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Egyesületünk 2012. évi rendes közgyűlését:
2012. év március 25. napján, vasárnap 10:00 órakor, a Budapest VIII. ker.
Baross utca 132. szám alatt, a Baross kocsiszínben tartjuk.
Találkozó az épület előtt 9:30-kor. Határozatképtelenség esetén a megismételt
közgyűlés időpontja: 10:30
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Köszönjük a segítséget, és kérünk idén is +1%-ék esélyt,
vagyis az Ön befizetett jövedelemadójának ezen részét,
kisvasútmentő munkánk folytatásához!

Adószámunk : 18077847-1-43

Aki teheti, kérjük támogassa munkánkat tárgyi
vagy pénzbeni adománnyal!

Számlaszámunk: 11712004-20206435

A támogatás a fennálló jogszabályok szerinti mértékben az
adóalapból levonható!
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Kemencei Krónika – folyamatos folytatás – A tizenkettedik évünk

A 2011-es szezont – néhány nagyobb munkától eltekintve – az általános pályafenntartás jellemezte,
főként az elmúlt időszakban keletkezett hibák kijavítása folyt, mivel azok a 2010-es szezonban
háttérbe szorultak a folyamatos árvízi károk helyreállítása miatt.
Szokásos módon a szezon a március 15-i hosszú hétvégével
kezdődött. Megtörtént az előző ősszel helyreállított III. híd készre
szerelése, mely az V. hídhoz hasonlóan mindkét oldalon
gyalogjárdát és korlátot kapott illetve újraágyazásra és
szabályozásra került az 50 ezrelékes szakasz egy része, ahol
elsárosodás miatt jelentős süppedések alakultak ki.

A nyár folyamán meghosszabbításra került a VIII. számú
(tároló)vágány, kijavításra került az I. híd mederpillére melyet az előző
évi árvíz rongált meg, a fűtőházba vezető vágányok vezetővasakat és
kövezést kaptak.
A Kisvasúti Nap hetén – a júliusi őszben – PFT tábor keretében
sínszálcserével egybekötve több mező cseréjére került sor a „Pityúregyenesben”, a 32-es szelvényben. Az előző évben az árvíz által
megrongált és újraépített „Kőrózsa-támfal” megerősítésre került további
két 2 m3-es Gabion kosár beépítésével és az erősen alámosott részeken
száraz betonos kitömedékeléssel.
Átépítésre került a Szalamandra Kemping bejáratának útátjárója, illetve
új útátjáró került építésre ettől néhány méterrel feljebb, melyet egy új,
épülő panzió tett szükségessé.
A szeptemberi és októberi nyárban felbontásra került a használaton
kívüli, az 1990-es évek árvizei által megrongált volt Vilati állomás és
elbontásra került a csatlakozó szakasz a VI. hídról – előkészítő munka
gyanánt az idei évre tervezett, új forgalmi kitérő építéshez, továbbá
átépítésre került az oda vezető egyenes szakasz.

Néhány szükséges „szépészeti” munka elvégzése után – mint pl.
lassújelek és útátjárójelzők pótlása – március 31-én sor került a
pályaengedély hosszabbításhoz szükséges hatóság általi
pályabejárásra. A hatóság csak néhány kisebb hiányosságra hívta
fel a vasútüzem figyelmét, melyek néhány héten belül kijavításra
kerültek, így vasutunk több mint tíz évre, 2021. augusztus 31-ig
kapott pálya-továbbhasználati engedélyt.
A tavasz a megszokott módon alj- és mezőcserékkel folytatódott –
ahol a pálya állapota szükségessé tette, megtörtént az első
permetezés és űrszelvénytisztítás, az átereszek és hídfők kitisztítása,
a már nem használt átjárókból a vezetővasak eltávolítása, a 0. és II.
híd megsüllyedt hídfőinek kiemelése illetve a könyökös és
megsüllyedt illesztések javítása.

