalósulását, mintegy 18 ezer

hivatalos projektzáró rendezvényen kor-

A Prolan „Komplex vasúti forgalom- és

oldalnyi dokumentációban rögzítve a mű-

mányzati szereplők büszkén adtak át a ma-

üzemirányító központ” pályázata 2017-

szaki megoldásokat, 240 monitoron és 26

gyar fejlesztők, magyar rendszermérnökök

ben Magyar Termék Nagydíjban és Inno-

m2 -nyi monitorfalon megjelenítve a komp-

munkájaként egy tisztán magyar tulajdonú

vációért Nívódíjban részesült.

lex információhalmazt forgalomirányító,

társaság által szállított rendszert.
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Szolgáltatói saját célú IP-hálózat kiépítése a GYSEV-nél

Korsós András

Adatátvitel felsőfokon
A 2014–2016 között a GYSEV-nél lezajlott villamosítási és központi forgalomirányítási projektek megvalósulása előtt a szolgáltatási területét lefedő IP-hálózat jellemzően SDH-alapú,
2 Mbit/sec-os kapcsolatokat használt állomásközi adatátviteli
összeköttetésként. Állomáson belül fogadásuk egyszeres telepítésű hálózati útválasztókon (routereken) történt. Felhasználását tekintve ez a hálózat szolgálta ki a GYSEV Zrt. általános
irodai és jegyforgalmazási alkalmazásait.

műszaki igazgató
SCI-Hálózat Távközlési és
Hálózatintegrációs Zrt.
E-mail: akorsos@scinetwork.hu

szolgáltatásvirtualizációs képességekkel rendelkező adatátviteli technológia.
Az MPLS lehetőséget biztosít egymástól elkülönített L3 hálózatok, L2 összeköttetések és hálózatok kialakítására,
valamint azok között QoS (Quality of
Service) szolgáltatásminőségi paraméterek meghatározására és biztosítására.
Összegezve: a központi forgalomirányí-

A fent említett projektek során számos

hálózati szolgáltatást nyújtani, azaz

tási projekt megvalósulásával a GYSEV

vasúti ellenőrző és egyéb rendszer ke-

biztosítani a különböző rendszerek

Zrt. összes vonalára kiterjedő, többszö-

rült modernizálásra, melyek korszerű,

egymáshoz képesti zártságát.

rösen hurkolt, nagy sebességű, MPLS

IP-alapú kommunikációs megoldásokat
igényeltek.
Ezek az IP-alapú rendszerek az alábbiak:
• Forgalomirányító rendszer (KÖFI)
• Felsővezetéki energia-táv vezérlés
(FET)
• Térvilágítás és váltófűtés
• Vagyonvédelem
• Diszpécserrendszer
• Tengelyszámláló
• Általános célú berendezés menedzsment
• URH rádiórendszerek
A felsorolt rendszerek közül több működése is kiemelt fontossággal bír a vasúti
közlekedés biztonságos és zavartalan működése szempontjából, melyhez a kommunikációs igényeiket kiszolgáló adatátviteli hálózatnak is igazodnia kellett.
Fontosabb tervezést befolyásoló igények,
szempontok a következők voltak:
• Fokozott rendelkezésre állás: a kiépítésre került hálózatnak az adottsá-

A megfogalmazott szempontok alap-

technológián alapuló hálózat épült ki,

gokhoz képest maximális védelmet

ján a GYSEV Zr t. állomásait lefedő

amely hosszú távon képes kielégíteni a

kell biztosítani, mind állomásközi ös�-

MPLS (Multiprotocol Label Switching)

GYSEV Zrt. technológiai és akár irodai

szeköttetés, mind állomáson belüli

technológián alapuló kommunikáci-

WAN adatátviteli igényeit is.

eszközmeghibásodás ellen.

