
Közlekedési pályák

Vasúti pályák tervezése

előadás vázlat



A vasúti üzem igényei a pályával szemben

Forgalom összetétele

• vegyes forgalmú rendszer (200-220 kN
tengelyterhelés, 80-100 km/h tehervonati és 120-200 
km/h személyvonati sebesség)

• kizárólag személyforgalmú rendszer (160 kN
tengelyterhelés, 200-300 km/h  sebesség)

• meghatározóan teherforgalmú rendszer (300-400 kN
tengelyterhelés, 80-120 km/h sebesség)



A vasúti üzem igényei a pályával szemben

Nagy sebesség biztosítása
• a sebesség növelése általános törekvés
• növekszik az időegység alatt elszállítható árutömeg
• nagyobb vonzóerőt jelent az utazóközönség számára
• a sebességnövelés növeli az energiafogyasztást és 

nagyobb igényeket támaszt a járművekkel és a 
pályával szemben egyaránt



A vasúti üzem igényei a pályával szemben

Pályával kapcsolatos 
sebességfogalmak
• pályára engedélyezett 

sebesség
• pálya fejlesztési sebessége
• csökkentett sebesség 

(ideiglenes, állandó)



A vasúti üzem igényei a pályával szemben
Megengedett legnagyobb függőleges tengelyerő

Befolyásoló tényezők:
• sínrendszer típusa
• aljak mérete és távolsága
• leerősítés módja
• ágyazati anyag minősége és vastagsága
• pályára engedélyezett sebesség



Vasútvonalak tervezése
Tervezés célja:
• új vasútvonal építése
• meglévő vasútvonal teljesítőképességének növelése

Vonalak lehetnek:
• törzshálózati fővonal
• egyéb fővonal
• mellékvonalak



Vasútvonalak tervezése
Számítógépes pályatervezési program alkalmazása

Jellemzői
• komplett, háromdimenziós felületmodellezés
• a program ezen kívül előállítja a hagyományos, vonalas 

tervezési gyakorlatnak megfelelő keresztszelvényeket
• hossz-szelvény, helyszínrajz



Vasútvonalak tervezése
Számítógépes pályatervezési lépései
• geodéziai mérés adatrögzítővel ellátott teodolitokkal
• felmért pontokból digitális terepmodell létrehozása
• háromszögmodell, szintvonalas térkép készítése
• vonalas létesítmény tengelyének kijelölése (egyenesek, ívek, átmeneti 

ívek)
• hossz- szelvények, keresztszelvények, magassági vonalvezetés
• túlemelések és keresztszelvények érvényességi határának 

megállapítása a szelvény függvényében
• földmunka profilok meghatározása a különböző talajfizikai 

jellemzőkkel bíró rétegeknek megfelelően
• terület- , felület, és tömegszámítási elemzés lekérése
• perspektívikus látványterv készítése



Vasútvonalak tervezése



Pályageometriai alapfogalmak

Pálya kezdetben: 
egyenesek + körívek

Túlemelés ívben

Túlemelés hiány bevezetésének 
szükségessége

Pálya vízszintes vonalvezetése



Pályageometriai alapfogalmak

Átmenetiívek túlemelése
• alapgondolata: az egyes ívsugarakhoz megfelelő túlemelés
• a túlemelés a változó görbülettel arányos

Átmenetiívek alakja
• harmadfokú parabola
• cosinus átmeneti ív
• klotoid görbe
• effektoid görbe (kinetikai szemlélet)   

Átmenetiívek



Pályageometriai alapfogalmak

Főpontok kitűzése:
• ív eleje
• ív vége
• átmeneti ív eleje
• átmeneti ív vége
• min. 200 m, megbízható ívpont
• min. 400 m, megbízható egyenes pont
• kitérő főpont
• kitérő sarokpont

Ezután a pontok besűrítése következik 20-50 m-re

Vasúti pálya kitűzése



Közlekedési pályák

Vasúti pályák kialakítása

előadás vázlat



Az alépítmény kialakítása és méretezése
Az alépítménnyel szemben támasztott követelmények:
• teherviselési feladat ellátása
• max. forgalomlebonyolítási biztonság
• időjárás hatásainak levezetése
• minimális fenntartási igény
• környezetvédelmi és esztétikai szempontból illeszkedjen a tájba

Az igénybevétel összetevői:
• saját tömeg (statikus)
• felépítmény tömege (statikus)
• vonatteher (dinamikus)

- normál nyomtáv: 225 kN
- keskeny nyomtáv: 125 kN



Az alépítmény kialakítása és méretezése
Az igénybevétel 
nagysága:
•oldalerők elhanyagolhatók
•statikus alapteher
•sebességfüggő dinamikus 
tényező alkalmazása



Az alépítmény kialakítása és méretezése
Hazai méretezési eljárás keresztaljas 
felépítmény esetére:
•szükséges rugalmassági modulus meghatározása



Az alépítmény kialakítása és méretezése
Alépítmény jellegzetes kialakítása:



Az alépítmény kialakítása és méretezése
A vasúti alépítmény teherbírásának változása:
• időjárási viszonyok
• domborzati viszonyok
• földműkorona állapota
• víztelenítő berendezések helyes működése

Vasúti felépítmények tönkremenetelének folyamata
• megengedettnél nagyobb benyomódások
• talajszemcsék és zúzottkő ágyazat keveredése
• fekszinthibák
• alépítmény mélyebb rétegei is átáznak



Az alépítmény kialakítása és méretezése
Vasúti alépítményi védőrétegek feladatai:
• terhelés egyenletes elosztása
• rétegek elválasztása
• alépítmény védelme a csapadékvíztől
• vízelvezetés
• szűrési szerep
• teherviselő rétegrendszer megerősítése
• fagyvédelem
• rezgéscsökkentés



Az alépítmény kialakítása és méretezése
Fontosabb védőréteg típusok:
• homokos kavics védőréteg
• geoműanyagok

• geotextíliák
• geomembránok
• georácsok
• geohálók
• geocellák
• geokompozitok

• aszfalt védőréteg



Az alépítmény kialakítása és méretezése
Aszfalt védőréteg jellemzői:
• alkalmazkodik a védőréteg alatti pálya 

alakváltozásához
• fáradási ellenállása nagy
• dinamikus terhelés hatását tompítja
• jól tömöríthető
• gyakorlatilag vízzáró
• tökéletesen rétegelválasztó
• csökkenti a fagyveszélyt
• pontos fekvésű réteg készíthető
• teherelosztó hatású
• hosszú élettartam
• zaj- és vibrációcsökkentő hatású



Az alépítmény kialakítása és méretezése



A felépítmény méretezése
Felépítmény igénybevételei:
• Függőleges erők: a járművek súlyából származó erők, melyek a 

sínben hajlító és nyírófeszültségeket idéznek elő.
• Oldalerők: a vasúti pálya kényszerpálya jellegéből fakadóan a 

járművek kerekeit a sínek megvezetik, a nyomkarima ezzel 
oldalirányú erőket ad át a felépítménynek. Ezek az erők az 
ívekben fokozottabban jelentkeznek.

• Hosszirányú erők: a járművek gyorsításakor és fékezésekor 
jelentkeznek, de ide sorolhatjuk a járművektől független, gátolt
dilatáció hatására bekövetkező húzó és nyomóerőket is, melyek 
főleg hézagnélküli vágányokban jelentkeznek.



A felépítmény méretezése
A ható erőket nem merev, hanem rugalmas-viszkózus alátámasztás 
veszi fel

A felépítmény statikus igénybevételeinek meghatározása az 
ágyazat rugalmasságának figyelembevétele nélkül



A felépítmény méretezése
A felépítmény statikus igénybevételeinek meghatározása az 
ágyazat rugalmasságának figyelembevételével



A felépítmény méretezése
Dinamikus járműterhek összetevői
•pályahibák
•vonatsebesség hatása
•lapos kerék ütőhatása

Oldalerők figyelembe vétele
•tehermentes kerekeken lépett fel
•függőleges tengelyerőből számítható



A felépítmény méretezése
A felépítmény egyes elemeinek méretezése a 
felépítmény igénybevételeinek ismeretében

Sínek méretezése
Sínekben ébredő feszültség
•sajátfeszültség
•dilatációs feszültség
•ívben fektetett sín feszültsége



A felépítmény méretezése
A keresztaljak méretezése
Igénybevétele a sínnyomás amely 
kisebb mint a statikus kerékterhelés.

Keresztaljak és az ágyazat kapcsolata



A felépítmény méretezése
A sínleerősítések méretezése

Sínleerősítések igénybevétele
• járműteher
• dilatációs erők
• sínleszorító erők



A felépítmény méretezése
Az ágyazat méretezése
Az ágyazat igénybevétele
• nyomás átadása a keresztalj teherátadó felülete és az 

alépítmény között.



Felépítmény szerkezete - sínek
Sínek feladatai:
• alátámasztja a gördülő járműveket
• vezeti a járműveket a nyomkarimákon keresztül
• vonóerő átviteli felület
• elektromos vezető

Sínek kialakulása

fa 
nyompályák



Felépítmény szerkezete - sínek
Sínek kialakulása

öntöttvas lemezes 
fa nyompályák

a) gombafejű sín
b) halhas alakú sín



Felépítmény szerkezete - sínek
Sínek kialakulása

kettősfejű hengerelt 
sín

hengerelt 
szélestalpú sinek



Felépítmény szerkezete - sínek
Szélestalpú sínek részei

• öntöttvas sín – 1m
• 1900 körül – 12-15 m hosszú szabadon dilatáló sínek
• 1928: 48-as sín – 18-24 m hossz
• hosszúsínes vágányok max. 120 m-ig