Átépítésre, pontosabban vezetősínek beépítésével megépítésre került a
Feketevölgy megállóhelynél található útátjáró, továbbá folytatódtak az
építendő forgalmi kitérő alépítményi munkái, a tükör és az alsóágyzat
kialakításával.
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Az ősz folyamán folytatódott a telepállomás területén a rendrakás
és a tároló vágányok és a környező területek rendbetétele és az új
tároló raktár kialakítása.
Elbontásra került a régi vágánykapu és a hozzá csatlakozó romos
kerítés és megépült az új kerítés kb. 50 méterrel „kijjebb” a nyílt
vonal felé, így már az I. vágány és annak tartalma is „relatív”
védelmet kapott.
A folyamatosan bővülő mozdonypark szükségessé tette egy új
fűtőház-közeli mozdonytároló-vágány építését, melynek kiágazási
váltója október utolsó hétvégéjén került beépítésre a III. vágányba
egy kissugarú bányaváltó felhasználásával, majd novemberben
megépítésre került a fűtőház mellé vezető vágány.

Az ősszel és azt megelőző időszakokban történt mező- és
ágyazatcserés, vágányépítési- és hosszabbítási munkák során
kitermelt földből Gódovár állomás II. vágányának majdani
meghosszabításához szükséges alépítmény kialakítása folyik.

KBK füzetek

építkezés idejére ideiglenes céllal létesített, fa épületünk továbbra is
feladatot talált, a kevésbé érzékeny alkatrészeket fogadja be.
Nagyjavítást kapott El-9-es mozdonyunk, az erdei vasutak egyetlen
villamos mozdonya, és folyamatos karbantartást kaptak járműveink.
Érkezett egy új MIB dízelmozdony, tagtársunk tulajdona, és a teljes
alváz-szekrény felújításon átesett Dunakeszi személykocsink is megjött.
A forgóvázak felújításának befejezése a vasútüzem feladata.

Az esztendő folyamán több programot: Húsvét, Gyermeknap,
Fülemüle-hallgató vonat, Kovács-bemutató, stb. szerveztünk, és nem
maradhatott el Kisvasúti Napunk sem. Bár az eső lába lógott, de nagy
örömünkre, sokan eljöttek, hogy megünnepeljük a 12. üzemévet!

A késő őszi – kora téli időben a telepen folytatódtak a munkák,
javításra került több váltó, nyomtávszabályozásra került néhány
vágányszakasz és folyamosan történt a rendrakás – melyet a
telepátépítés óta sajnos csak mostanra sikerült befejezni

A program-szervezők aktivitása, és a javuló időjárás meghozta
gyümölcsét, 2011. az eddigi harmadik legnagyobb látogatottságot hozó
évünkké vált, így eddig közel kétszázezer utasunk volt, a 2000. július
29-i üzemkezdet óta.
KBK-KEMV utasszám adatok

A gépészek is dolgoztak folyamatosan, a 2010.évi tábori
körülmények elmúltával berendezésre került a mozdonyszín, az
előtetővel és gépészeti raktár. Sajnos ezek a helységek minden
ügyességünk ellenére kevésnek bizonyultak, így az eredetileg az
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Honlapmustra
Két írás honlapunkról

Tanulmányút ausztriai kisvasutakon
2012. január 25-26-án két ausztriai keskeny nyomközű vasút
meglátogatására indultunk, továbbá ausztriai vasúti egyesületek
vezetőjével találkoztunk. A látottak és hallottak nem csak irigylésre
méltók, de talán hasznosíthatók is a hazai gyakorlatban.