ós hálózat került kiépítésre. Az MPLS

A technológiát a Cisco Systems megol-

• Biztonság: a hálózatnak képesnek kell

több mint egy évtizedes múltra vis�-

dásra alapozva az SCI-Hálózat Távközlési

lennie az egyes rendszerek számá-

szatekintő, szolgáltatói és nagyválla-

és Hálózatintegrációs Zrt. implementálta.

ra – amennyiben azok igénylik – zárt

lati hálózatokban mára igen elterjedt,
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Integrált távközlési és utastájékoztatási rendszer kiépítése

Teljesen automatikus
utastájékoztatás

A GYSEV hálózatán az elmúlt évben komoly biztosítóberendezési és távközlési beruházás zajlott. Ennek során a SchauerHungária Kft. a biztosítóberendezéssel integrált távközlési és
utastájékoztató rendszert építette ki.

Sárközy Ferenc
szoftverfejlesztő
Schauer-Hungária Kft.

Az IRCS-en az XGRAM interfész létrehozásával lehetővé vált, hogy az irányító a
mozdonyvezetők mobiltelefonját közvetlenül a biztosítóberendezési felületről
hívja az IRCS kezelőpult segítségével.
A cél az volt, hogy az utastájékoztatás

A projekt legnagyobb elemei természe-

módon kell tudni helyettesíteni bármely

teljesen automatikus legyen: a bizto-

tesen a biztosítóberendezési munkákhoz

KÖFI, illetve a KÖFE központot.

sítóberendezésen előálló adatokat az

kapcsolódtak, de a centralizált vasúti irá-

utastájékoztató rendszer elérje, és em-

nyítás igényeit kielégítő távközlési (IRCS)

Szorosabb integráció

beri közbeavatkozás nélkül használhas-

és utastájékoztató (PIS) rendszerek ki-

A távközlési és utastájékoztatási projekt-

sa. Ezen a területen újdonság, hogy a PIS

fejlesztése is sok új megoldást igényelt.

rész fontos eleme volt, hogy a GYSEV 15-

számára átadásra kerül az az informá-

A feladatot a jól bevált építőelemek fel-

ös és 21-es vonalán a tizenegy, illetve hat

ció, hogy a vonat mely fogadóvágányon

használása mellett számos új fejlesztéssel

éve telepített rendszereket felhasználni

fog közlekedni, mennyi a pillanatnyilag

lehetett megvalósítani.

és nem lecserélni kellett a KÖFI közpon-

számított érkezési, illetve indulási késés

A projekt során 41 helyszín került a rend-

tok kialakításakor. A már az eredeti meg-

adott szolgálati helyen. A PIS rendszer

szer hatáskörébe, mely szolgálati he-

valósításban is alkalmazott szabványos

kezelőfelületén így vágányszámátírásra

lyeknek a döntő többsége a csornai és a

hardver- és szoftverinterfészek lehetővé

nincs szükség, a vonat helyzete alapján

szombathelyi KÖFI-ből kerül távvezérlés-

tették ennek megoldását szoftverfrissíté-

pedig a közlemények bemondása, a táb-

re. A soproni KÖFE központban az üzem-

sek segítségével.

lák írása és törlése automatikus lehet.

irányítási feladatok miatt a rendszer táv-

Az új biztosítóberendezési fejlesztések

Az utastájékoztatónak nemcsak a valós

közlési fele lett hangsúlyosabb, viszont a

lehetővé tették, hogy a PIS, illetve IRCS

idejű adatokra van szüksége a valóban

szintén Sopron helyszínnel megvalósítás-

rendszerekhez több új kapcsolat is meg-

automatikus működéshez, hanem a me-

ra került haváriaközpontnak univerzális

valósulhasson.

netrendi adatokra is. A GYSEV informatiCsorna, KÖFI központ

62

2018/1

www.innorail.hu

TEB

Szombathely, 21-es vonal PIS

ka által üzemeltetett webszolgáltatáshoz

nak be, hogy újonnan felvett,

csatlakozó interfészt létrehozva kérde-

használatba venni kívánt kife-

zi le a rendszer a mindennapi aktuális

jezések is természetes beszéd-

menetrendet. A menetrend és konfigu-

ként hangozzanak.

rálható sablonok alapján a rendszer képes a szövegkönyvet automatikusan ge-

Redundancia

nerálni, így mentesíteni a monoton és

A centralizált működéskor fel-

könnyen elrontható munka alól a vasúti

tétlenül nagyobb figyelmet

szakembereket.

kell hogy kapjon a központosított eszközök tartalékolása.

