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ÖSSZEFOGLALÁS 

A doktori értekezésem témája az utóbbi pár évtizedben a geotechnikai létesítmények építésében előtérbe 

került geoműanyagokkal kapcsolatos. Munkámban a georácsok újszerű felhasználási módjával foglal-

kozom, s a vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített georácsok vágánygeometriát stabilizáló hatását vizsgá-

lom és elemzem. Az alapprobléma ismertetése után az elvégzett hazai és nemzetközi irodalomkutatás 

alapján kivonatosan ismertetem a rétegszerkezetekben alkalmazott georácsokkal nyert legfontosabb 

megállapításokat, tapasztalatokat, vizsgálati eredményeket. Ezután feltárom azokat a részterületeket, 

amelyek lehetőséget nyújtanak a georácsos rétegerősítés témakörében új, tudományos eredmények el-

érésére. 

 

Ph.D. disszertációm megírására a hazai vasúthálózaton nagyon súlyos mértékben elterjedt sebességkor-

látozások gondja indított. Az nyilvánvaló, hogy a lassújel után szükséges gyorsítás többlet energiát igé-

nyel, s így pénzügyileg veszteséget jelent. Azonban ennek nagyságát adott vonal(ak)ra, hálózatra méré-

seken alapuló vizsgálat még nem állapította meg. Ugyanakkor a megszüntetés egyik – természetesen 

nem minden esetben alkalmazható – megoldása lehet, hogy a vasúti pályát szerkezetileg megerősítjük, 

viselkedését geometriailag (is) stabilabbá tesszük. Erre szolgálhat a közvetlenül a zúzottkő ágyazat alá 

beépített georács. Disszertációmat négy témakör köré építettem fel, amelyek a következők: 

– a vasúti sebességkorlátozások után szükséges gyorsítások miatti többletenergiák mérése, számí-

tása és gazdasági hatásának megállapítása 

– a georács erősítésű vasúti zúzottkő ágyazat laboratóriumi vizsgálatai, 

– a vágánygeometria változásának elemzése két próbaszakaszokon végzett vizsgálatok által, 

– valamint a georáccsal erősített rétegszerkezet diszkrét elemes modellezése. 

 

A végrehajtott laboratóriumi, helyszíni és számítógépes vizsgálatok olyan egységet alkotnak, amellyel 

széleskörűen elemezhető és értékelhető a vágánygeometriai stabilizálás céljából beépített georácsok 

hatása. 

 

Munkámban olyan újszerű módszereket is alkalmazok, mint pl. a laboratóriumi többszintes nyíróládás 

vizsgálat, amelyet eddig a georács erősítésű zúzottkő ágyazat értékelésére eddig senki sem használt. 

Ezeken kívül kiemelten fontosnak tartom a PFC
3D

 programmal végzett diszkrét elemes szimulációt is, 

amellyel a laboratóriumi vizsgálataim során górcső alá vett két különböző típusú georács károsodási és 

tönkremeneteli módját és formáit modellezem. A beépítési próbaszakaszokon a vágánygeometria válto-

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.005



 

 
  

 6 

Fischer Szabolcs 

doktori értekezés 

A vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített georácsok 

vágánygeometriát stabilizáló hatásának vizsgálata 

zásának vizsgálata részben precíziós magassági szintezésekkel kapott mérési adatokon nyugszik, részben 

pedig az FMK-004 mérővonat általános, valamint a lokális hibákra vonatkozó minősítését dolgozom fel. 

A négy témakörhöz tartozó vizsgálatokkal határoztam meg, hogy milyen körülmények között, milyen 

feltételek teljesülése esetén alkalmas a vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített georács réteg geometriailag 

stabilizálni a vágányokat. 

 

Az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján, tudományos módon téziseket fogalmaztam meg, amelyeket 

a dolgozatom végén külön fejezetben összesítettem. 
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ABSTRACT 

The topic of the author’s Ph.D. thesis is related to geosynthetics which are used in geotechnical 

engineering in the past few decades; more precisely he is dealing with the investigation of railway track 

geometry stabilisation effects of geogrid layers under ballast bed. After the author introduced the main 

problem, he demonstrated the lack of important research topics found in the Hungarian and international 

literature related to geogrid-reinforced railway ballast. Then he pointed out to the sub-topics, where new, 

scientific thesis can be written. 

 

The author was inspired to write his Ph.D. dissertation by the problem of many speed restrictions in the 

Hungarian railway lines. Speed restricions cause a lot of energy loss due to acceleration of trains after 

them but they cost a lot of money too. The amount of this energy and money certified by real measures 

on locomotives have not determined and calculated yet. One of the possible solutions for the elimination 

of track faults is to reinforce railway sub- and/or superstructure but it cannot be used anytime. This kind 

of reinforcement is geogrid-reinforced railway ballast.The Ph.D. thesis was built up around four topics: 

– measure and calculation of additional acceleration energy due to railway speed restrictions, 

– geogrid-reinforced railway ballast’s laboratory investigations, 

– field tests and their evaluations, as well as 

– discrete element modelling. 

 

These investigations constitute a complex analysis which is adequate for wide assessment of the effect of 

geogrid layers built under railway ballast by reason of track geometry stabilisation. 

 

The author used modern methods, e.g. laboratory multi-level shear box tests which has not been utilized 

for evaluation of geogrid-reinforced railway ballast yet. Simulations with PFC
3D

 are similarly important 

which was adequate for modelling the defect and split shape of two different geogrid types investigated 

in laboratory too. Field tests are based on measured data received by accurate vertical surveying and 

measures of FMK-004 (railway track geometry) recording car. 

The author verified with his related investigations what kind of circumstances there should be that 

geogrid layer under ballast bed could stabilise track geometry. 

 

Based on the results received by investigations, the author formulated theses summarized in a discrete 

chapter in the end of dissertation.  
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1. BEVEZETÉS 

1.1. Általános bevezető gondolatok és témalehatárolás 

1.1.1. Általános bevezető gondolatok 

Földünk védelme szempontjából a környezetvédelem és a környezettudatosság egyre jobban előtérbe 

kerül, és e miatt olyan technológiákat érdemes alkalmaznunk az élet minden területén, amelyek a lehető 

legnagyobb mértékben igazodnak az említett célkitűzéshez. Megjegyzendő, hogy mind az ipari, mind a 

közlekedési szektor óriási mennyiségben használ fel fosszilis energiahordozókat, amellyel a légkörbe 

kijutó CO2 és egyéb káros anyagok mennyiségét jelentősen növelik [KTI: 

http://www.kti.hu/index.php/szolgaltatasok/trendek-grafikus-adatbazis/trendek---grafikus-adatbazis]. A 

jövő emberének fennmaradása és egészséges életének biztosítása szempontjából el kell gondolkodnia 

azon, hogy a modal splitben a személygépkocsis egyéni közlekedés magas részarányát csökkentse, vagy 

áttérjen környezetbarát üzemanyagok, esetleg akár a megújuló energiaforrások jelentős mértékű felhasz-

nálására. A modal split jó irányban történő megváltoztatását a közösségi közlekedés széles körben törté-

nő elterjesztésével és preferálásával lehet egyszerűen megoldani, ellenben ehhez a manapság tapasztal-

ható viszonylag alacsony szolgáltatási színvonalat és a magas menetjegy- és bérletárakat is elfogadható-

vá kell tenni. Ezeken belül a közúti közlekedéssel szemben a környezetbarát üzemű villamos vontatású 

vasúti közlekedést érdemes előnyben részesíteni, amelynek a jövőben a szárazföldi közlekedés egyre 

meghatározóbb részének kell lennie a személy- és teherszállítás területén is. 

 

Mindezen célok mihamarabbi eléréséhez jelentős pénzügyi források (külföldi támogatások és hazai tőke 

egyaránt) szükségesek, amelyekből a vasúti infrastruktúra magas szintű kiépítését, valamint korszerű 

járműpark beszerzését lehet megvalósítani. Amennyiben az általam felvázolt szcenárió beteljesül, a 

vasúti infrastruktúra területén kiemelten fontos lesz az új építések, rehabilitációs átépítések gazdaságos 

megvalósítása, a karbantartási beavatkozások számának jelentős mértékű csökkentése. Véleményem 

szerint ehhez a modern építőanyagok és technológiák felhasználása nélkülözhetetlen lesz.  
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1.1.2. Motiváció és célkitűzések 

Kiemelendő, hogy a disszertációmban kizárólag a hagyományos zúzottkő ágyazatos felépítményű vasúti 

vágányok és a geometriai stabilitásuk hosszabb távú megőrzése kérdéskörével foglalkozom. Ennek az az 

oka, hogy 

 a világon az UIC adatai alapján 98,8 %-ban (kb. 1,1 millió km) ágyazatos felépítményű nagy-

vasutak üzemelnek, és kizárólag 1,2 %-os arányt tesznek ki merevlemezes szerkezetű nagyse-

bességű vasutak, valamint mágnes vasutak [Weinreich, 2011]. 

 Magyarországon általában csak hidakon és alagutakban alkalmaznak merevlemezes nagyvasúti 

felépítmény-szerkezeti megoldásokat. 

 A zúzottkő ágyazatos és a merevlemezes vasúti pályák karbantartási munkálatainál merőben 

másra helyeződik a hangsúly. A romlási folyamat gyorsaságát tekintve a zúzottkő ágyazatos fel-

építmények – elsősorban vágánygeometriai szempontból – hátrányosabb megoldást képviselnek. 

 

Az 1.1. fejezetben felvázolt vasúti infrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatosan több gond megfogalma-

zása is időszerűnek tűnik. Sajnos az utóbbi két évtizedben
1
 a hazai vasútvonalak fenntartására a minden-

kori magyar kormányok nem fordítottak akkora pénzösszeget, amely a megkövetelhető szint kialakítá-

sához-fenntartásához szükséges lett volna. Bár ISPA, KÖZOP, EU, EIB, PHARE, stb. forrásokból vé-

geztek jelentős vasúti infrastruktúra-fejlesztéseket, de ezek csupán a teljes vonalhálózat rövid hosszára 

terjedtek ki. A pályakarbantartásra fordítható pénzösszegek szűkösek, amelynek egyértelmű következ-

ménye, hogy képtelenség az összes pályahiba szakszerű kijavítása, megszüntetése. 

 

A hibák megszüntétésének elmaradása miatt a meglévők tovább romlanak, valamint újabbak jelenhetnek 

meg
2
 (1.1. ábra). A pályafenntartási előírásokban [MÁV, 1987] meghatározott mérethatárok túllépése 

esetén korlátozni kell a vonalszakaszra engedélyezett sebességet, azaz lassújelet kell bevezetni [Fischer, 

2011c]. Ezen sebességkorlátozások végénél többlet gyorsítási energiaigény jelentkezik, ahhoz az állapot-

hoz képest, mintha konstans sebességgel haladhatott volna végig a szakaszon a vasúti szerelvény.  

                                                 

1
 1992-ig biztosított volt a megfelelő karbantartás, 1993 elején a források drasztikus csökkentése miatt mintegy 1600 km sebes-

ségkorlátozás bevezetése vált szükségessé. 

2
 A vasútvonalaink nagy része sebességkorlátozásokkal teletűzdelt, amelyek mind növelik a vasúti járművek energiafogyasztását, 

illetve a megnövekedett menetidők miatt a vasúti személy- és teherszállítás szolgáltatási színvonala és versenyképessége hanyatló-

félben van. E miatt megfelelő szakmai-politikai-gazdasági döntések meghozatalára van szükség. 
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A disszertációmban mérésekkel alátámasztva kidolgozom egy olyan módszert, amellyel számszerűsíteni 

lehet ezeket a gyorsítási energia többleteket. A Budapest-Kelenföld – Győr vasúti vonalszakaszra kikal-

kuláltam egy éves időintervallumra az elpazarolt gyorsítási energia mennyiségét, és kimutattam, hogy ez 

nemzetgazdasági tekintetben is nagyon jelentős anyagi terhet jelent. 

 

Továbbhaladva a gondolatmenetben, megjegyzendő, hogy a pályaromlás természetes fizikai folyamat, 

amely megállíthatatlan és megfordíthatatlan, s idejében elvégzett, szakszerű karbantartási munkálatokkal 

is kizárólag csak kézben tartható (a téma tárgyalásával részletesebben az 1.2.1. fejezetben foglalkozom). 

A pályaromláshoz egy kezdeti hiba, valamint károsító hatások szükségesek. A pályahiba méreteltérés-

ként adott, hiszen mint minden mérnöki szerkezetnél, a vasútépítésben is csak méreteltérésekkel lehet a 

kivitelezési-karbantartási munkálatokat végrehajtani. A károsító hatást elsősorban a forgalom jelenti, de a 

környezeti hatásokról (pl. időjárás) sem szabad megfeledkezni. A pályaromlás két, általában jól elkülö-

níthető részre osztható: geometriai romlási szakasz és szerkezeti károsodási szakasz [Vaszary, 1999]. 

Elsődlegesen a geometriai szakasszal kell foglalkozni, amelyben a vasúti vágány geometriai torzulása 

következik be, először méreteltérések, majd mérethibák formájában. Amennyiben a romlás sebességét 

kívánjuk csökkenteni, nem elegendő kizárólag FKG szabályozások elvégzése, hanem különböző szer-

kezeti változtatásokra is szükség van. Ilyen pl. a nagyobb tömegű sínszálak, keresztaljak, modernebb 

rugalmas, egyben magas leszorító erőt biztosító sínleerősítések; a zúzottkő ágyazat erősítése ágyazatra-

gasztással, vagy geoműanyagokkal; alépítmény-erősítés stb. alkalmazása. E módon kevésbé és lassab-

ban alakulnak ki a pályahibák, illetve a vágányszabályozások közötti időintervallumot növelni lehet, 

amely természetesen meghatározó nemzetgazdasági jelentőséggel is bír
3
. Ezen kívül amennyiben nin-

csenek pályahibák, vasúti sebességkorlátozásokra sincs szükség, azaz a lassújelek utáni gyorsítási több-

letenergia költsége sem terheli a járművek üzemeltetőit. 

 

A fenti szerkezeti változtatások közül a zúzottkő ágyazat alá beépített georácsokat választottam disz-

szertációm fő témájaként, hiszen ezt a technológiát viszonylag rövid ideje, s csak kevés gyakorlati ta-

pasztalattal, értékelő elemzéssel alkalmazzák a vasútépítés területén vágánygeometriai stabilizálás céljá-

ból.
4
 Az 1.2-1.3. ábrák a georácsokra jellemző ún. alakkal zárási („interlocking”) tulajdonságot mutat-

ják. A rétegszerkezet belső nyírószilárdságának (belső nyírási ellenállásának), s így teherbírásának növe-

                                                 

3
 Ennek részletesebb elemzése meghaladja a Ph.D. disszertációm kereteit, ellenben jövőbeni kiemelt kutatási irányvonalként 

megfogalmazandó. 

4
 Természetesen a georácsos stabilizálás nem segíthet minden sebességkorlátozás esetében, hiszen azok egy részének olyan 

oka van, amely megszüntetéséhez alkalmatlan egymagában ez a stabilizáció. 
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lése lényegét a tört szemcsés kitöltő anyag és a síkrács együttdolgozása jelenti (a téma tárgyalásával rész-

letesebben az 1.3. fejezetben foglalkozom). A zúzott kőanyag behatol a rácsosztás alkotta hézagokba, és 

a rácsrudakba belekapaszkodik. Erre az együttdolgozó rétegre ülnek rá a további szemcsék, amelyek tört 

felületi kialakítása szintén kedvező a szemcsés halmaz belső nyírási ellenállása (nyírószilárdsága) szem-

pontjából. Alul létrejön egy rács-zúzottkő kombinált réteg, amely megakadályozza a szemcsék magas-

sági értelmű és oldalirányú szétrendeződését. Mintegy összefogott „paplant” hoz létre a georács, amely-

ben a szemcsék határozott, kényszerített módon megvalósuló együttdolgozása történik meg. 

 

 

1.2. ábra: A zúzottkő szemcsék georácsba illeszke-

dése [Tensar International Ltd., 2010] 

 

1.3. ábra: Az alakkal zárás jelensége [Tensar International 

Ltd., 2010] 

 

Így az ágyazatban úszó, dinamikus hatásoknak kitett keresztaljas vágány geometriailag stabilabb, a fek-

véshibák kialakulásával szemben ellenállóbb lesz. A járműterhek hatására a rácsrudakban és a rács-

csomópontokban igénybevételek lépnek fel, amelyeknek a georács kedvező fizikai tulajdonságai követ-

keztében ellenáll. Ezek közül a két legfontosabb a rács szakítószilárdsága és a szakadási nyúlás. A szakí-

tószilárdságnak megfelelően nagynak, míg a szakadási nyúlásnak megfelelően kicsinynek kell lennie. Ez 

utóbbi azért fontos, hogy kellő mértékű erőfelvételre legyen képes a rács, azaz ne térjen ki nyúlással az 

igénybevételek elől. Hiszen akkor – mint az például a nemszőtt geotextíliák esetében igaz – képtelen 

lenne jelentős erősítő hatást kifejteni [Fischer, 2011a]. 

 

Az elvégzett hazai és nemzetközi irodalomkutatás alapján kivonatosan ismertetem a rétegszerkezetekben 

alkalmazott georácsokkal nyert legfontosabb megállapításokat, tapasztalatokat, vizsgálati eredményeket. 

Ezután feltártam azokat a részterületeket, amelyek lehetőséget nyújtanak a georácsos rétegerősítés téma-

körében új, tudományos eredmények elérésére, amelyek az alábbiak: 

 a vasúti sebességkorlátozások miatti többlet gyorsítási energiák kalkulációja tekintetében nem 

foglalkozott egyik irodalom sem különböző típusú villamos üzemű vontatójárművek által egy 

∆V sebességlépcsős gyorsításnál elfogyasztott energiamennyiség kiszámításával, 

 sem laboratóriumi vizsgálatok, sem diszkrét elemes szimulációk eredményeivel alátámasztva 

nem határozták meg pontosan, hogy a geoműanyagos erősítések szemcsés anyaghalmazban 

 

 

 

 
 

 

Járműteherből 
származó erők 
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georácsban 

Húzóerő a 
georácsban 
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(vasúti zúzottkő ágyazatban) milyen mértékű belső nyírási ellenállás-növelést eredményeznek, 

valamint, hogy ez az erősítés mekkora nagyságú függőleges tartományban aktív, 

 a terepi vizsgálatok esetén egyik irodalomban sem foglalkoztak a georács erősítésű zúzottő 

ágyazatos felépítmények vágánygeometriára (keresztsüppedésekre, síktorzulásokra, fekszint-

hibákra) gyakorolt hatásával, csak a kialakuló süllyedéseket elemezték. Nem hajtottak végre 

több geoműanyag típust is górcső alá vevő méréseket sem a vágánygeometriai stabilizálás érté-

kelése céljából, 

 diszkrét elemes szimulációkkal senki sem bizonyította be, hogy a zúzottkő ágyazat alá beépített 

georács rétegek milyen károsodási, tönkremeneteli módokat mutatnak a geoműanyagok síkjá-

ban történő nyírásvizsgálatok esetén. 

 

Az említett részterületeken kívül megemlítendő, hogy a MÁV Zrt. (mint vasúti pályaüzemeltető) és a 

geoműanyag gyártók részéről konkrétan megfogalmazott feltételezés volt, hogy a zúzottkő ágyazat alá 

beépített georácsok és geokompozitok alkalmazásával a vasúti vágányok geometriai stabilizálása meg-

oldható, valamint az is, hogy ezzel a módszerrel a lokális hibás szakaszok (pl. vízzsákos részek) javítása 

egyszerűen és alacsony költséggel kivitelezhető. A Ph.D. disszertációmban elvégzett vizsgálatokkal ezt 

is be kívánom bizonyítani, vagy cáfolni. 

 

Összesítve az a célkitűzésem, hogy a fenti hiányosságokat a lehető legnagyobb mértékben pótoljam, 

ezzel is gazdagítva a témával kapcsolatos kutatási eredmények listáját. 

1.2. Általában a zúzottkő ágyazatos vasúti vágány geometriájának romlási 

folyamatáról és a vasúti pályák fenntartásáról 

1.2.1. A zúzottkő ágyazatos vasúti vágány geometriájának romlási folyamata 

Az építési, szabályozási munkák során az alkotóelemek, a szerkezetek méret- és minőségi eltérései, a 

kitűzési, a technológiai pontatlanságok miatt sohasem tudunk geometriailag (és szerkezetileg) tökéletes 

vasúti vágányt létrehozni. Bár ideális jellemzőktől eltérő állapot jön létre, amíg azonban a méret és minő-

ségi eltérések megengedett mértékűek, azaz a mérethatárokon belüliek, addig a pálya – az átvételi előírá-

soknak megfelelő sebességre – üzembe helyezhető [Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2010a]. 

Az idők folyamán a vonatforgalom igénybevételei kedvezőtlen változásokat okoznak a pályában, s ezek 

magát a romlási folyamatot jelentik. A vasúti pálya romlása szigorú fizikai törvényszerűségek szerint 
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játszódik le és visszafordíthatatlan folyamat. A romlás sebessége a karbantartási munkák révén befolyá-

solható, csökkenthető, mintegy „kézben tartható”, de még a legfegyelmezettebb karbantartási tevékeny-

séggel is csak lassítható, meg nem szüntethető. 

 

A geometriai romlást leíró matematikai formula explicit alakban kifejezve: 

 
2vmeCC o

  , (1.1) 

ahol 

„C” a vasúti pálya geometriai minősége, 

„C0” a kiinduló pályaállapot illetve a karbantartás minőségét jellemző tényező. 

„” a romlási ráta, 

„m” az átgördült elegymennyiség, 

„v” ekvivalens sebesség, 

 

Az (1.1)-es kifejezésben az „e” szám kitevőjében a mozgási energiával arányos mennyiség jelenik meg. 

Az elméleti romlási törvény matematikai függvénye az 1.4. ábrán látható, amely exponenciális görbe 

[Vaszary, 1999]. 

 

 

1.4. ábra: A pálya romlását leíró exponenciális görbe 

[Vaszary, 1999] 

 

1.5. ábra: A vágány geometriai állapotváltozásának 

elve [Horvát, 2011] 

 

Javulás (azaz a C értékének csökkenése) csak vágányszabályozási munka (pl. FKG) révén adódhat. Az 

1.5. ábra folytonos vonala a geometriai állapot romlását mutatja. A C érték csökkenése az FKG szabályo-

zások javító hatását jelenti. Rosszabb geometriai minőségű vágányban nagyobb mértékű javítás érhető el, 

azonban a létrehozott eredmény egyre nagyobb C értékkel jellemezhető, ami a szerkezet műszaki teljesí-

tőképességének csökkenését jelenti a megépítéstől/felújítástól eltelt idő és/vagy az azóta átgördült elegy-

tonna függvényében [Horvát, 2011]. 
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1.2.2. A zúzottkő ágyazat feladatai és romlása 

A zúzottkő ágyazatnak szilárdan, de rugalmasan kell a vágányt alátámasztania, s az alj alsó síkjáról érkező 

járműterheket a kiegészítő rétegre/alépítményre kell továbbítania. Kellő mértékű hossz- és keresztirányú 

ellenállást is kell adnia, amely a vágány fekvési és szerkezeti stabilitása miatt fontos. Tartósan kell biztosí-

tania a vágánygeometriai jellemzőket (irány, fekszint, túlemelés, síktorzulás). Fontos feladata a járművek-

től elvont energia csillapítása is. Előnye az alacsony költségű és gyors építés, a könnyen és gyorsan végre-

hajtható karbantartás, a nagy szilárdság, az időjárás-állóság, a jó zajcsillapítás [Universitas-Győr Nonprofit 

Kft., 2010a]. 

 

A zúzottkő ágyazat anyaga kohézió nélküli, szemcsés szerkezet, általában mélységi magmás kőzet-

anyagból (bazalt, gránit, andezit, gabbró, porfír), esetleg kemény mészkőből törik, majd osztályozzák. A 

viselkedés szempontjából fontos a szemeloszlás, a szemcsék hosszúkás, kubikus alakja, nagysága, érdes 

felülete, éles éle, a halmaz nagy belső súrlódása, s nem utolsó sorban a halmaz tömörsége. 

 

Hiányos aljalátámasztást adó ágyazat esetén, vaksüppedésekkel terhelt vágányban a sín és a leerősítések 

igénybevétele nagymértékben megnövekszik. A megengedettnél jóval nagyobb hajlítónyomatékok a 

sínek, a sínhegesztések repedéséhez, töréséhez vezethetnek. Ha az ágyazat rugalmasságát elveszti, túl 

merev lesz a keresztaljak alátámasztása. Ilyenkor ugyan csökken a sínek hajlítóigénybevétele, de nő az 

aljak alsó síkján átadódó erők nagysága. Ez az ágyazati szemcsék gyorsabb aprózódását, az ágyazati 

anyag alatta lévő rétegbe történő erőteljesebb benyomódását okozhatja. 

 

A zúzottkő ágyazat viselkedését az alábbi hatások befolyásolják: 

 vonatforgalomból származó terhek és mozgások, amelyek következtében a zúzottkő szemcsék 

aprózódnak, az éles élek legömbölyödnek, kopások lépnek fel, 

 az ágyazat karbantartottsági állapota, tömörsége, 

 a karbantartási munkák során végzett aláverések hatása, amely ugyancsak a kőanyag aprózódá-

sához és a szemcsék éleinek lemunkálódásához vezet, 

 a hőmérsékletváltozások következtében kialakuló belső feszültségek, amelyek a szemcsék apró-

zódását segítik, 

 az ágyazati anyag elszennyeződése felülről (szél behordta szennyeződések, rakományokból le-

csorgó és lehulló anyagok), 
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 az ágyazati anyag elszennyeződése alulról, azaz az alépítmény finom részecskéinek felpumpá-

lódása az ágyazatba, a réteghatáron kialakuló anyagkeveredés, 

 növényzet betelepedése az ágyazatba. 

 

A Német Vasutaknál (DB) szerzett tapasztalatok szerint (átlagos körülmények között) az ágyazatot 15 

évenként kell tisztítani, 30 év után pedig ágyazatcserét kell végrehajtani Lichtberger, 2005. 

 

A jó minőségű zúzottkő ágyazat tehát megfelelő szemeloszlású, kubikus alakú, éles élű, kellően tömörített 

szemcsék halmaza. Ebben a halmazban a vasúti járművek függőleges terhei a kővázon keresztül adódnak 

át az alatta lévő rétegekre, míg a vízszintes terheket a súrlódások, a passzív földnyomásszerű ellenállások 

egyensúlyozzák ki. Mindkét irányú erőfelvételben fontos a szemcsék egymásba kapaszkodása, együtt 

dolgozása. 

 

A külső hatások, elsősorban a sokmilliószor ismétlődő tengelyáthaladások és az időjárási hatások úgy 

alakítják át a halmaz viselkedését, hogy az a vágány geometriai fekvésjósága szempontjából egyre kedve-

zőtlenebbé válik. A szemcsék kopásai, a szennyeződések miatt csökken a belső súrlódás, a szemcsék 

„egyre önállóbb életet kezdenek élni”. A halmaz alaktartása változik. A vonatforgalom keltette rezgések 

következtében a rézsűkön az ágyazat lassan „lefolyik”, csökken az ágyazatváll szélessége, laposodik az 

ágyazati rézsű, eltűnik a padka. Ez elsősorban ívekben rontja a vágánygeometria tartósságát. A szemcsék 

pedig az ismétlődő terhek hatására, főleg gyenge kiegészítő réteg/alépítmény esetén benyomódnak az 

alattuk fekvő rétegbe, s egyre növekvő mértékű maradó alakváltozások, azaz süppedések, vaksüppedések 

alakulnak ki. 

1.2.3. A zúzottkő ágyazatos vasúti pályák fenntartása 

Ahogy azt az 1.2.1-1.2.2. fejezetekben bemutattam, a vasúti pálya egyrészt az átgördülő szerelvények, 

másrészt a környezeti és egyéb hatások következtében – a már építés utáni műszaki átadásnál sem töké-

letes pontosságú geometriai állapotához képest – romlásnak indul. Ez a romlás gyorsuló ütemű. Ameny-

nyiben a pályafenntartási előírásokban [MÁV, 1987] meghatározott C kategóriájú mérethatárokat elérik 

az adott vágányban mért általános minősítő értékek (SAD), vagy a lokális hibák értékei, akkor beavatko-

zás szükséges, amely karbantartási tevékenység végrehajtása vagy sebességkorlátozás bevezetése lehet. 

A hibák megszüntetésének – főleg financiális okok következtében történő – elmaradása miatt a meglévő 

állapot tovább romlik (ld. 1.4.-1.5. ábrák), valamint újabb hibák jelenhetnek meg. A vasútbiztonsági 
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szempontból szükséges intézkedés a leggyorsabb, de amint bizonyítani fogom, igen drága formája a 

vonalszakaszra engedélyezett sebesség korlátozása. 

 

Ezeknél a sebességkorlátozásoknál a vasúti szerelvényeknek az eredeti engedélyezett sebességükről le 

kell lassítaniuk a lassújel által megszabott kisebb sebességre, majd miután a teljes szerelvény áthaladt a 

lassújeles szakaszon, vissza kell gyorsítaniuk az eredeti sebességükre. Könnyen belátható, hogy ez a 

lassújelenként felmerülő lassítás-gyorsítás pár – a vontatási nemtől függetlenül – többlet energiát igényel 

ahhoz az állapothoz képest, amikor konstans sebességgel haladt volna végig a vonat. Ezt a többlet ener-

giamennyiséget valakinek meg kell finanszíroznia. Szintén meg kell említeni a lassújelek menetidőkre 

gyakorolt hatását, amely természetesen hasonlóan jelentős, bár pénzben nehezebben kifejezhető, mint az 

energiafelhasználás. 

 

Össze lehet hasonlítani egy adott pályahiba kijavításának költségét, és a miatta bevezetett sebességkorlá-

tozás okozta többlet vontatási (gyorsítási) energia, illetve a menetidő-növekedés okozta plusz személyi 

és egyéb költségeket. Az adott vasútvonal forgalmi összetétele, sűrűsége, és az átgördült elegytonna 

értékek függvényében akár már egy hónapig érvényben lévő lassújel többletköltsége felemésztheti az 

egyszerűbben kezelhető hiba kijavítási költségének megfelelő pénzösszeget. Ilyen szemszögből vizsgál-

va a sebességkorlátozásokat, kijelenthető, hogy jelentős nemzetgazdasági jelentőségük van, és megszün-

tetésükről gondoskodni szükséges. 

1.3. Közvetlenül a vasúti zúzottkő ágyazat alá fektetett georácsok hatása 

A pályahibák gyakori kialakulását és ezzel együtt a sebességkorlátozások bevezetését elkerülendő, a 

zúzottköves-keresztaljas vasúti vágány valamilyen geometriai stabilizálása, azaz a fekvésgeometria rom-

lási ütemének lassítása szükséges. Erre többféle lehetőség létezik. Ezek általában geotechnikai alapúak, 

de számos felépítményszerkezeti megoldás is rendelkezésre áll. A geotechnikai alapú megoldások cso-

portjába a különböző altalaj-, valamint alépítmény megerősítések (pl. stabilizációk, geoműanyagos erősí-

tések), a felépítmény-szerkezeti változtatásokhoz pedig például a nagyobb tömegű keresztaljak és vasúti 

sínek, a kedvezőbb leszorító erőt és keretmerevséget biztosító rugalmas sínleerősítések, ágyazatragasztá-

sok, stb. tartoznak. A fekvésgeometria tartósságának biztosítására az utóbbi időben kezdődtek kísérletek 

közvetlenül a zúzottkő ágyazat alá fektetett georácsokkal. Az utóbbi három évtizedben széleskörűen 

elterjedtté vált a geoműanyagok talajanyagok erősítésére történő használata [Sarsby (ed.), 2007; 

Szepesházi, 2008]. A geoműanyagok általánosságban véve a talajok egyes – az építendő szerkezet 

szempontjából – hiányzó tulajdonságait hivatottak pótolni. Leggyakrabban többlet húzó- és esetenként 
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nyírószilárdságot biztosítanak a földszerkezeteknek. Ilyen típusú talajerősítésnél a talajanyag a nyomóerő 

mellett – a megfelelő talaj-georács kapcsolat fennállása esetén, a hossz- és keresztirányú georács bordák, 

valamint a csomópontok révén – húzóerők felvételére is képes, így közel hasonló elven működő szerke-

zetet kapunk, mint a vasbeton, ahol a nyomóerők jelentős részét a beton, míg a húzóerőket a betonacélok 

veszik fel [Fischer és Horvát, 2010a; Fischer és Horvát, 2010b]. 

 

A georácsokra jellemző ún. alakkal zárási („interlocking”) tulajdonságot az 1.2-1.3. ábrák mutatják. A 

rétegszerkezet belső nyírószilárdságának, s így teherbírásának növelése lényegét a tört szemcsés kitöltő 

anyag és a síkrács együttdolgozása jelenti. A zúzott kőanyag behatol a rácsosztás alkotta hézagokba, és a 

rácsrudakba belekapaszkodik. Erre az együttdolgozó rétegre ülnek rá a további szemcsék, amelyek tört 

felületi kialakítása szintén kedvező a szemcsés halmaz belső nyírószilárdsága szempontjából. Alul létre-

jön egy rács-zúzottkő kombinált réteg, amely megakadályozza a szemcsék magassági értelmű és oldal-

irányú szétrendeződését. Mintegy összefogott „paplant” hoz létre a georács, amelyben a szemcsék hatá-

rozott, kényszerített módon megvalósuló együttdolgozása történik meg. Így az ágyazatban úszó, dinami-

kus hatásoknak kitett keresztaljas vágány geometriailag stabilabb, a fekvéshibák kialakulásával szemben 

ellenállóbb lesz. A járműterhek hatására a rácsrudakban és a rács-csomópontokban igénybevételek lép-

nek fel, amelyeknek a georács kedvező fizikai tulajdonságai következtében ellenáll. Ezek közül a két 

legfontosabb a rács szakítószilárdsága és a szakadási nyúlás. A szakítószilárdságnak megfelelően nagy-

nak, míg a szakadási nyúlásnak megfelelően kicsinynek kell lennie. Ez utóbbi azért fontos, hogy kellő 

mértékű erőfelvételre legyen képes a rács, azaz ne térjen ki nyúlással az igénybevételek elől. Hiszen 

akkor – mint az a nemszőtt geotextíliák esetében igaz – képtelen lenne jelentős erősítő hatást kifejteni 

[Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2010a]. 

 

A kialakuló „paplan” a járműterhelést egyenletesebben elosztva továbbítja az alatta lévő rétegre, ami 

által mérsékli a kialakuló süllyedések nagyságát. 

 

A megfelelő működést hatékony georács esetében annak alábbi tulajdonságai szavatolják: 

– a bordák és a rácspontok nagy és egymással közel egyenértékű szakítószilárdsággal rendelkeznek, 

– kicsiny a megnyúlásuk, 

– minimális a kúszási hajlamuk, 

– nagy a rácspontok csavarási szilárdsága (merevsége), 

– jól ellenállnak a sajátos környezeti hatásoknak (UV-sugárzás, vegyi, biológiai hatások). 
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Az Egyesült Királyságban a közelmúltban fejeződött be egy igen részletes, laboratóriumi és helyszíni 

kísérletekből álló vizsgálatsorozat, amely a merev csomópontú georácsok erősítő hatását vizsgálta vasúti 

ágyazatok esetében. A kísérleteket a Nottinghami Egyetem irányította, a számos résztvevő között megta-

lálható volt a Network Rail is [Sharpe, et al., 2006; Brown, et. al, 2006; Brown, et al., 2007; Aursudkij, 

2007; Thom, 2009]. 

 

Alkalmazási példákat mutatnak az 1.6-1.7. ábrák. 

 

 

1.6. ábra: A zúzottkő alá elhelyezett georács réteg beépítése [készítette: Dr. Horvát Ferenc] 

 

 

1.7. ábra: A zúzottkő alá elhelyezett geokompozit réteg beépítése [készítette: Dr. Horvát Ferenc] 

 

Mind a laboratóriumi, mind a helyszíni kísérletek mérései azt igazolták, hogy a georács növelte a fel-

építmény geometriai élettartamát. A durva szemeloszlású ágyazat legjobban egy nagyobb lyukbőségű 

(65x65 mm), merev csomópontú georáccsal dolgozott együtt. Ezzel a georáccsal a kialakuló, azonos 
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süllyedéshez tartozó tengelyáthaladások száma több mint 2,5-szer nagyobb volt, mint a rács nélküli eset-

ben. Ezzel a vágányszabályozások gyakorisága, így az ágyazati szemcsék aprózódását okozó aláverési 

alkalmak száma is redukálható. A rács beépítésével járó többletköltség – a kutatás számításai alapján – 

1-2 év alatt megtérül. Meg kell jegyeznem azonban, hogy a viselkedés értékelése csak a süllyedés jelen-

ségével foglalkozott. Teljesebb vasutas szemlélet megkívánta volna a vágánygeometria jellemzőinek 

(süppedés, síktorzulás) vizsgálatát is, elsősorban a jellemzők szórásának, azaz a geometriai homogenitás 

alakulásának elemzése segítségével. 