Ingavonat: 746 kW-os dízelmozdonyból, személykocsiból és
vezérlőkocsiból összeállítva
Pinzgaubahn
A Salzburger Lokalbahnen (SLB) 2008. július 1-jén vette át a
vasutat az ÖBB-től, hivatalos neve SLB Pizgauer Lokalbahn.
Érdekes volt, hogy a cég igazgatója a „ha nem üzleti titok, elárulnáe…” kezdetű kérdésre úgy válaszolt, hogy „nálunk nincsenek
üzleti titkok”. Természetesen minden, a közüzem gazdálkodását,
számszerű adatait firtató kérdésre meg is kaptuk a választ.
Utasforgalom
A vasút és ráhordó forgalmai által feltárt területen kb. 25 ezren
élnek, ennek bő 60%-a az alsó ágon Mittersillig bezárólag. Az
utasforgalom alakulása:
az utolsó ÖBB évben 220 ezer fő,
2011-ben 850 ezer fő,
2012-ben várhatóan túllépik az 1 millió főt.
A menetrendet a vasút dolgozza ki, a megrendelő tartomány
jóváhagyja. Az utasszám-növekedés alapja az, hogy alapból 60
perces ütemes közlekedés van, ezt betétjáratok egészítik ki a vonal
alsó felén 30 perces gyakoriságra.
Ennek nyomán ma a jegyárbevételek a működési költségek kb.
50%-át fedezik. Ugyanakkor a költségszerkezetben lényegében az
infrastruktúra is 50%-ot tesz ki. A tartomány ezért keretszerződés
alapján állja az infrastruktúra fenntartási költségét, a közlekedést
(személyzet, járműfenntartás és amortizáció stb.) a jegyárbevétel
fedezi. A menetdíjak a tartományi közlekedési szövetségre
tekintettel azonosak az országos szolgáltatók helyben érvényes
tarifáival. zen túlmenően vannak turisztikai csomagjegyek,
amelyek vasútra eső részösszegét a környékbeli szolgáltatók,