Szombathely, 21-es vonal IRCS

Új technika

A kiépített rendszerben ezt több szinten is

Bár a szövegkönyv generálása fix hang-

meg kellett valósítani. Az egyes KÖFI köz-

munkát felvevő személyzet azonos környe-

könyvtáras rendszerrel is megoldható,

pontokban tartalék munkahelyek kerültek

zetben, minimális adaptációval hajthatja

sokkal nagyobb szabadságot ad, ha nincs

kiépítésre, melyek bármely, az adott KÖFI

végre feladatait.

szükség stúdióra a sablonok módosítása-

központban lévő munkahelyet át tudnak

kor és különleges közlemények felvétele-

venni. Az egyes KÖFI központok között is

Összegzés

kor. Ezért a megvalósított utastájékoztató

elkészült a tartalékolás: Szombathelyen

A projekt során megvalósult a GYSEV fő-

rendszerben TTS (Text-To-Speech) került

van olyan munkahely, ahol át tudják ven-

vonalaira kiterjedő központi forgalom-

alkalmazásra, magyar és német nyelven.

ni Csorna valamennyi távközlési végpont-

irányítási rendszer, melynek távközlési

A TTS segítségével bármilyen közlemény

ját. Egy egész központot érintő probléma,

és utastájékoztatási feladatait a Schauer-

késedelem nélkül írásban rögzíthető és

illetve hosszabb távú relokációs igény (pl.

Hungária Kft. végezhette el. Ennek során

időzítve bemondatható. A kezelő sze-

épületfelújítás) esetén bármely központ

a megvalósított rendszer a legmodernebb

mélyzet számára így időt és figyelmet fel-

funkcióit képes átvenni a Sopronban kiépí-

és legnagyobb a kft. eddigi történetében,

szabadítva, amikor a legnagyobb szüksé-

tésre került Haváriaközpont. Valamely köz-

és hitünk szerint jól (ki)szolgálja közvetlen

ge van rá. A GYSEV távközlési szakemberei

pont átvételekor az átvett központ munka-

felhasználónknak, a GYSEV-nek és utasai-

teljes hozzáférést kaptak a TTS hangolá-

helyei megadott havária-munkahelyekre

nak kényelmét és elvárásait is.

sához, így saját hatáskörben avatkozhat-

migrálódnak át. A Haváriaközpontban a



www.innorail.hu

2018/1

Sárközy Ferenc

63

TEB

A Scheidt & Bachmann GmbH SSB 200L LED alkalmazása Magyarországon

Sikeresen vizsgázott az
új LED-es közúti fényjelző
A vasúti átjárók közlekedésbiztonsági szempontból a közutak
és vasutak kiemelt jelentőségű találkozási pontjai, ezért fejlesztésükre nagy hangsúlyt kell fordítani. Vasútvonalainkon még
számos olyan közúttal való kereszteződés található, amely biztosítatlan, vagyis a közúti jármű vezetője semmilyen formában
nem értesül az útját keresztező vonat közeledtéről.

2. LED-es fényforrások
A LED-jelzők konstruktív felépítése több
LED-lánc vezérlését teszi lehetővé, ahol a
LED-ek a láncrendszerben kerülnek elosztásra az optika felületén. A LED-fényjelző
előnye az izzólámpás optikákkal szemben
a hosszabb élettartam, a karbantartási költségek csökkentése és a szélesebb látószög.