 

Összefoglalásul elmondható, hogy bár bíztató külföldi kísérletek történtek, de kevés még a tapasztalat a 

közvetlenül a zúzottkő ágyazat alatt alkalmazott georács ágyazatot és ez által vágánygeometriát stabilizá-

ló szerepéről. A közvetlenül az ágyazati anyag alá beépített rács, az alakkal való zárás következtében, 

meg tudja akadályozni az ágyazat szétrázódását, az ágyazati rézsű lefolyását. Növeli az ágyazati réteg 

belső nyírási ellenállását, a szemcsék összetartása miatt növekszik a járművekről érkező lengések csilla-

pítása. Ezek miatt mérsékli a járművek hatására kialakuló méreteltérések/mérethibák (irányhibák, süp-

pedések, síktorzulások) nagyságát, ennek következtében a ritkábban jelentkező beavatkozási igény miatt 

költségtakarékos megoldást jelenthet. 
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2. A DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE ÉS AZ 

ELVÉGZETT KUTATÁSOK TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 

A doktori disszertációm 3. fejezetében lényegre törően bemutatom a kutatási témámhoz kapcsolódó 

eddig megjelent főbb hazai és nemzetközi irodalmak fontos eredményeit és értékelem őket, valamint 

rávilágítok a publikációkban fellelt ellentmondásokra és hiányosságokra. Ezek alapján megfogalmazom 

hiánypótló kutatásom szükségességét e területen. 

 

A 4. fejezetben villamos üzemű vasúti vontatójárművek vezetőfülkéjében végzett energiamérések ered-

ményeinek kiértékelése alapján olyan számítási módszert dolgoztam ki, amellyel egyszerűen kalkulálha-

tó egy adott időszakra (egy nap, egy hét, stb.) akár egyetlen ∆V sebességlépcsős lassújel esetén, akár – az 

érvényes lassújel-kimutatás ismeretében – egy teljes vonalhálózat vonatkozásában a lassújelek utáni 

gyorsítási energiák értéke, amennyiben a vonalon átgördült elegytonna nagyságok vontatójárművenkénti 

bontásban rendelkezésre állnak. Ezzel a metódussal számszerűsíthetővé válik a már eddig is jelentős 

nagyságrendűnek ítélt többlet gyorsítási villamosenergia-mennyiség. 

 

A lassújelek okaként felhozható pályahibák kijavításánál szóba jöhető vasúti zúzottkő ágyazat alá 

beépített georácsos megoldásnak vizsgálom a vágánygeometriát stabilizáló hatását háromféle módon. 

 

Egyrészt az 5. fejezetben egy speciálisan erre a célra tervezett és gyártott többszintes nyíróládában elvég-

zett laboratóriumi kísérletsorozat eredményei alapján meghatározom a georács síkjától mért függőleges 

távolság függvényében a szemcsés anyaghalmaz belső nyírási ellenállás függvényét, valamint megadom 

a georács réteg szemcsés anyagban kifejtett belső nyírási ellenállás-növelő hatását. 

 

Másodrészt a 6. fejezetben két helyszínen, nagy forgalmú vasúti pályába történt különböző típusú 

georácsok beépítése utáni folyamatos magassági szintezési mérésekből kapott és ezekből számított 

eredmények, valamint a mérővonati adatok alapján minősítem a georácsok vágánygeometriát stabilizáló 

hatását mind a lokális hibák, mind az általános geometriai minőség szempontjából. Meghatározom, 

hogy milyen feltételek mellett hatásos, és melyek mellet nem, a georács erősítésű vasúti zúzottkő ágyazat 

alkalmazása. 

 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.005



 

 
  

 23 

Fischer Szabolcs 

doktori értekezés 

A vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített georácsok 

vágánygeometriát stabilizáló hatásának vizsgálata 

Harmadrészt a 7. fejezetben diszkrét elemes számítógépes szimulációval (PFC
3D

) modellezem a labora-

tóriumi kísérletsorozatomban (5. fejezet) megvizsgált két különböző típusú georács többszintes nyírólá-

dában történő viselkedését tömörítetlen és tömörített zúzottkő halmaz figyelembevétele esetén. A diszk-

rét elemes szimulációval a két geoműanyag többszintes nyíróládában tapasztalt tönkremeneteli módját és 

formáit is be kívánom bizonyítani olyan módon, hogy a georács síkjában a laboratóriumban és a PFC
3D

 

szimulációkban a nyomóerők (nyíróerők) összhangját biztosítom. 

 

A 8. fejezetben tézisek formájában közlöm a doktori disszertációmban végzett kutatásaimhoz kapcsolódó 

új, tudományos eredményeimet. 

 

A 9. fejezetben a doktori disszertációmhoz kapcsolódóan további kutatási lehetőségekre hívom fel a figyel-

met, amelyekkel a jövőben érdemes kiegészíteni az ezzel a témával foglalkozó tudományos kutatásokat. 

 

A dolgozat végén megadom a doktori disszertációm készítéséhez felhasznált irodalmak jegyzékét. 
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3. A VONATKOZÓ HAZAI ÉS NEMZETKÖZI IRODALMAK 

ÁTTEKINTÉSE, ÉS AZOK ELEMZŐ ÉRTÉKELÉSE 

3.1. A vonatkozó hazai és nemzetközi irodalmak áttekintése, valamint kritikai 

elemzésük és értékelésük 

Terjedelmi korlátok miatt a részletes irodalomkutatásomat a melléklet M1. fejezetében közlöm. 

3.1.1. A vonatkozó hazai és nemzetközi irodalmak kritikai elemzése és értékelése a 

vasúti sebességkorlátozások műszaki, gazdasági és humán hatásai tekintetében 

A vasúti sebességkorlátozások műszaki, gazdasági és humán hatásai témakörben megjelent publikációk 

tekintetében a műszaki következmények tisztázottak, megkérdőjelezhetetlenek. A gazdasági hatások 

tekintetében azonban fel kell hívni arra a tényre a figyelmet, hogy Küzdy (2010), illetve Tóth és Kovács 

(2011a), valamint Tóth és Kovács (2011b) a gazdasági számításoknál nem említenek semmilyen igazoló 

méréseket a villamos és dízel üzemű vontatójárművek gyorsítási energiáinak meghatározásakor, azaz 

kalkulációikat méréssel nem támasztják alá. Ugyanakkor véleményem szerint Tóth és Kovács (2011a), 

illetve Tóth és Kovács (2011b) ismertetett, számításban figyelembe veendő paraméterei túlságosan apró-

lékosak, amelyek egy nagyobb hálózatra elvégzendő kalkuláció esetén nagymértékben megbonyolítják a 

számításokat, ezen kívül használatuk fontosságát és szükségességét semmilyen érvvel nem támasztották 

alá az szerzők. 

 

Ugyanez igaz Jong és Chang (2005a), illetve Jong és Chang (2005b) irodalmakra is, amelyek bár komoly 

matematikai apparátust alkalmaznak (numerikus integrálást és hibacsökkentő algoritmust), ellenben 

kizárólag szimulációs eredményekre és azok összehasonlító értékelésére támaszkodnak. Precíz, verifikáló 

méréseket ők sem tudnak felmutatni. 

 

Bai, et al. (2009) által közölt eredmények nagyon fontosak és minden vasúttársaságnak érdemes lenne 

elgondolkodni a javaslatain, hiszen a felesleges fékezések-gyorsítások jelentős többlet energiát 

igényelnek, és erőteljesebb fékkopást okoznak. Mindenképpen kiemelendő az a tény, hogy nem 

megfelelő műszaki-gazdasági megoldás az, hogy az eredeti kiépítési sebességnél alacsonyabb sebesség 

alkalmazható a vasúti szerelvények vontatásánál a sok pályahiba miatt, mivel ebben az esetben a 

versenyképesség nagymértékben csökken. Ezek figyelembevételével kizárólag átmeneti állapot lehet a 
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sebességkorlátozásokkal történő balesetbiztonság megőrzése, mindenképpen a megszüntetésükre kell 

koncentrálni. 

 

A vasúti sebességkorlátozások tárgyalásánál kiemelendő szempont a humán hatások tekintetbe vétele is. 

A mozdonyvezetők a sokszori éjszakai vezénylésekből fakadóan fáradtak, így a pályaállapot miatt 

bevezetésre került sebességkorlátozások maradék nélkül és megfelelő időben történő figyelembevétele 

komoly biztonsági veszélyeket rejt. Dorrian, et al. (2006) részletesen elemzi húsz férfi mozdonyvezető 

bevonásával végrehajtott vonatszimulátoros kísérletsorozat eredményeit. Egyértelműen bizonyítja, hogy a 

nagyon fáradt mozdonyvezetők reakcióideje nő, azaz később veszik észre a sebességkorlátozásokat jelző 

táblákat, és a fékezést is ebből kifolyólag később kezdik, de az alkalmazott fékerő is alacsonyabb, mint az 

műszakilag szükséges lenne. Emiatt gyorsabban haladnak a sebességkorlátozásos pályaszakaszokon. A 

kevésbé és a közepesen fáradt mozdonyvezetők stílusát többletfékezések és erőteljesebb gyorsítások 

jellemzik, így az ő vezetésük bár nem balesetveszélyes, mint a jelentősen fáradt mozdonyvezetőké, 

ellenben igen gazdaságtalan. 

 

Mindenképpen szükségét érzem egy olyan kalkulációs módszer kidolgozásának, amely egy korrekt 

mozdonyos méréssorozat eredményeire támaszkodik. A módszernek a lehető legprecízebbnek kell 

lennie annak figyelembevételével, hogy minimális számú korrekciós tényezőt legyen szükséges hozzá 

alkalmazni, ezen kívül megfelelő legyen egy olyan kalkulációhoz, amellyel hálózati szinten is ki lehet 

számítani a sebességkorlátozások okozta gyorsítási többletenergiákat különböző vontatási nemek 

(villamos áram és dízel) esetén. Ehhez a vasúti vontatójárművek vezetőfülkéjében – vagy egyéb más 

adatkiolvasási módon – kell regisztrálni a különböző kezdő- és végsebességű gyorsítások alkalmával az 

elfogyasztott villamos energia, vagy gázolajfogyasztás értékeit. Alkalmas gyorsítási energiaszámítási 

módot alapul véve (gyorsítóerő görbe meghatározása, mozgási energia képlete, stb.) a tisztán kalkulációs 

módszert pontosítani lehet a mozdonyos mérések eredményeivel, például regressziós függvények 

alkalmazásával. Az így kapott regressziós függvények – a függő (mért gyorsítási energia) és a független 

változó (számított gyorsítási energia) közötti magas determináltsági koefficiensek megléte esetén – 

igazolják, hogy számítással is pontos eredmények nyerhetők a gyorsítási energiák nagyságára. 

 

Ezen pontosított kalkulációs módszerrel akár egy vasútvonal egy meghatározott sebességkorlátozására, 

akár egy teljes országos hálózat összes lassújelére – tetszőleges időintervallumot figyelembe véve – 

számszerűsíteni lehet a sebességkorlátozások utáni gyorsítási energiákat, amennyiben az átgördült 

elegytonna adatok vontatójárművenkénti bontásban a szükséges szakasz(ok)ra és időintervallum(ok)ra 
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rendelkezésre áll(nak). Ilyen módon bizonyítani lehet a sebességkorlátozások nemzetgazdasági 

tekintetben is nagy anyagi terhét, illetve a felszámolásuk jelentőségét. 

3.1.2. A georács erősítésű zúzottkő ágyazatos felépítmény-szerkezeti megoldásokra 

vonatkozó hazai és nemzetközi irodalmak kritikai elemzése és értékelése 

A georács erősítésű zúzottkő ágyazatos felépítmény-szerkezeti megoldások műszaki, gazdasági 

jelentősége tekintetében ez idáig szinte kivétel nélkül csak idegen nyelvű irodalmak és publikációk 

jelentek meg, magyar nyelven Szengofszky és Lőrincz (2008) publikált, ellenben ők is elsősorban a 

külföldi kutatások eredményeit ismertetik. 

Idegen nyelven széleskörű kutatásokat végeztek, azonban több szempontból kritizálhatók az alkalmazott 

módszerek és a kiadódott eredmények mind a laboratóriumi vizsgálatok, mind a terepi beépítések, 

valamint a számítógépes szimulációk tekintetében. 

3.1.2.1. Laboratóriumi vizsgálatok 

A laboratóriumi vizsgálatok tekintetében elsődlegesen a méretarányosan kicsinyített mintákon végrehaj-

tott vizsgálatok említendők meg [Raymond, 2002; Raymond és Ismail, 2003], amelyek eredményei erő-

teljesen megkérdőjelezhetők, hiszen nem a valós vasúti vágányokba beépítésre kerülő zúzottkő szemcsé-

ket és geoműanyagokat alkalmaztak. A méretarányok is a különböző szerkezeti elemek esetén más és 

más értékek voltak (a tört szemcsés „ágyazati” anyag esetén M 1:12, a georács vastagsága esetén M 1:10, 

a georács hálómérete esetén M 1:3, a terhelőlap mérete esetén a keresztaljhoz terhelő felületéhez viszo-

nyítva kb. M 1:36…M 1:9). Ezzel az összeállítással semmiképpen sem lehet reális viselkedést modellezni 

a laboratóriumban, mivel a megállapított értékekbe ismeretlen torzítást vittek bele (kedvezőbb lett volna, 

ha minden léptéket azonosan, pl. M 1:10 értékre választották volna). Megemlítendő, hogy a vizsgálatok-

nál végrehajtottak egy olyan mérést is, amelynél a mikro georácsot közvetlenül a terhelőlap alá helyezték, 

és a leghihetetlenebb, hogy ebben az esetben mérték a legnagyobb erősítést. Ennek technológiai korlátai 

vannak, illetve a szemcsés anyag belső nyírószilárdságának erősítéséhez megfelelő vastagságú anyagtaka-

rásra van szükség, ami véleményem szerint Raymond (2002), valamint Raymond és Ismail (2003) kísér-

letei esetén nem állt rendelkezésre. 

 

Shin, et al. (2002) által publikált vizsgálatsorozat és eredményei bizonyítják, hogy akár több rétegű 

geoműanyag erősítésű szemcsés anyagszerkezet is hatékony lehet a plasztikus süllyedések csökkentésé-

ben. Ebben az esetben azt a tényt kell ellenérvként felhoznom, hogy egy ilyen rétegszerkezet kialakítása 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.005



 

 
  

 27 

Fischer Szabolcs 

doktori értekezés 

A vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített georácsok 

vágánygeometriát stabilizáló hatásának vizsgálata 

kizárólag új építésű vasúti vágányoknál elképzelhető. Ugyanis az az érdek, hogy a vasúti pályát mielőbb 

vissza lehessen adni a forgalomnak, általában nem teszi lehetővé azt, hogy a geoműanyag többrétegű 

lefektetéséhez szükséges vágánybontást és földmunkás technológiát széleskörűen alkalmazzák. Kivételt 

jelenthet a rövid, lokális hibák esete
5,6

. A leghatékonyabban nagy hosszokban beépítésre kerülő egyetlen 

rétegű (a kiegészítő réteg vagy ennek hiányában alépítményi koronasík és a zúzottkő ágyazat közé köz-

vetlenül fektetett) georács hoz megoldást, amelyet ágyazatrostálás, vagy teljes ágyazatcsere folyamán 

lehet installálni a vágány alá. 

 

Indraratna, et al. (2006), valamint Indraratna, et al. (2007) alapján érdemes figyelembe venni azokat a 

laborvizsgálati eredményeket, amelyek azt mutatják, hogy geoműanyagos erősítésekkel az ágyazat mind 

vízszintes, mind függőleges plasztikus alakváltozását csökkenteni lehet. Kritika illetheti azt a megállapí-

tást, hogy kizárólag geotextília alkalmazása esetén jelentősebb süllyedésmérséklés érhető el, mint kizáró-

lag georácsos erősítéssel. Ugyanis a geotextília erőteljes megnyúló képessége miatt képes jelentős mér-

tékben kitérni a terhelés elől, így főként elválasztó rétegként épül be földművekbe. 

A hivatkozott idegen nyelvű irodalmak közül egyik sem említi meg, hogy a közölt eredményeket hány-

szor ismételt mérések alapján kapták meg, ami mindenképpen hiányosság. 

 

Összességében egyértelműen kijelenthető az idegen nyelvű irodalmak laborvizsgálati eredményei alap-

ján, hogy a geoműanyagos vasúti ágyazaterősítés geometriai stabilizációja hatékony megoldást képvisel, 

ellenben egyik kutatócsoport sem határozta meg azt a tulajdonságát a geoműanyagos erősítéseknek, 

hogy a geoműanyag síkjától mért vertikális távolság függvényében milyen módon változik az ere-

detileg erősítés nélküli szemcsés anyaghalmaz esetén a belső nyírási ellenállás. Ezzel egy olyan 

„lyukat” hagytak a témakör tárgyalásában, amivel a miatt is érdemes foglalkozni, mert egyelőre senki 

sem tudja laboratóriumi vizsgálatok eredményeivel alátámasztva teljes bizonyossággal meghatározni, 

hogy a geoműanyagos erősítések szemcsés anyaghalmazban történő, belső nyírási ellenállás növelése 

milyen mértékű, valamint, hogy ez az erősítés mekkora nagyságú függőleges tartományban aktív. Ehhez 

egy legalább 1,0 x 1,0 m alapterületű és 1,0 m magasságú többszintes nyíróláda alkalmazását tartom 

                                                 

5
 Ilyenkor pedig mérlegelni kell azt, hogy a hiba oka al- vagy felépítményi, mivel alépítményi hibák esetén az akár több rétegben 

fektetett georácsok használata sem biztos, hogy megfelelő eredményt tud hozni. 

6
 Az újabb külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy több réteg georács beépítése esetén kizárólag az alulra fektetett georács + 

zúzottkő réteg hatékony. A föléjük elhelyezett újabb georács hálószemeibe a reá kerülő szemcsék már nem képesek jól beleka-

paszkodni, így inkább egy elválasztó, mint erősítő réteget alakul ki, s ez a vízszintes síkban csökkenti a rétegszerkezet belső 

szilárdságát! 
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szükségesnek, amelyben meghatározott felépítésű szemcsés rétegszerkezetek összeállíthatók, és a 10 

cm-es modulokban, vízszintes síkban elmozgatható (elcsúsztatható) keretek segítségével történő nyírási 

vizsgálatok eredményeiből
7
 a keresett vízszintes síkokban ébredő nyíróerő „függvény” megállapítható 

geoműanyag nélküli és különböző típusú geoműanyagos esetekre. 

3.1.2.2. Terepi mérések 

A terepi beépítésekhez és az azokat követő diagnosztikai mérésekhez kapcsolódóan olyan kritikát lehet 

megfogalmazni, hogy közvetlenül a beépítés előtti időszakból a publikációk nem tettek közzé precíz 

talajfeltárási és geotechnikai vizsgálati eredményeket. Sharpe, et al. (2006) FWD (Falling Weight 

Deflectometer) teherbírásmérést alkalmazott a beépítés előtti és utáni állapotok összehasonlítására, a 

többi irodalom esetén pedig süllyedésmérésekkel igazolták a technológia hatékonyságát. A hivatkozott 

publikációk kivétel nélkül csak egy típusú geoműanyag beépítésével foglalkoztak és a diagnosztikai 

méréseket is viszonylag rövid időintervallumra végezték (1-1,5 év), s nem végeztek igazi vasutas szem-

léletet jelentő vágánygeometriai értékeléseket. 

 

Az eredmények megkérdőjelezhetetlenül azt bizonyítják, hogy a vasúti zúzottkő ágyazat geoműanyagos 

erősítése segít a süllyedések redukálásában, azonban olyan módon egyik sem értékeli a technológiát, 

hogy milyen körülmények esetén hatásos. Nem tér ki egyik irodalom sem arra a tényre, hogy például 

átvizesedett alépítményi viszonyoknál alkalmazható-e a geoműanyagos felépítmény-erősítés. Fontos 

körülménynek tekinthető az is, hogy rövid hosszokra kiterjedő, azaz lokális, vagy nagyobb hosszban 

elnyúló hibák kezelésére is alkalmas-e a technológia. 

 

Az általam vizsgált két hazai kísérleti szakaszon különböző típusú georácsos és geotextíliával kombinált 

georácsos felépítmény-erősítés kialakítására került sor. Mindkét próbaszakasz az 1-es számú MÁV fő-

vonalon (Budapest-Kelenföld–Hegyeshalom–Országhatár) van, amely Magyarország legforgalmasabb 

és legnagyobb terhelésű vasútvonala. Budapest-Kelenföld és Budaörs állomások között a jobb vágány-

ban egy rövid (~30 m hosszú), mély bevágásban (~6-7 m) fekvő, rossz víztelenítésű, lokális 

fekszinthibás szakaszon, míg Lébény-Mosonszentmilós és Kimle állomások között szintén a jobb vá-

gányban, egy kb. 500 m hosszú, alacsony töltésben (~0,5-1 m) fekvő, vízzsákokkal sűrűn teletűzdelt, 

folyamatosan visszatérő fekszinthibás szakasz esetén történt geoműanyagos felépítmény-erősítés. Az 

                                                 

7
 A doktori disszertációm esetén kizárólag a georács síkjában és a felette összeállított szemcsés anyagban történnek nyírási vizs-

gálatok és mérések. 
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első esetben Tensar SSLA 30-G típusú geokompozit épült be földmunkás technológiával, a második 

kísérleti szakaszon pedig öt különböző típusú geoműanyagot (georács és geotextíliával kombinált 

georács) fektettek le gépi ágyazatrostálás alkalmával. Ilyen módon mind a lokális hibákra gyakorolt erő-

sítő hatást lehet értékelni mély bevágásban, illetve töltésen. Ezen kívül töltés esetén nagyobb hosszon 

elnyúló pályahibák javításánál az általános geometriai állapotban történő javulást is számszerűsíteni lehet 

az öt különböző geoműanyag esetén. Mindkét próbaszakaszon referenciaszakaszok is ki lettek jelölve: 

Budapest-Kelenföld és Budaörs állomások között az át nem épített, de szabályozott geokompozit nélküli 

csatlakozó pályaszakaszok, Lébény-Mosonszentmiklós és Kimle állomások közötti esetben egyrészt a 

rostálás nélküli csatlakozó pályaszakaszok, valamint a rostált, de geoműanyaggal nem erősített közbenső 

szakaszok. 

 

A hivatkozott irodalmaktól eltérően nem kizárólag a süllyedés-csökkentési hatást kívánom értékelni a 

geoműanyag erősítésű illetve geoműanyag nélküli esetekben, hanem a keresztsüppedésre, a hosszsüp-

pedésre és a síktorzulásra gyakorolt hatást is minősítem a különböző kialakítású rétegszerkezetekre 

vonatkozóan. A síktorzulás mérőszám azon ok miatt fontos, mivel ennek van a legnagyobb jelentősége a 

vasúti járművek futásbiztonsága szempontjából. Amennyiben a süllyedés egyenletes nagyobb hosszra 

véve, akkor semmilyen balesetveszély (siklásveszély) nem áll fenn, míg kisebb átlagértékű süllyedések-

nél is elképzelhető olyan állapot, amikor a süllyedések szórása mértékadóan magas, így ebben az esetben 

a síktorzulás is vélhetően jelentősen nagyobb lesz. Ezekből kifolyólag a mérőszámokat, akár lokális, akár 

nagyobb hosszokra kiterjedő hibákra vonatkoznak, mind az átlagértékükkel, mind a szórásértékükkel 

szükséges jellemezni
8
, amelyek közül az értékelés szempontjából a szórás lesz a mértékadó. Nem kizá-

rólag a szórásérték pillanatnyi nagysága fontos, hanem az egyes romlási szakaszokon (két FKG szabá-

lyozás közötti időintervallum) megfigyelhető változási sebesség is a romlási szakasz időhossza illetve az 

ebben az időszakban átgördült elegytonna terhelés függvényében. Ezzel a módszerrel objektívebben 

lehet minősíteni a geoműanyag erősítés nélküli és a különböző geoműanyaggal történt erősítéses megol-

dások hatékonyságát terepi beépítésekhez kapcsolódó mérési eredmények alapján, ahol a vágányt a jár-

műforgalom dinamikus hatásai érik. 

3.1.2.3. Számítógépes szimulációk 

A számítógépes szimulációk közül egyértelműen csak a diszkrét elemes modellezést lehet alkalmazni 

a vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített georácsok vágánygeometriát stabilizáló hatásának vizsgálatához, 

                                                 

8
 Ez teljesen összhangban van a CEN (2008) szabvány előírásaival. 
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mivel a véges elemes szimulációval nem lehetséges a szemcsés talajanyagok és a geoműanyagok közötti 

ún. interlocking effektust objektíven modellezni, míg a diszkrét elemes szimuláció erre – pontos 

mikromechanikai paraméterek megadásával – teljes mértékben megfelelő. Ez az érv hozható fel annak 

magyarázatára, hogy miért kizárólag a diszkrét elemes szimulációkat felhasználó irodalmakat vettem 

figyelembe a doktori disszertációm megírásánál. 

 

Ebben a témakörben kizárólag idegen nyelven jelentek meg publikációk, magyar nyelven irodalomként 

Bagi (2008) említendő meg, amely nagyon alaposan, mélységekbe menően tárgyalja a diszkrét elemes 

modellezés elméleti alapjait és a szoftverek használatához ad nélkülözhetetlen segítséget. 

 

Bussert (2009), Ferellec és McDowell (2010), Lim és McDowell (2005), Lobo-Guerrero és Vallejo 

(2006), Lu és McDowell (2007), Lu (2008), McDowell, et al. (2006), Stahl (2011), Tutumluer, et al. 

(2009) összetett szemcsékkel (clump) vették figyelembe a szemcsés talajokat, míg Konietzky, et al. 

(2004), Palmeira (2009), valamint Zhang, et al. (2007) kizárólag gömb alakú szemcséket (ball) alkal-

maztak a modellezésekben. Ebből a szempontból egyértelműen a pontosabb mechanikai viselkedést 

figyelembe vevő összetett szemcsék (clumpok) fogadhatók el a georács erősítésű vasúti zúzottkő ágyazat 

diszkrét elemes modellezésénél. Az összes hivatkozott irodalomból megkérdőjelezhetetlenül kiderül, 

hogy a georács olyan réteget alkot a szemcsés anyaghalmazokban, amely ehhez a réteghez és az ettől 

függőleges síkban mért +/- 10 cm-es sávban erőteljesen megnöveli a szemcsék közötti normál- és nyíró-

irányú érintkezési erőket. Ez a hatás szignifikánsan a georács kihúzásánál és/vagy a szemcsés szerkezet 

geoműanyag síkjával párhuzamos nyírásánál jelentkezik. Másik hatásként a belső súrlódási szög, azaz 

közvetetten a belső nyírószilárdság növekedése említhető, amely tovább fokozható a függőleges terhelé-

sek emelésével [Bussert, 2009; Ferrelec és McDowell, 2010; Konietzky, et al., 2004; Lim és McDowell, 

2005; Lobo-Guerrero és Vallejo, 2006; Lu és McDowell, 2007; Lu, 2008; McDowell, et al., 2006; 

Palmeira, 2009; Stahl, 2011, Tutumluer, 2009; Zhang, et al., 2007]. 

 

Főként hardveres korlátai vannak annak, hogy mekkora mintán vizsgálják a szemcsés anyaghalmaz és a 

georács kapcsolatát és az erősítő hatásokat, ugyanígy kiemelendő a túlzottan precíz, valós alakú szem-

csék és georács modellek alkalmazása, amely a futtatási idők nagyon jelentős megnövekedésében
9
 nyil-

vánul meg, azaz a számítási módszer hatékonyságát és „versenyképességét” jelentősen csökkentik. 

 

                                                 

9
 A dinamikus (pulzáló) terhelések figyelembevétele is erősen lassítja a szimulációk futtatását. 
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Kritikát egyedül csak a tisztán gömb szemcsés szimulációkkal kapcsolatban lehet megfogalmazni. Hiá-

nyosságként azt említem meg, hogy a hivatkozott irodalmakban georács kihúzási, vagy nyírólá-

dás/nyíródobozos vizsgálatokat modelleztek DEM-ben a geoműanyag erősítésű szemcsés anyaghalma-

zok erősítő hatásának igazolására. Egyik publikációban sem adták meg a geoműanyagos erősítések 

azon tulajdonságát, hogy a geoműanyag síkjától mért vertikális távolság függvényében milyen 

módon változik az eredetileg erősítés nélküli szemcsés anyaghalmaz „belső nyírószilárdsága”. A 

doktori disszertációmban a laboratóriumi vizsgálatoknál alkalmazott geotextília nélküli georácsos méré-

sekhez kapcsolódóan kívánok szimulációkat lefuttatni. A célom az, hogy a Tensar SSLA 30 és a Naue 

Secugrid 30/30 Q1 LA georácsok geometriai, valamint csomópont és borda hajlítómerevségi eltérései-

ből kifolyólag a laboratóriumban kimért tönkremeneteli formákat diszkrét elemes modellezéssel is 

kimutassam. Ehhez nem szükséges a diszkrét elemes modelleimet a laboratóriumi vizsgálat-sorozat 

összes eredményével összehangolni, kizárólag a georács síkjában a laboratóriumban mért nyomóerőkkel 

(nyíróerőkkel) való egyezőséget kell biztosítanom. A futtatásokban megfelelő mikromechanikai paramé-

terek változtatásával a tömörítést is figyelembe veszem. Ezzel részben azt is bizonyítani tudom, hogy a 

különböző típusú georácsos szerkezetek milyen módon változtatják meg a szemcsés anyagoknál a mért 

belső nyírási ellenállások nagyságát. Mivel a többszintes nyíróládás vizsgálat statikus, így a modellben 

sem szükséges dinamikus hatások figyelembevétele. A számítógépes szimulációkkal a laboratóriumi 

vizsgálatokat a későbbiekben jelentősen csökkenteni is lehet, amennyiben a számítógépes modell és a 

laboratóriumi vizsgálat eredményeit a teljes magasságú szemcsehalmazban össze lehet hangolni egy 

meghatározott összeállításban. Ilyen módon a DEM-es szimulációban az egyes paramétereket megvál-

toztatva
10

 szélesebb körű kutatást lehet végezni a költséges laboratóriumi vizsgálatok redukálásával. 

  

                                                 

10
 Pl. a georács geometriája és fizikai tulajdonságai, szemcsék közötti súrlódási tényező, függőleges terhelés alkalmazása, stb. 
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4. A SEBESSÉGKORLÁTOZÁS BEVEZETÉSE HATÁSAINAK 

VIZSGÁLATA, ILLETVE A LASSÚJELEK UTÁNI 

GYORSÍTÁSI ENERGIATÖBBLET MÉRÉSE ÉS SZÁMÍTÁSI, 

VALAMINT BECSLÉSI LEHETŐSÉGEINEK ELEMZÉSE 

4.1. Általában a lassújelek kialakulásáról és gazdasági vonatkozásaikról 

Doktori disszertációm 1. fejezétben felvetett probléma tárgyalását gazdasági oldalról megközelítve kívá-

nom elkezdeni. Mivel évtizedek óta nincsen megfelelő nagyságú pénzösszeg a vasúti pályák karbantar-

tására, a gyakorlat az, hogy indokolt esetekben (biztonsági okok miatt) sebességkorlátozást kell bevezet-

ni, amely a következőkben bemutatott módon többlet energiát igényel a vonatok lelassítása, majd újbóli 

felgyorsítása miatt. A hibák kijavításának elmulasztásával a pálya tovább romlik, a sebességkorlátozás 

értékét egyre nagyobbra kell venni, illetve más pályahibák is megjelenhetnek, amelyekhez értelemszerű-

en fokozódó energiafogyasztás is társul a sebességkorlátozások utáni gyorsításoknál. Természetesen, ha 

az összes lassújelet okozó pályahibát kijavítanák, úgy a lassújelek után gyorsítási energiatöbblet egyálta-

lán nem jelentkezne. 

 

A MÁV vonalak rövidebb szakaszoktól eltekintve zúzottkő ágyazatos felépítményűek, azaz igaz rájuk 

az 1.2. fejezetben leírt geometriai romlási törvény. A romlást megállítani, megszüntetni nem lehet, csak 

lassítani, hátráltatni, azaz kizárólag a szükséges karbantartási beavatkozások közötti időintervallum nö-

velhető (amely természetesen gazdaságosabb megoldást eredményez). Ezt különböző szerkezeti változ-

tatásokkal lehet elérni, amely változtatásokkal a vágány az őt ért hatásokkal szemben ellenállóbb lesz. 

Ilyenek pl. nagyobb hajlítómerevségű sínszelvény, kisebb keresztalj-távolság alkalmazása, merevebb, jó 

alaktartó zúzottkő ágyazat építése, nagyobb teherbírású földmű kivitelezése, stb. 

 

Amennyiben a sebességkorlátozást követelő hibák kialakulását nem engedjük meg, hanem gondosko-

dunk a megelőzésükről, vagy a kialakult hibát a lehető legrövidebb időn belül kijavítjuk, megspórolhat-

juk a lassújel miatti esetleges, hosszú időn át jelentkező többlet energiafogyasztást. 

 

Disszertációmban be kívánom mutatni, hogy a pályahiba kijavítása gazdaságosabb megoldás, mint 

pénzhiány, vagy egyéb ok miatt a lassújel benntartása a pályában. Ezen a ponton kapcsolódnak be a 

doktori értekezésem témájául is választott, a közvetlenül a vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített 
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georácsok, amelyek alkalmasak lehetnek a zúzottköves vasúti vágányok geometriai stabilizálására, azaz 

viszonylag egyszerű módon (ágyazatrostálással együtt) kivitelezhető megoldást kínálnak, és például a 

sorozatosan visszatérő fekszinthibás helyek (1.2. fejezet) javíthatók velük. A közvetlenül a vasúti zúzott-

kő ágyazat alá beépített georácsok geometriai felépítmény-stabilizálási hatékonyságának elemző értéke-

lésével az 5. fejezettől kezdődően foglalkozom. 

4.2. A szerelvény sebességi viszonyai a lassújel környezetében 

A lassújelek előjelzőjénél a vasúti szerelvényeknek az engedélyezett sebességről lassítaniuk kell annak 

érdekében, hogy a ténylegesen kitűzött lassújel eleje táblánál már az előírt csökkentett sebességgel (v0) 

haladjanak, majd abban a pillanatban, amikor a szerelvény vége áthaladt a lassújel vége szelvényen, az 

ott érvényes engedélyezett sebességre (v) gyorsíthat a szerelvény (4.1. ábra). (A lassújel előtti és a lassú-

jel utáni engedélyezett sebesség nem szükségszerűen azonos!) 

 

 

4.1. ábra: A szerelvény sebességi viszonyai lassújel környezetében [Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2009; Fischer, 

2011a] 

 

A fékezés már önmagában energiaveszteséget jelent, de a lassújel utáni v0→v sebességlépcsőnél fel-

használt gyorsítási energia többletként jelentkezik ahhoz az állapothoz képest, amikor lassítás-gyorsítás 

nélkül, konstans sebességgel haladt volna tovább a vonat. Megjegyzendő, hogy a modern villamos von-

tatójárművek képesek áram-visszatáplálásra (rekuperációra), azonban ez sem szolgáltatja minden kö-
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rülmények között a lassújel utáni gyorsításhoz szükséges teljes energiát. A lassújelekkel sűrűn teletűzdelt 

vasútvonalakon ez a gyorsítási többletenergia nagymértékben megnöveli az energiafelhasználást, termé-

szetesen az átgördült elegytonna és a szükséges gyorsítási sebességlépcső értékeitől függően. 