nevezetesen a sífelvonók üzemeltetői rendezik a vasút felé.
Legjelentősebb a diák- és turistaforgalom, de határozottan emelkedik a
munkábajáró-ingázó hivatásforgalom is. Sokat használ a vasútnak,
hogy a domborzati viszonyoknak is köszönhetően, ha távol is a
nagyvárosoktól, mindennapos jelenség a több kilométeres dugó a
kistérségi központba vezető főúton.
A csúcsszezon az ÖBB-időben egyértelműen a nyár volt, azóta tél és
nyár közel egyformán csúcs (az új hozzáállásnak köszönhetően sok téli
sportoló utast nyertek), a tavasz és az ősz gyengébb időszakok.
Megközelítőleg 50-50% a helyi utasok és a vendégek aránya.
Áruforgalom
A tehervonati forgalom az ÖBB időkben 1998-ra megszűnt. Az SLB
eddig egy rendszeres műanyagipari ügyfelet már újra megnyert a
vasútnak, aki a felszámolt rakodóvágány helyreállítását tervezi, de eseti
jelleggel fát, fűrészárut is fuvaroznak. A szerény teherforgalmat teljes
egészében szállítóalvázas technológiával, nagyvasúti kocsikkal
bonyolítják, és évente kb. 30 ezer tonnát tesz ki. Bevételi részesedése
belátható időn belül az egyszámjegyű százalékarányt nem fogja túllépni.
Személyzet
A kisvasútnál mindösszesen 55-60 fő dolgozik, ebben az infrastruktúra
fenntartás, forgalom, vezetőség, műhely és kiszolgáló személyzet
együttesen benne van. A munkatársak bérezése egy szinten van az
államvasúti alkalmazottakéval (azonos tartalmú a kollektív szerződés).
A személyzet jelentős, sőt nagyobb része nő, a vezetőség szerint az
érettebb hölgyek a legmegbízhatóbb munkaerő. Utazásunk során
történetesen mindkét szerelvényen női mozdonyvezető volt, oktató
felügyelete alatti vezetési szolgálatban.
Járművek
A járművek az üzemeltető SLB tulajdonát képezik. A jármű
beruházások során sajátos módon nem motorvonatot, hanem rövid
ingavonatot (mozdony + személykocsi + vezérlőkocsi) vásároltak,
mivel a Zillertalbahn párhuzamosan döntött járműfejlesztésről, de ott a
tehervonati kiszolgálás miatt ragaszkodtak nagy teljesítményű
mozdonyok beszerzéséhez (a konkrét mozdony 746 kW-os, 80 km/h
sebességű). Olcsóbb és egyszerűbb megoldás volt így mozdonyos
ingavonatok beszerzése az alacsonypadlós kisvasúti dízel motorvonat
fejlesztésénél.
Jelenleg két ilyen ingavonatuk van, egy tartalék vezérlőkocsi mellett. Az
emellett meglévő 6 négytengelyes motorkcosihoz még egy hetediket
bérelnek Mariazellből, ezek nagyrészt ketten-hárman összekapcsolva
járnak, de 4 vezérelhető együtt (a nagyobb rendezvények idején ezt ki is
kell használni).
Vasúti pálya
Az 52,7 km hosszú vasúti pálya tulajdonosa a tartomány.
A 2005. júliusi árvíz a felső szakaszt nagy mértékben, az alsó szakaszt
kisebb mértékben megrongálta. Az ÖBB csak az alsó szakaszt állította
helyre. A felső szakaszt azonban később, a szolgáltató váltást követően
nem csak helyreállították, hanem korszerűsítették is (ívkorrekciók,
árvízbiztosabb 80 km/h-s nyomvonal kevesebb lassújellel – 2009.
végéig Mittersill–Bramberg 11 km, 2010. szeptemberig a krimmli
végállomásig). A tartomány szövetségi kormányzattal együtt 20-80 %os arányban finanszírozta ezt a felújítást.
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A tengelyterhelés 125 kN. A pályasebesség erősen függ az
ívviszonyoktól, de a felújított szakasz alapvetően 80 km/h-s, a
„régi” alsó szakasz 60-70 km/h-s. Belterületi utcai vonalvezetésen
(hasonlóan a Nyírvidéki Kisvasút egyes szakaszaira) láthatósági és
ívviszonyoktól függően 30-50 km/h-val járnak.
A vonalon minden állomáson rugós váltók vannak, a régi
szakaszon 20 km/h-val, a felújított szakaszon 40-50 km/h-val
járhatóak (kitérőben, felvágás mellett is). Villamos váltófűtéssel
mind felszerelt.
A feltételes megállóhelyek az utasok által kezelendő villogó vörös
fényt adó felszállásjelzővel vannak felszerelve. A személyzet
elmondása alapján nagyon jó tapasztalataik vannak az egyszerű
berendezéssel. Rongálási kár nem jellemző, talán az egész
vasútüzem tekintetében évente 1-1 eset fordul elő.
Biztonság
A forgalomirányítás most van átalakítás alatt. Eddig kézi naplózás
és szóbeli engedélyadás volt, áprilisig még párhuzamosan működik
a tesztüzemben lévő új, számítógépes rendszerrel: elektronikus
adatátvitelű az engedély, amit a fedélzeti számítógép jelenít meg a
vezetőálláson. A túlhaladásokat balízos pozíció-jelekkel felügyelik,
ez a rendszer ad majd visszajelentést is. (A rendszer, mint
pálya+feldélzeti készülékek 2 M EUR-ba került).
Saját – egyedi – forgalmi utasításrendszerük van.
Balesetek útátjáróban szoktak előfordulni. Utas-sérüléssel járó
baleset az SLB alatt egyszer volt, francia kamion hajtott a
motorkocsi elé, 13 utas sérült meg könnyen vagy közepesen. Még
2005-ben két halálos áldozattal járó, emberi mulasztásos frontális
ütközésre
Mariazellerbahn
A vasutat 2010. végén vette át a NÖVOG Niederösterreichische