A sorompós útátjáró-biztosítás az útátjárók

táskor minden esetben a fényjelzők által

legrégebben alkalmazott biztosítási módja,

biztosított információk jelzik a nyitott álla-

amelynél kézi erővel, mechanikusan moz-

potot (egy villogó fehér fény), illetve a vo-

3. Az SSB 200L bevezetése
Magyarországon

gatható csapórúddal zárják el az útátjárót,

nat közeledését (két felváltva villogó piros

3.1 A BUES 2000 útátjáró-biztosító be-

így ténylegesen megakadályozva a köz-

fény). Az átjáróban szükséges fényjelzők

rendezés és az SSB 200L fényforrás

úti forgalom haladását. A gyalogos átjárás

számát, illetve a fényjelzők csapórúddal

A németországi Scheidt & Bachmann

megakadályozása céljából lakott területe-

történő kiegészítését a konkrét átjáróra

GmbH (röviden S&B) 130 éves tapasztala-

ken ráccsal egészítették ki a sorompókat.

érvényes határozatban írják elő. Fontos

tával a legsikeresebb gyártók közé tarto-

Fénysorompós (fényjelzős) biztosítás ese-

megjegyezni, hogy csapórúddal rendelke-

zik a biztosítóberendezések területén.

tében a közúti fényjelző egy csőárbócból,

ző átjáró esetén a fő információt továbbra

Az S&B jelzéstechnikai részlege a szintbe-

egy élére állított háromszög alakú jelzőlap-

is a fényjelzők képviselik, ezért ezek szere-

li keresztezések biztosítására (160 km/h-

ból és a felül elhelyezett (az egy- vagy több-

pe kiemelkedő.

ig) a BUES 2000 teljesen elektronikus útátjárót fejlesztette ki, melynek alkalmazása

vágányú pálya keresztezését jelző) vasúti

1. Magyarországi baleseti statisztika és fejlesztések

már Magyarországon is több mint tízéves

A szintbeli közút-vasút találkozások fejlesztése során legfőbb tényezők a ke-

Az elmúlt évtizedben a veszélyességi

szer sokrétű felhasználhatósággal bír.

reszteződések biztonságának növelése, a

rangsor átfogó képet adott a hazai vas-

A telepítési környezet adottságaitól, vala-

közúti közlekedés minimális és csak feltét-

úti átjárók biztonsági helyzetéről. Számos

mint az előírásoktól függően – annak elle-

lenül szükséges ideig történő korlátozása,

helyszínen egészítették ki csapórúddal a

nére, hogy kompakt – számos projektálási

valamint az átjárót biztosító berendezések

fénysorompós biztosítást, ismétlőjelző-

megoldásra van lehetőség (a mellékvonali

(és természetesen a hozzá tartozó elemek,

ket szereltek fel, LED-es optikákkal látták

fedezőjelzős változattól az emelt sebessé-

mint például fényjelző) megbízhatóságá-

el a fényjelzőt, a hagyományos (példá-

gű két- vagy akár többvágányos vonalakon

nak növelése a vonatforgalom minél ki-

ul helyből kezelt) sorompók helyett pe-

is bevethető a szükséges állomási kapcsola-

sebb zavartatása érdekében.

dig korszerű automata berendezéseket

tok meglétével [pl. állomási indítás, állomá-

A közúton közlekedők számára az automa-

alkalmaztak. A 2004 és 2014 közötti idő-

si kezelés és visszajelentés, vágányzár]).

ta sorompóberendezéssel történő biztosí-

szakban 1054 baleset történt vasúti átjá-

Az egész rendszerre jellemző logikai fel-

átjáró kezdete jelentésű jelzőből áll.

1. ábra
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múlttal rendelkezik. A BUES 2000 rend-

róban. (1. ábra).