 

Ez idáig konkrét, helyes eredményeket adó vizsgálatot a [Kiss, 2009a; Kiss, 2009b; Fischer, 2011a] cik-

keken kívül még nem publikáltak. Ezek a publikációk egy kutatás-fejlesztési munka eredményei alapján 

készültek, amelyre a MÁV Zrt. Pálya és Mérnöki Létesítmények Főosztály adott megbízást a Széchenyi 

István Egyetemen működő Universitas-Győr Nonprofit Kft.-nek, amelyben én is részt vettem. Ennek a 

kutatásnak a keretében két jelentés készült el [Universitas-Győr Nonprofit Kft.; 2009, Universitas-Győr 

Nonprofit Kft., 2010b], amelyekben szakértő kollégák közreműködésével a vasúti pályán a lassújelek 

után szükséges gyorsítások energiaigényének vizsgálatával, valamint ennek az energiának a sebesség-

korlátozást követelő pályahiba kijavítási költségeinek összehasonlításával foglalkoztam. A kutatási jelen-

tések eredményeit összefoglalóan a 4.3. fejezetben mutatom be. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a las-

sújelek utáni gyorsítási többletenergiák becsléséhez alkalmazható módszer,a regressziós függvények, 

valamint a számított költségeredmények a kutatómunkán belül kizárólag a saját eredményeim, amelyet a 

[Fischer, 2011a]-ben átdolgozva, kiegészítésekkel együtt publikáltam. 

4.3. A lassújelek utáni gyorsítási többletenergiák mérése és számítási, valamint 

becslési lehetőségei 

4.3.1. Gyorsítási energiák mérése vontatójárművek vezetőfülkéjében 

A 4.1. és a 4.2. fejezetekben említett korlátozott sebességű szakaszok után szükséges gyorsítási energiák 

meghatározására több lehetőség létezik. A legpontosabb módszer a vontatójárművön történő mérés. 

Tanulmányozva a Magyarországon használt mozdonyokat és motorvonatokat négy típus esetén van 

mód a vezetőfülkében a számláló nullázásától az adott pillanatig felhasznált vontatási energiák kijelzésé-

re és leolvasására: Siemens Taurus (MÁV 1047, ÖBB 1116), Stadler Flirt (MÁV 5341), Bombardier 

Talent (MÁV 5342), Traxx (MÁV 0480)
11

. A Siemens Taurus mozdonyok által vontatott gyors- és 

tehervonatokon, illetve a Flirt és Talent motorvonatokon végezett kutatócsoportunk méréseket, valamint 

kiegészítő méréssorozat készült az ÖBB Railjet szerelvényeivel. Ezek során az alábbi paraméterek lettek 

rögzítve: 

– a szerelvény tömege (t), 

                                                 

11
 A Traxx mozonyon nem volt lehetőségem ez idáig méréseket végrehajtani. 
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– a v sebességlépcső (km/h), 

– a gyorsítások és lassítások kezdő és záró pályaszelvényei (hm), 

– a pálya lejtviszonyai (‰), 

– a gyorsítások és lassítások időhossza (s), 

– a gyorsítások alatt felhasznált energia (kWh), 

– a lassítások alatt visszatáplált (rekuperált) energia (kWh). 

 

Mivel a rekuperációra a teljes MÁV-Trakció Zrt. és a MÁV-Start Zrt. járműparkjából csak a korábban 

említett négy vontatójármű képes
12

, és a teljes magyarországi vonalhálózathoz viszonyítva ennek csak 

kis részén teljesítenek ezek szolgálatot, emiatt a visszatáplálást elhanyagoltam
13

. Így kizárólag a lassúje-

lek utáni gyorsítások energiaigényével foglalkoztam. Abból az okból kifolyólag, hogy a pálya mellett 

elhelyezett szelvénykövek sok esetben hiányoznak, vagy nem láthatók, a méréskor feljegyzett szelvé-

nyeket csak tájékoztató jellegűnek tekintettem, a gyorsítási úthosszakat a gyorsításhoz szükséges, stop-

perrel mért időintervallumból számítottam. 

 

A mozdonyos méréseknél nem kizárólag az adott napon érvényben lévő lassújelek környezetében rögzí-

tette a mérést végző csapat a fenti paramétereket, hanem olyan szituációkban is gyűjtöttünk adatokat, 

amikor pontosan lehetett tudni, mekkora sebességről mekkora sebességre gyorsít majd a szerelvény, 

azaz pl. megállások esetén az álló helyzetből történő gyorsításokat is feljegyeztük. Ez csak segítőkész 

mozdonyvezetőkkel jöhetett létre, akik minden lassítást és gyorsítást előre jeleztek, valamint ezek pontos 

kezdetét és végét „vezényelték” számunkra, az adatrögzítés megkönnyítése céljából. A méréseinknél azt 

tapasztaltuk, hogy a gyorsítások energiaigénye nagyban függ a mozdonyvezető vezetési stílusától, azaz 

egy dinamikusabban vezető „vezér” ugyanazon a vonalon, ugyanazon lassújel-állomány esetén több 

energiát használ el azonos vontatójárművel vontatott azonos tömegű szerelvénnyel, mint egy „nyugod-

tabb stílusú” mozdonyvezető [Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2009; Universitas-Győr Nonprofit Kft., 

2010b]. 

 

                                                 

12
 A vizsgálatok időpontjában még nem volt egyetlen 0480-as sorozatszámú Traxx mozdonya sem a MÁV-nak. 

13
 A rekuperált villamos energia felhasználása erősen korlátozott, mivel annak a feltételnek is teljesülnie kell, hogy a 

fékezéskor az adott fázishatárok között tartózkodik egy másik szerelvény is, amely éppen gyorsít, valamint annak is, hogy a 

gyorsítási teljesítmény legalább akkora, mint a fékezéskor visszatáplált áram teljesítménye. A MÁV-Trakció Zrt. 

munkatársainak állítása alapján képesek az MVM hálózatába visszajuttatni a rekuperált villamos energiát, ellenben ezt korrekt 

módon nem bizonyították. 
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Ki kell emelnem azt a korrekciót, amely az emelkedési ellenállások figyelembevétele miatt volt szüksé-

ges. (Az egyéb ellenállásokat, mint pl. az ívellenállást, annak csekély nagysága miatt, elhanyagoltam.) A 

pálya emelkedése vagy esése befolyásolja a mért gyorsítási energiákat, így emelkedőben le kell vonni az 

adott mért energiából az emelkedő legyőzésére fordított energiát, míg esésben lévő szakaszoknál hozzá 

kell adni azt. 

Az emelési munka értéke: 

 emelésiemelési sgmeW  ‰  [J], (4.1) 

ahol 

„e‰” a pálya emelkedése, esése ‰-ben kifejezve, 

„ gm  ” a teljes szerelvény (mozdony+kocsik) súlyereje kN-ban (g10 m/s
2
), 

„semelési” pedig a lejtszakasz hossza m-ben, 

(1 kWh=3,6×10
6
 J). 

 

A mérési adatokat terjedelmi okokból csak a mellékletben, az M2.1-M2.5. táblázatokban közlöm. A 

4.3.3.-4.3.4. fejezetben a vízszintes pályára redukált mérési adatokkal végeztem el az összehasonlításo-

kat. 

4.3.2. Gyorsítási energiák számítási lehetőségei 

A szerelvényeket számításaimban tömegpontként kezeltem. Kétféle számítási módszert alkalmaztam: 

– gyorsítási energiák meghatározása a vontatójármű vonóerő görbéjének felhasználásával, 

– gyorsítási energiák meghatározása a mozgási energia képletének alkalmazásával. 

4.3.2.1. Gyorsítási energiák meghatározása a vontatójármű vonóerő görbéjének fel-

használásával 

A 4.2. ábra példaként egy 423 tonnás Taurus vontatta gyorsvonat (86 tonnás mozdony+337 tonnás 

kocsiszerelvény) vonóerő, fajlagos vonóerő, fajlagos vonatellenállás és fajlagos gyorsítóerő grafikonjait 

mutatja a sebesség függvényében. A vontatójárművek vonóerő-sebesség jelleggörbéit a MÁV-Gépészet 

Zrt., valamint a MÁV-Trakció Zrt. bocsátották rendelkezésemre [Universitas-Győr Nonprofit Kft., 

2009]. Terjedelemi okból a Flirt és a Talent vonóerő görbéit külön nem közölöm. 
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4.2. ábra: A vonóerő-, fajlagos vonóerő-, fajlagos vonatellenállás- és fajlagos gyorsítóerő alakulása a sebesség 

függvényében (423 tonnás, Taurus mozdony vontatta gyorsvonat) [Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2009; Fischer, 

2011a] 

 

A 4.2. ábrán feltüntetett egyéb paraméterek számítása az alábbi: 

 

– fajlagos vonóerő (νv
14

): 

 
gm

F
v


  [N/kN], (4.2) 

ahol 

„F” a mozdony vonóereje Newtonban, 

„ gm  ” a teljes szerelvény (mozdony+kocsik) súlyereje kN-ban (g10 m/s
2
). 

– fajlagos vonatellenállás (v): szakkönyvekben szereplő képletek alapján számítható, a dok-

tori disszertációmban a [MÁV, 1983] ajánlásait vettem figyelembe, amelyek az alábbiak
15

 

(V: a sebesség km/h dimenzióban): 

– gyorsvonat esetén: 
100

047,02
2V

v   [N/kN], (4.3) 

– tehervonat esetén:  
100

057,02
2V

v   [N/kN], (4.4) 

 

                                                 

14
 νv: „nű v”, nem keverendő a v sebességgel. 

15
 A melléklet M2. fejezetében közlök három, a DB által alkalmazott képletet [Steimel, 2006], valamint egy számítást, a MÁV 

(1983) formulák ((4.3)-(4.5)-ös kifejezések) megfelelőségének igazolására. 
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– áramvonalas motorvonat esetén: 

 
100

022,02
2V

v   [N/kN], (4.5) 

– fajlagos gyorsítóerő: (p=νv-v) azaz a fajlagos vonóerő és a fajlagos vonatellenállás különb-

sége, amely egy átlagérték, a sebességlépcső(k)  értékeihez tartozó fajlagos gyorsítóerők át-

laga: 

 
 

2

21 pp
p


  [N/kN]. (4.6) 

 

A fenti paraméterek, valamint a V sebességlépcső ismeretében számítható: 

– gyorsulás: 

 
 

110

vva
 

  [m/s
2
], (4.7) 

1,06-os tömegtényező figyelembevételével [Gajári, 1983], 

– a gyorsítás alatt megtett út: 

 
a

vv
s






2

2

0

2

 [m], (4.8) 

ahol „v” és „v0” a sebességlépcső értékei m/s dimenzióban, 

– a gyorsításhoz szükséges munka: 

 spgmsFE gy   [J], (4.9) 

ahol „Fgy” a gyorsítóerő Newtonban. 

4.3.2.2. Gyorsítási energiák meghatározása a mozgási energia képletének alkalmazásával 

A mozgási energia képlete v0-ról v sebességre történő gyorsítás esetén a következő: 

  2

0

25,0 vvmE   [J], (4.10) 

ahol 

„m” a teljes szerelvény (mozdony+kocsik) tömege kg-ban, 

„v” és „v0” a sebességlépcső értékei m/s dimenzióban. 

 

A (4.10)-es képlet közvetlenül a gyorsítási energia értékét szolgáltatja, amely szintén átváltandó kWh 

egységbe. A gyorsítási energia ezek alapján független a sebességlépcső tagoltságától és a gyorsítás alatt 
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megtett úthossztól, azaz v0→v1→v2 (v0<v1<v2) gyorsításnál elegendő a v0 és v2 határok számításba vétele, 

egyenletben kifejezve: 

      2

0

2

2

2

1

2

2

2

0

2

1 5,05,05,0 vvmvvmvvmE   [J]. (4.11) 

4.3.3. A mért energiák becslési lehetősége, valamint a mért és a számított gyorsítási energiák 

összehasonlítása 

Mind a vontatójármű vonóerő görbéjéből, mind a mozgási energia képletével számított gyorsítási ener-

giák csak közelítő értékek. Szükség van egy olyan viszonylag egyszerű számítási eljárásra, amellyel 

gyorsan és megfelelő pontossággal meg lehet becsülni egy adott sebességlépcsőnél felhasznált gyorsítási 

energia értékét. Ehhez a 4.3.-4.7. ábrák grafikonjai szolgálnak, ahol a vontatójárművön mért, 0 ‰-re 

redukált átlagos gyorsítási energia értékeket ábrázoltam a két módszerrel számított értékek függvényé-

ben. A grafikonok alapjául szolgáló számított, mért és az átlagolt mért gyorsítási energia értékeket a mel-

lékletben az M3.6-M3.10. táblázatok tartalmazzák. A mért gyorsítási energiákat a vontatójármű kijelző-

jéről olvastam le (a gyorsítás elején és végén), ahol a nullázásától számítva mutatja a mozdony a kumu-

lált energiaértékeket. Ezzel párhuzamosan a gyorsításhoz szükséges időintervallum (sec), és a gyorsítási 

úthossz (szelvényköveken feltüntetett szelvényszámok különbségéből kalkulálva) is fel lett jegyezve. A 

mért energiaértékeket a pálya hossz-szelvényi adatainak figyelembevételével, az összehasonlíthatóság 

érdekében a (4.1)-es képlet segítségével átszámoltam vízszintes (0 ‰-es emelkedésű) pályára. 

 

A mért gyorsítási energia értékeket a két különböző módszerrel számított energiák függvényében ábrá-

zoltam (4.3-4.7. ábrák) és a kiadódott pontokra rendre lineáris regressziós függvényeket illesztettem. 
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4.3. ábra: Mért és számított gyorsítási energia értékek Siemens Taurus mozdony vontatta Railjet-ek esetén – 

lineáris regressziós függvény 

 

 

4.4. ábra: Mért és számított gyorsítási energia értékek Siemens Taurus mozdony vontatta személyszállító gyorsvo-

natok esetén – lineáris regressziós függvény [Fischer, 2011a] 
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4.5. ábra: Mért és számított gyorsítási energia értékek Siemens Taurus mozdony vontatta tehervonatok esetén – 

lineáris regressziós függvények [Fischer, 2011a] 

 

 

4.6. ábra: Mért és számított gyorsítási energia értékek Stadler Flirt motorvonatok esetén – lineáris regressziós 

függvények [Fischer, 2011a] 
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4.7. ábra: Mért és számított gyorsítási energia értékek Bombardier Talent motorvonatok esetén – lineáris regresz-

sziós függvények [Fischer, 2011a] 

 

A 4.3.-4.7. ábrák lineáris regressziós függvényekkel mutatják a két változó közötti összefüggéseket, 

valamint megadják a determináltsági koefficiensek (R
2
) értékeit is. Minél nagyobb R

2
 értéke, annál pon-

tosabban tudja jelezni a megadott függvény a gyorsítási energia változását a számított energia változása 

esetén. Peremfeltételnek azt adtam meg, hogy 0 kWh számított gyorsítási energia esetén a mért 

gyorsítási energia is szükségszerűen 0 kWh legyen, azaz a számítással becsült energiát mutató 

regressziós függvény az origóból induljon ki. 

 

A gyorsítási energia számításához alkalmazható formulát a (4.12)-es képletben közlöm. A (4.12)-es kép-

letben szereplő α paraméter értékeit a 4.1. táblázat tartalmazza, ahol megadtam a különböző regressziós 

függvények egyenleteit és a hozzájuk tartozó R
2
 determináltsági koefficiensek nagyságait is.  

 

 szEE    [kWh], (4.12) 

ahol 

„E” a vontatójármű és/vagy motorvonat által a gyorsításkor elhasznált villamos energia kWh di-

menzióban, 

„α” a 4.1. táblázat szerinti érték, 

„Esz” a két különböző módszerrel számított gyorsítási energia a (4.9) és (4.10) képletek szerint. 
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4.1. táblázat: A mért energia becsléséhez használható regressziós függvények, az α paraméter és determináltsági 

koefficiensek értékei (R
2
) [Fischer, 2011a] 

Vontatójármű 

típusa 

Lineáris regressziós függvények, az α paraméter, valamint az R
2
 értékek 

Vonóerő görbé-

ből 
α R

2
 

Mozgási energia 

képletéből 
α R

2
 

Siemens Taurus– 

Railjet 
1,1961×Esz 1,1961 0,9686 1,3157×Esz 1,3157 0,9686 

Siemens Taurus– 

személyszállító 

gyorsvonat 

1,2862×Esz 1,2862 0,9268 1,4148×Esz 1,4148 0,9268 

Siemens Taurus– 

tehervonat 
1,3693×Esz 1,3693 0,9625 1,495×Esz 1,495 0,9744 

Stadler Flirt 1,0252×Esz 1,0252 0,9869 1,1278×Esz 1,1278 0,9869 

Bombardier 

Talent 
0,9955 ×Esz 0,9955 0,9666 1,095×Esz 1,095 0,9666 

Megjegyzés: Esz a számított gyorsítási energia kWh dimenzióban 

 

Megvizsgálva a lineáris regressziós egyeneseket, azok eltérnek a 45
o
-os hajlástól, mivel sem a vonóerő 

görbéből, sem a mozgási energia képletéből számított gyorsítási energiaértékek nem tartalmazzák az 

összes üzemi körülményből származó energiafogyasztást. A lineáris regressziós egyenesek képleteit 

használva már elegendő pontossággal figyelembe tudjuk venni ezeket a járulékos energiafogyasztásokat. 

(A segédüzemek – mint pl. a hűtés-fűtés, ajtónyitás, világítás, stb. – egy órára vonatkozó fogyasztása 

alacsony (kb. 0-20 kW) volta miatt a pár perces gyorsításoknál nem befolyásoló tényezők, ezért elha-

nyagoltam őket.) 

 

Figyelembe véve, hogy a gyorsítási energia a vonat tömegével (m) egyenes arányosságban áll, emiatt 

amennyiben egyetlen lassújel esetén egy adott időszakra vonatkozó átgördült elegytonnát számításba 

véve kívánjuk meghatározni a gyorsítási többletenergiát – természetesen vontatójárművenkénti bontás-

ban – a teljes gyorsítási energiatöbbletet akár vonatonkénti összegzéssel, akár a vontatójárművek kategó-

riáiba tartozó összes átgördült elegytonna alapján számítható. 

 

Megállapítható, hogy matematikailag a Bombardier Talent motorvonat vonóerő görbéje alapján számí-

tott gyorsítási energia esetén állhat csak elő, hogy a számított érték nagyobb, mint a mért, mert esetében 

az α=0,9955. 
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A gyorsítási energiák kiszámítására a mozgási energia képletének alkalmazása javasolt, mert a 

vonóerő görbe segítségével történő kalkulációnál minden egyes vonattömegnél más és más fajla-

gos gyorsítóerő függvény előállítása és használata szükséges, amely megnöveli a számítási lépése-

ket. Ebből az okból kifolyólag nagyobb számításoknál a mozgási energia képlete gyorsabb kalku-

lációt tesz lehetővé. 

4.3.4. A gyorsítási energiák költségeinek számítása 

Valamely villamos energia érték költsége egyszerűen számítható az adott időszakban érvényes villamos 

áram árának ismeretében. 

 

Érdekességképpen bemutatom a 4.8. ábrán egy 500 tonnás Siemens Taurus mozdony vontatta személy-

szállító gyorsvonat, valamint az 4.9. ábrán egy 2000 tonnás Siemens Taurus mozdony vontatta tehervo-

nat gyorsítási energiaértékeit a v0 és v sebességek függvényében. Az ábrák bal alsó sarkában, piros szín-

nel írva feltüntettem egyes gyorsítási sebességlépcsőkhöz a 2011. augusztusi bruttó 29,87 Ft/kWh áram-

ár esetén a gyorsítási energia költségeit is. 

 

 

4.8. ábra: Lineáris regresszióval becsült gyorsítási energiaértékek a v0 és v sebességek függvényében, valamint 

egyes sebességlépcsők esetére kiszámított gyorsítási energiák költségei egy Siemens Taurus mozdony vontatta 500 

tonnás gyorsvonatnál – mozgási energia képletének alkalmazásával [Fischer, 2011a] 
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Természetesen a kalkulációnál figyelembe kell venni, hogy az adott vontatójármű mekkora maximális 

sebesség kifejtésére képes, valamint egy konkrét szerelvény esetén fontos, hogy a vontatott kocsik mi-

lyen legnagyobb sebességgel vontathatók. 

 

 

4.9. ábra: Lineáris regresszióval becsült gyorsítási energiaértékek a v0 és v sebességek függvényében, valamint 

egyes sebességlépcsők esetére kiszámított gyorsítási energiák költségei egy Siemens Taurus mozdony vontatta 2000 

tonnás tehervonatnál – mozgási energia képletének alkalmazásával [Fischer, 2011a] 

4.3.4.1. A többlet gyorsítási energia költségének számítása egy számpéldával 

bemutatva 

2010. november 1. és 2011. október 31. közötti egy éves időtartamra kiszámítottam a Budapest-

Kelenföld – Győr vasútvonal szakaszra a sebességkorlátozások miatti gyorsítások energiaköltségét 

(M2.11-M2.12. táblázatok
16

 és M2.1-M2.36. ábrák). A számításhoz rendelkezésemre álltak a napi át-

gördült elegytonna értékek vágányonkénti, illetve vontatójárművenkénti bontásban (MÁV Informatika 

Kft.-től kapott FVS (Fuvar Vontatási Statisztika) tablók adataiból), valamint a sebességkorlátozások 

listája havi összesítésben mindkét vágányra vonatkozóan (MÁV Zrt. Győri PFT Alosztály statisztikájá-

ból). A kalkulációban kizárólag a Siemens Taurus mozdony vontatta Railjet-ek, személyszállító gyors-

vonatok, valamint tehervonatok; illetve a Stadler Flirt és Bombardier Talent motorvonatokat vettem 

figyelembe, azon okból kifolyólag, hogy a számítási képleteket ezekre a típusokra dolgoztam ki. 

                                                 

16
 Terjedelmi okokból csak a 2010. novemberi lassújelek esetére van részletesen megadva a számítás a melléklet M2. fejezetében. 
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A személyvonatok esetén (Stadler Flirt, Bombardier Talent) az állomások és megállóhelyek körzetében 

kitűzött érvényes sebességkorlátozásokat nem vettem figyelembe, hiszen a menetrendi kötöttségek miatt 

ezek a vonatok az említett helyeken mindenképpen megállnak, így a megállás előtt gyorsítani már nem 

fognak, valamint a megállás utáni esetlegesen több lépcsős gyorsítás sem írható a sebességkorlátozás 

számlájára. A Siemens Taurus mozdony vontatta Railjet-ek és a személyszállító gyorsvonatok vonatko-

zásában a Budapest-Kelenföld és Győr vasútállomások közötti vonalszakaszon egyetlen megálló van 

rögzítve a menetrendekben: Tatabánya állomás, így ezen a részen hasonló módon jártam el, mint a sze-

mélyvonatok esetében minden állomásnál és megállóhelynél. Mind a személyvonatok, mind a Railjet-ek 

és személyszállító gyorsvonatok tekintetében Budapest-Kelenföld és Győr állomásoknál történő megál-

lások előtti és az indulásokat követő gyorsítások energiaigényét figyelmen kívül hagytam, ezeket csupán 

a Siemens Taurus mozdony vontatta tehervonatok esetén kalkuláltam, mivel tehervonati menetrend nem 

állt rendelkezésemre, így a tehervonatoknál az összes érvényes sebességkorlátozással számoltam a vizs-

gált szakaszon belül. A gyorsítási sebességlépcsőben szereplő V (km/h) elérendő sebességet a menetren-

di sebességek alapján, a 4.2. táblázatban feltüntetett értékek szerint kezeltem. 

 

A MÁV Zrt. Győri PFT Alosztály információi alapján a kiválasztott vonalszakaszon a kiépítési sebességek 

az alábbiak: 

– Budapest-Kelenföld kiz. – Budaörs bez. szakaszon: 120 km/h, 

– Budaörs kiz. – Tata bez. szakaszon: 140 km/h, 

– Tata kiz. – Győr bez. szakaszon: 160 km/h. 

 

Az egymáshoz közeli (~200…300 m) sebességkorlátozásoknál a minimális alsó és a felgyorsítás utáni 

maximális sebességértéket vettem figyelembe. 

 

4.2. táblázat: A számításnál figyelembe vett menetrendi maximális sebességek a vontatójárművek és a szállítási 

nem tekintetében 

Mozdony sorozat Személy-/teherszállítás 

Menetrendi maximális sebesség 

(km/h) 

Taurus (0470, 1047, 6182) Személyszállítás 140 

Taurus (1116) Személyszállítás 160 

Railjet (1116) Személyszállítás 160 

Taurus (0470, 1047, 1116, 

6182) Teherszállítás 100 

Flirt (5341) Személyszállítás 140 

Talent (5342) Személyszállítás 140 
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A gyorsítási energiák értékében kizárólag a ∆V sebességlépcsős gyorsítások szerepelnek, azaz nem ve-

tettem össze az ezen szakaszokon történő konstans sebességű vontatás egyébként felmerülő energiaigé-

nyével, amely a gyorsítási energia értékéhez viszonyítva körülbelül egy nagyságrenddel kisebb. 

 

Példaként bemutatok egy, szintén saját mérési adatokból eredményül kapott diagramot (4.10. ábra), 

amely a Siemens Taurus mozdony vontatta Railjet-ek esetén mutatja a konstans sebességű vontatás 

energiaszükségletét kWh/100 m dimenzióban. A mérési adatokra másodfokú polinomiális regressziós 

függvényt illesztve, a determináltsági koefficiens (R
2
) értéke 0,8561 értékre adódott. A függvény mini-

mum helyét kikalkulálva V=114,2 km/h, míg az Evontatás,min=Evontatás(114,2)=0,6506 kWh/100 m értékű. 

 

A fenti állítás igazolására – miszerint a konstans sebességű vontatás körülbelül egy nagyságrenddel ki-

sebb energiaigényű, mint a sebességkorlátozásokat követő felgyorsítás – az alábbi példa szolgál: 

– a Railjet szerelvény tömege mozdonnyal: 479 tonna 

– a 80-160 km/h-s gyorsításhoz szükséges úthossz: 1944,18 m, 

– a 80-160 km/h-s gyorsítás energiaigénye: 129,675 kWh, 

– a 160 km/h-s konstans sebességű vontatás 1944,18 m hosszon: 15,1 kWh. 

 

 

4.10. ábra: Konstans sebességgel történő vontatás villamos energiaigénye Siemens Taurus vontatta Railjet-ek 

esetén 

 

A sebességkorlátozások miatti gyorsítások energiaigénye végeredményként 32.675.445 kWh értékre 

adódott (4.11. ábra). (Részszámításokat és részeredményeket az M2.13-M2.15. táblázatok és M2.37-

M2.41. ábrák tartalmaznak). Az eredmény még egyszer kihangsúlyozva 2010. november 1. és 2011. 

október 31. közötti időszakra érvényes a Budapest-Kelenföld – Győr vonalszakasz mindkét vágányára, 
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Siemens Taurus mozdony vontatta Railjet-ek, személyszállító gyorsvonatok, valamint tehervonatok; 

illetve a Stadler Flirt és Bombardier Talent motorvonatok figyelembevétele esetén. 

 

 

4.11. ábra: A sebességkorlátozások miatti bruttó gyorsítási energia 2010. november 1. és 2011. október 31. között a 

Budapest-Kelenföld – Győr vonal vágányaiban vontatójárművenkénti bontásban 

 

A vontatási célú villamos energia árát havi bontásban (4.3. táblázat) rendelkezésemre bocsátotta a 

MÁV Zrt. Pályalétesítményi Főosztály, így a 32.675.445 kWh villamos energia ára nettó 

750.661.714 Ft (bruttó 938.327.142 Ft, az abban az időben érvényes 25%-os ÁFA-val számolva). 

Ennek az értéknek, tekintetbe véve azt a tényt, hogy ez kizárólag a sebességkorlátozások miatti lassításo-

kat követő felgyorsítások miatt szükséges, nemzetgazdaságilag óriási jelentősége van. Az áramszámlára 

majdnem 1 milliárd forint feleslegesen elköltött összegből a sebességkorlátozások okaiként felsorolható 

pályahibák közel fele megszüntethető lenne. Egy 2009. évi becslés szerint ezen a vonalszakaszon a pá-

lyahibák kijavítási munkája körülbelül 1,9 milliárd forintba kerülne [Fischer, 2011a]. Amennyiben ösz-

szehasonlítjuk a gyorsítási többletenergiák költségét a javítási munkálatok költségeivel, belátható 

időn belül (1-2 év) már megtakarítás lenne elérhető! 
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4.3. táblázat: Vontatási célú villamos energiaárak 2010. november 1. és 2011. október 31. között 

Időszak 
Nettó áramár 

(Ft/kWh) 

Bruttó áramár 

(Ft/kWh) 

25 %-os ÁFA-

val 

2010.11.01. – 2011.11.30. 22,68 28,38 

2010.12.01. – 2010.12.11. 22,58 28,23 

2010.12.12. – 2010.12.31. 22,40 28,0 

2010.12.01.-2010.12.31. átlag 22,46 28,08 

2011.01.01. – 2011.01.31. 22,40 28,0 

2011.02.01. – 2011.02.28. 22,55 28,19 

2011.03.01. – 2011.03.31. 22,63 28,29 

2011.04.01. – 2011.04.30. 22,71 28,39 

2011.05.01. – 2011.05.31. 22,69 28,36 

2011.06.01. – 2011.06.30. 22,67 28,34 

2011.07.01. – 2011.07.31. 23,99 29,99 

2011.08.01. – 2011.08.31. 23,88 29,85 

2011.09.01. – 2011.09.30. 23,88 29,85 

2011.10.01. – 2011.10.31. 23,17 28,96 

4.4. Az eredmények összefoglalása 

A 4. fejezetben villamos üzemű vontatójárművek és motorvonatok vezetőfülkéjében végrehajtott mérések 

eredményeivel alátámasztva kidolgoztam egy olyan számítási eljárást, amellyel különböző típusú vontató-

járművek által vontatott és motorvonatos szerelvényeknél a ∆V sebességlépcsős gyorsításhoz szükséges 

energiát nagy pontossággal meg lehet határozni. A számításaimban 0 ‰-es emelkedésű pályára korrigált 

értékeket vettem figyelembe, a kalkulációknál a vontatójárművek vonóerő görbéjét, és a mozgási energia 

képletét alkalmaztam. 

 

A módszeremmel tetszőleges villamos vontatású vasútvonal vágányaira elkészíthető a kalkuláció adott 

időintervallumra, amennyiben rendelkezésre áll a lassújel-állomány, és vontatójárművenkénti bontásban 

az átgördült elegytonna. 

 

Példaként kiszámítottam egy vasútvonalra a villamos vontatójárművek figyelembevételével a sebesség-

korlátozások miatti többlet gyorsítási energia mennyiségét és árát. Az eredmények bizonyítják, hogy 

nemzetgazdasági szinten is kiemelkedő jelentőségű kérdés a lassújelek utáni gyorsítási többletenergiák 

számításba vétele, így azok hálózati szintű megszüntetéséről kell gondoskodni. A 4. fejezethez kapcso-

lódó új, tudományos eredményeimet a 8. fejezet 1. tézisében fogalmaztam meg. 
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5. GEORÁCS ERŐSÍTÉSŰ VASÚTI ZÚZOTTKŐ ÁGYAZAT 

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATAI 

5.1. A laboratóriumi vizsgálatok célja 

Feltevésem szerint és a nemzetközi szakirodalmi példák alapján a vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített 

georács stabilizálja a vágány geometriáját és erősíti a teherviselő rétegszerkezetet. Ehhez az ágyazat 

szemcséinek „rácsba kapaszkodása”, az ún. interlocking hatás (nem szép magyar kifejezésekkel az 

„alakkal zárási hatás”, vagy „behatárolási effektus”) szükséges (1.3-1.4. ábrák). A georács nyílásaiba 

benyomódott zúzottkő szemcsék és a beléjük kapaszkodó újabb szemcsesorok a halmaz belső nyírási 

ellenállását nagymértékben megnövelik, a rétegszerkezet sokkal ellenállóbb lesz külső erőhatásokra. A 

kőszemcsék és a rács együttdolgozása a rács síkjában még nem ismert teljes pontossággal. Arról pedig 

egyáltalán nincsenek mérési adatok, hogy a rács síkjától felfele távolodva ez a hatás mennyire csökken, s 

hol lehet meghúzni a még hatékony együttdolgozás határát. 

 

A laboratóriumi vizsgálataim célja az, hogy meg lehessen állapítani a georács síkján, illetve attól felfelé 

kijelölt nyírási síkokon hogyan alakul az elmozduláshoz/elmozdításhoz szükséges nyomóerő (nyíróerő) 

nagysága különböző körülmények, változó paraméterek mellett. Ilyenek pl. a rács típusa, a zúzottkő 

réteg vastagsága, a szemcsék „élesélűsége”, csakúgy, mint az ágyazat tömörítettsége, vagy az ágyazat 

alatti réteg rugalmassága (teherbírása). 

 

A feltételezések szerint az ágyazat alá fektetett georács 

– képes redukálni az ágyazati rézsű vonatforgalom rázó hatása miatti „lecsorgását”, és ezzel job-

ban őrzi az ágyazat keresztirányú ellenállásának értékét, 

– növeli az ágyazati réteg belső nyírószilárdságát és ez által a teherbírását is. 

 

Ezeknek a hatásoknak köszönhetően csökken a vágánygeometriában (irány, süppedés, síktorzulás) ki-

alakuló mérethibák nagysága. A kevesebb geometriai hiba természetesen kevesebb vágányszabályozást 

kíván, amelynek jelentős gazdasági eredménye lehet. 

Ha a rétegszerkezet viselkedését jól ismerjük, akkor annak szükséges vastagsága
17

 korrektebben hatá-

rozható meg. Ez ismét gazdasági kérdés is egyben. 

                                                 

17
 Ehhez mindenképpen figyelembe kell venni a 3. fejezetben leírt kötöttségeket. 
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5.2. Az alakkal zárás (interlocking hatás) 

Az alakkal zárás (azaz az interlocking hatás) mélységi lefutása a zúzottkő ágyazatban nem ismert. Az 

valószínűsíthető, hogy a kitöltő anyagban a rács síkjától felfelé távolodva hatása egyre csökken. Jó köze-

lítés lehet, ha három zónát tételezünk fel, ahogyan azt az 5.1. ábra mutatja. 

 

A rácstól legtávolabbi 1. zónában az alakkal zárás hatása már nem, vagy csak alig érvényesül. Itt a 

szemcsék viselkedését kölcsönhatásuk határozza meg. Erőhatásra szabad, tömörített (esetleg fellazult) 

halmazként viselkedik. 

 

A 2. zóna az ún. átmeneti zóna. Itt már érvényesül – de felfelé irányban egyre kisebb hatásfokkal – az 

alakkal zárás. A hatás változását leíró függvényről azt tételeztem fel, hogy nem-lineáris. 

 

A 3. zóna a rács közvetlen közelében található. Itt teljes mértékben érvényesül az alakkal zárás. A szem-

csék elmozdulása vízszintes értelemben erősen akadályozott. 

 

 

5.1. ábra: Az alakkal zárás mélységi zónáinak hipotézise [Rakowski és Kawalec, 2010] 

A változást a rétegvastagság függvényében leíró függvény feltételezett alakja az 5.2. ábrán látható. 

  

 

 

 
 

 

 

 

1. zóna: Nincsen alakkal zárás. 
A szemcsés halmaz eredeti 
tulajdonságai érvényesek. 

2. zóna: Átmeneti zóna. 
Az alakkal záró hatás nem-
lineáris lefutású az alsó maximum 
és a felső minimum érték között. 
Szemcseelmozdulás van. 

3. zóna: Átmeneti zóna. 
Az alakkal záró hatás maximális 
hatásfokú. 
Szemcseelmozdulás nincsen. 
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5.2. ábra: A függvény feltételezett alakja a zúzottkő réteg mélységének függvényében [Universitas-Győr Nonprofit 

Kft, 2010a] 

5.3. A szabványokban meghatározott vizsgálatok  

A vizsgálat megtervezéséhez két érvényes szabvány előírásai használhatók [CEN, 2005a; CEN, 2005b]. 

Azonban mindkettőből csak bizonyos szabályozások vehetők át, hiszen a tervezett kísérlet egyedi célja 

miatt egyedi eljárást jelent. 