Verkehrsorganisation az ÖBB-től.
Nem sikerült megszervezni hivatalos találkozót, csak a vontatási
telepen néztünk körbe és beszélgettünk egy ott dolgozóval. Nagyon
kényesek a láthatósági mellényre, e nélkül az üzemi területen nem
tűrik meg az embert bámészkodni sem.
Újabban jelentős a dízelvontatás (2095-ös sorozat) és motorvonatos
üzem aránya, mivel a százéves 1099-es villanymozdonyok már
nagyon amortizáltak, lefutottak. Megpróbálják kihúzni velük
nagyobb felújítás nélkül a 9 új, háromrészes villamos motorvonat
érkezéséig. A jenbachi 5090-es sorozatú motorkocsik mellett
szolgál a két 1994-ben beszerzett, de végül nem rendszeresített
prototípus 4090-es villamos motorvonat is. Az új Stadler
szerelvények ezekhez képest a legújabb járműnemzedéket
képviselik majd, vontatási telepük Laubenbachmühle állomás
mellett épül majd ki.
A vontatási telepen nagyon sok használaton kívüli személykocsi
állt, állapotuk jól láthatóan selejtközeli.
Ezen a ponton megjegyzendő, hogy Ausztriában a közlekedés
tartományi ügy, szemben a közlekedési hatáskör nélküli magyar
megyékkel. Szükség szerint akár a távolsági forgalom költségéhez
is a tartományok járulnak hozzá (Graz-Salzburg vonatok).
Bár a Pinzgaubahnt precedensként emlegették, amikor a vasút
tartományi kezelésbe adása szóba került, viszont Alsó-Ausztria és
Salzburg közlekedéspolitikáját egy lapon sem lehetne emlegetni.
A hagyományosan néppárti Alsó-Ausztriában jelenleg az ország
történelme egyik legnagyobb vasútfelszámolási kísérlete folyik:
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Létesült a vasútpótló buszjárat-hálózat, többnyire majd kerékpárutakkal
kívánják helyettesíteni az egy éve leállított térségi vasútvonalakat, kisebb
részt turisztikai jellegű szezonális forgalom maradna a legszebb
szakaszokon.
Az Ybbstalbahn mellett ennek kis híján az a Mariazellerbahn is
áldozatul esett – azonban ebben az egy pontban engedett a mostani
közlekedéspolitikai döntéshozók szűk köre. Eredeti elgondolásuk az
volt, hogy felszámolják a patinás villamos vasútüzemet, az alsó szakaszt
dízelesítik a NÖVOG üzemeltetésében, az utolsó rövid hegyi szakaszon
nosztalgia forgalom maradt volna - mint ma az Ybbstalbahn egyik
középső, hegyi szakaszán -, a leghosszabb középső szakaszt felszámolni
óhajtották. Jelen állás szerint csak a szárny- ill. összekötő vonalak
válhatnak az enyészetté, marad a teljes „fővonal” NÖVOG kezelésben.
Döntést hoztak járműfejlesztésről (Stadler motorvonatok) és új
járműtelep létesítéséről az erősebb hivatásforgalommal rendelkező
Pielach-völgyi rész végén. A Pinzgauhoz hasonló pályafejlesztésről
egyelőre nincs szó.
Turisztikai vasutak
Sok ausztriai turisztikai vasút közül kettőt működtet az 1975 óta létező
Österreichische Gesellschaft für Lokalbahnen (ÖGLB) egyesület. Az
egyesületnek 400 fizető tag van, közülük 50 aktív. 26 EUR a tagdíj, de
sokan fizetnek önkéntesen 50 EUR-t is. Tevékenységük jól
megfeleltethető a magyarországi KBK-nak.
A két kisvasútjuk:
Payerbach – Hirschwang (Höllentalbahn)
Ybbstalbahn Bergstecke (a felső hegyipálya közbenső szakasza, 1990
óta működtetik)
Finanszírozás
Állami támogatás nincs. Inkább csak kivételesen, EU elvek alapján
pályázható térségfejlesztési forrásokhoz jutnak hozzá, kizárólag
infrastruktúra fejlesztése vagy létesítése céljából.
A személyzet önkéntesekből áll, teljesen díjmentesen dolgoznak.
Az egyesület két vasútján a jegyárbevétel fedezi az üzemet, de
beruházásra nem marad forrás – „amíg a takaró ér” elven működnek. A
jegyárak sokkal magasabbak, mint az országos hálózaton, itt kb. 2
EUR/km. A jegyek 80%-át elővételben adják el, 20%-ot helyben. Az
arány az internetnek köszönhetően 20 év alatt megfordult.
Szoros az együttműködés a tartományi turizmussal, a tourinform irodák
is sok jegyet adnak el, és információt nyújtanak. Az önkormányzatok a
hirdetésben segítenek. Az utazási irodák egyre komolyabb partnerei az
osztrák kisvasutaknak (hazai incoming & szakosodott külföldi angol,
cseh, német irodák).
Forgalom
A két vasútjuk 06-10. hónapokban működik, ebből a 07-09. hónapok
erős forgalmúak, de van még különvonati közlekedés Mikuláskor,
Adventkor
Ybbstal: 40 üzemnapon 8000 oda-vissza utas
Höllental: 33 üzemnapon 3500 oda-vissza utas
A dízeles vonatokon jellemzően csak negyede a gőzös utasforgalmának.
A gőzmozdonyok karbantartása miatt kellenek dízeles napok (az
önkéntesség miatt a karbantartás szintén csak hétvégén történhet).
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Jogi háttér
Az ausztriai vasúti törvény alábbiakat ismer:
fővonal (Hauptbahn)
mellékvonal (Nebenbahn)
vágánykapcsolat (Anschlussbahn)
villamos (Straßenbahn)
kötélpálya és libegő (Seilbahn und Sessellift)
metró (U-Bahn)
trolibusz (O-Bus)