építés a 2. ábrán látható. A vezérlést és

A vasúti átjárók biz-

az egyes feladatokat a rendszeren belül

tonságos kialakítása

specializált modulok végzik. A rendszer

közlekedésbiztonsá-

felépítésének előnye, hogy a felépítés

gi és nemzetgazda-

modulrendszerű. A modulok számát, a be-

sági szempontból is

rendezés felépítését a biztosítandó útátjá-

fontos.

ró és a biztosítás módja határozza meg.
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Nikli Barbara
fejlesztési műszaki munkatárs
R-Kord Kft.
E-mail: nikli.barbara@r-kord.hu

Nyul Sándor
tervező/fejlesztő mérnök
R-Kord Kft.
E-mail: nyul.sandor@r-kord.hu

Magyarországon eddig alkalmazott közúti
jelző, bár az ország területén más vasúti átjárókban is láthatunk ilyen méretű jelzőket,
azonban az elterjedt méret a 150 mm-es

2. ábra

átmérő. Ezzel szemben a SSB 200L átméjavító fejlesztések a GYSEV Zrt. hálózatán

rője – ahogy a neve is mutatja – 200 mm.

II. ütem elnevezésű projekt. Ennek kereté-

A 200 mm-es átmérő a nemzetközi elvárá-

ben sor került új, eddig biztosítatlan köz-

soknak megfelelő, hatályos EN12368 szab-

út-vasút szintbeli keresztezésbe történő

vány alapján került meghatározásra, mely-

sorompóberendezés telepítésére, meg-

nek következménye volt a jelzőlap arányos

lévő berendezések jelzésadó eszközei-

méretnövekedése is.

nek kiegészítésére további fényjelzőkkel

A jövőbeli tervezéseknél – SSB 200L alkal-

és/vagy hajtóművekkel, valamint az izzós

mazása esetében – figyelembe kell venni

fényforrások cseréjére, így a fényeket egy-

az előzőekben említett szélesebb jelzőla-

re több helyen a korszerűbb és megbízha-

pot, ám ez a szabványokat nem érinti, hisz

tóbb LED-es megvilágítás biztosítja.

a tervezések során az eddigiekben is meg-

A projekt keretében sort kerítettünk

határozott közúti űrszelvényt kell szaba-

több, korábban biztosítatlan útátjáró

don tartani.

BUES 2000 sorompóberendezéssel törté-

Az SSB 200L alkalmazásának továb-

nő biztosítására.

bi előnyei a jelenleg alkalmazott LED-

A Scheidt & Bachmann GmbH az elekt-

3.3 Második lépés: Az SSB 200L közúti

fényforrásokkal szemben:

ronikus útátjáró-biztosító berendezésé-

jelző alkalmazása az AS99 sorompónál a

• moduláris felépítés

hez fejlesztette ki az SSB 200L típusjelű,

Szombathely–Kőszeg-vasútvonalon

• LED-fényforrás, de pótizzószálas fény-

LED-megvilágítással rendelkező fény-

Az első lépésben leírt fejlesztést követő-

1. kép

forrással megegyező működés

forrását (1. kép), melynek vezérlése – a

en az R-Kord Kft. és a Scheidt & Bachmann

• a speciális optikának köszönhetően

sorompó alapfelépítéséhez igazodva –

GmbH a GYSEV Zrt.-vel karöltve újabb

nincs fókuszpont, így széles tartomány-

CAN-buszon keresztül történik.

lépésre szánta el magát. A korábban al-

ban jól láthatóak a fényjelzések (széles

kalmazott közúti jelzők helyére a német

látószögű)

3.2 Első lépés: Scheidt & Bachmann BUES

gyártó SSB 200L jelzőjét szereltük fel, és az

2000 sorompók telepítése a GYSEV Zrt.

üzemeltetővel közösen vizsgáltuk a fény-

által üzemeltetett Szombathely–Kőszeg-

források magyar viszonyok-

Az árbócra szerelendő fény

vasútvonalon

nak megfelelő működését.

jelz őh ázb an a fénypont-

Az európai uniós támogatásoknak kö-

Az SSB 200L a nyolc hétig

vezérlő egység (LZA-BG), a

szönhetően az elmúlt években számos

tartó vizsgálat alatt mindvé-

csatlakozólap és a LED-panel

fejlesztési beruházásra került sor. A ma-

gig hiba- és zavarmentesen

található. Egy LZA egység-

gyarországi vasútfejlesztés és korszerű-

üzemelt.