5.4. A laboratóriumi vizsgálati módszer és készüléke 

Az alakkal záró hatás mélységi lefutásának leírásához olyan nyíróládás kísérletek elvégzése szükséges, 

ahol a zúzottkő réteg különböző mélységi metszeteiben kapunk eredményeket. Ehhez egy újszerű elven 

működő, többszintes nyíróládát kellett kifejleszteni. Az eredményeket számos változó befolyásolja, ame-

lyek miatt jelentős számú mérést kell elvégezni. Nagyon fontos, hogy kvázi azonos körülményeket te-

remtsünk az azonos mérési sorozatokban. Ez azt jelenti, hogy egy-egy sorozatban minden paraméter 

változatlan, csupán a nyírás síkja van mindig más mélységben, ahogyan azt az 5.3. ábrán a piros vona-

lak mutatják. 

 

A vizsgálatok változói az alábbiak: 

– az alátámasztó réteg rugalmassága (teherbírása), 

– a georács típusa (legfontosabb rácstulajdonságok: rácsosztás, nyúlási modulus), 

– a kitöltő zúzottkő anyag jellemzői (szemeloszlás, szemcsealak, új vagy használt anyag), 

– a kitöltő anyag vastagsága, 

– a zúzottkő anyag tömörítettsége, 

– a rétegszerkezet tetején működtetett terhelés nagysága. 
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5.3. ábra: A rétegszerkezet különböző mélységeiben végzett nyírókísérlet [Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2010a] 

 

A normál, két szintből álló nyíróláda nem megfelelő készülék a kísérletekhez, mert mindig csak ugya-

nabban a síkban tud dolgozni. A feladathoz speciális, ún. többszintes nyíróláda kell, amely magasságilag 

osztott. A nyíróláda egy alsó keretszerkezetből, s e fölött több emeleti keretből áll (5.4. ábra). 

 

 

5.4. ábra: Többszintes nyíróláda elvi vázlata, vizsgálat az 1. nyírási síkban (a nyomóerő és a tartóerő feltüntetésé-

vel) 

A nyíróláda mérete: 1,00 x 1,00 m alapterület és 1,00 m magasság. Az 5.5. ábrán látható egyfajta réteg-

szerkezeti elrendezés. 
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5.5. ábra: A rétegszerkezetek egyfajta kialakítási lehetősége 

 

A nyíróláda alapkeretében rugalmas, kis teherbírású alapozó réteget kell kialakítani. Ez például 

Thermopan XSP lemezek segítségével valósítható meg. Az alapréteg rugalmassága a statikus E2 modu-

lus tárcsás terhelési próbája útján meghatározható. Ennek a – laboratóriumunk végtelen merevnek te-

kinthető vasbetonlemezén tömör acélelemek közvetítésével felfekvő – rétegnek rugalmassága vastagsá-

gának módosításával változtatható. Az igen alacsony értéknek számító E2 = 5…15 MPa – a SZE Híd-

szerkezetek Laboratóriumában végzett korábbi mérések alapján – kb. 40-50 cm vastagságban egymásra 

helyezett Thermopan lemezekkel érhető el. 

 

A felfelé második réteg geotextíliára terített 10 cm vastag homok. Ez segíti a zúzottkő szemcséknek a 

rács nyílásaiba történő behatolását és egyben védi az alsó rugalmas réteget a szemcsék éles éleitől, sarka-

itól. A homokréteg tetejére egy réteg geotextília, vagy geokompozit kerül. A geotextília funkciója, hogy 

elválassza a homokot a föléje kerülő anyagtól. Egyben kijelöli azt a síkot is, ameddig a különböző kísér-

leti elrendezésekben a rétegszerkezet átalakítása szükséges. 

 

Amennyiben egyszerű geotextília volt az előző réteg, akkor erre kerül rá a georács réteg, amennyiben 

geokompozit, akkor ez egyben tartalmazza a georácsot is (általában ragasztott módon vannak összeerő-

sítve). Ennek a mozgás iránya szerinti hátsó végét
18

 elmozdulás ellen mindenképpen rögzíteni kell a 

nyíróláda alsó kerete falának külső oldalához. Ez az elrendezés szimulálja azt, hogy a pályában gyakorla-

tilag a georács bármely keresztmetszete a felette lévő anyagok, elemek súlya következtében lehorgony-

zottnak tekinthető. A georács síkja lesz gyakorlatilag az 1. nyírási sík. Az alapkeret alatt görgők találha-

tók, amelyeken az alapkeret vízszintes erővel eltolható. 

 

                                                 

18
 A laboratóriumi vizsgálataim esetén a nyírás (elmozdítás) irányára merőleges georács peremek fixen rögzítettek 
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A georácsra zúzottkő réteg kerül. Az elemekből álló alapkeret felett öt emeleti keret található, amivel a 

nyíróláda falainak magassági osztása valósul meg. Egy keretelem magassága 10 cm. 

 

A georács síkja felett mindegyik kerettalálkozási sík nyírósík. A kiválasztott nyírósík alatti illetve feletti 

kereteket egymáshoz kell rögzíteni együttmozgathatóságuk érdekében. Pl. az alulról felfelé 2. nyírási sík 

úgy adódik, hogy az alap- és az első felső keret van egymáshoz rögzítve, felettük pedig a 2., 3. és 4. eme-

leti keret van összekapcsolva (M3.1. ábra). 

 

A 3. nyírási síkon történő kísérletben az alapkeret és a felette lévő két keret van egy egységgé rögzítve, 

míg a legfelső két keret szintén önálló egységgé van összekapcsolva és kitámasztásuk is megoldott 

(M3.2. ábra). 

 

A 4. nyírási síkon történő kísérlet rajza az M3.3. ábrán látható. 

 

Ahhoz, hogy a kísérletekből megbízható adatokat lehessen nyerni, nagyon fontos minden vizsgálatsoro-

zatban azonos körülményeket teremteni. Ez azt jelenti, hogy minden egyes nyírási kísérletben a tört 

szemcsés ágyazati anyag azonos tömörségűre legyen tömörítve. Sajnos olyan mérési eljárás/eszköz, 

amellyel az anyag tömörítettségének fokát a nyíróládában meg tudnánk határozni, nem létezik. Ezért az 

alábbiakat kell megtenni: 

– az ágyazat tömörítéséhez mindig ugyanazt a lapvibrátort kell alkalmazni, 

– minden egyes nyírási kísérlet előtt, a rétegszerkezet építésekor, az elvégzett tömörítési menetek 

számának azonosnak kell lenniük. 

 

Minden egyes nyírási kísérletben a következőket kell megmérni/ismerni: 

– az alapréteg E2 modulusa MPa-ban, 

– a törtszemcsés anyag szemeloszlása, szemcsék alaki jellemzői, 

– a törtszemcsés anyag vastagsága, 

– az ágyazat felső síkjára működtetett statikus függőleges teher nagysága (ha van), 

– az alsó keretet (kereteket) mozgató vízszintes nyomóerő nagysága, 

– a felső keretet (keretek) kitámasztó vízszintes tartóerő nagysága, 

– az alsó keretelem(ek) elmozdulása, 
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– a zúzottkő dilatációja miatti keretemelkedést ellensúlyozó függőleges erő
19

. 

 

A nyírási kísérletek darabszámát a változók határozzák meg. A javasolt esetek: 

– tömörítettség kétféle értékkel (tömörített és tömörítetlen), 

– a georács típusa (3 eset), 

– alapréteg rugalmassága háromféle E2 értékkel jellemezve: pl. 6…12…25 MPa, 

– kétféle zúzottkő anyag: teljesen új, éles élű szemcsés anyag, illetve újrahasznosított, kevéssé éles 

élű zúzottkő anyag), 

– a zúzottkő réteg vastagsága konstans (40 cm), 

– a függőleges terhelő erő négy eltérő értékkel (terhelés nélküli, 5,0…10,0…50,0 kPa nyomást 

létrehozva), 

– a nyírási síkok száma pedig négy. 

 

A fentiekben részletezett változók szerint, háromféle georács típussal dolgozva legalább 

2x3x3x2x3x4=432 mérés végrehajtására lenne szükség, amely csak egyszeri mérés. Természetesen 

legalább három mérés kell ahhoz, hogy az ismételhetőséget bizonyítsuk, és a kiadódó szórásnak ala-

csony értéken kell lennie a mérési eredmények elfogadhatósága érdekében. Ilyen módon 432x3, azaz 

1296 mérés elvégzését igényelné a tervezett laborvizsgálat. 

A kísérletsorozathoz tervezett és legyártott nyíróláda az 5.6. ábrán látható, a gyártmánytervét pedig az 

M3.4. ábrán közlöm. 

 

                                                 

19
 Az erő ki lett mérve, ellenben a mérési berendezés elrendezése nem befolyásolta a szemcsés anyaghalmazban a vízszintes 

síkokban ébredő nyíróerők értékét, mivel a kialakítással a nyírási síkon lett tartva a keret. E miatt a továbbiakban a dilatáció 

okozta keretemelkedést ellensúlyozó függőleges erőt nem vettem figyelembe a laboratóriumi többszintes nyíróládás vizsgálatok 

eredményeinek kiértékelésekor. 
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5.6. ábra: A vizsgálatokhoz előkészített többszintes nyíróláda [Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2010a] 

 

A georácsot rögzítő kereten és a felső 5 db keret mindkét oldalán (a mozgás irányával párhuzamos sí-

kon) egy-egy 200x60 mm-es ablakot alakíttattunk ki, plexi lemezzel. Ezen ablakokon keresztül meg 

lehet figyelni a nyírási vizsgálat közben, hogy az egyes síkokon történő elmozdítás során milyen szem-

csemozgások alakulnak ki, illetve azt a tényt is, hogy ezek megzavarják/befolyásolják-e a lejjebb lévő 

nyírási síkokon elhelyezkedő szemcserétegeket. 

 

A keretek egymásra ültetését felhegesztett L-szelvények biztosítják. Az egymásra helyezett kereteket 

függőleges tengelyű, M12 csavarok behelyezésével lehet egymáshoz kapcsolni. Az a két keret, amely 

között a nyírási síkot működtettem, természetesen nincs összekapcsolva. 

5.5. A laboratóriumi mérések és az eredmények értékelő elemzése 

A laboratóriumi méréseket 2010. szeptember – 2012. március hónapok között hajtottam végre. A koráb-

biakban leírt teljes, nagyon nagyszámú mérési program végrehajtására sajnos nem volt módom, s ez 

nem is lehetséges annak időigénye és pénzügyi vonatkozásai miatt. 

Ennek megfelelően 

– kétféle értékű tömörítettséget (tömörítetlen és tömörített), 

– négy geoműanyag típust (Tensar SSLA 30, Tensar SSLA 30-G, Naue Secugrid 30/30 Q1 LA, 

Naue Combigrid 30/30 Q1 LA/151 GRK), 

– egyféle E2 rugalmassági tényezővel rendelkező alapréteget (7,2 MPa), 

– egyféle zúzottkő anyagot (új, élesélű szemcsés anyag), 

– konstans zúzottkő ágyazat vastagságot (40 cm), 

– zérus nagyságú függőleges terhelő erőt, 

– valamint négy nyírási síkot 
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vettem figyelembe a laboratóriumi vizsgálatsorozatban. Ahogyan doktori értekezésem laboratóriumi 

vizsgálatokkal kapcsolatos céljai között megfogalmaztam, munkámban az interlocking hatás vizsgálatá-

ban kívántam olyan szintig eljutni, amely segítségével a georács/geokompozit ágyazat alatti beépítésé-

nek hasznosságával kapcsolatosan tudományos megállapításokat tudok tenni. 

 

A fentieknek megfelelően az alábbi méréses vizsgálatokat hajtottam végre: 

– a zúzottkő szemeloszlás és szemalak vizsgálata, 

– a rétegszerkezet ágyazási tulajdonságának jellemzése, 

– az üres nyíróláda keretelemei között az egyes nyírási síkokon fellépő ellenállások meghatározá-

sa, 

– tömörítetlen zúzottkő anyaggal, georács nélkül kialakított rétegszerkezetnél a vízszintes síkokon 

ébredő nyíróerő megállapítása függőleges teher működtetése nélkül, 

– tömörítetlen zúzottkő anyaggal, egy típusú geoműanyaggal
20

 (Tensar SSLA 30-G) kialakított 

rétegszerkezetnél a vízszintes síkokon ébredő nyíróerő megállapítása függőleges teher működte-

tése nélkül, 

– tömörített zúzottkő anyaggal, georács nélkül kialakított rétegszerkezetnél a vízszintes síkokon 

ébredő nyíróerő megállapítása függőleges teher működtetése nélkül, 

– tömörített zúzottkő anyaggal, négy típusú geoműanyaggal kialakított rétegszerkezetnél a víz-

szintes síkokon ébredő nyíróerő megállapítása függőleges teher működtetése nélkül. 

  

A vízszintes síkokon ébredő nyíróerő jellemzésére minden elrendezésre és minden nyírási síkra 3-3 mé-

rést végeztem el. 

5.5.1. A zúzottkő szemeloszlás és szemalak vizsgálata 

A laboratóriumi vizsgálatokhoz a zúzottkő a KŐKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. komlói kőbányájá-

ból érkezett. 

 

A szemeloszlás vizsgálathoz a CEN (1998b) számú szabvány által előírt négyzetes szitasort alkalmaz-

tam. A vizsgálati anyag mennyiségét az CEN (1998a) alapján határoztam meg, valamint az ebben sze-

                                                 

20
 A pályába való beépítéskor mindenképpen tömörített zúzottkő ágyazatot alkalmaznak, így a laboratóriumi minták számának 

redukálása érdekében csupán a georács nélkül illetve a Tensar SSLA 30-G geokompozittal kialakított rétegszerkezetben használ-

tam tömörítetlen zúzottkő halmazt a többszintes nyíróládában. 
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replő laza halmazsűrűség értéket a CEN (2000a) szerint kalkuláltam. A vasúti ágyazat szemeloszlási 

határgörbéit a CEN (2003) szabvány alapján alkalmaztam. 

 

A szemalak vizsgálatot a CEN (2000b) szerint hajtottam végre. 

 

A szemeloszlás és szemalak vizsgálat eredményeit az M3.2. fejezetben közlöm. 

5.5.2. A rétegszerkezet ágyazási tulajdonságának jellemzése 

A rétegszerkezet rugalmas ágyazását Thermopan hőszigetelő lemezekkel kialakított, 50 cm vastag alap-

réteggel biztosítottam. A réteg teherbírását (E2 modulusát) a terepi vizsgálatnál is alkalmazott statikus 

tárcsás terheléssel határoztam meg (5.7. ábra). A kétszer végrehajtott terhelés diagramjai az 5.8. ábrán 

láthatók.  

 

 

5.7. ábra: A Thermopan lemezekből álló alapréteg 

statikus tárcsás terhelése [Universitas-Győr Nonprofit 

Kft., 2010a] 

 

5.8. ábra: A Thermopan lemezekből álló alapréteg 

terhelési diagramjai [Universitas-Győr Nonprofit Kft., 

2010a] 

 

A két mérésből a második terhelési ciklusban kialakult s2 süllyedés átlaga 9,4 mm lett. Ebből az 

E2=67,5/s2 kifejezés segítségével 7,2 MPa érték adódott.  

 

Minden laboratóriumi vizsgálatnál ezzel a teherbírású (rugalmasságú) alapréteggel dolgoztam. 

5.5.3. A nyíróláda nyírási síkjain fellépő saját ellenállások nagysága 

A nyíróláda nyírási síkjain az egymáson elcsúszó felületek állandó súrlódási ellenállást ébresztenek. 

Ezek – síkonként kétszer – megmért nagyságát az 5.9-5.12. ábrák mutatják. 
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Az 5.19-5.12. ábrák alapján az egyes keretsíkokra az alábbi súrlódási ellenállás értékeket állapítottam 

meg: 

– 4. nyírási sík (legfelső keretsík) 0,265 kN, 

– 3. nyírási sík (fentről lefelé második keretsík) 0,462 kN, 

– 2. nyírási sík (fentről lefelé harmadik keretsík) 0,664 kN, 

– 1. nyírási sík (fentről lefelé negyedik keretsík) 0,865 kN. 

 

 

5.9. ábra: A legfelső keretsík súrlódási ellenállása 

[Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2010a] 

 

5.10. ábra: A fentről lefele második keretsík súrlódási 

ellenállása [Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2010a] 

 

 

5.11. ábra: A fentről lefele második keretsík súrlódási 

ellenállása [Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2010a] 

 

5.12. ábra: A fentről lefele negyedik keretsík súrlódási 

ellenállása [Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2010a] 

5.5.4. A különféle módon kialakított rétegszerkezetek vizsgálata 

A vizsgálatok során függőleges terhelést nem alkalmaztam. Az alapréteg rugalmassági modulusa 

E2=7,2 MPa volt. A zúzottkő vastagsága 40 cm, a zúzottkő réteg alá terített tömörített homokréteg vas-

tagsága 10 cm-es értékű. A homokréteg és a Thermopan lemezek közé egy réteg Secutex 151 GRK 3 

típusú geotextília volt fektetve. 
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5.5.4.1. A laboratóriumi vizsgálatoknál alkalmazott geműanyagok tulajdonságai 

A laboratóriumi vizsgálatok során három típusú geoműanyagot alkalmaztam: 

– Tensar SSLA 30 típusú georács (5.13a. és 5.13b. ábrák), 

– Tensar SSLA 30-G típusú geokompozit (georács+geotextília) (5.14. ábra), 

– Naue Secugrid 30/30 Q1 LA georács (5.15a. és 5.15b. ábrák), 

– Naue Combigrid 30/30 Q1 LA/151 GRK geokompozit
21

 (georács+geotextília) (5.16a. és 

5.16b. ábrák). 

 

 

5.13a. ábra: Tensar SSLA 30 típusú georács 

 

5.13b. ábra: Tensar SSLA 30 típusú georács oldalról 

 

 

5.14. ábra: Tensar SSLA 30-G típusú geokompozit
22

 

 

                                                 

21
 A Naue Seugrid georács és a Naue Combigird geokompozit ugyanannak a Naue Fasertechnik GmbH gyártó két terméke, 

amelyekben a georács teljesen megegyezik. 

22
 A Tensar SSLA 30-G geokompozitnál a geotextília a georács egyik oldalára van felragasztva a georács csomópontjainál. A 

geotextília kísérletek előtt feltételezett hátrányos hatása, hogy kevésbé engedi „beülni” a zúzottkő szemcséket a georács bordái 

közé, ezzel csökkentve az interlocking hatást. 
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5.15a. ábra: Naue Securid 30/30 Q1 LA georács 

 

5.15b. ábra: Naue Securid 30/30 Q1 LA georács 

oldalról 

 

 

5.16a. ábra: Naue Combigrid 30/30 Q1 LA/151 GRK 

geokompozit
23 

 

5.16b. ábra: Naue Combigrid 30/30 Q1 LA/151 GRK 

geokompozit oldalról 

 

A geoműanyagok geometriai tulajdonságait az 5.17. ábra és az 5.1. táblázat, míg mechanikai tulajdon-

ságait az 5.2-5.3. táblázatok rögzítik. 

 

 

5.17. ábra: A laborvizsgálatnál használt georácsok geometriai méreteinek definiálása [Universitas-Győr Nonprofit 

Kft., 2010a] 

 

  

                                                 

23
 A Naue Combigrid geokompozitnál a georács bordák a geotextília réteg két oldalán találhatók. 
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5.1. táblázat: A laborvizsgálatnál használt georácsok geometriai méretei 

Georács típus AL (mm) AT (mm) 
WLR 

(mm) 

WTR 

(mm) 
tJ (mm) tLR (mm) 

tTR 

(mm) 

Tensar SSLA 30 65,0 65,0 4,0 4,0 7,0 1,7 1,5 

Tensar SSLA 30-G 65,0 65,0 4,0 4,0 7,0 1,7 1,5 

Naue Securid 30/30 Q1 

LA georács 
80,0 80,0 8,8 8,2 2,1 1,4 1,4 

Naue Securid 30/30 Q1 

LA/151 GRK 

geokompozit 

80,0 80,0 8,8 8,2 2,1 1,4 1,4 

 

5.2. táblázat: A laborvizsgálatnál használt geoműanyagok mechanikai tulajdonságai 1. 

Georács típus Anyag 
Egy-

/kéttengelyű 

Szakítószilárdság 
2 %-os nyúláshoz 

tartozó szilárdság 
Szakadási nyúlás 

MD
2
 

(kN/m) 

XMD
3
 

(kN/m) 

MD
2
 

(kN/m) 

XMD
3
 

(kN/m) 

MD
2
 

(%) 

XMD
3
 

(%) 

Tensar SSLA 

30 
PP

1 
Kéttengelyű 30 30 11 12 N.A.

4
 N.A.

4
 

Tensar SSLA 

30-G 
PP

1
 Kéttengelyű 30 30 11 12 N.A.

4
 N.A.

4
 

Naue Securid 

30/30 Q1 LA 

georács 

PP
1
 Kéttengelyű 30 30 12 12 N.A.

4
 N.A.

4
 

Naue Securid 

30/30 Q1 

LA/151 GRK 

geokompozit 

PP
1
 Kéttengelyű 30 30 12 12 N.A.

4
 N.A.

4
 

1
: polipropilén 

2
: gyártási irányban (machine direction) 

3
: gyártási irányra merőlegesen (cross machine direction) 

4
: nincs adat 

 
5.3. táblázat: A laborvizsgálatnál használt geoműanyagok mechanikai tulajdonságai 2. 

Geotextília a 

geokompozit-

ban 

Átlyuka-

dási ellen-

állás (N) 

Szakítószilárd-ság 
Szakadási 

nyúlás 

Vízáte-

resztő 

képesség 

(m/s) 

Vízáte-

resztő 

képesség 

(ℓ/sm
2
) 

Fajlagos 

tömeg 

(kg/m
2
) 

Hatásos 

nyílás-

méret 

(mm) 

MD
2
 

(kN/m) 

XMD
3
 

(kN/m) 

MD
2
 

(%) 

XMD
3
 

(%) 

Tensar SSLA 

30-G 
>1500 N.A.

4
 N.A.

4
 N.A.

4
 N.A.

4
 0,135 135 0,160 0,125 

Naue Securid 

30/30 Q1 

LA/151 GRK 

geokompozit 

1670 6 11 60 40 0,110 110 0,150 0,130 

Naue Secutex 

151 GRK 3
1 1670 6 11 60 40 0,110 110 0,150 0,130 

1
: a homokréteg alá fektetett geotextília 

2
: gyártási irányban (machine direction) 

3
: gyártási irányra merőlegesen (cross machine direction) 
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5.5.4.2. A laboratóriumi vizsgálatok végrehajtása 

A vizsgálatokról készült képeket a melléklet M3.8-M3.22. ábrái mutatják. 

5.5.4.2.1. Geoműanyag nélküli rétegszerkezet, tömörítetlen zúzottkő anyag 

Az első mérési sorozatban a zúzottkő réteg tömörítetlen volt. A vizsgálatot a legfelső (4.) nyírási síkon 

kezdtem, s lefelé haladtam a 3., a 2. végül az 1. síkra. Egy-egy nyírás végrehajtásánál 30…80 mm közöt-

ti keretelmozdulás kellett előidézni. Ez általában elég volt ahhoz, hogy kialakuljon az az egyensúlyi erő, 

amelyet már nem kellett továbbnövelni ahhoz, hogy a keret folyamatosan elcsúsztatható legyen, más-

részt ekkora elmozdulás még nem változtatta meg az alsóbb rétegekben lévő szemcsék helyzetét
24

. A 

vizsgálathoz előkészített nyíróláda az 5.18. ábrán látható. 

 

 

5.18. ábra: A vizsgálathoz előkészített nyíróláda [Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2010a] 

 

A keretre adott nyomóerő nagysága 20 kN/perc egyenletes sebességgel lett növelve. A négy nyírási sí-

kon 3-3 mérést hajtottam végre úgy, hogy minden méréssorozat után az ágyazati anyagot a segítő sze-

mélyzet eltávolította a nyíróládából, majd a rétegszerkezetet újra felépítették
25

. 

 

Az M3.23-M3.26. ábrák az egyes nyírási síkokon felvett nyomóerő-elmozdulás diagramokat mutatják, 

georács nélküli, tömörítetlen rétegszerkezet esetében. 

                                                 

24
 Ezt a nyíróláda mindkét oldalán kialakított, plexi anyagú ablakokon keresztül készített videofelvételek is bizonyítják. 

25
 Minden esetben új geoműanyag került beépítésre a zúzottkő ágyazat alá. 
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5.5.4.2.2. Georács nélküli rétegszerkezet, tömörített zúzottkő anyag 

A vizsgálat az 5.5.4.2.1. fejezetben is ismertetett módon lett végrehajtva. A zúzottkő réteg 20 cm-es vas-

tagságokban L-2/C típusú lapvibrátorral (5.19. ábra) lett tömörítetve. Ennek tömege 68 kg, teljesítménye 

1,1 kW, a névleges vibrációs rezgésszáma kb. 3000/perc. A rezgőlap mérete 500x500 mm. Azért, hogy 

a tömörítő munka azonos nagyságú legyen a rétegeken, mindig azonos járatszámmal (5.20. ábra) végez-

tettem el a tömörítést. 

 

 

5.19. ábra: A zúzottkő rétegek tömörítése 

L-2/C típusú lapvibrátorral [Universitas-Győr Nonpro-

fit Kft., 2010a] 

 

5.20. ábra: A zúzottkő rétegek tömörítési járatszáma 

[Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2010a] 

 

A georács nélküli, tömörített rétegszerkezet esetében adódó mérési eredményeket ábrázoló grafikonok 

az 5.21-5.24. ábrákon láthatók. 

 

 

5.21. ábra: Nyomóerő-elmozdulás diagram, georács 

nélküli rétegszerkezet, tömörített zúzottkő, 4. nyírási sík 

[Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2010a] 

 

5.22. ábra: Nyomóerő-elmozdulás diagram, georács 

nélküli rétegszerkezet, tömörített zúzottkő, 3. nyírási sík 

[Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2010a] 
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5.23. ábra: Nyomóerő-elmozdulás diagram, georács 

nélküli rétegszerkezet, tömörített zúzottkő, 2. nyírási sík 

[Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2010a] 

 

5.24. ábra: Nyomóerő-elmozdulás diagram, georács 

nélküli rétegszerkezet, tömörített zúzottkő, 1. nyírási sík 

[Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2010a] 

5.5.4.2.3. Geokompozittal és georáccsal kialakított rétegszerkezet, tömörítetlen és 

tömörített zúzottkő anyag 

A geokompozit és a georácsok az 5.4. fejezeben ismertetett módon lettek behelyezve a többszintes nyí-

róládába. Tensar SSLA 30-G geokompozit esetére mutat példát az 5.25. ábra. 

 

 

5.25. ábra: Tensar SSLA 30-G geokompozit a nyíróládában [Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2010a] 

 

A Tensar SSLA 30-G típusú geokompozit erősítésű tömörítetlen zúzottkő halmaz többszintes nyíróládás 

vizsgálatainak eredményeit az M3.27-M3.30. ábrák, míg ugyanezen geoműanyag erősítésű tömörített 

zúzottkő halmaz mérési diagramjait az 5.26-5.29. ábrák tartalmazzák. 
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5.26. ábra: Nyomóerő-elmozdulás diagram, Tensar 

SSLA 30-G geokompozit erősítéses rétegszerkezet, 

tömörített zúzottkő, 4. nyírási sík [Universitas-Győr 

Nonprofit Kft., 2010a] 

 

5.27. ábra: Nyomóerő-elmozdulás diagram, Tensar 

SSLA 30-G geokompozit erősítéses rétegszerkezet, 

tömörített zúzottkő, 3. nyírási sík [Universitas-Győr 

Nonprofit Kft., 2010a] 

 

 

5.28. ábra: Nyomóerő-elmozdulás diagram, Tensar 

SSLA 30-G geokompozit erősítéses rétegszerkezet, 

tömörített zúzottkő, 2. nyírási sík [Universitas-Győr 

Nonprofit Kft., 2010a] 

 

5.29. ábra: Nyomóerő-elmozdulás diagram, Tensar 

SSLA 30-G geokompozit erősítéses rétegszerkezet, 

tömörített zúzottkő, 1. nyírási sík [Universitas-Győr 

Nonprofit Kft., 2010a] 

 

Terjedelmi okok miatt a további mérési eredményeket ábrázoló diagramokat csak a mellékletben köz-

löm (M3.31-M3.42. ábrák), az összes laboratóriumi nyíróládás vizsgálat végeredményét az 5.4. táblázat 

tartalmazza. 

5.5.4.3. A laboratóriumi vizsgálatok mérési eredményei és értékelő elemzésük 

5.5.4.3.1. A mérési eredmények feldolgozási módszerei 

Az egy-egy nyírási síkra kapott nyomóerő-elmozdulás grafikonokon egyértelműen látszik, hogy felülről 

korlátos függvényeket ábrázolnak. Ez a felülről korlátosság jellemzi pontosan azt a szemcsemechanikai 

viselkedést, amely a zúzottkő szemcsehalmaz belső nyírási szilárdságát jellemzi. A későbbiekben a nyí-

rószilárdság jellemzésére a zúzottkő halmazban az egyes nyírási síkokra jellemző belső nyírási ellenál-
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lás kifejezéseket alkalmazom. Természetesen az olyan szemcsehalmazok esetén, mint amilyen a vasúti 

zúzottkő ágyazatot felépítő törtszemcsés, szabálytalan alakú, élesélű köveket tartalmazó halmaz, még 

laboratóriumi körülmények között sem mérhető tökéletesen pontos, halmazra vonatkozó belső nyírási 

ellenállás. Azaz a mért eredményeknek a szabálytalan alakú kövek véletlenszerű eloszlásából adódóan 

meghatározott szórása lesz. Egyetlen síkon történő méréshez tartozó nyomóerő-elmozdulás grafikonon 

is csak különböző matematikai statisztikai módszerekkel van lehetőség az abban a síkban a vasúti zú-

zottkő ágyazati kőhalmaz belső nyírószilárdságát jellemző nyomóerő értékek megállapítására. Az 

egyensúlyi állapotot jelentő nyomóerő
26

 értékek átlagolásával határoztam meg a fenti értékeket külön-

böző geoműanyagokkal kialakított rétegszerkezetek esetén az egyes nyírási síkokban. 

 

Azokban az esetekben, amikor a nyomóerő és a tartóerő lényegesen (> 15 %) eltértek, a mérést megis-

mételtem, így ezek az eredmények nem kerültek bele a kiértékelésbe. A nyomó- és tartóerőt, illetve a 

mérési helyeiket az 5.4. és 5.30. ábrák definiálják. 

 

 

5.30. ábra: A nyomó- és tartóerő definiálása, illetve a mérési helyeik [Horvát, 2012] 

 

A nyírások közben regisztrált nyomóerőket nem korrigáltam az 5.5.3. fejezetben bemutatott, keretsúrló-

dások között mért súrlódási ellenállások értékeivel. Ezt a közelítést a miatt alkalmaztam, mert a súrlódási 

ellenállások nagyságai a mért nyomóerőkhöz képest kicsiny mértékűek, azonban eredményeim megfo-

galmazásánál tudatában voltam annak a ténynek, hogy a laboratóriumi vizsgálatok mérési adatait ezek 

elhanyagolható mértékben befolyásolták. 

                                                 

26
 Azt a tartományt jelenti a nyomóerő-elmozdulás grafikonokon, amely részen már nem szükséges többlet nyomóerő az el-

mozdulás növeléséhez. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.005



 

 
  

 69 

Fischer Szabolcs 

doktori értekezés 

A vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített georácsok 

vágánygeometriát stabilizáló hatásának vizsgálata 

5.5.4.3.2. A mérési eredmények összefoglalása és azok kiértékelő elemzése 

A többszintes nyíróládás vizsgálattal meghatároztam a geoműanyag erősítés nélküli és a különböző típu-

sú geoműanyaggal erősített törtszemcsés vasúti zúzottkő ágyazati anyaghalmazban a vízszintes síkokban 

ébredő nyíróerő függvények értékeit a geoműanyag síkjától mért vertikális távolság függvényében, 

amennyiben a törtszemcsés anyaghalmaz tömörítetlen, illetve az 5.5.4.2.2. fejezetben leírt módon tömö-

rített. Az összefoglaló eredményeket az 5.4. táblázat tartalmazza. 

 
5.4. táblázat: A vasúti zúzottkő ágyazat nyírószilárdságát jellemző mért nyomóerők (belső nyírási ellenállások) (kN) 

A vasúti zúzottkő ágyazat nyírószilárdságát jellemző mért nyomóerő (kN) 

Távolság 

a geomű-

anyag 

síkjától 

(cm) 

Mérés sorszá-

ma 

Tömörítetlen Tömörített 

Geomű-

anyag 

nélkül 

Tensar SSLA 30-

G 

Geomű-

anyag 

nélkül 

Tensar SSLA 

30-G 

Tensar 

SSLA 30 

Naue 

Secugrid 

30/30 Q1 

LA 

Naue 

Combigrid 

30/30 Q1 

LA/151 

GRK 

0 

1 7,37 16,39 10,38 14,54 16,74 15,27 15,28 

2 8,52 7,45 7,64 14,16 17,93 14,36 14,32 

3  11,31 9,03 16,11 18,49 15,86 13,50 

4  10,36 9,38 13,86    

Minimum 7,37 7,45 7,64 13,86 16,74 14,36 13,50 

Maximum 8,52 16,39 10,38 16,11 18,49 15,86 15,28 

Átlag 7,95 11,38 9,11 14,67 17,72 15,16 14,36 

Szórás 0,81 3,72 1,13 1,00 0,89 0,76 0,89 

10 

1 6,72 6,59 9,61 14,08 16,02 18,43 17,90 

2 6,05 6,40 12,27 14,12 15,51 16,19 16,20 

3  8,99 12,76 16,67 15,62 16,64 16,43 

4  9,54 14,02 13,23    

Minimum 6,05 6,40 9,61 13,23 15,51 16,19 16,20 

Maximum 6,72 9,54 14,02 16,67 16,02 18,43 17,90 

Átlag 6,39 7,88 12,17 14,53 15,72 17,09 16,84 

Szórás 0,47 1,62 1,86 1,49 0,27 1,19 0,92 

20 

1 3,28 3,32 7,92 9,84 9,91 13,89 10,63 

2 3,79 3,52 7,79 7,57 9,74 10,09 11,73 

3 
 

6,18 7,49 12,16 11,79 16,86 12,07 

4 
 

6,83 9,74 13,19 
   

Minimum 3,28 3,32 7,49 7,57 9,74 10,09 10,63 

Maximum 3,79 6,83 9,74 13,19 11,79 16,86 12,07 

Átlag 3,54 4,96 8,24 10,69 10,48 13,61 11,47 

Szórás 0,36 1,80 1,02 2,51 1,14 3,39 0,75 

30 

1 1,67 2,64 3,28 4,86 3,35 4,93 4,15 

2 1,76 1,83 3,62 4,82 5,53 4,31 4,94 

3  3,52 4,27 5,15 3,15 4,16 6,02 

4  2,58 3,93 4,81    

Minimum 1,67 1,83 3,28 4,81 3,15 4,16 4,15 

Maximum 1,76 3,52 4,27 5,15 5,53 4,93 6,02 

Átlag 1,72 2,64 3,78 4,91 4,01 4,47 5,04 

Szórás 0,06 0,69 0,42 0,16 1,32 0,41 0,94 

 

Az 5.4. táblázatban szereplő nyomóerők (nyíróerők) átlagértékeit az 5.31. ábrán tüntettem fel. Az át-

lagértékekre harmadfokú polinomiális regressziós függvényeket illesztettem, valamint megadtam a 

függvények egyenleteit, illetve a determináltsági koefficienseket (R
2
) is az 5.5-5.6. táblázatokban. Pe-
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remfeltételként a georács síkjától mért 40 cm távolságban 0 kN-os nyomóerőt vettem fel, mert a felső 

síkon a nyírás jelensége nem értelmezhető. 

 

 

5.31. ábra: A mért nyomóerők átlagértékei a geoműanyag síkjától mért távolság függvényében, valamint az ezekre 

illesztett harmadfokú polinom regressziós függvények a különböző geoműanyagos erősítés nélküli és erősített ré-

tegszerkezetek esetén, tömörítés nélkül, valamint azonos járatszámú tömörítéssel 

 

5.5. táblázat: A harmadfokú polinomiális regressziós függvények együtthatói és a determináltsági koefficiensek 

értékei 1. 

 

Tömörítetlen, 

geoműanyag nélkül 

Tömörített, 

geoműanyag 

nélkül 

Tömörítetlen, 

Tensar SSLA 

30-G 

Tömörített, 

Tensar SSLA 30-

G 

konstans 7,991357 9,153036 11,390893 14,426460 

x -0,126196 0,820080 -0,410533 0,349165 

x
2
 -0,006461 -0,056529 0,006161 -0,036846 

x
3
 0,000116 0,000759 -0,000075 0,000478 

R
2
 0,9965 0,9915 0,9998 0,9985 
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5.6. táblázat: A harmadfokú polinomiális regressziós függvények együtthatói és a determináltsági koefficiensek 

értékei 2. 