Sínek hossza



Felépítmény szerkezete - sínek
Jelenleg használt sínszelvények

UIC 54-es sín UIC 60-as sín



Felépítmény szerkezete - sínek
Jelenleg használt sínszelvények

Phoenix sín Tömbsín



Felépítmény szerkezete - aljak
Aljak feladatai:
• alátámasztja a síneket
• nyomtáv és síndőlés biztosítása
• vágányon ébredő hossz- és keresztirányú erő továbbítása
Jellegzetes vágány 
rendszerek

• keresztaljas
• kombinált
• magánaljas
• hosszaljas
• aljnélküli



Felépítmény szerkezete - aljak
Keresztaljas vágányrendszerben használt jellegzetes aljak
Faaljak
Előnyök
• kisebb tömeg
• könnyű megmunkálhatóság
• jó szigetelőképesség
• sínek viszonylag egyszerű 

leerősíthetősége
• túligénybevételekkel

szembeni kis érzékenység
• a hulladék felhasználhatósága
• nagy rugalmasság

Hátrányai:
• kisebb élettartam
• érzékenység gombásodásra, 

korhadásra
• gyúlékonyság
• hosszadalmas és nehézkes 

gyártás, tárolás
• a kis tömege a vágány 

állékonysága szempontjából 
– főleg az utóbbi időben a 
hézagnélküli vágányok 
elterjedésével – hátrányos.



Felépítmény szerkezete - aljak
Keresztaljas vágányrendszerben használt jellegzetes aljak
Vasaljak
Előnyök
• hosszú élettartam
• nagy ágyazati ellenállás.

Hátrányai:
• nehezen fektethető;
• nehezen aláverhető;
• a faaljnál is kisebb tömege 

miatt a vágány stabilitása 
szempontjából nem kedvező

• viszonylagosan drága



Felépítmény szerkezete - aljak
Keresztaljas vágányrendszerben használt jellegzetes aljak
Vasbeton aljak
Előnyök
• nagy teherbírás
• hosszú élettartam (50 évre 

becsülhető)

• stabil
• kevesebbet kell szabályozni
• nagyobb oldalirányú stabilitás



Felépítmény szerkezete - sínleerősítések
Sínleerősítések feladata:
• szilárd de rugalmas kapcsolat a sín és az alj között
Sínleerősítésekkel szemben támasztott követelmények

• megfelelő kapcsolat a sín és a keresztaljak között
• akadályozza meg a sín hosszirányú elvándorlását
• védje az alj felületét a káros sínnyomástól
• minél kevesebb alkatrészből álljon
• megfelelően rugalmas legyen függőleges- és oldalirányban
• gyors le- és felszerelés
• min. karbantartási igény
• ne lazuljon meg



Felépítmény szerkezete -
sínleerősítések

Sínszeges sínleerősítés
• kampós fejű sínszeg alkalmazása
• alátétlemez alkalmazása
• kilazulás problémája



Felépítmény szerkezete -
sínleerősítések

Síncsavaros sínleerősítés
• fába menetet vág
• kezdetben kettős 

feladatok láttak el
• sínszeggel 

kombinált 
megoldás is volt



Felépítmény szerkezete -
sínleerősítések

Vasaljakon és betonaljakon alkalmazott síncsavaros 
sínleerősítések

• betéttuskós megoldás
• hullámos fabetét
• műanyag betét
• szükség esetén 

sínvándorlás gátló 
kengyel alkalmazása



Felépítmény szerkezete -
sínleerősítések

Alátétlemezes, merev leszorítólemezes sínleerősítések

• nagy keresztmerevség
• nagy leszorítóerő
• hézagnélküli 

vágányokon 
alkalmazott

• megakadályozza a 
sínvándorlást

• nagy építési kts.
• kis karbantartási kts.



Felépítmény szerkezete -
sínleerősítések

Alátétlemezes, csavarral lefogott 
szorítórugós megoldás

• csak a merev 
szorítóelemet kell 
cserélni

• nagyobb függőleges 
rugalmasság

• biztosabb szorítóhatás
• gépesíthető



Felépítmény szerkezete – sínek illesztése

Sínillesztések feladatai:

• sínek közötti folytonos 
átmenet biztosítása

• megfelelő teherbírás
• hevederes illesztésnél: 

dilatáció biztosítása

Sínillesztések fajtái:

• hevederkötéssel
• hegesztéssel
• dilatációs készülékkel 

(speciális esetekben, pl. 
hidakon, egyes vasutaknál 
a hézagnélküli pálya 
bizonyos pontjain, 
hézagnélküli és 
hagyományos pályák 
csatlakoztatásánál)



Felépítmény szerkezete – sínek illesztése

Hevederek kivitele

• lapos heveder a.)
• szögheveder b.)
• csont alakú 

szögheveder c.)
• ragasztott-szigetelt 

sínillesztés

Hevederes sínillesztés 
elhelyezése
• szilárd sínillesztés
• lengő sínillesztés
• ikeraljas sínillesztés



Felépítmény szerkezete – sínek 
illesztése

Sínhegesztések
• a dilatáció belső feszültségek formájában keletkezik
• villamos ellenállás-hegesztés 
• aluminotermikus hegesztés