A törvény egyrészt ismer egyszerűsített mellékvonali szabályokat,
másrészt a szigetüzemű keskeny nyomtávú vonalak a nyílt
hozzáférésre vonatkozó, általános EU szabályok hatálya alól ki
vannak véve (nem is értették a kérdésünket, hogy a nyílt
hozzáféréssel mi a helyzet a kisvasutakon).
Nincs jogi kategória a turisztikai vasutakra. Ezek azonban
Ausztriában nem számítanak vasútnak a törvény értelmében, de az
üzemeltetők és szakmabeliek tartanak ennek megváltozásától
(mintha arra várnának a jogalkotók, hogy legyen egy
nagyobbacska baleset, amire hivatkozni lehet majd). A
rendezvénytörvény alapján működnek (ami megfeleltethető a
magyarországi mutatványos üzem esetének); gyakorlatilag a
közszolgáltatás nélküli vasútüzemeket sorolják ide.
De! Az ilyen üzemeltetés keretében is kell a személyzetnek az
ÖBB-hez hasonló rendszerben hatósági vizsgát és éves ismétlő
vizsgát tenni, egészségügyi vizsgálatokon részt venni. Ehhez
maguk az üzemeltetők is ragaszkodnak, mivel baleseteknél a
biztosító helytállásának is feltétele, hogy ezek rendben legyenek. A
járműveknek is külön hatósági engedéllyel kell rendelkezniük, éves
felülvizsgálat mellett.
Ausztriai kisvasutak
760 mm
Bregenzerwaldbahn
Zillertalerbahn (közszolgáltatás, árutovábbítás)
Pinzgaubahn (közszolgáltatás, árutovábbítás)
Taurachbahn
Murtalbahn (közszolgáltatás)
Gurktalbahn
Feistritztalbahn
Stainzer Bahn ("Flascherlzug")
Steyrtalbahn
Waldviertlerbahn
Citybahn Waidhofen (közszolgáltatás) (exYbbstal, kb. mint
Nyíregyháza-Sóstó)
Ybbstalbahn Bergstrecke
Höllentalbahn
Mariazellerbahn (közszolgáltatás)
Mixnitzbahn (csak árutovábbítás)