 

Tömörített, 

Tensar SSLA 30 

Tömörített, Naue 

Secugrid 30/30 Q1 

LA  

Tömörített, Naue 

Combigrid 30/30 Q1 

LA/151 GRK  

konstans 17,693390 15,008614 14,426210 

x 0,086873 0,820204 0,716988 

x
2
 -0,032234 -0,063581 -0,057716 

x
3
 0,000475 0,000840 0,000770 

R
2
 0,9998 0,9927 0,9986 

 

Az 5.31. ábrából megállapítható, hogy 

– a tömörítés egyértelműen növeli az egyes síkokon történő nyíráshoz szükséges nyomóerő-

ket, valamint 

– a Tensar SSLA 30 georácson kívül a tömörített geoműanyag nélküli és különböző 

geoműanyagos erősítésű esetekben a függvények maximuma nem a geoműanyag síkjában 

van, hanem a geoműanyag síkjától mért 5-10 cm-es zónában. 

– Tensar SSLA 30-G és a Naue Combigrid 30/30 Q1 LA/151 GRK geokompozitok esetén a 

nyomóerő nagyságát a geoműanyag síkjában a geotextília réteg csökkentette
27

, mivel ez a ré-

teg megakadályozta a zúzottkő szemcsék beleülését a georács bordák közé. 

– A Naue Secugrid 30/30 Q1 LA georáccsal kialakított rétegszerkezet esetén a geoműanyag 

síkjában mért kisebb nyomóerő érték a georács tönkremenetele miatt adódott (5.32a. és 

5.32b. ábra). A Naue Secugrid 30/30 Q1 LA georács szakadása a geoműanyag geometriai 

és szerkezeti kialakításával magyarázható. A geometriai kialakítás szempontjából a rács 

csomópontok csavarási merevsége a döntő jelen esetben. 

– A többi esetek közül kizárólag a Tensar SSLA 30 georácsnál volt tapasztalható károsodás 

(5.33a. és 5.33b. ábrák), ellenben ez nem befolyásolta jelentősen az 5.31. ábrán bemutatott 

eredményeket. 

 

A szerkezeti kialakítás szempontjából a hegesztett csomóponti megoldás, ami a georács alapanyagának 

sérülékenységével (a bordák hosszirányaiban kézzel könnyedén téphető és a georács csomópontok szin-

tén kézzel szétválaszthatók, M3.43-M3.44. ábrák) együtt jelentősen hátrányos megoldást jelent
28

. 

                                                 

27
 A geotextília réteg a geoműanyag erősítés nélküli tömörített zúzottkő ágyazatban is redukálta a belső nyírási ellenállás nagy-

ságát, e miatt lett a „függvény” maximuma a „+10 cm-es”, és nem a „0-ás” síkban. 
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5.32a. ábra: Naue Secugrid 30/30 Q1 LA georáccsal 

kialakított rétegszerkezet többszintes nyírásvizsgálata 

után visszabontott minta, a georács tönkremenetele a 

csomópontoknál tapasztalt borda szétválásokkal 1. 

 

5.32b. ábra: Naue Secugrid 30/30 Q1 LA georáccsal 

kialakított rétegszerkezet többszintes nyírásvizsgálata 

után visszabontott minta, a georács tönkremenetele a 

csomópontoknál tapasztalt borda szétválásokkal 2. 

 

 

5.33a. ábra: Tensar SSLA 30 georács károsodása (a 

többszintes nyírásvizsgálata után visszabontott minta), 

oldalnézet 

 

5.33b. ábra: Tensar SSLA 30 georács károsodása (a 

többszintes nyírásvizsgálata után visszabontott minta), 

felülnézet 

 

A Tensar SSLA 30 és a Naue Secugrid 30/30 Q1 LA georácsok esetén a georács síkjára vonatkozó csa-

varási merevségeket az 1,0 Nm csomóponti forgatónyomaték hatására kialakuló elfordulásokkal (°) 

jellemzem (a számítás részeredményei
29

 a melléklet M3.46-M3.49. ábráin található): 

 

 
 38,1_1,30__ NmSSLATensar , (5.1) 

 
 02,19_1,_1_30/30__ NmLAQSecugridNaue , (5.2) 

 

                                                                                                                                                         

28
 A Naue Secugrid 30/30 Q1 LA georácsot és a Naue Combigrid 30/30 Q1 LA/151 GRK geokompozitot csak kísérleti jelleg-

gel vizsgáltam. Ezt a két típusú geoműanyagot a gyártó korábban nem hirdette, mint vasúti zúzottkő ágyazat alá beépíthető 

megoldást. Azonban a lébényi kísérleti szakaszon ezek is beépültek 2010 májusában. 

29
 A közölt eredmények kizárólag az AxisVM 11 programmal történő végeselemes modellezésből származnak, ezzel kapcsola-

tos laboratóriumi vizsgálatokat nem végezetem. 
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Az (5.1) és (5.2) kifejezések eredményei alapján megállapítható, hogy a Naue Secugrid 30/30 Q1 LA 

georács és a Naue Combigrid 30/30 Q1 LA/151 GRK geokompozit egyetlen georács csomópontjánál (a 

geoműanyag síkjában működő) 1 Nm-nyi forgatónyomaték 13,78-szor nagyobb elfordulást eredmé-

nyez, mint a Tensar SSLA 30 és SSLA 30-G geoműanyagoknál
30

. A rugalmassági modulusaik is kb. 

15-szor kisebb értékűek, mint a Tensar termékek esetén. 

 

Ezek figyelembevételével a Naue Secugrid 30/30 Q1 LA georácsot és Naue Combigrid 30/30 Q1 

LA/151 GRK geokompozitot a tönkremenetel veszélye miatt nem javaslom a vasúti zúzottkő 

ágyazat alá beépíteni vasúti vágánygeometriai stabilizálás céljából. 

 

A mérési adatok átlagértékeire illesztett polniomiális regressziós függvények alapján ún. növekedési 

szorzókat határoztam meg a geoműanyagtól mért távolság függvényében, amelyek az alábbi mechanikai 

jelentéssel bírnak: 

– növekedési szorzó „A”: a vízszintes síkokra jellemző belső nyírási ellenállás tömörített szem-

csés anyaghalmazra, geoműanyag alkalmazása esetén osztva a vízszintes síkokra jellemző belső 

nyírási ellenállás tömörített szemcsés anyaghalmazra, geoműanyag nélküli esetben, azaz a 

geoműanyag hatása tömörített szemcsés anyaghalmaznál, 

– növekedési szorzó „B”: a vízszintes síkokra jellemző belső nyírási ellenállás tömörített szem-

csés anyaghalmazra, geoműanyag alkalmazása esetén osztva a vízszintes síkokra jellemző belső 

nyírási ellenállás tömörítetlen szemcsés anyaghalmazra, geoműanyag alkalmazása esetén, azaz a 

tömörítés hatása geoműanyag alkalmazásával, 

– növekedési szorzó „C”: a vízszintes síkokra jellemző belső nyírási ellenállás tömörített szem-

csés anyaghalmazra, geokompozit alkalmazása esetén osztva a vízszintes síkokra jellemző belső 

nyírási ellenállás tömörített szemcsés anyaghalmazra, georács alkalmazása esetén (kizárólag az 

azonos gyártmányú geoműanyagokat hasonlítottam össze), azaz a geotextília hatása a 

geoműanyaggal erősített tömörített szemcsés anyaghalmaznál, 

– növekedési szorzó „D”: a vízszintes síkokra jellemző belső nyírási ellenállás tömörítetlen 

szemcsés anyaghalmazra, geoműanyag alkalmazása esetén osztva a vízszintes síkokra jellemző 

                                                 

30
 Stahl (2011) által közölt laboratóriumi vizsgálati grafikonban 1 Nm-nyi forgatónyomaték kb. 1 °-nyi csomóponti elfordulást 

eredményezett Tensar SSLA 30 georács esetén. A célom nem a teljes egyezőség kimutatása volt az általam használt 

Axis VM 11 modell és a valóságos minta között, hanem csupán a két teljesen más szerkezeti kialakítású és Young-modulusú 

geoműanyag viselkedésének nagyságrendi összevetése. 
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belső nyírási ellenállás tömörítetlen szemcsés anyaghalmazra, geoműanyag nélküli esetben, azaz 

a geoműanyag hatása tömörítetlen szemcsés anyaghalmaznál, 

– növekedési szorzó „E”: a vízszintes síkokra jellemző belső nyírási ellenállás tömörített szem-

csés anyaghalmazra, geoműanyag nélküli esetben osztva a vízszintes síkokra jellemző belső nyí-

rási ellenállás tömörítetlen szemcsés anyaghalmazra, geoműanyag nélküli esetben, azaz a tömö-

rítés hatása geoműanyag nélküli esetben. 

 

Az 5.34-5.38. ábrákon a négy különböző geoműanyag típusra adtam meg az ötféle növekedési szorzót, 

valamint az 5.7-5.11. táblázatokban közlöm a növekedési szorzókra illesztett negyedfokú
31

 polinomiális 

regressziós függvények együtthatóit és a determináltsági koefficiensek (R
2
) értékeit a geoműanyag síkjá-

tól mért (0…30 cm-es
32

) távolság függvényében. 

 

 

5.34. ábra: Növekedési szorzó „A” értekei a geoműanyag síkjától mért távolság függvényében a vizsgált négy 

típusú geoműanyag esetén 

 

  

                                                 

31
 A növekedési szorzók regressziós függvényeinek meghatározásakor nem csupán a különböző esetekben, a négy diszkrét 

magasságú pontban mért nyomóerők hányadosát használtam fel, hanem a belső nyírási ellenállások kiszámított regressziós 

függvényeinek hányadosait alkalmaztam. Mivel a belső nyírási ellenállások regressziós függvényeinél R
2
>0,99 értékű 

determináltsági koefficiensek adódtak, így a növekedési szorzóknál is ezt a határértéket vettem figyelembe, ehhez pedig nem 

volt elegendő a harmadfokú polinomiális függvény (R
2
=0,97…0,98), ezen okból kifolyólag használtam a negyedfokú 

polinomiális függvényeket. 

32
 A georács síkjától mért 30…40 cm-es zónában a mért érték nem állt rendelkezésemre. A korábban elmondottak szerint 

(5.5.4.3.2. alfejezet) a georács síkjától mért 40 cm-es távolságban mindegyik növekedési szorzó 1,0 értékre vehető fel. 
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5.7. táblázat: A növekedési szorzó „A” értékekre illesztett negyedfokú polinomiális regressziós függvények együtt-

hatói és a determináltsági koefficiensek értékei 

 

Tömörített, 

Tensar SSLA 30-

G 

Tömörített, 

Tensar SSLA 30 

Tömörített, 

Naue Secugrid 

30/30 Q1 LA 

Tömörített, Naue 

Combigrid 30/30 Q1 

LA/151 GRK 

konstans 1,559576 1,905160 1,629793 1,565768 

x -0,079679 -0,125379 -0,043627 -0,048417 

x
2
 0,005891 0,008627 0,003146 0,003514 

x
3
 -0,000205 -0,000290 -0,000105 -0,000121 

x
4
 0,000003 0,000004 0,000001 0,000002 

R
2
 0,999 0,9992 0,9986 0,9989 

 

Az 5.34. ábrából és az 5.7. táblázatból megállapítható, hogy a tömörített zúzottkő ágyazati anyag esetén 

a vizsgált négyféle geoműanyag növeli a belső nyírási ellenállás értékét a geoműanyag síkjától mért 

0…30 cm-es zónában. A növekedési szorzó „A” minimumai a geoműanyag síkjától mért 15…22 cm-es 

zónában adódnak. A Tensar SSLA 30 georács esetén tapasztalható a legnagyobb erősítés (1,904), vala-

mint az eredményekből egyértelműen megállapítható, hogy a geoműanyag síkjában a csak georácsos 

kialakítások a leghatásosabbak, de ez az előnye csak a Naue Secugrid 30/30 Q1 LA georácsnak van meg 

a geokompozit párjával szemben a teljes 0…30 cm-es intervallumban. A növekedési szorzó „A” értéke 

a geoműanyag síkjától mért 10 cm-es értéktől távolodva közelítőleg konstans a különböző 

geoműanyaggal erősített rétegszerkezetek esetén. 

 

  

5.35. ábra: Növekedési szorzó „B” értekei a geoműanyag síkjától mért távolság függvényében Tensar SSLA 30-G 

esetén 
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5.8. táblázat: A növekedési szorzó „B” értékekre illesztett negyedfokú polinomiális regressziós függvények együtt-

hatói és a determináltsági koefficiensek értékei 

 

Tömörített, Tensar SSLA 

30-G 

konstans 1,267219 

x 0,075526 

x
2
 -0,000981 

x
3
 -0,000051 

x
4
 0,000001 

R
2
 1,0 

 

Az 5.35. ábrából és az 5.8. táblázatból megállapítható, hogy az általam alkalmazott tömörítés növeli a 

belső nyírási ellenállás értékét Tensar SSLA 30-G geoműanyag használtával a geoműanyag síkjától mért 

0…30 cm-es zónában. A növekedési szorzó „B” maximuma a geoműanyag síkjától mért 19,2 cm-nél 

zónában adódott (2,084). Bármely ettől eltérő helyen ennél kisebb erősítés tapasztalható. 

 

 

5.36. ábra: Növekedési szorzó „C” értekei Tensar SSLA 30-G és Naue Comigrid 30/30 Q1 LA/151 GRK esetén 

5.9. táblázat: A növekedési szorzó „C” értékekre illesztett negyedfokú polinomiális regressziós függvények együtt-

hatói és a determináltsági koefficiensek értékei 

 

Tömörített, Tensar SSLA 

30-G 

Tömörített, Naue 

Combigrid 30/30 Q1 

LA/151 GRK 

konstans 0,816442 0,960972 

x 0,014597 -0,004337 

x
2
 -0,000389 0,000300 

x
3
 0,000007 -0,000012 

x
4
 0,000000063 0,000000192 

R
2
 1,0 0,9998 

 

Az 5.36. ábrából és az 5.9. táblázatból megállapítható, hogy az általam alkalmazott geotextíliás 

georácsoknál (geokompozitok) tömörített mintában kizárólag a Tensar SSLA 30-G geoműanyagnál 
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tapasztalható erősítés a geoműanyag síkjától mért 18,2 cm-es értéknél nagyobb távolságban, a geotextília 

nélküli georácsok értékeihez viszonyítva. Ennek valószínűsíthetően az a magyarázata, hogy a 

geoműanyag réteghez közeli zónában a zúzottkő szemcsék georácsba történő belekapaszkodását 

gátolják. A Naue Combigrid 30/30 Q1 LA/151 GRK típusú geokompozit esetén gyengítés tapasztalha-

tó a Naue Secugrid 30/30 Q1 LA georács esetéhez képest, azaz a geotextília nem növeli a belső nyírási 

ellenállás értékét a csupán georácsos rétegszerkezethez viszonyítva. A Naue geokompozitnál az 

hozható fel magyarázatnak a gyengítésre, hogy a textília két oldalára ragasztott georács bordák még ke-

vésbé tudják ellátni a funkciójukat, mert a zúzottkő szemcsék jelentősen kisebb mértékű belekapaszko-

dását teszik lehetővé, mint a Tensar termékek esetén. 

 

 

5.37. ábra: Növekedési szorzó „D” értekei Tensar SSLA 30-G esetén 

 

5.10. táblázat: A növekedési szorzó „D” értékekre illesztett negyedfokú polinomiális regressziós függvények 

együtthatói és a determináltsági koefficiensek értékei 

 

Tömörített, Tensar SSLA 

30-G 

konstans 1,425594 

x -0,029536 

x
2
 0,001582 

x
3
 -0,000035 

x
4
 8,178E-07 

R
2
 1,0 

 

Az 5.37. ábra és az 5.10. táblázat mutatja a geoműanyag hatását tömörítetlen zúzottkő ágyazatban. A 

geoműanyag síkjától mért 12,4 cm-es zónában adódott a növekedési szorzó „D” minimuma (1,255). 

Bármely ettől eltérő helyen ennél nagyobb erősítés tapasztalható. A zúzottkő ágyazat alá beépített 

geoműanyag a teljes 0…30 cm-es intervallumban növeli a zúzottkő ágyazati halmazban a vízszin-
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tes síkokra jellemző belső nyírási ellenállás értékét, arányaiban, legnagyobb mértékben a 

geoműanyag síkjától mért 30 cm-es távolságban. 

 

 

5.38. ábra: Növekedési szorzó „E” értekei geoműanyag nélküli esetben 

 

5.11. táblázat: A növekedési szorzó „E” értékekre illesztett negyedfokú polinomiális regressziós függvények együtt-

hatói és a determináltsági koefficiensek értékei 

 

Tömörített, geoműanyag 

nélkül 

konstans 1,143907 

x 0,120743 

x
2
 -0,004175 

x
3
 8,88721E-05 

x
4
 -1,47824E-06 

R
2
 1,0 

 

Az 5.38. ábra és az 5.11. táblázat a tömörítés hatását szemlélteti geoműanyag nélküli rétegszerkezetben. 

Megállapítható, hogy a tömörítés jelentős mértékben képes megnövelni a zúzottkő ágyazati hal-

mazban a vízszintes síkokra jellemző belső nyírási ellenállás értékét, amelynek maximimuma a 

geoműanyag síkjától mért 22,6 cm-es távolságban adódott (2,380). Bármely ettől eltérő helyen ennél 

kisebb erősítés tapasztalható. 

5.6. A laboratóriumi mérési eredményekből levont következtetések összefoglalása 

Az 5.5.4.3.2. fejezetben részletesen bemutatott mérési eredmények alapján egyértelműen kijelenthető, 

hogy a többszintes nyíróládás vizsgálat alkalmas a szemcsés anyaghalmazokban – jelen esetben a vasúti 

zúzottkő ágyazatban – a vízszintes síkokra jellemző belső nyírási ellenállás függvény meghatározott 

magassági koordinátájú pontjainak megállapítására, az ezzel kapcsolatos új, tudományos eredményeimet 
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a 8. fejezet 2. tézisében fogalmaztam meg. Ezen pontok, valamint a szemcsés anyaghalmaz – jelen eset-

ben a vasúti zúzottkő ágyazat – felső síkján peremfeltételként felvett 0 kN-os nyomóerő alkalmazásával, 

regressziós függvényekkel közelíthető a vízszintes síkokra jellemző belső nyírási ellenállás függvény, 

azonban tudatában kell lenni annak a ténynek, hogy ezen regressziós függvények is csak a mérési ma-

gasságokban nyújtanak közelítő, de megbízható eredményeket. 

 

A laboratóriumi többszintes nyíróládás vizsgálat mérési eredményei alapján teljes biztonsággal megálla-

pítható, hogy a szemcsés anyaghalmaz alá beépített megfelelő típusú geoműanyag réteg növeli mind a 

tömörítetlen, mind a tömörített halmazban a belső nyírási ellenállás nagyságát az alábbi módon: 

– a Tensar SSLA 30 georácsos erősítés esetét kivéve a tömörített georács nélküli és a különböző 

típusú georácsokkal erősített rétegszerkezetek esetében a belső nyírási ellenállás maximuma 

nem a geoműanyag síkjában van, hanem a felette lévő 0…10 cm-es zónában, 

– a Tensar SSLA 30-G és a Naue Combigrid 30/30 Q1 LA/151 GRK geokompozitok esetén a 

vasúti zúzottkő ágyazat belső nyírási ellenállását a geoműanyagra ragasztott geotextília réteg 

csökkenti az azonos típusú, de geotextília nélküli georács erősítés eseteihez képest, mivel a 

geotextília jelentősen korlátozza a zúzottkő szemcsék beülésének mértékét a georács bordák kö-

zé, mégpedig Tensar SSLA 30-G geokompozit esetében a 0…18 cm-es zónában, míg a Naue 

Combigrid 30/30 Q1 LA/151 GRK geokompozit esetén a teljes 0…40 cm-es tartományban, 

– a Naue Secugrid 30/30 Q1 LA georáccsal kialakított rétegszerkezet esetén a geoműanyag síkjá-

ban mért kisebb nyomóerő érték a georács tönkremenetele miatt adódott, amely az alacsony ér-

tékű csomópont merevséggel magyarázható. 

 

Meghatároztam a növekedési szorzók értékeit a geoműanyag síkjától mért 0…30 cm-es zónában, ame-

lyek az alábbi eredményeket adták: 

– a geoműanyag hatása tömörített szemcsés anyaghalmaznál a geoműanyag síkjától mért 

15…22 cm-es zónában minimális. A Tensar SSLA 30 georács esetén tapasztalható a legna-

gyobb erősítés (1,904). Az eredményekből egyértelműen megállapítható, hogy a geoműanyag 

síkjában a geotextília nélküli kialakítások a leghatásosabbak, de ez az előnye csak a Naue 

Secugrid 30/30 Q1 LA georácsnak van meg a geokompozit párjával szemben a teljes 

0…30 cm-es intervallumban. A geoműanyag hatása tömörített szemcsés anyaghalmazban a 

geoműanyag síkjától mért 10 cm-es értéktől távolodva közelítőleg konstans a vizsgált különbö-

ző geoműanyaggal erősített rétegszerkezetek esetén. 
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– A tömörítés növeli a belső nyírási ellenállás értékét Tensar SSLA 30-G geoműanyag 

használtával a geoműanyag síkjától mért 0…30 cm-es zónában. Az erősítés maximuma a 

geoműanyag síkjától mért 19,2 cm-nél zónában adódott (2,084). Bármely ettől eltérő helyen en-

nél kisebb erősítés tapasztalható. 

– A geotextília hatása paraméternél a geoműanyaggal erősített tömörített szemcsés anyaghalmaz-

nál az általam alkalmazott geotextíliás georácsok esetén (geokompozitok) tömörített mintában 

kizárólag a Tensar SSLA 30-G geoműanyagnál tapasztalható erősítés a geoműanyag síkjától 

mért 18,2 cm-es értéktől távolodva a geotextília nélküli georácsok értékeihez viszonyítva. A 

Naue Combigrid 30/30 Q1 LA/151 GRK geokompozit esetén gyengítés tapasztalható a Naue 

Secugrid 30/30 Q1 LA georács esetéhez képest, azaz a geotextília nem növeli a vízszintes sí-

kokban ébredő nyíróerő értékét a csupán georácsos rétegszerkezethez viszonyítva. 

– A zúzottkő ágyazat alá beépített geoműanyag a teljes 0…30 cm-es intervallumban növeli a zú-

zottkő ágyazati halmazban a belső nyírási ellenállást tömörítetlen ágyazatban, arányaiban a leg-

nagyobb mértékben a geoműanyag síkjától mért 30 cm-es távolságban. A geoműanyag hatása 

tömörítetlen szemcsés anyaghalmaznál a geoműanyag síkjától mért 12,4 cm-es zónában mini-

mális, értéke: 1,255. Bármely ettől eltérő helyen ennél nagyobb erősítés tapasztalható. 

– Geoműanyag nélküli esetben a tömörítés hatásának értékelésekor megállapítható, hogy a tömö-

rítés jelentős mértékben képes megnövelni a zúzottkő ágyazati belső nyírási ellenállását, amely-

nek maximális értéke (2,380) a geoműanyag síkjától mért 22,6 cm-es távolságban adódott. 

Bármely ettől eltérő helyen ennél kisebb erősítés tapasztalható. 

 

Az eredmények alapján megállapítom, hogy tömörített ágyazatban geoműanyag nélkül a zúzottkő réteg 

vastagságának optimimuma 23 cm a keresztalj alsó síkja alatt. Geoműanyagos erősítés esetén a 

0…15 cm vastagság lenne a legmegfelelőbb, ellenben az e fölötti értékeknél is erősítést mutatnak az 

egyes geoműanyag-erősítésű vasúti zúzottkő halmazok. A zúzottkő ágyazat és a védő-erősítő réteg, vagy 

az alépítményi földmű anyagának elválasztása, valamint a megfelelő vízkivezetés, drénezés szempontjait 

figyelembe véve mindenképpen geokompozit beépítését javaslom – a két vizsgált típus közül kizárólag a 

Tensar SSLA 30-G-t –, ellenben ebben az esetben a geoműanyag síkjától mért 0…18 cm-es zónában az 

erősítés nem éri el a tisztán georácsos változatnál tapasztalhatót. 

Az ágyazatrostáláshoz és az aláveréshez minimálisan 23-33 cm-nyi ágyazatvastagság kell a keresztalj 

alsó síkja alatt, így ezt a technológiai korlátot figyelembe kell venni a tervezéskor. 
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A Naue Secugrid 30/30 Q1 LA georács és a Naue Combigrid 30/30 Q1 LA/151 GRK geokompozit 

egyetlen georács csomópontjánál egységnyi forgatónyomaték 13,78-szor nagyobb elfordulást eredmé-

nyez, mint a Tensar SSLA 30 és SSLA 30-G geoműanyagoknál. A rugalmassági modulusaik is kb. 15-

ször kisebb értékűek, mint a Tensar termékek alapanyagainál. 

Ezek figyelembevételével a Naue Secugrid 30/30 Q1 LA georácsot és a Naue Combigrid 30/30 Q1 

LA/151 GRK geokompozitot a tönkremeneteli veszélyükből kifolyólag a vasúti zúzottkő ágyazat alá 

vágánygeometriai stabilizálás céljából történő beépítésre alkalmatlannak ítélem. 

 

A laboratóriumi többszintes nyíróládás vizsgálatokkal kapott eredményeimet tudományos módon a 

8. fejezet 3. tézisében fogalmaztam meg. 
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6. GEORÁCS ERŐSÍTÉSŰ VASÚTI ZÚZOTTKŐ ÁGYAZAT 

KÍSÉRLETI BEÉPÍTÉSI PRÓBASZAKASZOKON TÖRTÉNŐ 

VIZSGÁLATAI 

A MÁV Zrt. (mint vasúti pályaüzemeltető) és a geoműanyag gyártók részéről konkrétan megfogalma-

zott feltételezés volt, hogy a zúzottkő ágyazat alá beépített georácsok és geokompozitok alkalmazásával 

a vasúti vágányok geometriai stabilizálása megoldható, valamint az is, hogy ezzel a módszerrel a lokális 

hibás szakaszok (pl. vízzsákos részek) javítása egyszerűen és alacsony költséggel kivitelezhető. A dolgo-

zatom 6. fejezetében ezt kívánom bizonyítani, vagy cáfolni. 

6.1. A kísérleti vasúti pályaszakaszok kiválasztása és kialakításuk 

A georácsok kísérleti beépítésének az a célja, hogy valós körülmények között, M 1:1 léptékű vizsgálat 

eredményei segítségével számszerűen jellemezni lehessen a vasúti vágánygeometriát stabilizáló hatásu-

kat. A disszertációmban két kísérleti próbaszakaszon történt beépítéshez kapcsolódó mérési adatok fel-

dolgozása alapján értékelem a vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített georácsokat. Az első próbaszakasz a 

Budapest-Kelenföld – Hegyeshalom vasútvonalon, a Lébény-Mosonszentmiklós – Kimle állomásköz 

jobb vágányában az 1619+00 – 1626+00 szelvények között 700 méter hosszúságban létesült. A második 

ugyanezen vasútvonalon a Budapest-Kelenföld – Budaörs állomásköz jobb vágányában, a 148+68,80 – 

149+45,60 szelvények között 77,80 m hosszal épült. 

 

A kísérleti szakaszokon vágatolások történtek, mintavétellel és laboratóriumi vizsgálatokkal lettek meg-

állapítva az alépítményre jellemző talajfizikai jellemzők, valamint statikus tárcsás teherbírási mérések is 

történtek. 

A kísérleti helyszínek kiválasztásánál alapvető szempont volt, hogy alépítményhibás szakaszokat (is) 

tartalmazzon, hogy a rácsok beépítése következtében kialakuló javító hatás – amennyiben van – kimu-

tatható legyen. 

6.1.1. A lébényi kísérleti szakasz jellemzői 

A lébényi kísérleti szakaszon az engedélyezett sebesség V=160 km/h, az engedélyezett statikus tengely-

teher értéke Q=225 kN. Hézagnélküli kialakítású, a vágányt 1980-as hengerlésű 54 E1 r. sínek, LM aljak 

és Skl 3 típusú leerősítések alkotják. Az aljak távolsága 60 cm, a zúzottkő hasznos vastagsága – a feltárá-
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sok szerint – 41…54 cm között változik. A kísérleti szakaszon a jobb vágány alépítményéről a párhuza-

mosan vezetett hozzájáró út magas helyzete miatt a csapadékvíz nem tud kifolyni (6.1-6.2. ábrák). 

 

 

6.1. ábra: Erőteljes felsárosodás az 1621+28 – 

1621+34 szelvények között [Universitas-Győr Nonpro-

fit Kft., 2010a] 

 

6.2. ábra: Erőteljes felsárosodás az 1622+63 – 

1622+70 szelvények között [Universitas-Győr Nonpro-

fit Kft., 2010a] 

 

Az FMK 004 mérővonat adatainak feldolgozásával készítettem a 6.3-6.4. ábrákat. Ezek az 1999-2008. évek 

közötti időszakra mutatják az 1620 – 1625 és az 1625 – 1630 szelvények közötti
33

 minősítési szakaszokra a 

geometriai állapot változását. Jól látszik a diagramokból, hogy az 1620 – 1625-ös minősítési szakaszon je-

lentősen magas a SUP és a SAD jellemzők értéke, erőteljes növekedésük, azaz az állapotromlás. 

 

 

6.3. ábra: Az 1620 – 1625 és az 1625 – 1630 szakaszok SÜPPEDÉS mérőszám oszlopdiagramjai [Universitas-

Győr Nonprofit Kft., 2010a] 

 

                                                 

33
 A 6.3-6.4. ábrákon, valamint a 6.6-6.7. ábrákon a minősítési szakaszok km egységben vannak megadva, természetesen ezek 

megegyeznek az 1620-1625, illetve az 1625-1630 hm szelvényekkel. 
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6.4. ábra: Az 1620 – 1625 és az 1625 – 1630 szakaszok SAD minősítőszám oszlopdiagramjai [Universitas-Győr 

Nonprofit Kft., 2010a] 

 

 

6.5. ábra: A Süppedés mérőszám SAD minősítőszámban betöltött százalékos arányának alakulása az 1620 – 1625 

szelvények közötti pályaszakaszon [Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2010a] 

 

Azt, hogy a vágánygeometria állapotát egyre inkább az alépítmény és az ágyazat romlása határozta meg, 

jól mutatja a 6.5. ábra. Ez a SUP (süppedés) jellemző értékének a SAD minősítőszám értékéhez viszo-

nyított százalékos arányát mutatja. A 19 mérési félév adatsorából határozottan emelkedő jelleg adódott. 
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6.6. ábra: Az 1620 – 1625 és az 1625 – 1630 szakaszok SÍKTORZULÁS mérőszám oszlopdiagramjai [Universitas-

Győr Nonprofit Kft., 2010a] 

 

 

6.7. ábra: Az 1620 – 1625 és az 1625 – 1630 szakaszok IRÁNY mérőszám oszlopdiagramjai [Universitas-Győr 

Nonprofit Kft., 2010a] 

 

A 6.6. ábrán a Síktorzulás mérőszám értékei láthatók. Természetesen hasonló megállapítások tehetők 

ezen értékek alapján is, mint a Süppedés oszlopdiagramok elemzése során. 

 

A 6.7. ábra azt mutatja, hogy ugyanezeken a szakaszokon, ugyanazon időszakban az Irány mérőszám 

alig változott, s a két szakaszon csak nagyon csekély különbség mutatkozott. 

 

A vizsgálat által érintett szakaszon az alépítmény anyaga iszap, szemcsés védő-/erősítő réteg nem épült, 

csak egy réteg geotextíliát fektettek az ágyazat alá, az 1980-as évek elején történt munkák során. 

Az átépítés előtt (2010 áprilisában) az 1621 és 1626 szelvények között összesen öt erőteljes felsárosodási 

hely volt azonosítható (ld. 6.1-6.2. ábrák): 

– 1621+28 – 1621+34 szelvényköz, 6 m hosszú, 
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– 1621+74 – 1621+77 szelvényköz, 3 m hosszú 

– 1622+63 – 1622+70 szelvényköz, 7 m hosszú, itt volt a legrosszabb az állapot, 

– 1623+00 – 1623+03 szelvényköz, 3 m hosszú 

– 1624+90 – 1625+00 szelvényköz, 10 m hosszú. 

 

6.1. táblázat: A talajmechanikai laboratóriumi és a tárcsás teherbírási eredmények a lébényi szakaszon 1. 

[Universitas-Győr Nonprofit Kft, 2011a] 

Jellemző 
Vágat szelvénye 

1620+50 1621+29 1621+70 1622+58 

Talaj neve iszap 
sovány 

agyag 
iszap 

sovány 

agyag 

Víztartalom: w (%) 22,4 / 22,5 20,9 / 20,0 20,9 / 25,5 21,6 / 23,1 

Folyási határ: wL (%) 33,6 35,5 33,9 35,8 

Plaszticitási index: IP (%) 13,3 15,2 14,1 15,4 

Hézagtényező: e 0,65 0,60 0,61 0,61 

Relatív telítettség: Sr 0,93 0,94 0,93 0,96 

Összenyomódási modulus: Es (MPa) 3,7 3,7 3,1 3,2 

Statikus teherbírási modulus: E2 (MPa) 13,6 19,6 16,9 15,2 

 

6.2. táblázat: A talajmechanikai laboratóriumi és a tárcsás teherbírási eredmények a lébényi szakaszon 2. 

[Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2011a] 

Jellemző 
Vágat szelvénye 

1623+05 1624+00 1624+95 1625+50 

Talaj neve iszap iszap iszap iszap 

Víztartalom: w (%) 22,4 / 20,8 19,4 / 21,1 20,8 / 18,5 20,7 / 20,8 

Folyási határ: wL (%) 34,5 31,0 32,6 37,9 

Plaszticitási index: IP (%) 12,8 12,4 13,3 13,9 

Hézagtényező: e 0,65 0,57 0,57 0,61 

Relatív telítettség: Sr 0,93 0,93 0,98 0,92 

Összenyomódási modulus: Es (MPa) 2,8 2,6 3,6 3,0 

Statikus teherbírási modulus: E2 (MPa) 15,1 19,6 18,6 21,1 

 

A geotechnikai vizsgálatok eredményeit a 6.1-6.2. táblázatok foglalják össze. Ezek alapján a kísérleti 

szakasz alépítménye igen homogén tulajdonságokkal bír, ami fontos az egyes georács típusok hatásának 

korrekt összehasonlíthatósága érdekében. Az alépítmény anyaga iszap, alacsony folyási határral, magas 

telítettséggel, közepes tömörségi állapottal és igen gyenge (13…22 MPa) alépítményi teherbírással. 

 

A lébényi kísérleti szakaszon három gyártó összesen ötféle georács/geokompozit (georács+geotextília) 

típusa épült be, a 2010. május 25/26-ai és 26/27-ai éjszakákon, ágyazatrostáló géppel, meglehetősen 

rossz időjárási viszonyok között. Elhelyezésük a felsárosodási helyek, a talajminták laboratóriumi vizs-
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gálatának eredményei és a mért teherbírási értékek alapján lett meghatározva. A beépített 

geoműanyagok a következők: 

– TENSAR 1. alszakasz: Tensar SSLA 30 georács, 

– VIACON alszakasz: Tenax ACG 33 georács, 

– TENSAR 2. alszakasz: Tensar SSLA 30-G geokompozit, 

– NAUE 1. alszakasz: Combigrid 30/30 Q1 LA/151 GRK geokompozit, 

– NAUE 2. alszakasz: Secugrid 30/30 Q1 LA 3 georács és Secutex 151 GRK geotextília. 

 

A geoműanyagok geometriai és mechanikai jellemzőit a melléklet M4.1. fejezete tartalmazza. 

 

A kísérleti szakasz kialakítása a 2010. május 25/26-ai és 26/27-ai éjszakákon történt meg (6.8-6.9. áb-

rák). A rostálást egy RU76 – UHRSA típusú, 1986. gyártási évű, ÁR 030 pályaszámú gép hajtotta vég-

re. Valamennyi georács (geokompozit) tekercs 3,7 m szélességre előre levágva került a helyszínre. A 

rostálás mélysége, s így a beépült georácsok/geokompozitok síkja a keresztalj talpsíkja alatt 31…42 cm 

volt. 