hez (2. kép) minden esetben

sítés egyik újabb fontos állomását jelen-

Az SSB 200L jelző mérete-

két fénypont csatlakoztatha-

tette a Célzottan közlekedésbiztonságot

it tekintve nagyobb, mint a

www.innorail.hu
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szóbeli megkérdezésen alapuló felmérés készült, ahol arra voltunk kíváncsiak,

3. ábra

hogy a közúti forgalomban részt vevők
számára milyen hatással bír a méretkülönbség. A közlekedő emberek egyöntetű véleménye az volt, hogy a nagyobb
méretnek köszönhetően távolról jobb
a jelző láthatósága, a piros és fehér fény
sem vakító, viszont akár még oldalirányból is jól látható az aktuális jelzés (3. kép).
A sikeres próbaüzemet követően az SSB
200L megkapta a magyarországi végleges
alkalmassági tanúsítványt.
Bízunk benne, hogy minél több BUES 2000
útátjáró esetében növelhetjük az SSB 200L
a CAN-Interface-Licht (CIL-BG) egységen

alkalmazásával a biztonságot, hisz így egy

keresztül csatlakoznak a BUES 2000 vasúti-

teljesen egységes rendszer kerülhet kiépí-

átjáró-rendszer egyik vagy mindkét CAN-

tésre, mivel nincs szükség a különböző

buszával (LBUS).

gyártók eszközeinek speciális illesztésére,

A LED-panel (3. ábra) a fénypont azon

ami nagyon sok problémát jelent mind a

komponense, amely megjeleníti a fényt.

vasúti, mind pedig más területeken.

A panel hűtőbordából, LED-vezetőlapból



Nikli Barbara, Nyul Sándor

3. kép

és kondenzorlencsékből áll. A LED-panel
piros, sárga, zöld és fehér színben áll ren-

Felhasznált irodalom

delkezésre.

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Nikli Barbara (2017): A vasúti átjárók biztonságá-

Műszaki oldalról természetesen nagyon

(2016): A vasúti átjárók veszélyességi rangsorá-

nak növelése és az átjárókban történő balesetek

érdekes téma ez a fejlesztés, azonban ta-

hoz felhasznált vasúti átjáróban történt balesetek

számának kapcsolata – XXIII. Ifjúsági Tudomá-

lán nem elhanyagolható azok véleménye

adatainak pontosítása

nyos Fórum, Keszthely, CD kiadvány ISBN 978-

sem, akik a mindennapokban használják

Nikli Barbara, Nyul Sándor, Gócza József, Kere-

963-9639-87-4

az útátjárókat, és ezáltal rábízzák magu-

zsi Ferenc, Kopácsi Gergely (2015): Közlekedésbiz-

Scheidt & Bachmann GmbH – BUES 2000 Doku-

kat a berendezés által szolgáltatott jel-

tonsági fejlesztések a GYSEV Zrt.-nél – a második

mentation – Systembeschreibung für Instandhal-

zésekre. Emiatt a próbaüzem ideje alatt

ütem, Vezetékek Világa 2015/4.

ter, 83 13309

A modern csatlakozással rendelkező LED-es közúti fényjelző, az SSB 200L
A Scheidt&Bachmann GmbH SSB 200L LED alkalmazása Magyarországon

R-Kord Kft.
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jármű

Korszerű hajtott kisvasúti forgóváz fejlesztése

Sőrés Árpád

Fény az alagút végén
Az utóbbi években több koncepció is készült a kisvasutak fejlesztési feladatairól. Ezekben a tanulmányokban hangsúlyosan
megjelenik a kisvasutak ökoturisztikai szerepének növekedése,
és ebből fakadóan mind az infrastruktúra (pálya), mind a járműpark megújításának sürgető igénye.

okl. gépészmérnök
ügyvezető igazgató
Invent Mérnökiroda Kft.
E-mail: sores@inventkft.hu

„terepjáró” képessége miatt rossz minőségű pályán is képes futásával magas
utaskomfortot biztosítani. Az alacsony
rugózatlan tömeg biztosítja a pálya kímélését, a rugózott forgóvázkeretbe épített
villamos vontatómotorok lehetővé teszik

