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 A pályahálózaton közlekedő vonatokba sorozott vasúti

járművek meghatározott műszaki jellemzőinek menet

közbeni ellenőrzése

 A pályahálózaton közlekedő vonatokba sorozott vasúti

járművek vasúti infrastruktúrára veszélyt jelentő állapotára

figyelmeztetés adása

 A beérkezett figyelmeztetések esetén segítse elő a vasúti

közlekedés biztonsága érdekében szükséges döntések,

intézkedések meghozatalát

Járműellenőrző berendezések 
telepítésének célja
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Telepített járműellenőrző berendezések 

Közlekedő vonatok rendellenességeinek kiszűrésére:

• 29 + 6 db Hőnfutásjelző mérési pont

• 28 +2 +1 db Dinamikus kerékterhelés mérési pont

• 17 db Rakszelvényt ellenőrző mérési pont

• 7 db Nyomkarima ellenőrző mérési pont

• 5 db Áramszedő ellenőrző mérési pont 
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Hőnfutásjelzők a MÁV hálózatán
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Hőnfutásjelző  berendezés működési elve

Teljes értékűen üzemben  
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Dinamikus kerékterhelés mérő berendezések 

a MÁV hálózatán
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• Első- hátsó forgóváz terhelési aszimmetria

• Jelentős aszimmetria forgóvázon szemben levő kerék párok között

• Kiugróan magas legkönnyebb kerék – átlagos kerékterhelés arány

• Kiugróan magas jobb-bal oldali terhelés aszimmetria

• Kerék átgördülésekor jelentkező rendellenes erőcsúcs (ütés) 
kijelzése

Dinamikus kerékterhelés mérő berendezés 

mérési elve
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Dinamikus kerékterhelés mérő berendezés 

működési elve
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Kerékterhelés mérő



10

Tengelyterhelés mérő riasztási értékek

(2/2017. (I. 13. MÁV ÉRT. 2.) EVIG sz. utasítás)

• Korábban 3 riasztási eset:

– R3  nagy tengelyterhelés (>24 t)

– R4T tengelyterhelés aszimmetria (>60%)

– R5  kiugró erőérték (ütés) >> lapos kerék

• Vonatazonosítás (kocsiazonosítás) esetén  további 
fokozatok 

– R4 féloldalas rakodás és a járműszerkezet 
csavarodásának kiszűrése érdekében 

• ( kocsi szinten jobb és bal oldal terhelésének eltérése> 30%)

• ( kéttengelyesnél kocsi szinten első és hátsó tengely terhelésének 
eltérése>200%)

• ( forgóvázas  kocsi szinten első és hátsó forgóváz terhelésének 
eltérése>300%)

– R1   túlrakodott kocsi (átlag tengelyterhelés 22 t)

– R2 túlrakodott kocsi (átlag tengelyterhelés > 23 t)
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Kerékhibák felismerése

Forrás: EVOPRO
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Vontatójármű kerékterhelés eloszlás sajátosságai, ezek figyelembevétele 

Dinamikus kerékterhelés mérő berendezés
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Rakszelvényt ellenőrző berendezések 

a MÁV hálózatán
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Rakszelvény ellenőrzés sémája



15

Egy vágányú rakszelvényellenőrző



16

Nyomkarima ellenőrző berendezések

a MÁV hálózatán
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Nyomkarima ellenőrző berendezés 

működési elve
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Nyomkarima ellenőrző Szob állomáson
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Áramszedő ellenőrző berendezések

  

 

Áramszedő megfigyelő 

rendszerek telepítési 

helyszínei 
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• 5 db áramszedő ellenőrző 
rendszer

• Cél: a hibás vezetékek, 
áramszedők időbeni észlelése. 
A pályakarbantartási munkák 
egyszerűsíthetők, komoly 
károsodások, a hibák miatti 
vasúti közlekedés kiesései, a 
vezetékszakadásból adódó          
balesetek megelőzhetők.

Áramszedő ellenőrző berendezés 

működési elve
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Áramszedő ellenőrző Rákosrendezőn
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Megvalósult  kiegészítő fejlesztések

• Vonatszám azonosítás, kocsi azonosítás gépi úton történő megvalósítása a PASS2 

rendszer adatainak felhasználásával 

Ennek jelentősége, hogy a mért tengelyek kocsikra bontása a rendellenesség 

helyének,okának diagnosztikáját segíti, továbbá bizonyos kerékterhelési riasztások kocsi 

szinten képződnek, a mérési sorozat kocsikra bontása nélkül nem értelmezhetők

• Rendkívüli küldeményekhez kapcsolódó Rk engedélyek automatikus kiértékelése

Évente több tízezer Rk-s küldeményt ne kelljen kézi munkával kikeresni, beazonosítani, 

ami a riasztások után időveszteséget okoz.