 

 

6.8. ábra: A Tensar SSLA 30-G geokompozit beépítése 

rostálógéppel [Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2010a] 

 

6.9. ábra: A Combigrid 30/30 Q1 LA/151 GRK 

geokompozit beépítése rostálógéppel [Universitas-

Győr Nonprofit Kft., 2010a] 

 

Az egyes beavatkozások, eltérő kialakítások szakaszai az alábbi szelvényekkel határoltak: 

– az új zúzottkő anyag terítésének kezdő szelvénye 1619+24, 

– nagygépi rostálás kezdete1619+44, 

– TENSAR 1. alszakasz kezdete 1619+99, vége 1620+47,90, beépítés mélysége a keresztalj alsó 

síkja alatt 0,35…0,39 m értékek között, 
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– VIACON alszakasz kezdete 1620+98,30, vége 1621+60,10, beépítés mélysége a keresztalj alsó 

síkja alatt 0,42 m mélységben, 

– TENSAR 2. alszakasz kezdete 1622+18,00, vége 1622+84,90, beépítés a keresztalj alsó síkja 

alatt 0,24…0,40 m értékek között, 

– NAUE 1. alszakasz kezdete 1622+94,50, vége 1623+53,90, beépítés a keresztalj alsó síkja alatt 

0,22…0,34 m értékek között, 

– NAUE 2. alszakasz kezdete 1624+39,10, vége 1624+92,80, beépítés a keresztalj alsó síkja alatt 

0,31…0,39 m értékek között, 

– nagygéppel rostált szakasz vége 1625+17,40, 

– az új zúzottkő anyag terítésének vége túlnyúlt a kísérleti szakasz végszelvényén. 

 

A 6.10. ábra a georács nélküli és a georácsokkal erősített szakaszok elhelyezkedését mutatja. 

 

 

TENSAR 1. alszakasz: Tensar SSLA 30 georács 

VIACON alszakasz: Tenax ACG 33 georács 

TENSAR 2. alszakasz: Tensar SSLA 30-G geokompozit 

NAUE 1. alszakasz: Combigrid 30/30 Q1 LA/151 GRK geokompozit 

NAUE 2. alszakasz: Secugrid 30/30 Q1 LA 3 georács és Secutex 151 GRK geotextília 

6.10. ábra: Az eltérő típusú georácsok kiosztása a kísérleti szakaszon (1620 – 1625 szelvények között) [Universitas-

Győr Nonprofit Kft., 2011a] 

6.1.2. A budaörsi kísérleti szakasz jellemzői 

A budaörsi kísérleti szakasz egy lokális hibahely megszüntetése kapcsán jött létre, és földmunkás tech-

nológiával készült. A szakaszon a sebesség V=120 km/h, az engedélyezett statikus tengelyteher Q=225 

kN. Hézagnélküli kialakítású, a vágányt 54 E1 r. sínek, 1991. évi gyártású LM aljak és Skl 3 típusú le-

erősítések alkotják. Az aljak távolsága 60 cm. 
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A 2010. június 10-i helyszíni szemle azt mutatta, hogy gyakorlatilag vízelvezetés nélküli a bevágásban 

fekvő pályaszakasz. A jobb vágány ágyazata igen nedves, elsárosodott volt. 2010. június 10-én két he-

lyen vágatok készültek, talajmintavétel és a keresztalj alsó síkja alatti 38 illetve 47 cm-es mélységben 

statikus tárcsás teherbírásmérés történt. 

 

A talajmechanikai laboratóriumi vizsgálatok és a tárcsás teherbírási mérések eredményei a 

6.3. táblázatban vannak összefoglalva. 

 

6.3. táblázat: A talajmechanikai laboratóriumi és a tárcsás teherbírási eredmények a budaörsi szakaszon 

[Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2011a] 

Jellemző 
Vágat szelvénye 

149+06 149+24 

Talaj neve 

sovány 

agyag (alé-

pítmény) 

homokos kavics 

(védőréteg) 

Víztartalom: w (%) 20,2  

Folyási határ: wL (%) 42,2  

Plaszticitási index: IP (%) 15,5  

Hézagtényező: e 0,63  

Relatív telítettség: Sr 0,91  

Összenyomódási modulus: Es (MPa) 3,7 2,4 

Statikus teherbírási modulus: E2 (MPa) 56,2 50,0 

 

A 6.3. táblázatban közölt eredmények alapján a kísérleti szakasz alépítménye sovány agyag, magas 

telítettséggel, közepes tömörségi állapottal és a körülményekhez képest magas E2 értékkel. 

 

A georács beépítése 2010. június 21-ről 22-re virradó éjszaka történt (6.11-6.12. ábra). Ekkor kivágással 

eltávolítottak egy 18 m hosszú vágánymezőt, s kanalas kotróval a jobb vágány alól kiszedték a sáros 

ágyazatot. Ekkor derült ki, hogy a ’80-as években itt Tautex geoműanyagot (vízzáró membrán, alsó sík-

ján geotextília réteggel kasírozva) építettek be a sínkoronaszint alatt kb. 92 cm mélységben. A kotrógép a 

nagyon sáros ágyazattal együtt eltávolította a geoműanyagot is. A kiemelés mélysége sk-1,15…1,20 m 

volt. 

 

A koronasíkra a tatabányai Lasselsberger kőbányából származó 0/20-as murvát terítettek el, s ezt 

vibrolapos kézi eszközzel tömörítették. A réteg felső síkját sk-0,73 m-en alakították ki. Ellenőrző teherbí-

rásmérés nem történt a kiegészítő réteg síkján. Azonban a nagyon átázott, lágy altalajon csak igen ala-
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csony E2 értéket eredményezhetett ez a kis hatékonyságú tömörítés. Erre fektették le a Tensar SSLA 30-

G típusú geokompozitot. A vágány visszaépítése után 0,36 m lett a névleges hasznos ágyazatvastagság. 

 

A kísérleti szakaszon az egyes beavatkozások, eltérő kialakítások szakaszai az alábbi szelvényekkel ha-

tároltak: 

– a kísérleti szakasz eleje szelvény 148+68,80, 

– az átépítés kezdete 148+98,50, 

– az átépítés vége 149+14,70, 

– a kísérleti szakasz vége szelvény 149+45,60. 

 

 

6.11. ábra: A feltárt alépítmény anyaga [Universitas-

Győr Nonprofit Kft., 2010a] 

 

6.12. ábra: A betömörített murvára leterített Tensar 

SSLA 30-G geokompozit [Universitas-Győr Nonprofit 

Kft., 2010a] 

6.1.3. Összefoglaló megállapítások a kísérleti szakaszok jellemzőivel kapcsolatosan 

Mivel mindkét kísérleti szakasz rossz alépítményű, vízzsák(ok)kal teletűzdelt, nem megfelelő víztelení-

tésű, így a mérések, valamint a belőlük levont következtetéseket nem kizárólag csak külön-külön az 

egyes szakaszokra, hanem összevontan is általános érvényűnek lehet tekinteni. 

6.2. A vágánygeometria mérése a kísérleti szakaszokon 

A georáccsal erősített és anélküli pályaszakaszok geometriai állapotának szintezéssel történő figyelem-

mel kísérése az alábbiak miatt fontos: 

– ha a georáccsal erősített szakaszokon a szabályozott vágánygeometria tartóssága, romlásának le-

lassulása bizonyítható, akkor ez igazolja a kialakítás műszaki és gazdasági helyességét, 

– a kedvező tapasztalatok megkönnyítik a hasonló feladatú döntések meghozatalát, 

– a tapasztalati adatok felhasználhatók az újabb munkák tervezéséhez és kivitelezéséhez. 
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A kísérleti szakaszokon a vágánygeometria változását szabatos szintezéssel állapítottam meg. Ezzel az 

volt a célom, hogy: 

– a sínszálak magassági helyzetében beálló változásokat megállapítsam, a vágánygeometriai jel-

lemzőket számítsam és a változások sebességét figyelemmel kísérjem, 

– statisztikailag jellemezzem a különböző (georács nélküli illetve georáccsal átépült) szakaszok 

fekvésgeometriájának változását az átlagértékkel és a szórással, 

– összehasonlítást tegyek a referencia szakaszok és a georáccsal erősített szakaszok változásának 

jellemzői között, 

– összehasonlítsam a különböző típusú rácsokkal kialakított szakaszok változásának jellemzőit. 

 

A sínszálak függőleges helyzetét rendszeresen szabatos szintezéssel határoztam meg. Ehhez a felsőveze-

téki tartóoszlopok beton alaptestjein – szögbelövéssel – magassági alappontokat kellett létesíteni. A mé-

réseknél használt szintezőműszer típusa: Leica DNA 03 volt. 

 

A lébényi kísérleti szakaszon három aljanként, a budaörsin kétaljanként végeztem el a szintezést, mind-

két sínszálon. Eredményül a felvett 100,000 m, illetve 120,000 m alapmagassághoz képest határoztam 

meg a sínkoronaszinteket 0,1 mm pontossággal. 

 

A sínkoronaszint értékekből számítottam a kereszt- és a hosszsüppedés, a síktorzulás jellemzőket, elkü-

lönítve erősítés szempontjából (georácsos és georács nélküli alszakaszok) és rétegszerkezeti fajtánként 

(öt eltérő típusú rácserősítés esete). Statisztikai feldolgozással megadtam ezekre a szakaszokra a jellem-

zők átlag- és a szórás értékeit. 

  

A lébényi kísérleti szakaszon sínszálanként és minden 3. alj felett, a budaörsin sínszálanként és minden 

2. alj felett álltak rendelkezésemre a különböző időpontokban végrehajtott szintezések révén a magassági 

adatok. Ezekből az alábbi fekvésgeometriai jellemzőket számítottam. 

 

Keresztsüppedés. Ez az azonos keresztalj feletti két sínszál koronaszintjének különbsége: 

 

 jobbibali skskKSUP ,,  , (6.1) 

ahol 

„i”: a keresztalj sorszáma. 
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Hosszsüppedés (fekszinthiba). Ez sínszálanként egy 10,8 m hosszú (ez 18 aljtávolság) húr közepén 

kiadódó húrmagasság érték: 

 

 
bali

sksk

bal skHSUP balibali

,92

,,18




 

 (6.2) 

 
jobbi

sksk

jobb skHSUP
jobbijobbi

,92

,,18








 (6.3) 

ahol 

„i”: a keresztalj sorszáma. 

 

A kiértékelés során a bal és a jobb sínszálra számított süppedésértékek átlagával dolgoztam: 

 

 2

SUPjobbSUPbal HH
HSUP




 (6.4) 

 

Síktorzulás. Ez adott bázistávolságok (számításaimban 3,6 m) két végén lévő keresztsüppedés különb-

ségének a bázishosszal osztott értéke: 

 

 b

sksksksk
SIKT

jobbibalijobbibali

m

)()( ,,,6,6

6,3






 (6.5) 

 

ahol 

„i”: a keresztalj sorszáma, 

„b”: bázishossz. 

 

Mindkét süppedés és a síktorzulás értékeket is abszolút értékükkel (azaz előjelüktől eltekintve) vettem fi-

gyelembe, hiszen a fekvés szabálytalanságának jellemzéséhez nincs szükség előjelhelyes mennyiségekre. 
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6.3. A vágányszabályozások és a geodéziai mérések adatai a kísérleti szakaszokon 

6.3.1. Lébényi szakasz 

A 2010-2011. évben végrehajtott FKG szabályozások és geodéziai felmérések időpontjait, adatait a 

6.4. táblázatban foglaltam össze. 

 
6.4. táblázat: A vágányszabályozások és a geodéziai mérések adatai a lébényi kísérleti szakaszon [Universitas-

Győr Nonprofit Kft., 2011a] 

Tevékenység 

Dátum 

A nap 

sor-

száma 

Vágányszabályozás 

Geodéziai 

előkészí-

tés 

Technológia 
Ágyazat-

tömörítés Vágányszabályozás 
Geodéziai 

mérés 

Közvetlenül a rácsbeépítés után  

2010. 05. 

25/26. és 26/27. 

éjjel 

-  
gép 035 FKG, 

szabályozás több menetben 
AKT-vel 

 
Közvetlenül építési 

szabályozás előtt 
2010. 06. 15. -    

Építési szabályozás  2010. 06. 17.  szintezés 

gép 033 FKG, 

irányra hibacsökkentő, 

fekszintre hibamegszüntető 

AKT-vel 

 Első mérés 2010. 06. 18. 1. nap    

 Alapmérés 2010. 06. 25. 8. nap    

 Közbenső mérés 2010. 07. 29. 42. nap    

 

Mérés közvetlenül az 

1. közbenső szabá-

lyozás előtt 

2010. 10. 14. 119. nap    

1. közbenső szabályozás  2010. 10. 19. 124. nap szintezés 

gép 033 FKG, 

irányra hibacsökkentő, 

fekszintre hibamegszüntető 

AKT-vel 

 

Mérés közvetlenül az 

1. közbenső szabá-

lyozás után 

2010. 10. 21. 126. nap    

 Közbenső mérés 2011. 05. 02. 319. nap    

 

Mérés közvetlenül a 

2. közbenső szabá-

lyozás előtt 

2011. 10. 17. 487. nap    

2. közbenső szabályozás  
2011. 10. 

20/21. éjjel 
490. nap szintezés 

gép 033 FKG, 

irányra hibacsökkentő, 

fekszintre hibamegszüntető 

AKT-vel 

 

Mérés közvetlenül a 

2. közbenső szabá-

lyozás után 

2011. 10. 21. 491. nap    

 

A jellemzők változását az 1. periódusban az 1. nap (2010.06.08-i mérés) és a 119. nap (2010.10.14.) 

között, a 2. periódusban a 126. nap (2010.10.21.) és a 491. nap (2011.10.21.) között vizsgáltam. 
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A MÁV-Informatika Kft. rendelkezésmre bocsátotta a lébényi szakaszra vonatkozó FVS (Fuvar Vonta-

tási Statisztika) adatokat (átgördült elegytonnák). A 6.5. táblázat a 2010.06.17-i szabályozástól kumulál-

va adja meg az átgördült elegytonna értékeket a mérési időpontok függvényében. 

 

6.5. táblázat: A kumulált elegytonna értékek a lébényi szakaszon a 2010.06.17-i szabályozástól számítva 

Mérés időpontja A nap sorszáma 
Kumulált elegytonna 

értékek (et.) 

2010.06.18. 1. nap 19.113 

2010.06.25. 8. nap 179.953 

2010.07.29. 42. nap 894.676 

2010.10.14. 119. nap 2.487.014 

2010.10.21. 126. nap 2.633.909 

2011.05.02. 319. nap 6.471.472 

2011.10.17. 487. nap 9.610.090 

2011.10.21. 491. nap 9.702.660 

6.3.2. Budaörsi szakasz 

A 2010-2011. évben végrehajtott FKG szabályozások és geodéziai felmérések időpontjait, adatait a 6.6-

6.7. táblázatban foglaltam össze. 

 

A jellemzők változásának elemzését a többszöri – egyébként indokoltan elvégzett – vágányszabályozás 

nagyon megnehezítette. A jellemzők változását az 1. periódusban a 29. nap (2010.07.30.) és a 81. nap 

(2010.09.20.) között, a 2. periódusban a 82. nap (2010.09.21.) és a 265. nap (2011.03.23.) között, a 3. 

periódusban a 271. nap (2011.03.29.) és a 342. nap (2011.06.08.) között, valamint a 4. periódusban a 

343. nap (2011.06.09.) és a 489. nap (2011.11.02.) között vizsgáltam. 

 

A MÁV-Informatika Kft. rendelkezésmre bocsátotta a budaörsi szakaszra vonatkozó FVS adatok (át-

gördült elegytonna). A 6.8. táblázat a 2010.06.17.-i szabályozástól kumulálva adja meg az átgördült 

elegytonna értékeket a mérési időpontok függvényében. 

 
  

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.005



 

 
  

 95 

Fischer Szabolcs 

doktori értekezés 

A vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített georácsok 

vágánygeometriát stabilizáló hatásának vizsgálata 

6.6. táblázat: A vágányszabályozások és a geodéziai mérések adatai a budaörsi kísérleti szakaszon 1. [Universitas-

Győr Nonprofit Kft., 2011a] 

Tevékenység 

Dátum 
A nap 

sorszáma 

Vágányszabályozás 

Geodéziai 

előkészítés 
Technológia 

Ágyazat-

tömörítés Vágányszabályozás 
Geodéziai 

mérés 

Közvetlenül a rácsbeépítés 

után 
 

2010. 06. 21/22. 

éjjel 

és 22/23 éjjel 

-  

21/22-én 651-es sz. 

KIAG, 

22/23-án 633-as sz. 

KIAG. 

nem volt 

 Kiinduló mérés 2010. 07. 02. 1. nap    

1. közbenső szabályozás  
2010. 07. 21/22. 

éjjel 
20. nap szintezés 

hibamegszüntető, 

AG 851sz. gép 
nem volt 

 Közbenső mérés 2010. 07. 30. 29. nap    

 

Mérés közvetlenül a 

2. közbenső szabá-

lyozás előtt 

2010. 09. 20. 81. nap    

2. közbenső szabályozás  
2010. 09. 20/21. 

éjjel 
81. nap szintezés 

hibamegszüntető, 

SWIETELSKY 

99819123014-8 

nem volt 

 

Mérés közvetlenül a 

2. közbenső szabá-

lyozás után 

2010. 09. 21. 82. nap    

 

Mérés közvetlenül a 

3. közbenső szabá-

lyozás előtt 

2011. 03. 23. 265. nap    

3. közbenső szabályozás  
2011. 03. 28. 

nappal 
270. nap szintezés kézi nem volt 

 

Mérés közvetlenül a 

3. közbenső szabá-

lyozás után 

2011. 03. 29. 271. nap    

 

Mérés közvetlenül a 

4. közbenső szabá-

lyozás előtt 

2011. 06. 08. 342. nap    

 

6.7. táblázat: A vágányszabályozások és a geodéziai mérések adatai a budaörsi kísérleti szakaszon 2. [Universitas-

Győr Nonprofit Kft., 2011a] 

Tevékenység 

Dátum 
A nap 

sorszáma 

Vágányszabályozás 

Vágányszabályozás 
Geodéziai 

mérés 

Geodéziai 

előkészítés 
Technológia 

Ágyazat-

tömörítés 

4. közbenső szabályozás  
2011. 06. 08/09. 

éjjel 
342. nap szintezés 

hibamegszüntető, 

ASA-141 09-16 

CSM FKG 

AKT-val 

 

Mérés közvetlenül a 

4. közbenső szabá-

lyozás után 

2011. 06. 09. 343. nap    

 

Mérés közvetlenül a 

5. közbenső szabá-

lyozás előtt 

2011. 11. 02. 489. nap    

5. közbenső szabályozás  
2011. 11. 03/04. 

éjjel 
490. nap szintezés 

hibamegszüntető, 

ASA-141 09-16 

CSM FKG 

AKT-val 

 

Mérés közvetlenül a 

5. közbenső szabá-

lyozás után 

2011. 11. 04. 491. nap    
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6.8. táblázat: A kumulált elegytonna értékek a budaörsi szakaszon a 2010.07.01-i szabályozástól számítva 

Mérés időpontja A nap sorszáma 
Kumulált elegytonna 

értékek (et.) 

2010.07.02. 1. nap 47.666 

2010.07.30. 29. nap 1.178.968 

2010.09.20. 81. nap 3.297.459 

2010.09.21. 82. nap 3.337.778 

2011.03.23. 265. nap 11.105.379 

2011.03.29. 271. nap 11.360.695 

2011.06.08. 342. nap 14.389.443 

2011.06.09. 343. nap 14.431.801 

2011.11.02. 489. nap 20.755.778 

2011.11.04. 491. nap 20.839.980 

6.4. A geodéziai mérések eredményei 

6.4.1. A lébényi kísérleti szakaszon végzett geodéziai mérési adatok kiértékelése 

A lébényi kísérleti szakaszon az alábbi alszakaszokat határoztam meg: 

– nem rostált
34

, 

– rostált összesen, 

– rostált georács nélküli, 

– rostált georácsos, 

– Tensar 1., 

– Tensar 2., ezen belül pluszban: 

– Tensar 2. vízzsákos rész, 

– Tensar 2. vízzsák nélkül, 

– Naue 1. 

– Naue 2. 

– Viacon, ezen belül pluszban 

– Viacon vízzsákos rész, 

– Viacon vízzsák nélkül, 

– rostált georács nélküli vízzsák nélkül, 

– rostált georácsos vízzsák nélkül. 

                                                 

34
 Az értékelésemnél a referencia azért nem a „nem rostált alszakasz” lett, mert ezt a részt a 2010. májusi beavatkozás nem za-

varta meg. Ezt a szakaszt a járműforgalom tömörítő hatása régóta érte, tehát viselkedése nem összehasonlítható a frissen rostált 

georács nélküli, illetve georácsos szakaszokéval. 
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A pontos szelvényhatárokat az M4.1-M4.2. ábrák tartalmazzák. 

 

Az alszakaszok figyelembevételével kiszámítottam az alábbi jellemzőket az egyes mérési időpontokban 

felvett sínkoronaszintek alapján
35

: 

– süllyedések átlaga – bal+jobb sínszál (6.13. ábra), 

– süllyedések szórása – bal+jobb sínszál (6.14. ábra). 

 

Statisztikai feldolgozással meghatároztam a két romlási periódusra vonatkozó alábbi paramétereket: 

– süllyedések átlagának változási sebessége (mm/et. x 10
9
) (M4.3. ábra), 

– süllyedések szórásának változási sebessége (mm/et. x 10
9
) (M4.4. ábra), 

 

 

6.13. ábra: Süllyedések átlaga a lébényi kísérleti szakaszon a 2010.06.18.-i vágányszabályozástól átgördült kumu-

lált elegytonna értékek függvényében mindkét sínszálra kalkulálva a különböző alszakaszokra vonatkozóan 

 

                                                 

35
 A 6.13-6.14. ábrákon a „függvények” töréspontjai a diszkrét időpontokban végrehajtott mérésekkor történő sínkorona magas-

ságok felvételéből, és azok vonallánccal való összekötéséből adódnak. 
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6.14. ábra: Süllyedések szórása a lébényi kísérleti szakaszon a 2010.06.18.-i vágányszabályozástól átgördült kumu-

lált elegytonna értékek függvényében mindkét sínszálra kalkulálva a különböző alszakaszokra vonatkozóan 

 

A 6.15-6.16. ábrákon feltüntetett paramétereket (változási sebesség) az alábbi módon számítottam: 

 

 
napnap

napjinapji

Lébényperiódusromlásiji
etet

pp
v

.1.119

.1,,.119,,
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, (6.6.) 

 
napnap

napjinapji

Lébényperiódusromlásiji
etet

pp
v

.126.487

.126,,.487,,

,_.2,,





, (6.7.) 

 

ahol 

„vi,j,1.romlási_periódus,Lébény” az i. paraméter változási sebessége a j. alszakaszra vonatkozóan az 1. rom-

lási periódusban a lébényi kísérleti szakaszon, 

„vi,j,2.romlási_periódus,Lébény” az i. paraméter változási sebessége a j. alszakaszra vonatkozóan a 2. romlá-

si periódusban a lébényi kísérleti szakaszon, 

„pi,j,x.nap” az i. paraméter x. napra számított értéke a j. alszakaszra vonatkozóan a lébényi kísérleti 

szakaszon, 

„etx.nap” az x. napig átgördült kumulált elegytonna értéke a lébényi kísérleti szakaszon. 

 

A M4.3-M4.4. ábrákon szereplő mennyiségeknél a 10
9
-es szorzó csak a kezelhetőbb értékek miatt volt 

szükséges, alkalmazásával az alszakaszokra vonatkozó értékek egymás közötti arányai nem változnak, 

így összehasonlításuk továbbra is megengedett. A későbbi értékeléseknél is ezt a módszert alkalmazom. 
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Abból az okból kifolyólag, hogy a beépített georácsok közül a Tensar 2. típust (Tensar SSLA 30-G) 

gyártják speciálisan a zúzottkő ágyazatos vasúti vágányok geometriai stabilizálására – valamint ez a 

típusú geoműanyag került a legvizesebb, legnagyobb kiterjedésű vízzsákos szakaszra –, ezért az elemzé-

semben a Tensar 2. típust emelem ki. Ezzel azt is ki szeretném hangsúlyozni, hogy nem volt célom a 

különböző gyártók termékeinek elemzése/össze-hasonlítása, hanem saját mérési eredményeim alá-

támasztásával kizárólag azt kívántam bizonyítani – vagy ellenkező esetben cáfolni –, hogy a zúzottkő 

ágyazat alá beépített georácsok képesek-e stabilizálni a vasúti vágányok fekvésgeometriáját. Így a közölt 

eredmények kiértékelésekor csak a 2. romlási periódusra vonatkozó értékekre, és kizárólag a következő 

alszakaszokra koncentráltam: 

– rostált georács nélküli (referencia), 

– rostált georácsos, 

– Tensar 2. 

– Tensar 2. vízzsákos rész, 

– Tensar 2. vízzsák nélkül. 

 

A 6.9. táblázatban összefoglalóan közlöm a mért eredményekből kalkulált adatokat, valamint megadom 

a százalékos változás értékeket a rostált georács nélküli alszakasz értékeihez képest. Érdemes az elem-

zést két alapvetően különböző megközelítésből elvégezni: 

– általános geometriai minősítés, 

– lokális hibák (jelen esetben vízzsákos területek). 
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6.9. táblázat: Változási sebesség (mm/et. x 10
9
), valamint a százalékos változás a rostált georács nélküli alszakasz 

értékeihez képest a 2. romlási periódusban
36

 a lébényi kísérleti szakaszon 

Vátozási sebesség (mm/et. x 10
9
) 

Alszakaszok típusa Süllyedés átlag Süllyedés szórás 

Rostált georács nélküli 2090,21 161,00 

Rostált georácsos 2400,55 231,43 

Tensar 2. 2574,81 99,67 

Tensar 2. vízzsákos rész 2925,33 156,48 

Tensar 2. vízzsák nélkül 2532,33 81,17 

Százalékos változás a rostált georács nélküli alszakasz értékeihez képest 

Alszakaszok típusa Süllyedés átlag Süllyedés szórás 

Rostált georácsos 14,85% 43,75% 

Tensar 2. 23,18% -38,09% 

Tensar 2. vízzsákos rész 39,95% -2,81% 

Tensar 2. vízzsák nélkül 21,15% -49,58% 

 

A 6.13-6.14. ábrák, és az M4.3-M4.4. ábrák, valamint a 6.9. táblázat értékei figyelembevételével az 

általános geometriai minősítés alapján megállapítható, hogy 

– a süllyedések átlagát és a változási sebességét növeli a zúzottkő ágyazat alá beépített georács ré-

teg a rostált georács nélküli alszakaszhoz képest (a változási sebességet 14,85…39,95 %-kal). 

– A süllyedés szórása és a szórásának változási sebessége a rostált georácsos alszakasz esetén szin-

tén jelentősen nő (a változási sebesség 43,75%-kal nő), ellenben a Tensar 2 alszakasz vonatko-

zásában a változási sebesség 38,09 %-kal csökken. Ez azt mutatja, hogy nem lehetséges vala-

mennyi georács együttes figyelembe vételével általános megállapítást tenni. 

 

A mérési eredmények feldolgozása és kiértékelése alapján megállapítható, hogy általános geometriai 

minősítés szempontjából a vasúti vágányok süllyedését és a süllyedések átlagának változási sebességét a 

zúzottkő ágyazat alá beépített georácsokkal csökkenteni nem lehet, ellenben a szórását és a szórások 

változási sebességét megfelelő típusú georács alkalmazásával jelentősen mérsékelni lehet. Mindenkép-

pen a szórás és a szórás változási sebessége a fontos, hiszen a pályafenntartás szempontjából a 

süllyedések egyenletessége a mértékadó, nem elsődlegesen azok mértéke. 

                                                 

36
 Ezt azon okból végeztem ebben a megközelítésben, mert a romlási folyamat diagnosztizálását a 124. napon egy FKG munkál-

tatással „megzavarták”, a 2. romlási periódus hossza nagyjából háromszor akkora, mint az 1. romlási periódusé (361=~3x124). 

A 126. és a 487. nap közötti időszakot 2. romlási periódusként definiált intervallumban már a rostálás utáni fekszint jellemzőben 

fennálló kezdeti „nyugtalanság” is csillapodott (ld. 6.13-6.14. ábrák, valamint M4.3-M4.12. ábrák). A rostálást közvetlenül 

követő időszakban tapasztalható kevésbé bíztató eredmények valószínűleg a vasúti vágány megzavarásával vannak összefüg-

gésben, ezeket nem lehet a geoműanyagok „számlájára” írni. 
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A 6.13-6.14. ábrák, és az M4.3-M4.4. ábrák, valamint a 6.9. táblázat értékei alapján a lokális hibák 

minősítése szerint megállapítható, hogy 

– a süllyedések átlagértékének változási sebessége a Tensar 2. vízzsákos rész alszakasznál 39,95 

%-kal, a Tensar 2. vízzsák nélkül alszakasznál pedig 21,15 %-kal nagyobb, mint a rostált 

georács nélküli alszakasz esetén. 

– A süllyedések szórásának változási sebessége a Tensar 2. vízzsákos rész alszakasznál 2,81 %-

kal, a Tensar 2. vízzsák nélkül alszakasznál pedig 49,58 %-kal kisebb, mint a rostált georács 

nélküli alszakasz esetén. 

 

További statisztikai feldolgozással meghatároztam a két romlási periódusra vonatkozó alábbi paraméte-

reket: 

– süllyedés átlagának fajlagos változása közvetlenül a szabályozás utáni mért értékekhez képest 

(1/et. x 10
9
) (M4.5. ábra), 

– süllyedés szórásának fajlagos változása közvetlenül a szabályozás utáni mért értékekhez képest 

(1/et. x 10
9
) (M4.6. ábra), 

– keresztsüppedés átlagának fajlagos változása közvetlenül a szabályozás utáni mért értékekhez 

képest (1/et. x 10
9
) (M4.7. ábra), 

– keresztsüppedés szórásának fajlagos változása közvetlenül a szabályozás utáni mért értékekhez 

képest (1/et. x 10
9
) (M4.8. ábra), 

– 3,6 m-es bázisra kalkulált síktorzulás átlagának fajlagos változása közvetlenül a szabályozás 

utáni mért értékekhez képest (1/et. x 10
9
) (M4.9. ábra), 

– 3,6 m-es bázisra kalkulált síktorzulás szórásának fajlagos változása közvetlenül a szabályozás 

utáni mért értékekhez képest (1/et. x 10
9
) (M4.10. ábra), 

– 10,8 m-es szimmetrikus húrra kalkulált fekszinthiba átlagának fajlagos változása közvetlenül a 

szabályozás utáni mért értékekhez képest (1/et. x 10
9
) (M4.11. ábra), 

– 10,8 m-es szimmetrikus húrra kalkulált fekszinthiba szórásának fajlagos változása közvetlenül a 

szabályozás utáni mért értékekhez képest (1/et. x 10
9
) (M4.12. ábra). 

 

Az M4.5-M4.12. ábrákon feltüntetett paramétereket (fajlagos változás közvetlenül a szabályozás utáni 

mért értékekhez képest) az alábbi módon számítottam: 

 

 
napjinapnap

napjinapji

Lébényperiódusromlásiji
petet

pp
p

.1,,.1.119

.1,,.119,,
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napjinapnap
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petet
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.126,,.487,,
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, (6.9.) 

 

ahol 

„pi,j,1.romlási_periódus,Lébény” az i. paraméter fajlagos változása közvetlenül a szabályozás utáni mért ér-

tékekhez képest a j. alszakaszra vonatkozóan az 1. romlási periódusban a lébényi kísérleti szaka-

szon, 

„pi,j,2.romlási_periódus,Lébény” az i. paraméter fajlagos változása közvetlenül a szabályozás utáni mért ér-

tékekhez képest a j. alszakaszra vonatkozóan a 2. romlási periódusban a lébényi kísérleti szaka-

szon, 

„pi,j,x.nap” az i. paraméter x. napra számított értéke a j. alszakaszra vonatkozóan a lébényi kísérleti 

szakaszon, 

„etx.nap” az x. napig átgördült kumulált elegytonna értéke a lébényi kísérleti szakaszon. 
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6.10. táblázat: Fajlagos változás közvetlenül a szabályozás utáni mért értékekhez képest (1/et. x 10
9
), valamint a 

százalékos változás a rostált georács nélküli alszakasz értékeihez képest a 2. romlási periódusban a lébényi kísérleti 

szakaszon 

Fajlagos változás közvetlenül a szabályozás utáni mért értékekhez képest (1/et. x 10
9
) 

Alszakaszok 

típusa 

Süllyedés 

átlag 

Süllyedés 

szórás 

Kereszt-

süppedés 

átlag 

Kereszt-

süppedés 

szórás 

Síktorzu-

lás átlag 

Síktorzu-

lás szórás 

Fekszint-

hiba átlag 

Fekszint-

hiba szó-

rás 

Rostált 

georács nél-

küli 

305,30 78,13 185,54 173,05 43,86 27,65 106,98 156,63 

Rostált 

georácsos 
304,29 138,03 171,32 130,10 40,78 43,17 151,43 193,49 

Tensar 2. 302,68 56,97 204,16 166,25 32,68 64,29 120,10 102,82 

Tensar 2. 

vízzsákos rész 
361,77 167,60 341,41 160,86 16,92 -41,35 97,05 83,08 

Tensar 2. 

vízzsák nél-

kül 

295,92 44,55 189,29 163,02 27,53 108,76 124,27 104,03 

Százalékos változás a rostált georács nélküli alszakasz értékeihez képest 

Alszakaszok 

típusa 

Süllyedés 

átlag 

Süllyedés 

szórás 

Kereszt-

süppedés 

átlag 

Kereszt-

süppedés 

szórás 

Síktorzu-

lás átlag 

Síktorzu-

lás szórás 

Fekszint-

hiba átlag 

Fekszint-

hiba szó-

rás 

Rostált 

georácsos 
-0,33% 76,67% -7,66% -24,82% -7,01% 56,16% 41,55% 23,54% 

Tensar 2. -0,86% -27,08% 10,03% -3,93% -25,49% 132,55% 12,27% -34,35% 

Tensar 2. 

vízzsákos rész 
18,50% 114,52% 84,01% -7,05% -61,42% -249,56% -9,29% -46,95% 

Tensar 2. 

vízzsák nél-

kül 

-3,07% -42,97% 2,02% -5,80% -37,23% 293,39% 16,16% -33,58% 

 

A 6.10. táblázat alapján az alábbi megállapításokat lehet tenni az általános geometriai minősítés szem-

pontjából: 

– a süllyedés átlagának fajlagos változásánál 0,33 %-os csökkentés volt elérhető geoműanyagok 

alkalmazásával a geoműanyag nélküli esethez képet, ami nem jelentős, de ezzel bizonyítható, 

hogy nem ront a georács erősítésű zúzottkő ágyazatos felépítmény az eredményeken, azaz a 

süllyedés átlagának változási sebességéhez (6.9. ábra) viszonyítva, a fajlagos változás paraméter 

pozitív (kedvező) eredményt ad, 

– kiemelendő, hogy a Tensar 2. alszakasznál ez a javítás 0,86 %, ami 2,6-szor nagyobb, mint a 

rostált georácsos alszakasz esetén, 

– a süllyedés szórásának fajlagos változása esetén a rostált georácsos alszakasz 76,67 %-kal rosz-

szabb eredményt mutat, mint a rostált georács nélküli, ellenben a Tensar 2. alszakasz 27,08 %-
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kal jobbat, így azt lehet kijelenteni, hogy a rostált georácsos alszakasz eredményét azok az egyéb 

geoműanyagok rontották, amelyeket nem speciálisan erre a célra gyártottak és csak kísérleti jel-

leggel épültek be. Ezzel már bizonyítható, hogy egyáltalán nem mindegy milyen típusú 

geoműanyagot alkalmazunk erre a feladatra
37

. 

