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ELŐZMÉNY

1. 2009 ben a MÁV Zrt. pályázatot írt ki olyan dinamikus-          

mérlegre, amely nagy sebességnél (akár 120 km/h) is        
megfelelő pontossággal letudja mérni a jármű kerekének       
tömegét.

2. A Nemzeti Közlekedési Hatóság részéről igény merült fel,         
hogy szükséges lenne egy olyan mérő berendezés,       

amellyel bárhol szúrópróba szerűen, lassú sebességgel     
történő haladás  mellett meglehetne mérni a vasúti kocsik      
kerekeinek tömegét  szabálytalan rakodás ellenőrzése   
céljából. 
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E két előzmény vezetett oda, hogy a FORMEN VASÚT       -  

Kft. és a VÁGÁNY SZERVIZ Kft. 2009. év végén   -      
kifejlesztett egy olyan új, a mérleg szakmában még        
nem alkalmazott mérési elven működő két      
mérőberendezést, amelyek közül az egyikkel,    

1. a MÁV ellenőrizni tudná a országos pályahálózaton        

közlekedő járműveket a járművek lassítása nélkül, a       
másikkal,

2. a Nemzeti Közlekedési Hatóság egy könnyen bárhol        

felszerelhető eszközzel, szúrópróba szerű    
ellenőrzéseket tudna végezni a túlrakott járművek      
kiszűrése és szankcionálása céljából.    
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Mind a két berendezés műszaki megoldását 2010       

szeptemberében benyújtottuk a Magyar Szabadalmi      
Hivatalhoz szolgálati találmány megadása céljából.    

Az újdonság vizsgálat és az azt követő elbírálás a         

fenti hivatalnál folyamatban van.   

Sajnos a szűkös anyagi források hiánya miatt a        

berendezések megvalósítása még nem történt meg.     

Kedvező fordulat várható ez évben a Nemzeti       

Közlekedési Hatóság részére készítendő berendezés     
ügyében, mivel a Hatóság a 2012. év kutatásfejlesztési        
tervébe bevette egy prototípus legyártását.    
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Jelenlegi mérési elv
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Általunk javasolt mérési elv
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A MÉRLEG SZERKEZETI RAJZA   



10

A dinamikus mérleg két mérőegységből áll. A két        
mérőegységből egyik a vasúti pálya jobb, a másik a         
bal sínszálára kerül beépítésre.   

Egy mérőegység az alábbi szerkezetekből áll:     

- 1 db (1) mérősín I. (továbbiakban (1) mérősín)        
– ből, 

- 1 db (2) teherátadó betét I. (továbbiakban (2)        
teherátadó betét) – ből,   

- 1 db (3) rögzítő betét I. (továbbiakban (3)        
rögzítő betét) –   ből, 

- 8 db (4) rögzítő csavar I. (továbbiakban (4)        
rögzítő csavar)   ból,

- 7 db (5) mérőcellából és    

- 7 db (6) cellarögzítő gyűrűből áll.     
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A statikus mérleg négy mérőegységből áll. A négy        

mérőegységből kettő mérőegység a vasúti pálya jobb,      

a másik kettő a bal sínszálára kerül beépítésre.       

A mérlegek használatához szükséges az elvégzendő      
feladatnak megfelelő statikus, vagy dinamikus      
mérésre alkalmas számítógépes programmal rendelkező     
elektro-

nikus jelfeldolgozó, kiértékelő és kijelző eszköz.     
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A MÉRLEG MŰKÖDÉSÉNEK   
ISMERTETÉSE

A berendezéssel dinamikus mérés úgy valósul meg,       

hogy a vasúti jármű menetközben áthalad a       
merőberendezés fölött, illetve statikus mérés esetében      
megáll a berendezés fölött, és eközben a vasúti kocsi         
kerekei átadják a kocsi tömegéből rájuk eső terhet a         
két mérőegység (1) mérősínjeinek.    

Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a vasúti kocsi       

kerekeit, fel kell emelni néhány milliméterre a vasúti        
pálya sínéről. 

Erre a célra szolgál az (1) mérősín elején és végén          

lévő enyhe szögű emelkedő, illetve lejtő.     
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Az így megemelt kerekek a mérőegységek fölött       

haladva, illetve állva, nem érintkeznek a vasúti sínnel.       

Ezáltal az (1) mérősínek a rájuk jutó terhet felveszik         
és átadják a bennük lévő (5) mérőcelláknak.       

Az (1) mérősínekben lévő (5) mérőcellában az erő        
villamos jellé alakul át. Ezek a villamos jelek az (5)          
mérőcellák kábelein keresztül jutnak el az elektronikus       
jelátalakító és kiértékelő műszerbe.   

Végül a mérés eredménye kijelző műszerrel      
megjeleníthető és nyomtatóval kinyomtatható.   
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ÚJ ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉG  

Új alkalmazási lehetőségként merült fel, hogy a       

vágányba beépíthető (MÁV os) változat alkalmas lehet  -     
sajátcélú vasúti pályákon statikus vagy dinamikus      
hitelesíthető közforgalmú vasúti mérlegelések    
elvégzésére.

A mérleg várható ALACSONY ELŐÁLLÍTÁSI     
KÖLTSÉGE nagy lehetőséget rejt magában a saját       
célú vasúti pálya használók mérlegelési feladatainak      
ellátásában.
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A MÉRLEG ALKALMAZÁSÁNAK   
VÁRHATÓ ELŐNYEI: 

- a mérleg a vasúti felépítmény     
megbontása nélkül,  könnyen és gyorsan beépíthető,   

- esetleges meghibásodás esetén a helyszíni     
javítás gyorsan elvégezhető,  (rövid vágányzár), 

- igény esetén a felépítmény megbontása nélkül      
könnyen áttelepíthető, 

- alacsony ár  
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KÖSZÖNÖM A LEHETŐSÉGET
ÉS A

 FIGYELMET!