7. oldal
LÁNGoló szeretettel
a magyar műszaki örökség megőrzéséért
A LÁNG gépgyár (amely történetét 1868-ban Láng László kis
gépműhelyeként kezdte) a magyar nehézipar egyik fellegvára volt.
Sajnos már több évtizede nem létezik, ám ám gyártmányainak műszaki
dokumentációja fennmaradt. Bár megtépázták az évek, de rendkívüli
jelentőségű részei a műszaki örökségünknek. A tervek eddig, a gyár
területén az Alstom céghez tartozó épületben voltak. A terület azonban
átalakításra kerül, és a cég számára a munkához felesleges, de a magyar
technikatörténet megőrzésében felbecsülhetetlen érték további
elhelyezésére a cég egyik elkötelezett munkatársa, a Magyar Hajózásért
Egyesület segítségét kérte.
A műszaki civil szervezetek világa kicsiny, így a rajzmentésbe több
hajós civil szervezet mellett bekapcsolódott a repülősök és a
kisvasutasok csapata is. Közösségünkből Józsa István Soma, Kiss
Sándor és én képviseltük és képviseljük a munkában. Bár kisvasúti
vonatkozásban a LÁNG nem sok gyártmányt jegyzett, az SzGV
dízelmozdonyok első motorjai, a Kis-Piri motorkocsi sebességváltója
készült itt, de Alapszabályunkban megfogalmazott feladataink közé
nagyon is beletartozik a műszaki örökség megőrzésében való részt
vétel!
A rajzmentés első fordulójára 2011. december 16-án került sor. Ekkor
egy teherautónyi dokumentum utazott a GRANTE cég raktárába
Esztergom-Kertvárosba. A második forduló, idén január 4-én történt
meg. A CONFLEX cég csepeli raktárába került több teherautónyi
rajzanyag. A mentésben a két alkalommal összesen, közel harminc
önkéntes dolgozott, a kiknek munkája nélkül e fontos feladat nem lett
volna elvégezhető. Köszönet mindannyiuknak, kiemelten a
szállítójárművek gazdáinak! A résztvevő: MHE, A repülősök IL-14-es
gépet felújító csapata, a TIT-HMHE, A Csepelesek, Mobile, és
természetesen közösségünk a KBK. A legfontosabb civil szereplővé a
Zoltán Gőzös Közhasznú Alapítvány vált a munkában, ő vette át a
rajzokat az Alstomtól.
Már a második forduló napjának estéjén a Kossuth Múzeumhajón
megalakult a Láng Dokumentáció Megmentéséért Társaság. Azért
neveztük el így, mert - mint már tudjuk - több civil szervezet és
magánszemély is részt vesz a munkában, kellet egy összefogó név.
A munka dandárja azonban most kezdődik, hiszen el kell végezni az
anyag gomba és baktérium mentesítését (a vizsgálat hét penészgomba
és egy baktérium faj jelenlétét mutatta ki - szerencsére emberre nem
veszélyesek) a válogatást, katalogizálást, tisztítást, ha lehet
digitalizásálást, és megfelelő végleges őrzési helyről gondoskodni,
amely a bemutatást is lehetővé teszi. Nos ezen dolgoznak most a
Társaság. A sikerhez nagyon fontos, hogy a műszaki örökség
megőrzésének fontosságát társadalmasítsuk, tehát sokam megismerjék
ennek az értéknek a létezését, megőrzésének fontosságát, ezért tehát:
- A Hajós Bál, ami február 18-án az Európa hajón tartatik, teljes bevételét
a munkára ajánlja fel a szervező Európa cégcsoport! A bálra nem csak
hajósok jöhetnek, mindenkit várunk!