– A keresztsüppedés átlagának fajlagos változásánál a rostált georácsos alszakasz 7,66 %-os javí-

tást eredményez, ellenben a Tensar 2. alszakasz 10,03 %-kal rosszabbat mutat, 

– A keresztsüppedés szórásának fajlagos változásánál a rostált georácsos alszakasz 24,82 %-os, 

míg a Tensar 2. alszakasz csupán 3,93 %-os javítást mutat, 

– a síktorzulás átlagának fajlagos változásánál a rostált georácsos alszakasz 7,01 %-os, a Tensar 2. 

alszakasz 25,49 %-os csökkenést eredményezett a rostált georács nélküli értékhez képest, ami a 

Tensar 2. előnyét igazolja, 

– a síktorzulás szórásának fajlagos változásánál a rostált georácsos alszakasz 56,16 %-kal, 

Tensar 2. alszakasz esetén 132,55 %-kal rosszabb eredményt mutat a rostált georács nélküli al-

szakaszhoz képest, ennek az az oka, hogy a Tensar 2. alszakasz a legrosszabb állapotú, leghosz-

szabb vízzsákot magában foglaló alszakasz, 

– a fekszinthiba átlagának fajlagos változásánál a rostált geoácsos alszakasz 41,55 %-kal, 

Tensar 2. alszakasznál „csak” 12,27 %-kal rosszabb eredmény tapasztalható, 

– a fekszinthiba szórásának fajlagos változásánál a rostált georácsos alszakasz 23,54 %-kal rosz-

szabb, a Tensar 2. alszakasz viszont 34,35 %-kal jobb eredményt adott, mint rostált georács nél-

küli alszakasz esetén. 

 

A 6.10. táblázat alapján az alábbi megállapításokat lehet tenni a lokális hibák szempontjából: 

– a süllyedés átlaga fajlagos változásának értékelésénél a Tensar 2. vízzsákos rész alszakasz jelen-

tősen rosszabb értéket – 18,50 %-os romlást – mutat, míg a Tensar 2. vízzsák nélkül alszakasz 

3,07 %-os javítást eredményez a rostált georács nélküli alszakaszhoz viszonyítva. 

– A süllyedés szórásának fajlagos változása esetén a Tensar 2. vízzsákos rész alszakasz 114,52 %-

kal rosszabb eredményt ad, mint a rostált georács nélküli alszakasz, ellenben a Tensar 2. vízzsák 

nélkül alszakasz 42,97 %-kal jobbat. 

– A keresztsüppedés átlagának fajlagos változása szempontjából a Tensar 2. vízzsákos rész alsza-

kasz 84,01 %-kal rosszabb, mint a rostált georács nélküli alszakasz, ez a romlás a Tensar 2. víz-

zsák nélkül alszakasznál 2,02 %. 

                                                 

37
 Ez tökéletesen összhangban van az 5. fejezetben levont következtetéseimmel is. 
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– A keresztsüppedés szórásának fajlagos változásánál a Tensar 2. vízzsákos rész alszakasz 7,05 

%-kal, a Tensar 2. vízzsák nélkül alszakasz pedig 5,80 %-kal jobb eredményeket produkál, mint 

a rostált georács nélküli alszakasz. 

– A síktorzulás átlagának fajlagos változása értékelésénél a Tensar 2. vízzsákos rész alszakasz 

8,46-szor jobb értéket képvisel, mint a rostált georácsos (61,42 % és 7,01 %), a Tensar 2. vízzsák 

nélkül alszakasz is javulást mutat (37,23 %), ami a Tensar 2. alszakasznál is jobb (25,49 %). 

– A fekszinthiba átlagának fajlagos változásánál a Tensar 2. vízzsákos rész alszakasz 9,29 %-kal 

jobb eredményt mutat, mint a rostált georács nélküli, a Tensar 2. vízzsák nélkül alszakasz pedig 

16,16 %-kal rosszabbat. 

– A fekszinthiba szórásának fajlagos változása esetén a Tensar 2. vízzsákos rész alszakasz 46,95 

%-kal, a Tensar 2. vízzsák nélkül alszakasz „csak” 33,58 %-kal jobb eredmény adódott, mint a 

rostált georács nélküli alszakasz. 

6.4.2. A budaörsi kísérleti szakaszon végzett geodéziai mérési adatok kiértékelése 

A budaörsi kísérleti szakaszon az alábbi alszakaszokat határoztam meg: 

– georács nélküli, 

– georácsos (a lébényi kísérleti szakasz Tensar 2. alszakaszánál alkalmazott geoműanyaggal kivi-

telezve). 

 

A pontos szelvényhatárokat az M4.13-M4.14. ábrák tartalmazzák. 

 

Az alszakaszok figyelembevételével kiszámítottam az alábbi jellemzőket az egyes mérési időpontokban 

felvett sínkoronaszintek alapján
38

: 

– süllyedések átlaga – bal+jobb sínszál (6.15. ábra), 

– süllyedések szórása – bal+jobb sínszál (6.16. ábra). 

 

                                                 

38
 A 6.15-6.16. ábrákon a „függvények” töréspontjai a diszkrét időpontokban végrehajtott mérésekkor történő sínkorona magas-

ságok felvételéből, és azok vonallánccal való összekötéséből adódnak. 
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6.15. ábra: Süllyedések átlaga a budaörsi kísérleti szakaszon a 2010.07.02.-i geodéziai mérés után átgördült kumu-

lált elegytonna értékek függvényében mindkét sínszálra kalkulálva a különböző alszakaszokra vonatkozóan 

 

 

6.16. ábra: Süllyedések szórása a budaörsi kísérleti szakaszon a 2010.07.02.-i geodéziai mérés után átgördült ku-

mulált elegytonna értékek függvényében mindkét sínszálra kalkulálva a különböző alszakaszokra vonatkozóan 

 

Statisztikai feldolgozással meghatároztam a két romlási periódusra vonatkozó alábbi paramétereket: 

– süllyedések átlagának változási sebessége (mm/et. x 10
9
) (M4.15. ábra), 

– süllyedések szórásának változási sebessége (mm/et. x 10
9
) (M4.16. ábra), 
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A M4.15-M4.16. ábrákon feltüntetett paramétereket (változási sebesség) az alábbi módon számítottam: 
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ahol 

„vi,j,1.romlási_periódus,Budaörs” az i. paraméter változási sebessége a j. alszakaszra vonatkozóan az 1. rom-

lási periódusban a budaörsi kísérleti szakaszon, 

„vi,j,2.romlási_periódus,Budaörs” az i. paraméter változási sebessége a j. alszakaszra vonatkozóan a 2. rom-

lási periódusban a budaörsi kísérleti szakaszon, 

„vi,j,3.romlási_periódus,Budaörs” az i. paraméter változási sebessége a j. alszakaszra vonatkozóan az 1. rom-

lási periódusban a budaörsi kísérleti szakaszon, 

„vi,j,4.romlási_periódus,Budaörs” az i. paraméter változási sebessége a j. alszakaszra vonatkozóan a 2. rom-

lási periódusban a budaörsi kísérleti szakaszon, 

„pi,j,x.nap” az i. paraméter x. napra számított értéke a j. alszakaszra vonatkozóan a budaörsi kísérleti 

szakaszon, 

„etx.nap” az x. napig átgördült kumulált elegytonna értéke a budaörsi kísérleti szakaszon. 

 

A 6.11. táblázatban összefoglalóan közlöm a mért eredményekből kalkulált adatokat, valamint meg-

adom a százalékos változás értékeket a rostált georács nélküli alszakasz értékeihez képest. Jelen esetben 

– mivel a kísérleti szakasz hossza igen rövid –, ezért csak a lokális hibák alapján történő minősítést vé-

geztem el. 
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6.11. táblázat: Változási sebesség (mm/et. x 10
9
), valamint a százalékos változás a rostált georács nélküli alszakasz 

értékeihez képest a 4. romlási periódusban
39

 a budaörsi kísérleti szakaszon 

Vátozási sebesség (mm/et. x 10
9
) 

Alszakaszok típusa Süllyedés átlag Süllyedés szórás 

Georács nélküli 1494,84 59,90 

Georácsos 2734,35 55,36 

Százalékos változás a georács nélküli alszakasz értékeihez képest 

Alszakaszok típusa Süllyedés átlag Süllyedés szórás 

Georácsos 82,92% -7,58% 

 

A 6.15-6.16. ábrák, és az M4.15-M4.16. ábrák, valamint a 6.11. táblázat értékeinek figyelembevételé-

vel a lokális hibák minősítése alapján megállapítható, hogy 

– a süllyedések átlagértékének változási sebessége a georácsos alszakasznál 82,92 %-kal nagyobb, 

mint a georács nélküli alszakasz esetén. 

– A süllyedések szórásának változási sebessége georácsos alszakasznál 7,58 %-kal kisebb, mint a 

georács nélküli alszakasz esetén. 

 

Statisztikai feldolgozással meghatároztam a négy romlási periódusra vonatkozó alábbi paramétereket
40

: 

– keresztsüppedés átlagának fajlagos változása közvetlenül a szabályozás utáni mért értékekhez 

képest (1/et. x 10
9
) (M4.17. ábra), 

– keresztsüppedés szórásának fajlagos változása közvetlenül a szabályozás utáni mért értékekhez 

képest (1/et. x 10
9
) (M4.18. ábra), 

– 3,6 m-es bázisra kalkulált síktorzulás átlagának fajlagos változása közvetlenül a szabályozás 

utáni mért értékekhez képest (1/et. x 10
9
) (M4.19. ábra), 

– 3,6 m-es bázisra kalkulált síktorzulás szórásának fajlagos változása közvetlenül a szabályozás 

utáni mért értékekhez képest (1/et. x 10
9
) (M4.20. ábra), 

 

                                                 

39
 Ezt hasonlóan a diagnosztizálás sokszori (ötszöri) FKG és kézi szabályozással történő megzavarása, valamint a 4. romlási 

periódusban jobban beállt fekszint miatt vettem a fenti módon figyelembe. 

40
 A süllyedés átlagának és szórásának fajlagos változását nem vettem figyelembe, mert a sínkoronaszintet az eredeti értékéhez 

képest (2010.07.02.) jelentősen felemelték (+15 mm), ellenben a süllyedések átlaga esetenként eléri a 35 mm-t, és a fajlagos 

változás ez esetben nem korrekt összehasonlítási alap. A fekszinthiba geometriai paraméter kiszámításánál a 10,8 m-es húr 

közepén történő „leolvasás” a georácsos rész csekély hossza (~18 m) miatt alig eredményezne értéket, így ennek tárgyalásától 

eltekintettem. 
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Az M4.17-M4.20. ábrákon feltüntetett paramétereket (fajlagos változás közvetlenül a szabályozás utáni 

mért értékekhez képest) az alábbi módon számítottam: 
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ahol 

„pi,j,1.romlási_periódus,Budaörs” az i. paraméter fajlagos változása közvetlenül a szabályozás utáni mért ér-

tékekhez képest a j. alszakaszra vonatkozóan az 1. romlási periódusban a budaörsi kísérleti szaka-

szon, 

„pi,j,2.romlási_periódus,Budaörs” az i. paraméter fajlagos változása közvetlenül a szabályozás utáni mért ér-

tékekhez képest a j. alszakaszra vonatkozóan a 2. romlási periódusban a budaörsi kísérleti szaka-

szon, 

„pi,j,3.romlási_periódus,Budaörs” az i. paraméter fajlagos változása közvetlenül a szabályozás utáni mért ér-

tékekhez képest a j. alszakaszra vonatkozóan az 3. romlási periódusban a budaörsi kísérleti szaka-

szon, 

„pi,j,4.romlási_periódus,Budaörs” az i. paraméter fajlagos változása közvetlenül a szabályozás utáni mért ér-

tékekhez képest a j. alszakaszra vonatkozóan a 4. romlási periódusban a budaörsi kísérleti szaka-

szon, 

„pi,j,x.nap” az i. paraméter x. napra számított értéke a j. alszakaszra vonatkozóan a budaörsi kísérleti 

szakaszon, 

„etx.nap” az x. napig átgördült kumulált elegytonna értéke a budaörsi kísérleti szakaszon, 
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6.12. táblázat: Fajlagos változás közvetlenül a szabályozás utáni mért értékekhez képest (1/et. x 10
9
), valamint a 

százalékos változás a rostált georács nélküli alszakasz értékeihez képest a 2. romlási periódusban a budaörsi kísér-

leti szakaszon 

Fajlagos változás közvetlenül a szabályozás utáni mért értékekhez képest (1/et. x 10
9
) 

Alszakaszok 

típusa 

Keresztsüppedés 

átlag 

Keresztsüppedés 

szórás 
Síktorzulás átlag Síktorzulás szórás 

Georács nél-

küli 
56,27 331,19 143,56 109,75 

Georácsos 280,39 492,18 192,67 63,72 

Százalékos változás a georács nélküli alszakasz értékeihez képest 

Alszakaszok 

típusa 

Keresztsüppedés 

átlag 

Keresztsüppedés 

szórás 
Síktorzulás átlag Síktorzulás szórás 

Georácsos 398,33% 48,61% 34,21% -41,94% 

 

A 6.12. táblázat alapján az alábbi megállapításokat lehet tenni a lokális hibák szempontjából: 

– A keresztsüppedés átlagának fajlagos változása szempontjából a georácsos alszakasz 398,33 %-

kal rosszabb, mint a georács nélküli alszakasz. 

– A keresztsüppedés szórásának fajlagos változásánál a georácsos alszakasz 48,61 %-kal rosszabb 

eredményeket produkál, mint a georács nélküli alszakasz. 

– A síktorzulás átlagának fajlagos változása értékelésénél a georácsos alszakasz 34,21 %-kal rosz-

szabb értéket képvisel, mint a georács nélküli alszakasz. 

– A síktorzulás szórásának fajlagos változása esetén a georácsos alszakasznál 41,94 %-kal jobb ér-

tékek adódnak, mint a georács nélküli alszakasz esetén. 

 

A lokális hibák értékelésekor összességében kijelenthető, hogy a Tensar SSLA 30-G típusú georács 

sem a keresztsüppedések átlagának, sem a szórásának fajlagos változását nem képes korlátozni a georács 

nélküli referencia alszakasz értékeihez képest. A síktorzulás átlagának fajlagos változását növeli, ellen-

ben a szórásának fajlagos változását 41,94 %-kal csökkenteni képes. 

Megállapítható, hogy nem elegendő a geokompozitot leteríteni, hanem teherbírási adatokon ala-

puló rétegszerkezet méretezés szükséges, s a víztelenítést is meg kell oldani, másképpen nem hatá-

sos a georács beépítése. 

6.5. Az FMK-004 vágánygeometriai mérési eredményei és kiértékelésük 

A lébényi kísérleti szakasz hosszúsága és a beépített erősítő megoldások sokfélesége megkívánta, hogy a 

vágánygeometriai állapotot és annak változását minél több módon megvizsgáljam. Ennek egyik eszköze 

volt a sűrűn végrehajtott szintezés, amelynek eredményeit elemezve bizonyos következtetések levonha-
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tók voltak a 6.4. fejezetben. Ugyanakkor az erősítő beépítések hatásosságának megítélése megkívánja, 

hogy a 2010. év májusa előtti időszakra vonatkozó vágánygeometriai állapotot a georácsok beépítése 

utáni állapottal össze lehessen hasonlítani. Ennek módja, az FMK-004 mérővonat
41

 mérései alapján a 

mérő- és minősítő számoknak, valamint a lokális hibák adatainak a 2006. és 2011. közötti évekre történő 

feldolgozása. 

 

A MÁV KFV Kft. mérnökei, Végi József és Barna Bertalan urak igen jelentős mennyiségű munkával 

készített adatsorokat adtak át számomra. Ezek több tekintetben sokkal részletesebb információkat nyúj-

tottak, mint amilyeneket a szokásos szolgáltatás keretében a MÁV Zrt. részére átad a cég. A rendelkezé-

semre bocsátott adatsorok, adatfeldolgozások a következők voltak: 

– FMK-004 mérővonati ún. „Nagytábla” a 2005 – 2011. évekre vonatkozóan, a Bp. Kelenföld – 

Hegyeshalom vonal jobb vágányának 1600+00 – 1695+00 szelvények közötti szakaszára, a jel-

lemzőket 500 méteres minősítő hosszakra számítva, 

– FMK-004 mérővonati grafikonok az 1618+00 – 1629+00 szelvények közötti vágányszakaszra, 

összesen tizenegy mérési időpontban, 

– FMK-004 mérővonat szolgáltatta mérő- és minősítő számok, azokat 10 méteres minősítési hosz-

szakra számítva, összesen tizenegy mérési időpontban, 

– FMK-004 mérővonat szolgáltatta irány, hossz- és keresztsüppedés jellemzőkre, 10 méteres 

hosszakra számítva az ún. mozgó szórás értékei, összesen tizenegy mérési időpontban, 

– a kísérleti szakaszra vonatkozóan a C-160 határra kiértékelt lokális hibák jegyzéke, összesen ti-

zenegy mérési időpontban. 

 

Terjedelmi okokból kifolyólag az ehhez a fejezethez tartozó ábrákat, valamint elemzéseket az 

M4.3. fejezetben közlöm. 

 

A MÁV KFV Kft. által elkészített adatkigyűjtésekből és feldolgozásokból kiemelném az irány, hossz- és 

keresztsüppedés jellemzőkre, 20 méteres hosszakra számított ún. mozgó szórás értékeit. 

                                                 

41
 Az FMK-004 mérővonat ráadásul terheléses mérést szolgáltat, míg a geodéziai mérések terhelés nélküliek, 
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6.5.1. A süppedés mérőszám 20 méteres hosszra vonatkozó mozgó-szórása az 

FMK-004 vágánymérési adatainak felhasználásával, valamint ezek 

kiértékelése 

Valamely adathalmaz jellemzésére több mutató áll rendelkezésre. Ilyen például a középérték (átlagérték, 

medián), azonban ismerni kell azt is, hogy a középértékhez képest hogyan helyezkednek el az adatok. 

Ezt mutatja meg a szórás jellemző. 

 

Az ún. ”mozgó-szórás” értékének képzése minden mintavételi keresztmetszetben, azaz 0,25 méteren-

ként külön történt. A szórás értékét a választott 20 m hosszú szakaszon úgy kell számítani, hogy a sza-

kasz eleje a mintavételi keresztmetszet előtt, a másik fele pedig utána legyen 10-10 méterrel. Minden 

szórásérték kikalkulálása után a 20 méteres szakaszt egy keresztmetszettel, azaz 0,25 méterrel a szelvé-

nyezés mentén tovább kell léptetni. 

 

Az M4.21-M4.22. ábrák az 1618 – 1626 szelvények közötti pályaszakaszra, külön a bal és a jobb sín-

szálra mutatják a süppedések 20 méteres mozgó-szórás értékeinek alakulását. Az ábrákon feltüntetett 

adatokkal kapcsolatos megállapításaim az alábbiak: 

– jelentős eltérés a bal és a jobb sínszál szórásértékeinek alakulása között nincsen, 

– az átépítés előtti vízszákos helyek és környezetük mutatják a legnagyobb szórásértékeket, azaz 

süppedés szempontjából a legrosszabb állapotot, 

– a süppedési zavarhelyeket alaposabb vizsgálat alá szükséges vonni.  

 

A rácsok beépítése előtt a süppedés szempontjából kedvezőtlen, de nem vízzsákos helyek az M4.1-

M4.2. ábrák szerint a következők voltak:  

– 1620+94 szelvény és környéke, 

– 1622+40 szelvény és környéke, 

– 1623+28 szelvény és környéke, 

– 1623+31 szelvény és környéke, 

– 1624+45 szelvény és környéke. 

 

A rácsok beépítése előtt a vízzsákos helyek az alábbiak voltak: 

– 1621+28 – 1621+34 szelvények között, 

– 1621+74 – 1621+77 szelvények között, 
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– 1622+63 – 1622+70 szelvények között, 

– 1623+00 – 1623+03 szelvények között, 

– 1624+90 – 1625+00 szelvények között. 

 

A süppedési zavarhelyek vizsgálatát a 6.17-6.18. ábrák könnyítik meg. Azt mutatják, hogyan alakult a 

mozgó szórás értéke akkor, amikor a 20 méteres értékelő szakasz közepe éppen a zavart hossz felezőpont-

jában volt, az átépítés előtti utolsó, az átépítés utáni első és időrendben a legutolsó (2011. novemberi) mé-

rést vizsgálva. 

 

 

6.17. ábra: A süppedés mérőszám 20 méteres hosszra vonatkozó mozgó-szórásának alakulása a süppedés szem-

pontjából kedvezőtlen, de nem vízzsákos helyeken [Universitas-Győr Nonprofit Kft, 2011a] 

 

 

6.18. ábra: A süppedés mérőszám 20 méteres hosszra vonatkozó mozgó-szórásának alakulása az átépítés előtti 

vízzsákos helyeken [Universitas-Győr Nonprofit Kft, 2011a] 
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A 6.17. ábra szerint a süppedés szempontjából kedvezőtlen, de a nem vízzsákos öt hely közül három a 

Naue 1. alszakaszra esett. A georács beépítése a szórást nem változtatta meg, sőt két szakaszon kismér-

tékű romlás tudott kialakulni. A 2010. év augusztusi mérést követően minden szakaszon geometriai 

romlás következett be. 

 

A 6.18. ábra az építés előtti vízzsákos helyeket mutatja. A georácsok beépítése minden helyen javulást 

eredményezett, a legrosszabb állapotot mutató 1622+63 – 1622+70 szelvények között pedig nagyon 

jelentős volt a javulás. A 2010. év augusztusi mérést követően minden szakaszon geometriai romlás 

következett be. 

 

Az M4.23. ábra és a 6.19-6.20. ábrák a romlások és a javulások alakulását mutatják be mm/év 

dimenzióban. 

 

Az M4.23. ábra és a 6.19-6.20. ábrák alapján a következőket lehet megállapítani: 

– A süppedés szempontjából legnagyobb javulást illetve romlást mutató szakaszok egybeesnek, 

azaz a gyenge alépítményű, vízzsákos szakaszoknál volt a legerőteljesebb a romlás. A hibásabb 

geometriát a szabályozás erősebben javítja, mint a jobb állapotú helyen. Ugyanakkor a süppedé-

sek ismét megjelennek, azaz a szabályozás hatása nem tartós. 

– A georácsok beépítése javulást eredményezett, elsősorban a Viacon, a Tensar 2. és a Naue 2. al-

szakaszokon. 

– A legnagyobb romlás az 1623+75 – 1624+10 szelvények közötti, rostált georács nélküli alsza-

kaszon alakult ki. 
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6.6. Összefoglaló megállapítások 

A 6.1.3. fejezetben leírtak alapján a vasúti zúzottkő ágyazat alá vágánygeometriai stabilizálás céljából 

beépített georácsok elemző értékelését a kialakított két kísérleti próbaszakaszon történt mérések feldol-

gozása szerint összevontan, általános értékű megállapításokkal zárom. Ennek oka az is, hogy az egyes 

geometriai paraméterek, valamint azok változási sebessége, illetve fajlagos változása nem mutattak egy-

értelműen olyan eredményeket, amelyek alapján teljes biztonsággal kijelenthető a georácsos felépít-

mény-erősítés pozitív, jótékony hatása. 

 

Ezek figyelembevételével az alábbi következtetéseket vontam le a 6. fejezetben bemutatott, kísérleti 

szakaszokon történt mérések kiértékelése alapján: 

– A kísérleti helyszíneken végzett ellenőrző mérések eredményeinek elemzése azt igazolta, hogy a 

vágánygeometriai jellemzők javítására, stabilizálására a georácsok beépítése nem jelent álta-

lánosan alkalmazható megoldást. 

– A speciálisan vasúti zúzottkő ágyazat alá vágánygeometriai stabilizálás céljára tervezett és gyár-

tott Tensar SSLA 30-G geokompozit (Tensar 2. alszakasz) nem egyértelmű javító hatása azzal 

magyarázható, hogy ez a geoműanyag került a legrosszabb alépítményi helyre, ellenben a szórás 

értékekre utalva kijelenthető, hogy segít a fekszint egyenletesebbé tételében. 

– A zúzottkő ágyazat alá terített georács hatása nem érvényesül, ha finom szemcsés anyagból 

épült, alakváltozásra hajlamos alépítmény-koronára kerül, ahol jellemző a víztelenítés nem meg-

felelő volta miatt az alépítmény állandó vagy időszakos átázása, amely a sűrű 

fekszintszabályozási igényekkel is egyértelműen alátámasztható. 

– Az eredményeket az FMK-004 mérési eredményeivel is alátámasztottam. 

– Mindezek alapján kijelenthető, hogy ez a típusú vízzsák megszüntetési megoldás a vízelve-

zetés kijavítása nélkül nem javasolt, amellyel választ adtam a 6. fejezet elején megfogalmazott 

kérdésre. 

 

A 6. fejezetben kapott tudományos eredményeimet összefoglalóan a 8. fejezet 4. tézisében fogalmaztam 

meg. 
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7. A GEORÁCS ERŐSÍTÉSŰ VASÚTI ZÚZOTTKŐ ÁGYAZAT 

DISZKRÉT ELEMES MODELLEZÉSE 

7.1. Az alkalmazott számítógépes szoftver rövid bemutatása 

A felhasznált PFC
3D

 (Particle Flow Code in 3 Dimensions) számítógépes szoftvert az amerikai Itasca 

Consulting Group Inc. vállalat fejlesztette ki és forgalmazza, amely program a szemcsés anyagból álló 

rendszerek háromdimenziós mikromechanikai elemzésére szolgál. Olyan elemzési és vizsgálati lehető-

ségeket kínál, amelyek segítségével az önálló (szemcsés) alkotók közötti kölcsönhatás súrlódással jelle-

mezhető, valamint képes kohéziós kapcsolatok modellezésére, illetve mérnöki szerkezetek vizsgálatakor 

azok anyagi folytonosságát is figyelembe tudja venni. Ilyen módon akár pl. egy vasbeton gerenda há-

romdimenziós terhelési szimulációját is meg lehet oldani vele úgy, hogy mind a betont, mind a betonacé-

lokat diszkrét elemekkel helyettesítjük. 

 

Képes a szemcsés halmaz dinamikus viselkedésének modellezésére is, ami az áthaladó vasúti szerelvé-

nyek rázó hatása miatt fontos. A szemcsék alakja eltérhet az ideális gömb alaktól (ball), azaz érintkező 

és/vagy metsző gömbökből összeállított, ún. összetett szemcsék (clump-ok) modellezése is megoldott. A 

szükséges szemcsés anyag szemeloszlásától függően, vagy egyszemcsés halmazként, illetve Gauss-

eloszlás szerint lehet generálni a modellezendő szemcsehalmazt. 

 

A szoftver az előbb említett szemcse elemeken kívül ún. fal elemekkel (wall-ok) dolgozik, amelyek vé-

ges és végtelen kiterjedésű síklemezek, valamint egyéb más geometriájú (pl. henger, kúp, stb.), de véges 

kiterjedésű falak lehetnek. 

 

A program számára általában a szemcsék mechanikai tulajdonságait és a szemcse-szemcse, illetve a 

szemcse-fal közötti érintkezések, kapcsolatok (contact bond) paramétereit kell megadni. A PFC program 

végtelen merevnek tekinti a szemcséket, és az anyaghalmaz összes mechanikai tulajdonságát a szemcsék 

közötti kapcsolatba sűríti, amely kapcsolatok egyben deformálhatóak is. Mivel a zúzottkő ágyazat belső 

kötés nélküli, ezért húzószilárdság definiálására ebben az esetben nincsen szükség. 

 

A georácsokat is hasonlóan diszkrét elemekből lehet felépíteni, mint a zúzottkő szemcsehalmazt, de 

ebben az esetben a bordákra húzószilárdsági, hajlítómerevségi tulajdonságokat, valamint normálirányú 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.005



 

 
  

 119 

Fischer Szabolcs 

doktori értekezés 

A vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített georácsok 

vágánygeometriát stabilizáló hatásának vizsgálata 

és nyírómerevséget is meg lehet adni a georács elemek közötti párhuzamos kapcsolás (parallel bond) 

jellemzésénél. 

 

A kalkulációk Newton mozgási törvényein és az erő-elmozdulás törvény együttes ciklikus alkalmazásán 

alapulnak. Egy egyszerű példán magyarázva úgy működik, hogy egy érintkezéses kapcsolatban ébredő 

erő hatására a szemcsénél (vagy akár az egész szemcsehalmazban) elmozdulások keletkeznek, amely 

elmozdulások meglévő érintkezések megszűnésével, ellenben újabb érintkezések kialakulásával járnak, 

de ezekben az érintkezési pontokban is ébrednek erők. Ezt az ún. „ciklusozást” (nem szép magyar kife-

jezéssel élve) előírt határértékekig végzi a szoftver, amely az egyensúlyi állapot kialakulásához szüksé-

ges. 

 

Részletesebb leírást terjedelmi korlátok miatt nincs lehetőség adni, ezzel a témakörrel mélységében 

Fischer és Horvát (2010b) és a szoftverhez tartozó kezelési könyvek köteti foglalkoznak [Itasca Consul-

ting Group Inc., 2008a-2008f]. 

7.2. A laboratóriumi többszintes nyíróládás vizsgálat PFC
3D

-s szimulációja 

A diszkrét elemes szimulációkkal az a célom, hogy laboratóriumi kísérletsorozat egyik fontos eredmé-

nyeként kapott tézisem egy részét igazoljam. Ez a tézis (3. tézis) egyrészt a Tensar SSLA 30 és a Naue 

Secugrid 30/30 Q1 LA georács geometriai, valamint csomópont és borda hajlítómerevségi eltéréseiből 

kifolyólag laboratóriumban kimért tönkremeneteli formákkal, valamint a zúzottkő ágyazati réteg alá 

beépített geoműanyagok esetén a belső nyírási ellenállás-növelő hatásaival foglalkozik. 

Ehhez a Tensar SSLA 30 és a Naue Secugrid 30/30 Q1 LA georácsok geometriai, valamint csomópont 

és borda hajlítómerevségi eltéréseiből kifolyólag a laboratóriumban kimért tönkremeneteli formákat 

diszkrét elemes modellezéssel kívánom kimutatni, amihez a teljes laboratóriumi vizsgálat-sorozatot nem 

szükséges verifikálnom, kizárólag a georács síkjában a laboratóriumban mért nyomóerőkkel (nyíróerők-

kel) való összhangot kell biztosítanom. 

A futtatásokban megfelelő mikromechanikai paraméterek változtatásával a tömörítést is figyelembe 

veszem. A többszintes nyíróládás vizsgálat statikus, ezért a modellben sem szükséges tekintetbe vennem 

a dinamikus hatásokat. 

 

A számítógépes szimulációkkal a laboratóriumi vizsgálatok számossága jelentősen csökkenthető, 

amennyiben a számítógépes modell és a laboratóriumi vizsgálat paramétereit és ezáltal az eredményei-

nek összhangját meg lehet teremteni. Ilyen módon a DEM-es szimulációban az egyes paramétereket 
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megváltoztatva szélesebb körű kutatást lehet végezni a költséges és nagyon időigényes laboratóriumi 

vizsgálatok elkerülésével, minimálásával. 

 

Ezek figyelembevételével fogalmaztam meg a 7. fejezet végén az összefoglaló eredményeimet. 

7.3. A vasúti zúzottkő ágyazatos modellek PFC
3D

-s paraméterei 

A teljes modellezés alatt a nehézségi gyorsulás g = -9,81 m/s
2
 értékű

42
. A 7.3. fejezetben felsorolt 

mikromechanikai paraméterek nem saját méréseimből származnak, hanem azokat átvettem a Konietzky, 

et al. (2004) és McDowell, et al. (2006) irodalmakban bemutatott szimulációkhoz tartozó táblázatokból. 

Mindegyik vizsgálatnál dt=0,01 s-os idő-lépésközt alkalmaztam. 

7.3.1. Az alkalmazott falgeometria és a falak mechanikai paraméterei 

A laboratóriumi minta méretei alapján generált szemcsehalmaz elemszáma több tíz-, esetleg százezres 

nagyságrendű is lehet, ami olyan módon lelassítja a szimuláció futtatását, hogy egy-egy minta eredmé-

nyeire akár több hetet (!) is várni kell. Ezért úgy döntöttem, hogy az általam készített PFC
3D

-s modell 1. 

nyírási sík feletti
43

 magassági méretei megegyeznek a laboratóriumi mintáéval, ellenben a keresztmet-

szeti méretei 1,0x1,0 m helyett csupán 0,42x0,42 m nagyságúak
44

. A falak véges kiterjedésű, téglalap 

alakú falak, amelyek aktív oldala a szemcsehalmaz felé néz. A falak normál és nyíróirányú merevségét 

ugyanarra az értékre vettem fel (kn=ks=1e10 N/m). A falsúrlódást a teljes vizsgálatsorozat folyamán 

alaplemezre fric=1e-10-nek, oldalfalakra φ=15 °-nak, azaz fric=0,277-nek definiáltam. 

Abból az okból kifolyólag, hogy a laboratóriumi többszintes nyíróládás vizsgálatnál körülbelül 30-80 

mm-es eltolódások hatására alakult ki az egyensúlyi állapotot jelentő nyomóerő, és mivel a PFC
3D

-ben a 

falaknak nincs vastagsági kiterjedésük, így a keretelemek mellé a nyírási síkok magasságába az eltolási 

                                                 

42
 Azért negatív a nehézségi gyorsulás, mert a „z” irány felfelé pozitív a szoftverben. 

43
 Azért csak az 1. nyírási sík feletti méretek egyeznek meg, mert a laboratóriumi mintában a geoműanyagok alatt homokréteg 

volt, aminek a figyelembevétele szintén több tíz-, esetleg százezerrel megnövelné az elemszámot. A laboratóriumban végig 

ugyanazzal az E2=7,2 MPa-os alépítményi teherbírási modulussal hajtottam végre a vizsgálatokat. A homokréteg elhagyásával 

meg kellett oldanom a clump-ok georács hálószemekbe való beékelődését, így az alaplemez és az 1. nyírási sík között 27 mm-

nyi helyet hagytam úgy, hogy a georács középsíkja az alaplemeztől 16 mm-re lett. 

44
 Ennek az volt az oka, hogy így Tensar SSLA 30 georácsból hat, az Naue Secugrid 30/30 Q1 LA georácsból öt teljes háló-

hosszúságú és –szélességű minta belefér a modellbe olyan módon, hogy a falak egyáltalán nem, csak a szemcsék befolyásolják a 

georácsok nyírás közbeni alakváltozását. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.005



 

 
  

 121 

Fischer Szabolcs 

doktori értekezés 

A vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített georácsok 

vágánygeometriát stabilizáló hatásának vizsgálata 

iránnyal megegyező oldalra egy-egy 0,42x0,42 m-es, aktív felével felfelé néző vízszintes falelemet he-

lyeztem. Ezen falakra a nyírás közbeni többletsúrlódások elkerülése végett fric=1e-10 értékű súrlódást 

definiáltam. 

7.3.2. Az alkalmazott szemcsegeometria és a szemcsék mechanikai paraméterei 

A végleges zúzottkő szemcsék generálása egy 602 db-os gömbszemcsés halmazra vezethető vissza, 

amely az alábbi paraméterekkel rendelkezik: 

– gömbszemcsék sugara: 6,25 mm, 

– gömbszemcsék sűrűsége (density): 2000 kg/m
3
, 

– gömbszemcsék normálirányú érintkezési merevsége (kn): 1e4 N/m, 

– gömbszemcsék nyíróirányú érintkezési merevsége (ks): 1e4 N/m, 

– gömbszemcsék súrlódási tényezője (friction): 0,7, 

– gömbszemcsék helyi csillapítása (local damping): 0,5, 

– gömbszemcsék viszkózus csillapítása kohézió figyelmen kívül hagyásával: kikapcsolva. 

 

Mivel a zúzottkő szemcsehalmaz gömb alakú szemcsékként történő kezelése helytelen modellbeli visel-

kedést (a számításokban szingularitásokat) okozhat, ezért mindenképpen összetett szemcséket kell al-

kalmazni a szimulációk reális eredményei érdekében. A doktori disszertációm diszkrét elemes szimulá-

ciókkal foglalkozó részében a Tensar SSLA 30 és a Naue Secugrid 30/30 Q1 LA georács különböző 

viselkedését és esetleges tönkremenetelét vizsgálom. Ehhez nem szükséges a modell eredményeinek 

tökéletes egyezése a laboratóriumi mintáéval, ilyen módon egy egyszemcsés minta szimulációit hajtot-

tam végre. Az eredetileg generált 602 db-os gömbszemcsés halmaz minden egyes szemcséjét a sugarak 

két ciklusban négyszeresére történő növelése és folyamatos tömörítés közben a clumpok-ra cseréltem
45

. 

A clump-okhoz használt szemcséket (7.1a-7.3b. ábrák) a laboratóriumban vizsgált halmaz jellemző 

alakú és méretű kövei alapján választottam
46

. 

