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Bevezetés

• Akadálymentesítés a tömegközlekedésben
• Mozgólépcsők, felvonók, ferdeliftek a tömegközlekedésben

• Ferdelift megvalósíthatósági tanulmányok
• Felvonók, ferdeliftek és mozgólépcsők üzemeltetése, karbantartása
• Szállítóképesség változásának mértéke

Akadálymentesítés a tömegközlekedésben

Személyszállító felvonót kell létesíteni minden, egynél több használati szintet
tartalmazó olyan épületben, amelyben az azt rendeltetésszerűen használó
fogyatékos személyek az akadálymentesen megközelíthető bejárati szintről az
egyéb szinteket a lépcsőn nem képesek elérni vagy elhagyni, és az akadálymentes
megközelítésre más lehetőség nincs.

Akadálymentesítés a tömegközlekedésben

Az M3 metróvonal középső szakaszának hat állomásán a peronszint
akadálymentes eléréséhez ferdeliftek beépítése szükséges. A forgalmas
csomópontok aluljáróval rendelkező állomásai esetében az aluljáró és a felszín
közötti további függőleges akna kialakítású felvonók szükségesek a teljes
akadálymentesség eléréséhez.

14KLI
16COR
18KVT
20FET
24ARA
26NYU

Metróállomás
Ferdeliftek száma
Klinikák
1
Corvin-negyed
1
Kálvin tér
1
Ferenciek tere
1
Arany János utca
1
Nyugati pályaudvar
1

Lift rendeltetése
Peron szint - Felszín
Peron szint - Aluljáró szint
Peron szint - Aluljáró szint
Peron szint - Aluljáró szint
Peron szint - Felszín
Peron szint – Aluljáró szint

Mozgólépcsők, felvonók a tömegközlekedésben

A Metró tervezési irányelvek meghatározzák,
hogy felszín alatti állomások esetében,
amennyiben a mozgólépcsőn kívül más
közlekedési lehetőség nincs biztosítva, úgy 4,
de legalább 3 mozgólépcsőt kell betervezni.
Mozgólépcső:
- folyamatos üzemű,
- nagy szállítási kapacitás,
- nem akadálymentes.
Felvonó:
- szakaszos üzemű,
- kis szállítási kapacitás,
- akadálymentes.

Ferdelift megvalósíthatósági tanulmányok

Meghajtás jellege:
- Ellensúlyos kötélhajtás
vagy
- Dobos kötélhajtás
Minimum ajtó méretek:
900 x 2100 mm
Minimum kabin méret:
1100 x 1400 x 2100 mm
Minimum teherbírás:
630 kg

Ferdelift megvalósíthatósági tanulmányok

A ferdeliftek alkalmazhatóságára vonatkozóan a megbízott konzorcium a hat
állomás különböző kialakítású és méretű lejtaknái esetében egyenként végzett
geometriai szempontú vizsgálatot.

Felvonók és mozgólépcsők üzemeltetése, karbantartása

16. § (1) Az üzemeltető a berendezés üzemeltetése során, annak
rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotáról, rendszeres
és szakszerű karbantartásáról, javításáról, továbbá a szükséges és előírt
műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatáról, rendszeres ellenőrzéséről,
valamint az üzemeltetés és a használat módjának folyamatos figyelemmel
kíséréséről köteles gondoskodni.

Szállítóképesség változásának mértéke

A rekonstrukció során az állomások
szállítási kapacitása a mozgólépcsők
darabszámának, sebességének és a
lépcsőkocsik szélességének változása
miatt csökkenni fog.
Az összehasonlíthatóság érdekében a
mozgólépcsőkre vonatkozó kiürítési
részidő és szállítókapacitás változást,
az állomások lépcsőcsoportjainak
teljes hegymeneti üzemét feltételezve
vizsgáltam meg.

Szállítóképesség változásának mértéke

Egy mozgólépcső elméleti szállítóképessége:
3600 ∙ 𝐿 ∙ 𝑣 ∙ 𝑘 3600 ∙ 1𝑚 ∙ 0,9 𝑚Τ𝑠 ∙ 2
𝑐𝑡 =
=
= 16200 𝑓 őΤó 𝑟𝑎
𝑦1
0,4𝑚
Az állomások jelenlegi szállítóképessége:
Metróállomás
14KLI
16COR
18KVT
20FET
24ARA
26NYU

Klinikák
Corvin-negyed
Kálvin tér
Ferenciek tere
Arany János utca
Nyugati pályaudvar

Elméleti
Mozgólépcsők
szállítókapacitás
száma
[fő/óra]
48.600
3
64.800
4
64.800
4
48.600
3
48.600
3
113.400
7

Kiürítési idő
[másodperc]
150,4
112,8
112,8
150,4
150,4
64,5

Szállítóképesség változásának mértéke

Csökkentett sebességű és szélességű mozgólépcső elméleti szállítóképessége:

𝑐𝑡900 =

3600 ∙ 𝐿 ∙ 𝑣 ∙ 𝑘 3600 ∙ 0,9𝑚 ∙ 0,75𝑚/𝑠 ∙ 2
=
= 12.150 𝑓ő/ó𝑟𝑎
𝑦1
0,4𝑚

Az állomásokra tervezett mozgólépcsők jellemzői:

14KLI
16COR
18KVT
20FET
24ARA
26NYU

Mozgólépcsők Mozgólépcsők Mozgólépcsők
névleges
száma 900 mm száma 1000 mm
Metróállomás
pályatesttel sebessége [m/s]
pályatesttel
0,75
Klinikák
3
2
0,75
Corvin-negyed
2
3
0,75
Kálvin tér
0,75
Ferenciek tere
3
0,75
Arany János utca
3
3
0,75
Nyugati pályaudvar
4

Szállítóképesség változásának mértéke

Az állomások megváltozott szállítóképessége:

14KLI
16COR
18KVT
20FET
24ARA
26NYU

Metróállomás

Mozgólépcsők
száma

Klinikák
Corvin-negyed
Kálvin tér
Ferenciek tere
Arany János utca
Nyugati pályaudvar

3 (900) + 0 (1000)
2 (900) + 2 (1000)
0 (900) + 3 (1000)
3 (900) + 0 (1000)
3 (900) + 0 (1000)
4 (900) + 3 (1000)

Elméleti
szállítókapacitás
[fő/óra]
36.450
51.300
40.500
36.450
36.450
89.100

Kiürítési idő
[másodperc]

Az állomási mozgólépcsők átlagos szállítási kapacitás csökkenése:

-36%

201
142,5
180,5
201
201
82

Konklúzió

A középső szakasz rekonstrukciójának jelenlegi állapotában még rengeteg
nyitott kérdés van, amelyek alapvetően fogják befolyásolni a kivitelezés
menetét és a megvalósuló műszaki berendezések tulajdonságait.
Üzemeltetői szempontú kiviteli prioritások, mozgólépcsők és feredeliftek
együttes alkalmazásánál:
• az előírt fejterek és biztonsági távolságok megléte,
• üzemi terek és a karbantartáshoz szükséges szerelőjáratok minimálisan
szükséges méreteinek biztosítása,
• a szükséges biztonsági tényezők alkalmazása és magas műszaki
színvonalú gyártás és összeszerelés megvalósítása.
Az egyes állomások mozgólépcsőinek összesített szállítási kapacitás változása
elsősorban a reggeli és délutáni csúcsidőszakokat, valamint az esetleges
kiürítések időtartamát fogja befolyásolni.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