• Korábbi mérési adatok statisztikai feldolgozása a mérési paraméterek pontosításához, 

egyes járműtípustól függő differenciált határértékek meghatározásához, később a 

karbantartás támogatásához.
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A vonat azonosítás algoritmusa
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Vonat azonosítása és a vonat kocsikra osztása
(példa:kerékterhelés mérő)
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A rendkívüli küldemények felismerése
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Rendkívüli küldemények
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Kerékterhelés mérő pontosság kérdése

• Kalibrálás ismert tömegű jármű meghatározott sebességgel 
áthaladásakor mért jelek alapján

• Erő lefutás jelalakjának vizsgálata, ismert görbéhez illesztés 

• Kalibrálási időköz (gyakoriság) kérdése

Eddigi fejlesztések:

• Jelalak analízis alapján a kerékdiagnosztikai paraméterek 
korrigálása:

már tapasztalható pontossági javulás 

• Ismert súlyú járművek mérési adatai alapján időközi 
paraméter korrekció jelenleg „kézi beavatkozással” 
rendszermérnök által
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Kerékterhelés mérő pontosság kérdése

MÁV – evopro közös pályázat:  2018-112-KFI-2018-00148

Önkalibráló kerékterhelés mérő kutatása (összesen 450 MFt)

Elbírálva 2018 november 30,

Támogatás: 262 MFt

Cél: a rendszer pontosságának növelése a mérési eredmények 

statisztikai elemzésével

További feladat a riasztási határértékeke elemzése, tapasztalatok 

alapján korrigálása
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ETCS rendszerek a MÁV Zrt. hálózatán

Biztosítóberendezés

MMI
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ETCS rendszerek a MÁV Zrt. hálózatán 1.
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ETCS L1 rendszerek a MÁV Zrt. hálózatán

Kelenföld – Hegyeshalom
Üzembe helyezve: 2008 / Ver. 2.2.2

Békéscsaba – Lőkösháza
Üzembe helyezve: 2016 / ver. 2.3.0d

Andráshida - Bajánsenye

Átépítés alatt van / Ver. 2.0 

2.3.0d

Szolnok állomás

Kiépítés alatt van / Ver. 

2.3.0d
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ETCS rendszerek a MÁV Zrt. hálózatán  2.
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ETCS L2 rendszerek a MÁV Zrt. hálózatán
(Műszaki szempontból üzembehelyezésre alkalmassá válás 

2019. III. negyedévre prognosztizálható.)

Boba - Bajánsenye

Üzembe helyezés előtt van / Ver. 

2.3.0d

Ferencváros - Székesfehérvár

Üzembe helyezés előtt van / Ver. 

2.3.0d

Székesfehérvár állomás

Üzembe helyezés előtt van / Ver. 

2.3.0d
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Monor

Monor - Szolnok

Kiépítés alatt van / Ver. 2.3.0d

Szolnok - Békéscsaba

Kiépítés alatt van/ Ver. 2.3.0d

ETCS L2 rendszerek a MÁV Zrt. hálózatán

(Műszaki szempontból üzembehelyezésre alkalmassá válás

2020. II. felére prognosztizálható.)

ETCS rendszerek a MÁV Zrt. hálózatán 3.
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ETCS rendszerek a MÁV Zrt. hálózatán  4.
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Monor

Kelenföld - Pusztaszabolcs

Tervezési fázisban van / Ver. 

3.4.0

Rákos - Hatvan

Tervezési fázisban van / Ver. 

3.4.0

Ferencváros - Monor

Kiépítés alatt / Ver. 2.3.0d

ETCS L2 rendszerek a MÁV Zrt. hálózatán

(Műszaki szempontból üzembehelyezésre alkalmassá válás

2020. végére prognosztizálható.)
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ETCS rendszerek 2021-ig a MÁV hálózatán

34

ETCS L1 rendszerek

ETCS L2 rendszerek
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Köszönöm

megtisztelő figyelmüket!