 

                                                 

45
 Ilyenkor a szoftver az eredeti gömbszemcsék helyére a clump-ok véletlenszerű elforgatásával hajtja végre a cserét olyan mó-

don, hogy a csere előtti és utáni tömegközéppontokat állandónak veszi. 

46
 Ehhez alakvizsgálatot csináltam az 5. fejezetben és az M3.2.2. fejezetben. 
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7.1a. ábra: Az 1-es számú clump 

 

 

7.1b. ábra: Az 1-es számú clump eredeti szemcséje 

 

 

7.2a. ábra: A 2-es számú clump 

 

7.2b. ábra: A 2-es számú clump eredeti szemcséje 

 

 

7.3a. ábra: A 3-as számú clump 

 

 

7.3b. ábra: A 3-as számú clump eredeti szemcséje 
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Mivel a 7.1a, 7.2a és 7.3a. ábrákon feltüntetett clumpok 40-60 gömbszemcséből állnak, és a futtatási 

időt jelentősen megnövelték, a 7.4a-7.4b. ábrákon bemutatott clump-szemcse párost alkalmaztam a 

szimulációk futtatásához, amelyek első közelítésben megfelelő eredményt szolgáltatnak. 

 

 

7.4a. ábra: A diszkrét elemes szimulációban alkalma-

zott clump  

7.4b. ábra: A diszkrét elemes szimulációban alkalma-

zott clump eredeti szemcséje 

 

A szimulációkban használt clump mechanikai jellemzői megegyeznek a gömbszemcsék paramétereivel. 

A geometriai jellemzői az alábbiak: 

– alkotó gömbszemcsék darabszáma: 5, 

– alkotó gömbszemcsék sugara: 12,5 mm, 

– 1-es jelű gömbszemcse relatív koordinátái m-ben (x y z): (0,005 0,005 0,005), 

– 2-es jelű gömbszemcse relatív koordinátái m-ben (x y z): (0,025 0,005 0,005), 

– 3-as jelű gömbszemcse relatív koordinátái m-ben (x y z): (0,005 0,025 0,005), 

– 4-es jelű gömbszemcse relatív koordinátái m-ben (x y z): (0,025 0,025 0,005), 

– 5-ös jelű gömbszemcse relatív koordinátái m-ben (x y z): (0,015 0,015 0,0175), 

7.3.3. A szemcsetömörítés jellemzői 

A kezdeti 602 db gömbszemcsét véletlenszerűen generáltam a falakkal körülhatárolt térbe, a tömörítésük 

az x, y koordinátájuk és az x, y, valamint z tengely körüli elfordulásuk elleni rögzítéssel kezdődött. A 

tömörítést 4-szer 1000, valamint 1-szer 2500-as ciklusoztatással kezdtem, miközben két ciklusban meg-

növeltem a sugarukat, összesen a kezdeti méretük négyszeresére. Az egyes ciklus-blokkok között nulláz-

tam a szemcsék x, y, z irányú sebességét és az x, y, z tengely körüli szögsebességét is. A 6500 ciklus 
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után töröltem a falakon kívülre került szemcséket, majd a „solve average
47

 1e-10 maximum
48

 1.1e-10” 

paranccsal folytattam a szemcsehalmaz tömörítését, ami után szintén töröltem a falakon kívülre eső 

szemcséket. A solve-os tömörítést és a szemcsetörlést kétszer hajtottam végre, ami után újra nulláztam a 

szemcsék x, y, z irányú sebességét és az x, y, z tengely körüli szögsebességét. A clump-okra való cserét a 

solve paranccsal megadott paraméterű, betömörített szemcsehalmaznál végeztem el. A clump-ok esetén 

is rögzítettem az x, y koordinátákat és az x, y, z tengely körüli elfordulásokat. Az így kiadódott mintánál 

a „solve average 1e-10 maximum 1.1e-10” parancsot és a kiugró szemcsék törlését egy alkalommal 

használtam, ezt követően feloldottam a rögzítéseket. Megjegyzendő, hogy az eddig említett tömörítés 

nem egyezik meg a laboratóriumi tömörítéssel, ez a szoftver miatt szükséges, amivel azt lehet garan-

tálni, hogy a szemcsék között kialakultak az érintkezések. Ezzel azt lehet biztosítani, hogy a diszkrét 

elemes szimuláció közben a mért adatokat nem befolyásolja rossz irányban az a körülmény, hogy azok a 

mozgások, kialakult erők, feszültségek még az eredetileg betömörítetlen halmazban történt beállások 

miatt jöttek létre, hanem egy egyensúlyi állapotból indult ki a vizsgálat. 

 

Az azonos szóhasználat miatt az alábbi elnevezéseket használom: 

– „NT” minta, vagy szemcsehalmaz, amely a laboratóriumi tömörítetlen halmazt szimbolizálja a 

PFC
3D

-ben, a clump-ok közötti súrlódás (friction) 0,7 értékű (φ~35 °), 

– „T” minta, vagy szemcsehalmaz, amely a laboratóriumi tömörített halmazt szimbolizálja a 

PFC
3D

-ben, a clump-ok közötti súrlódás (friction) 1,73 értékű (φ~60  ). 

 

Az eredetileg betömörített clump-halmaz „NT” minta, amennyiben „T” mintát vizsgáltam, a nyírás előtt 

átállítottam a clump-ok közötti súrlódás értékét, majd alkalmaztam a „solve average 1e-10 maximum 

1.1e-10” parancsot, amivel biztosítottam az egyensúlyi állapotot az egyes síkokon végrehajtott nyírások 

előtt (georáccsal erősített mintáknál először a georács behelyezése történt meg természetesen a 7.3.4. 

fejezetben bemutatott módon). 

7.3.4. A georácsok geometriai és mechanikai jellemzői 

A Tensar SSLA 30 georács esetén a georács geometriai és mechanikai jellemzői az alábbiak: 

– modellezett georács méret: 390x390 mm (6-6 hálószem x és y irányban), 

– a georács bordák tengelytávolsága: 65 mm, 

                                                 

47
 Ciklusoztatás határértéke az átlagos kiegyensúlyozatlan erők, valamint az átlagos érintkezési erők arányára. 

48
 Ciklusoztatás határértéke a maximális kiegyensúlyozatlan erők, valamint a maximális érintkezési erők arányára. 
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– alkotó gömbszemcsék darabszáma: 1225, 

– a georács csomópontot szimbolizáló gömbszemcse sugara: 6 mm, 

– a georács bordákat szimbolizáló gömbszemcsék sugara: 2 mm, 

– a georácsot alkotó gömbszemcsék sűrűsége (density): 1300 kg/m
3
, 

– sugárnövelő tényező (initial radius multiplicator): 1,01 

– az érintkezéses kapcsolatok normálirányú merevsége (kn): 9,75e5 N/m, 

– az érintkezéses kapcsolatok nyíróirányú merevsége (ks): 9,75e5 N/m, 

– georács „szemcsék” alkotta párhuzamos kapcsolatnál figyelembe vett átmérő-viszonyszám 

(pb_rad): 1,0, 

– gömbszemcsék súrlódási tényezője (friction): 0,7, 

– georács „szemcsék” alkotta párhuzamos kapcsolat normálirányú merevsége (pb_kn): 

6,21e11 N/m
2
/m, 

– georács „szemcsék” alkotta párhuzamos kapcsolat nyíróirányú merevsége (pb_ks): 

6,21e11 N/m
2
/m, 

– georács „szemcsék” alkotta párhuzamos kapcsolat normálirányú szilárdsága (pb_nstr): 

2,08e8 Pa, 

– georács „szemcsék” alkotta párhuzamos kapcsolat nyíróirányú szilárdsága (pb_sstr): 2,08e8 Pa. 

 

A 7.5. ábrán látható a Tensar SSLA georács PFC
3D

-s modellje. 

 

 

7.5. ábra: A Tensar SSLA 30 georács PFC
3D

-s modellje 

 

A Naue Secugrid 30/30 Q1 LA georács esetén a georács geometriai és mechanikai jellemzői az alábbiak: 

– modellezett georács méret: 400x400 mm (5-5 hálószem x és y irányban), 
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– a georács bordák tengelytávolsága: 80 mm, 

– alkotó gömbszemcsék darabszáma: 9216, 

– a georács csomópontot szimbolizáló gömbszemcse sugara: 2 mm, 

– a georács bordákat szimbolizáló gömbszemcsék sugara: 2 mm, 

– a georácsot alkotó gömbszemcsék sűrűsége (density): 1300 kg/m
3
, 

– sugárnövelő tényező (initial radius multiplicator): 1,01 

– az érintkezéses kapcsolatok normálirányú merevsége (kn): 9,75e5 N/m, 

– az érintkezéses kapcsolatok nyíróirányú merevsége (ks): 9,75e5 N/m, 

– georács „szemcsék” alkotta párhuzamos kapcsolatnál figyelembe vett átmérő-viszonyszám 

(pb_rad): 1,0, 

– gömbszemcsék súrlódási tényezője (friction): 0,7, 

– georács „szemcsék” alkotta párhuzamos kapcsolat normálirányú merevsége (pb_kn): 

6,21e11 N/m
2
/m, 

– georács „szemcsék” alkotta párhuzamos kapcsolat nyíróirányú merevsége (pb_ks): 

6,21e11 N/m
2
/m, 

– georács „szemcsék” alkotta párhuzamos kapcsolat normálirányú szilárdsága (pb_nstr): 

2,08e8 Pa, 

– georács „szemcsék” alkotta párhuzamos kapcsolat nyíróirányú szilárdsága (pb_sstr): 2,08e8 Pa. 

 

A 7.6. ábrán látható a Naue Secugrid 30/30 Q1 LA georács PFC
3D

-s modellje. 

 

 

7.6. ábra: A Naue Secugrid 30/30 Q1 LA georács PFC
3D

-s modellje 

 

A georácsokat minden esetben utólag helyeztem el a clump-ok alkotta szemcsehalmazba, akár „T”, akár 

„NT” mintáról volt szó. A georács behelyezése után alkalmaztam a „solve average 1e-10 maximum 
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1.1e-10” parancsot, amivel biztosítottam az egyensúlyi állapotot az egyes síkokon végrehajtott nyírások 

előtt 

 

A georáccsal erősített mintáknál a georácsok nyírási irányra merőleges éleinél – természetesen ahogy a 

laboratóriumi vizsgálatoknál is volt – a georács „szemcsék” x, y, z koordinátáit rögzítettem és az x, y, z 

tengely körüli elfordulását megakadályoztam. 

7.3.5. A többszintes nyírásvizsgálat végrehajtása 

A többszintes nyírásvizsgálatot hatféle mintán hajtottam végre: 

– „NT” minta georács erősítés nélkül, 

– „NT” minta Tensar SSLA 30 georácsos erősítéssel, 

– „NT” minta Naue Secugrid 30/30 Q1 LA georácsos erősítéssel, 

– „T” minta georács erősítés nélkül, 

– „T” minta Tensar SSLA 30 georácsos erősítéssel, 

– „T” minta Naue Secugrid 30/30 Q1 LA georácsos erősítéssel. 

 

Még a falak diszkrét elemes modellbe történő beillesztése után közvetlenül definiáltam ún. „történeti” 

modulokat (history-kat) az összes falelemre ható x, y, és z irányú eredő erők későbbi lekérdezésére, 

amely history-k a vizsgálat végeztével „his” kiterjesztésű fájlokba kiírhatók. Egy-egy nyírási síkon törté-

nő vizsgálat után az adott nyírási sík felett elhelyezkedő falakra ható x irányú erőket „his” fájlokként 

kimentettem, az adatokat Excel táblázatkezelővel összesítettem. Azaz egy adott nyírási síkra jellemző 

nyomóerő a nyírási sík feletti összes falelemre ható x irányú erők eredőjének összegéből számított, 

egyensúlyi állapotot jelentő erő. Egy típusú mintát háromszor generáltattam le a szoftverrel a megbízható 

végeredmények érdekében
49

. Egy mintánál a négy síkon történő nyírás mindig ugyanazon az előzőleg 

mentett állapotú, paraméterű, stb. halmazon történt úgy, hogy pl. a 4. nyírási síkon lezajlott vizsgálat és 

adatkimentés után visszaolvastattam a tömörített szemcsehalmazú georács erősítés nélküli, vagy erősíté-

ses mintát. Ezután elvégeztettem a nyírást a 3. nyírási síkon, stb. Ilyen módon az egyes nyírási síkokon 

történő vizsgálatok sorrendje indifferens volt. A nyírási sebesség mindegyik vizsgálat esetén 1 mm/s 

értékű volt. 

                                                 

49
 A diszkrét elemes szimulációk nem úgy működnek, mint a végeselemesek, azaz a szemcsék véletlenszerű elhelyezkedése 

miatt minden azonos paraméterekkel rendelkező, ellenben máskor generált mintánál nem fogjuk 100 %-ig ugyanazt a végered-

ményt kapni, míg a végeselemes szimulációknál az ugyanolyan hálófelbontású mintának mindig ugyanaz lesz az eredménye. 
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7.4. A nyírásvizsgálat előtti és utáni minták 

Terjedelmi korlátok miatt az ehhez a fejezethez tartozó ábrákat a melléklet M5. fejezetében közlöm 

(M5.1-M5.130. ábrák). 

7.5. A laboratóriumi többszintes nyíróládás vizsgálat PFC
3D

-s szimulációjának 

eredményei és azok értékelő elemzése 

Ahogy azt már a 7.2. fejezetben említettem, nem volt célom a teljes laboratóriumi többszintes nyíróládás 

vizsgálat eredményeinek diszkrét elemes szimulációval történő verifikálása. Kizárólag a Tensar SSLA 

30 és a Naue Secugrid 30/30 Q1 LA típusú georáccsal kialakított rétegszerkezetek kibontása után tapasz-

talt georács károsodások, valamint tönkremenetelek igazolását tűztem ki célul PFC
3D

 programmal törté-

nő szimulációk segítségével. Ehhez elegendő a geoműanyag síkjában működő erők összhangjának biz-

tosítása, azaz az egyes mintáknál kiadódó 1-es nyírási síkon történő vizsgálatra jellemző nyomóerő érté-

kek egyezésének bizonyítása
50

. A vasúti zúzottkő szemcséknek a georácsok bordáival, valamint csomó-

pontjaival történő összekapaszkodásában a zúzottkő réteg vastagsága (40 cm), valamint a geoműanyag 

síkjában érvényes nyíróerő értékek a mértékadóak. Ezeket az értékeket a 7.1. táblázatban közlöm. A 

teljes adatsort az M5.1. táblázat tartalmazza. 

 

7.1. táblázat: A vasúti zúzottkő ágyazat nyírószilárdságát jellemző laboratóriumban mért nyomóerők, illetve a 

PFC
3D

 szimulációkban kapott arányosított értékek, valamint ezek százalékos eltérései 

A vasúti zúzottkő ágyazat nyírószilárdságát jellemző mért és kapott nyomóerők (kN) 

 

Távolság a 

geomű-

anyag 

síkjától 

(cm) 

Tömörítetlen 

(„NT” minta) 
Tömörített („T” minta) 

Geoműanyag 

nélkül 

Geomű-

anyag 

nélkül 

Tensar 

SSLA 30 

Naue Secugrid 

30/30 Q1 LA 

Laboratóriumban mért adat 0 7,945 9,108 17,717 15,160 

PFC
3D

 szimulációban kapott 

adat 
0 7,313 8,262 15,366 15,069 

Eltérés a laboratóriumban mért adatokhoz 

képest 
-0,632 -0,846 -2,351 -0,091 

Eltérés a laboratóriumban mért adatokhoz 

képest (%) 
-7,95% -9,28% -13,27% -0,60% 

A laboratóriumi mért adatok szórása 0,81 1,13 0,89 0,76 

 

                                                 

50
 A PFC

3D
 szimulációban kapott eredményeket 1/(0,42x0,42)=5,67 értékkel kell beszorozni, hogy 1,0 m

2
-es felületre vonatkoz-

zanak. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.005



 

 
  

 129 

Fischer Szabolcs 

doktori értekezés 

A vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített georácsok 

vágánygeometriát stabilizáló hatásának vizsgálata 

A 7.1. táblázat értékei alapján kijelenthető, hogy a szimulációkban kapott, a zúzottkő szemcsés halmaz 

belső nyírószilárdságát jellemző nyomóerők 0,60…13,27 %-kal kisebbek, mint a laboratóriumban mér-

tek, így megengedhető a kiadódó geoműanyag rétegek károsodási módjának összehasonlítása. 

 

Bizonyos esetekben a laboratóriumi vizsgálatoknál mért adatok szórásánál kisebb eltérések tapasztalha-

tók a diszkrét elemes módszerrel történő szimulációknál (7.1. táblázat), ellenben ez nem általános érvé-

nyű. Az értékek összevetésével egyértelműen igazolható, hogy a PFC
3D

-s diszkrét elemes modellel tör-

ténő szimulációval nem vétettem jelentős hibát, így a modell alkalmazása megengedett. 

 

A 7.7-7.8. ábrák mutatják a Tensar SSLA 30 georács károsodását, míg a 7.7-7.8. ábrák pedig a Naue 

Secugrid 30/30 Q1 LA georács károsodását és tönkremenetelét a PFC
3D

-s modellben „T” minták esetén. 

A 7.7-7.8. ábrák az 5.31a. és 5.31b. ábrákkal, a 7.9-7.10. ábrák az 5.32a. és 5.32b. ábrákkal mutatnak 

nagyon szignifikáns egyezőségeket. 

 

Látható, hogy a Tensar SSLA 30 georács esetén maximum 1-1 borda csomóponttól történő elszakadása 

tapasztalható, míg a Naue Secugrid 30/30 Q1 LA típusú georács károsodása és tönkremenetele jelentő-

sen súlyosabb. A PFC
3D

 modellben látható, hogy a Naue Secugrid 30/30 Q1 LA típusú georács síkjában 

a nagyobb oldalhosszúságú (8,2 és 8,8 mm), de a rács síkjára merőlegesen viszont csak 1,4 mm méretű 

bordák a nyírás hatására elfordulnak. A zúzottkő szemcsék így sokkal jobban beléjük tudnak kapasz-

kodni, ellenben a kisebb Young-modulusú alapanyaguk és az így elfordult bordák alacsonyabb értékű 

hajlítómerevségei miatt mind a rács csomópontoknál, mind a bordák közbenső részeinél elszakadnak. 
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7.7. ábra: 1-es számú „T” minta Tensar SSLA 30 georácsos erősítéssel az 1. nyírási síkon történő vizsgálat után a 

szemcsehalmaz ábrázolása nélkül, a georács réteg elmozdulásai oldalról 

 

 

7.8. ábra: 1-es számú „T” minta Tensar SSLA 30 georácsos erősítéssel az 1. nyírási síkon történő vizsgálat után a 

szemcsehalmaz ábrázolása nélkül, a georács réteg elmozdulásai felülről 

 

A 7.7-7.8. ábrákon látható, hogy a Tensar SSLA 30 georácsnál 25,59 mm, a 7.9-7.10. ábrákon a Naue 

Secugrid 30/30 Q1 LA georácsnál 95,93 mm-es maximális georács „szemcse” elmozdulást mutat a 

PFC
3D

 szimuláció. A vonatkozó képek azt mutatják, hogy a Tensar SSLA 30 georács jóval kevésbé 

deformálódott, valamint szakadási helyek is ritkábban voltak rajta, mint a Naue Secugrid 30/30 Q1 LA 

georács esetén (ld. 5.31a-5.32b. ábrákat). 
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7.9. ábra: 1-es számú „T” minta Naue Secugrid 30/30 Q1 LA georácsos erősítéssel az 1. nyírási síkon történő 

vizsgálat után a szemcsehalmaz ábrázolása nélkül, a georács réteg elmozdulásai oldalról 

 

 

7.10. ábra: 1-es számú „T” minta Naue Secugrid 30/30 Q1 LA georácsos erősítéssel az 1. nyírási síkon történő 

vizsgálat után a szemcsehalmaz ábrázolása nélkül, a georács réteg elmozdulásai felülről 

7.6. A diszkrét elemes szimuláció eredményeinek összefoglalása 

Az Itasca Consulting Group Inc. által kifejlesztett és forgalmazott PFC
3D

 diszkrét elemes szimulációs 

programmal modelleztem az 5. fejezetben bemutatott laboratóriumi többszintes nyíróládás vizsgálatai-

mat. A modellezéseknél kizárólag a Tensar SSLA 30 és a Naue Secugrid 30/30 Q1 LA típusú georácsot 

vettem figyelembe. Mivel ezt a két geoműanyag típust laboratóriumban csak az 5. fejezetben leírt mó-

don, tömörített zúzottkő mintán („T” mintán) vizsgáltam, így a szimulációs eredményeket is csak ezek-

nél tekintettem mérvadónak, ellenben tömörítetlen esetre („NT minta”) is lefuttattam a modelleket. Az 
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„NT” minták eredményei csak tájékoztató jellegűek, de megjegyzendő, hogy a geoműanyag nélküli 

esetre vonatkozóan szintén összhangban van a kiadódott eredmény a 40 cm-es zúzottkő ágyazat alsó 

síkján a laboratóriumi mérések eredményeivel. A szimulációk esetén nem volt célom a többszintes nyí-

róládás vizsgálataim verifikálása. Kizárólag a Tensar SSLA 30 és a Naue Secugrid 30/30 Q1 LA típusú 

georács különböző szerkezeti, geometriai kialakításából, valamint az alapanyagok eltérő tulajdonságai-

ból kifolyólag a két georács típus többszintes ládás nyírás közbeni viselkedésének, deformációjának, 

szerkezeti károsodásainak diszkrét elemes modellezéssel történő bizonyítása. Ehhez a laboratóriumi 

vizsgálatok után a rétegszerkezet visszabontásakor adódó károsodások adtak alapot. Csak a geoműanyag 

síkjában történő nyírás esetét vettem figyelembe, és a nyírószilárdságot jellemző nyomóerő értékek 

összhangjának biztosítását elvégeztem olyan módon, hogy a PFC
3D

 modell 0,42x0,42 m-es vízszintes 

keresztmetszeti területe miatt a kapott eredményeket 5,67-tel megszoroztam, így arányosítva a laborató-

riumi többszintes nyíróláda 1,0x1,0 m-es vízszintes keresztmetszeti területe esetére kiadódó eredmé-

nyekhez. 

 

A diszkrét elemes szimulációs modellemmel bebizonyítottam, hogy a Tensar SSLA 30 georács kevésbé 

károsodik az ugyanolyan körülmények között beépített, és ugyanolyan sebességgel elnyírt zúzottkő ré-

tegszerkezetben lévő Naue Secugrid 30/30 Q1 LA típusú georácshoz képest. A kapott eredmények – 

amelyeket a PFC
3D

 programból kimentett képek is alátámasztanak – szignifikáns hasonlóságot mutatnak 

a laboratóriumi vizsgálatok után kibontott georács mintákkal. A maximális georács „szemcse” elmozdu-

lás 3,75-ször nagyobb a Naue Secugrid 30/30 Q1 LA georács esetén, mint a Tensar SSLA 30 

geoműanyagnál. 

 

Az eredményeim összhangban vannak az 5. fejezetben kiszámítottakkal (3. tézis). 

 

Ezzel bebizonyítottam, hogy a PFC
3D

 diszkrét elemes programmal megfelelő pontossággal lehet model-

lezni a georács rétegek deformációját, és károsodásait, valamint tönkremeneteli formáit, összhangban a 

laboratóriumi többszintes nyíróládában, a georács síkjában végrehajtott vizsgálatok eredményeivel. To-

vábbi pontosítások és mikromechanikai paraméterbeli változtatások szükségesek ahhoz a modellben, 

hogy a zúzottkő réteg teljes magasságán, azaz akármelyik nyírási síkon történő nyíráskor pontosan meg 

lehessen állapítani az alsó síkon elhelyezett geoműanyag réteg alakváltozási viselkedését. 

 

A 7. fejezetben kapott tudományos eredményeimet összefoglalóan a 8. fejezet 5. tézisében fogalmaztam 

meg.  
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8. A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI-

NEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

1. tézis: Villamos üzemű vontatójárművek és motorvonatok vezetőfülkéjében végrehajtott mérések 

eredményeivel alátámasztva kidolgoztam egy olyan számítási eljárást, amellyel – a járművek megfelelő 

paramétereit ismerve – egy tetszőleges ∆V sebességlépcsős gyorsításnál ténylegesen elfogyasztott ener-

giát nagy pontossággal meg lehet határozni mind a vontatójárművek és motorvonatok vonóerő görbéjé-

nek, mind a mozgási energia képletének segítségével. Az ezekez szükséges α paramétert a disszertációm 

4.1. táblázatában közöltem. A könnyű használhatósága és a vizsgálataim által bizonyítottan megfelelő 

pontossága miatt, a mozgási energia képletét alkalmazó módszer használatát javaslom. A módszerrel 

vasúthálózati szinten is számíthatók a sebességkorlátozások utáni többlet gyorsítási energiák. 

 

Vonatkozó saját publikációk: Universitas-Győr Nonprofit Kft. (2009), Universitas-Győr Nonporfit Kft. 

(2010b), Fischer (2011c), Fischer (2012a), Fischer és Horvát (2012) 

 

2. tézis: Kifejlesztettem egy új vizsgálati módszert – nevezetesen a többszintes nyíróládás vizsgálati eljá-

rást – a georács nélküli és a georáccsal erősített, 40 cm vastag vasúti zúzottkő ágyazati réteg belső nyírási 

ellenállásának 10 cm vastagságú rétegenkénti meghatározására, amelynél a vizsgálható maximális 

szemcseátmérő 80 mm. 

 

Vonatkozó saját publikációk: Fischer (2010a), Fischer (2011a), Fischer (2011b), Fischer (2012b), Fisc-

her és Horvát (2010a), Fischer és Horvát (2010b), Fischer és Horvát (2010c), Fischer és Horvát (2011a), 

Fischer és Horvát (2011b), Universitas-Győr Nonprofit Kft. (2010a), Universitas-Győr Nonporfit Kft. 

(2011a) 

 

3. tézis: A kifejlesztett többszintes nyíróládás vizsgálati eljárással számos laboratóriumi vizsgálatot vé-

geztem georács nélküli és georáccsal erősített, tömörítetlen és tömörített vasúti zúzottkő ágyazatban. A 

mérési eredményeim alapján megállapítom, hogy 

– a vizsgált polipropilén anyagú, extrudált, merev csomópontú georácsos erősítés esetét kivéve a 

tömörített, georács nélküli és a különböző típusú georácsokkal erősített rétegszerkezetek 

esetében a belső nyírási ellenállás maximuma nem a georács síkjában van, hanem a felette lévő 

0…10 cm-es zónában, 
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– georácsra ragasztott geotextília réteg alkalmazása esetén a vasúti zúzottkő ágyazat belső nyírási 

ellenállását a geotextília réteg csökkenti az azonos típusú, de geotextília nélküli georács erősítés 

eseteihez képest, mivel a geotextília jelentősen korlátozza a zúzottkő szemcsék beülésének mér-

tékét a georács bordák közé, mégpedig polipropilén anyagú, extrudált, merev csomópontú 

georácsok esetében a 0…18 cm-es zónában, míg polipropilén anyagú, hegesztett georácsok ese-

tén a teljes 0…40 cm-es tartományban, 

– a georácsnak a tömörített zúzottkő ágyazat belső nyírási ellenállását növelő hatása a rács síkjá-

ban a legnagyobb, az attól felfelé mért 15…22 cm-es zónában pedig a legkisebb, illetve a rács 

feletti 10 cm-es magasságtól felfelé közelítőleg konstansnak tekinthető, 

– a tömörítés növeli a belső nyírási ellenállás értékét mind georács nélküli, mind georáccsal erősí-

tett zúzottkő ágyazat esetén, maximális hatása erősítés nélkül a rács síkja felett 23 cm-rel, míg 

georácsos erősítésnél pedig 19 cm-rel lép fel, 

– tömörítetlen zúzottkő ágyazatban a beépített georács a 0…30 cm-es intervallumban növeli a bel-

ső nyírási ellenállást, legnagyobb mértékben a georács síkja feletti 30 cm-es, legkisebb mérték-

ben a georács feletti 12 cm-es zónában. 

 

Az eredményeim alapján továbbá megállapítottam, hogy 

– tömörített, georács nélküli ágyazatban a zúzottkő réteg vastagságának optimuma a belső nyírási 

ellenállás szempontjából a keresztalj alsó síkja alatt 23 cm-re, míg georácsos erősítés esetén a 

georács feletti 0…15 cm közötti vastagságban van, 

– a zúzottkő ágyazat alatt vágánygeometriai stabilizálás céljából történő alkalmazásra mindenképpen 

polipropilén anyagú, extrudált, merev csomópontú georácsos geokompozitot javaslok, míg a po-

lipropilén anyagú, hegesztett, merev csomópontú georácsot és georácsos geokompozitot a tönk-

remeneteli veszélyéből kifolyólag erre a feladatra alkalmatlannak ítélem. A kijelentésemet alátá-

masztottam végeselemes és diszkrét elemes szoftverrel történő szimulációk eredményeivel is. 

 

Vonatkozó saját publikációk: Fischer (2010a), Fischer (2011a), Fischer (2011b), Fischer (2012b), Fisc-

her és Horvát (2010a), Fischer és Horvát (2010b), Fischer és Horvát (2010c), Fischer és Horvát (2011a), 

Fischer és Horvát (2011b), Universitas-Győr Nonprofit Kft. (2010a), Universitas-Győr Nonporfit Kft. 

(2011a) 
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4. tézis: Több típusú és szerkezetű georáccsal és anélkül kialakított kísérleti próbaszakaszokon végzett 

precíziós magassági szintezések, valamint az FMK-004 mérőkocsi vágánygeometriai mérési eredmé-

nyei alapján megállapítom, hogy  

– a vágánygeometriai jellemzők stabilizálására a georácsok beépítése nem jelent általánosan al-

kalmazható megoldást, 

– a speciálisan vasúti zúzottkő ágyazat alá vágánygeometriai stabilizálás céljára tervezett és gyár-

tott georácstól pozitív hatás csak akkor várható el, ha a kiegészítő (védő-erősítő) rétegben vagy 

annak hiányában az alépítmény-koronán nem alakulhatnak ki a megengedett értékeknél (új 

MÁV D.11 Utasítás) nagyobb alakváltozások, nem várható az alépítmény állandó vagy idősza-

kos átázása, hatékony az ágyazatra hulló csapadékvíz oldalirányú kivezetése, 

– a vízzsákos szakaszok megszüntetésére, azok fölé, közvetlenül a vasúti zúzottkő ágyazat alá 

csak akkor javaslom geotextíliával kombinált georács beépítését, ha a szükséges vastagságban 

megtörténik a rétegszerkezet megerősítése és a hatékony víztelenítés kialakítása. 

 

Vonatkozó saját publikációk: Fischer (2010a), Fischer (2011a), Fischer (2011b), Fischer (2012b), Fisc-

her és Horvát (2010a), Fischer és Horvát (2010b), Fischer és Horvát (2010c), Fischer és Horvát (2011a), 

Fischer és Horvát (2011b), Universitas-Győr Nonprofit Kft. (2010a), Universitas-Győr Nonporfit Kft. 

(2011a) 

 

5. tézis: PFC
3D

 diszkrét elemes szimulációs programmal történő modellezéseket elvégezve – azokat a 

laboratóriumi többszintes nyíróládás vizsgálati eredményeimmel összevetve – megállapítom, hogy meg-

felelő pontossággal lehet modellezni a többszintes nyíróládás vizsgálat esetén a zúzottkő ágyazati anyag 

alá beépített georácsok deformációját, károsodásait, valamint tönkremeneteli formáit amennyiben a nyí-

rási-vizsgálatot a geoműanyag síkjában végezzük el. 

 

Vonatkozó saját publikációk: Fischer (2012b), Fischer és Horvát (2010c), Universitas-Győr Nonporfit 

Kft. (2011a)   
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9. TOVÁBBI KUTATÁSI LEHETŐSÉGEK 

A vasúti sebességkorlátozások miatti gyorsítási energiák hálózatszintű precízebb kalkulációjához szük-

ségesnek tartom az összes villamos és dízel üzemű vontatójárműre és motorvonatra vonatkozó korrekci-

ós tényezők méréssel történő meghatározását. 

 

A lassújelek, valamint a miattuk szükségessé váló gyorsítási többletenergia költségek, és megnövekedett 

menetidők csökkentéséhez ütemezett sebességkorlátozás felszámolási programot kellene megtervezni 

minden vasútvonalra, amit természetesen gazdaságossági számítások is alátámasztanak. A kalkulációk-

nak mindenképpen LCC (Life Cycling Costs) megközelítésűnek kell lenniük, így meghatározhatók len-

nének az alábbi paraméterek: 

– a vonalakon meghatározott időintervallum alatt jelentkező többlet vontatási energiaköltség (rész-

letesebb elemzésekben szerepelhetnek a menetidő növekedés miatti, a megnövekedett fékezé-

sek-kopások miatti többletköltségek , valamint egyéb externális költségek is), 

– a pályahiba kijavítási költségei, 

– a kijavítás utáni karbantartási költségek, valamint az FKG szabályozások ciklusideje, 

– az esetlegesen jobb paraméterekkel átépített vonal, vagy vonalszakasz additív ráfordításainak 

megtérülési ideje. 

 

A laboratóriumi többszintes nyíróládás vizsgálatok során a vasúti zúzottkő ágyazat alá vágánygeometriai 

stabilizálás céljából beépített georácsok hatásának teljesebb körű elemzését segítheti: 

– élesélű, azaz új állapotú, illetve legömbölyödött szemcsékből álló, használt vasúti zúzottkő 

ágyazati anyag alkalmazása, 

– száraz, vizes és olajos vasúti zúzottkő ágyazati anyag használata, 

– különböző alépítményi teherbírási modulusú alapra épített rétegszerkezetek vizsgálata, 

– különböző zúzottkő ágyazatvastagságok alkalmazása, 

– egyéb, más típusú geoműanyagok felhasználása, 

– függőleges terhelés alatti vizsgálatok végrehajtása, 

– dinamikus vizsgálatok végrehajtása. 

 

A kialakított lébényi és budaörsi kísérleti vasúti pályaszakaszokat továbbra is figyelemmel kell kísérni, 

azok diagnosztizálását meg folytatni kell. 

 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.005



 

 
  

 137 

Fischer Szabolcs 

doktori értekezés 

A vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített georácsok 

vágánygeometriát stabilizáló hatásának vizsgálata 

Fontosnak tartom további olyan közepes vágánygeometriai állapotú pályaszakaszok vasúti zúzottkő 

ágyazat alá beépített georácsokkal történő vágánygeometriai stabilizálásának vizsgálatát, amelyeknél 

megfelelő teherbírású anyagból épült az alépítmény, valamint a víztelenítés is rendezett, mivel a kis te-

herbírású, elégtelen víztelenítésű vágányoknál a georácsok vágánygeometriai stabilizáló hatása nem volt 

egyértelműen kimutatható. 

 

A diszkrét elemes szimuláció segítségével végrehajtott modellezéseknél valós méretarányú minták meg-

alkotása kellene a jövőben, amelyeket a vasúti zúzottkő ágyazat pontos szemeloszlása alapján, a szem-

alakok precízebb figyelembevételével lenne szükséges generálni. A szemcsék, valamint a szemcse-fal 

közötti érintkezéses kapcsolatok mikromechanikai paramétereinek meghatározásához széleskörű labora-

tóriumi vizsgálatok szükségesek, illetve pontosan kalibrálni kellene a georácsok mikromechanikai tulaj-

donságait is. 

 

A többszintes nyíróládás vizsgálat teljes verifikálását meg kell oldani mind tömörített („T” minta”), mind 

tömörítetlen („NT” minta) esetére, annak érdekében, hogy olyan modelleket is vizsgálni lehessen megfe-

lelő pontosságú eredményekkel, amelyeket a laboratóriumban nem mértek ki. Ezzel az idő- és költség-

igényes laboratóriumi vizsgálatokat a jövőben felválthatja a diszkrét elemes szimuláció. Ezzel a külön-

böző értékű felszíni terhelés figyelembevétele is megvalósulhatna, illetve a dinamikus hatások beiktatá-

sára is lehetőség lenne. 

 

A vasúti terhelés dinamikus modellezésével valósághű szimulációkat lehetne lefuttatni, természetesen 

olyan módon, hogy a zúzottkő ágyazat alá különböző típusú geoműanyagokat építünk be. 
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