Annak ellenére, hogy valamennyi kon-

biztosítására, továbbá a jelentős rugó-

lejtmenet és fékezés esetén az akkumulá-

cepció sürgeti az új kisvasúti járművek

zatlan tömege miatt rongálja az amúgy is

torokba történő visszatáplálást. Az UHFV

létrehozását, új jármű hosszú évek óta

rossz állapotú vasúti pályát.

hajtott kisvasúti forgóváz alkalmas dízel-

nem állt üzembe. Történtek ugyan jár-

Megismerve további kisvasutak jármű-

villamos, hibrid vagy akkumulátoros haj-

műátépítések, de ezek csak a járművek

fejlesztési elképzeléseit is, nyilvánvaló-

tású jármű futóművéül szolgálni.

egy-egy részegységét tudták megújíta-

vá vált, hogy napjainkban a kisvasúti jár-

A kisvasúti hajtott forgóváz megjelené-

ni, azokban korszerűbb megoldást hozni.

műpark megújításának legfőbb műszaki

sével elhárul a műszaki akadály a mozdo-

Nem is csak az anyagi források szűkössé-

akadálya a korszerű forgóvázcsalád (haj-

nyok, motorkocsik fejlesztése (új gyártás,

ge miatt, hanem mert Magyarországon

tott és futó) hiánya.

átépítés) elől, az ökoturisztikai fejleszté-

nem áll rendelkezésre a vasúti járművek

Az Invent Mérnökiroda Kft. e felismerés

sek járműoldali korlátja megszűnik. To-

egyik legfontosabb fő egysége, a korsze-

birtokában pályázott és nyert támoga-

vábbá a megfelelő turisztikai célpontok-

rű keskeny nyomközű futómű (forgóváz).

tást GINOP-2.1.7-15-2016-00424 számú

kal rendelkező kisvasutak ugrásszerűen

Ennek tudható be például, hogy a lillafü-

pályázatával UHFV (univerzális hajtott

növelhetik szolgáltatásuk színvonalát,

redi, illetve a szilvásváradi kisvasút hibrid

forgóváz) kifejlesztésére, keskeny nyom-

amellyel további rétegeket nyerhetnek

Mk48 mozdonyai korszerű villamos haj-

távú vasutak számára.

meg utasaiknak.

tást kaptak, de – nem lévén elérhető kor-

A pályázati támogatással létrejön egy

Az ökoturizmusba irányított állami be-

szerű forgóváz – maradt a régi, korszerűt-

korszerű hajtott kisvasúti forgóváz,

fektetés kimozdítja a kisvasutakat ko-

len kivitelű forgóvázuk.

amely nemcsak mozdonyok, hanem a

rábbi reménytelen helyzetükből. A kis-

Másutt – korszerű forgóváz hiányában –

motorkocsik korszerű hajtott futóműve-

vasutak járműberuházásai újraindítják a

teherkocsi-forgóváz felhasználásával épí-

ként is alkalmazható. Az UHFV forgóváz

hazai járműgyártás bizonyos szegmen-

tettek motorkocsit. Az egylépcsős

seit. Az emelkedő kisvasúti szolgáltatá-

rugózású teherkocsi-forgóváz

sok növelhetik az ökoturizmus méretét,

alkalmatlan megfelelő

ami maga után vonja a vendéglátó- és

utaskomfort

szállásadóhelyek fejlesztését. Szerencsés
esetben a magántőke is bekapcsolódik
ebbe a körbe, további növekedést biztosítva a piac körülményeihez jól alkalmazkodó kisvasutaknak.
Az UHFV forgóváz fejlesztése jelenleg a
gyártási rajzdokumentáció készítése befejezésének fázisában tart. A forgóváz
gyártása ez év végén fejeződik be. A fejlesztés előrehaladásáról, a forgóváz műszaki jellemzőiről további cikkekben fogunk beszámolni.
Ízelítőül mutatunk egy képet a forgóváz
3D modelljéről.
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