1000 mm
Stubaitalbahn (közszolgáltatás)
Achenseebahn fogaskerekű
Attergaubahn (közszolgáltatás)
Traunseebahn (közszolgáltatás)
Chikán Gábor és Neumann István

- A Budapesti Műszaki Egyetemen május 24-25-én a Gépészet '12
kiállításon tervezzük a megjelenést az anyag már restaurált, tehát
bemutatható részével.
A fejleményekről honlapunkon folyamatosan tájékozódhat majd.
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Villányi György
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Keskenynyomtávú villamos iparvasutak I.rész

Werner von Siemens 1879 évi berlini ipari kiállításon első ízben megvalósított nagyszerű ötlete, a villamos energia vasúti
vontatási célokra történő felhasználása a XIX. század végére széleskörűen elterjedt. Nagyobb és kisebb városok világszerte
versenyeztek egymással közúti villamos vasúti rendszerek kiépítésében, A frissen létrejött villamos ipari óriások, mint
Németországban az AEG, a Siemens-Halske és az Union, Svájcban a Brown-Bowery, Franciaországban a Thomson-Houston,
hazánkban a Ganz és Társa teljes rendszereket ajánlottak megrendelőiknek.
Kialakultak az egyenáramú vontatási rendszere kiforrott műszaki megoldásai, mint a líra-, vagy rúdáramszedők, a
fokozatkapcsoló menet-fék kontroller, a marokcsapágyas vontatómotor, vagy a villamos ellenállásfék. A gyárak a városi közúti
vasutak alkalmazási kereteit feszegetve új lehetőségeket kerestek, így figyelmüket a nagyvasutak és az iparvasutak villamosítása
felé fordították
Iparvasúti alkalmazásban a villamos vontatás előnyeit a helyileg
rendelkezésre álló. vagy ott olcsón előállítható villamos energia, a
rövid távolságokon is gazdaságosan elszállítható nagy
anyagmennyiség és a nehéz pályaviszonyok leküzdésére alkalmas
volta jelentette.
A budapesti Ganz és Társa gyár korán felismerte a villamos energia
előállításában elosztásában és hasznosításában rejlő lehetőségeket,
ezért 1878-ban létrehozták a gyár villamos osztályát. Az osztály a
lehetséges alkalmazások körébe bevonta a vasúti vontatást és alig
több, mint egy évtizeddel később megszülettek az első gyakorlati
eredmények.
A Ganz gyár első próbálkozása a villamos vasúti vontatás terén egy
iparvasút volt. A gyár 1892-ben létesítette az osztrák-magyar
monarchia első villamos üzemű bányavasútját az ausztriai
Bleiberger Bergwerks Union megrendelésére. A 2,6 km hosszú
föld alatti bányavasút számára a 200 V egyenfeszültségű villamos
energiát az erre a célra létesített 6 kW teljesítményű vízerőmű
szolgáltatta.
A bleibergi villamos bányavasút mozdonya lényegében egy erős
kovácsoltvas bányacsille alvázra épített villamos motorból állt. A
Ganz gyár széles körben alkalmazott, csepegő víz elleni védelemül
lemezburkolattal ellátott Δ2 típusú, 4,4 kW (6 lóerő) teljesítményű
motorja Gall-lánc közvetítésével hajtotta a kis mozdony mindkét
kerékpárját. Az áram oda- és visszavezetése két felső vezetékkel
történt, az áramot két rúgós rúdáramszedő közvetítette a vezetékek
és a vontatómotor között. A menetszabályozó kontroller a
vezetőülésben lett elhelyezve, alatta építették be az indító ellenállást.
A 2,4 t tömegű mozdony 10 darab, egyenként 760 kg tömegű

rakott csillét 15 ‰ emelkedőn 11 km/h sebességgel vontatott.

A mozdony napi szállítási teljesítménye 224 t érc volt, ami a korábbi
emberi és állati erővel végzett szállításhoz képest 50–60
%költségmegtakarítást jelentett.
Mizsérfai villamos bányavasút

(633 mm nyomtáv)

A Magyarországon létesített első villamos iparvasút megrendelője az
Észak-magyarországi Egyesített Kőszénbánya és Iparvállalat Rt. volt,
amely megbízta a Ganz gyárat a János-akna és a mizsérfai rakodó
közötti 2 km hosszú, 633 mm nyomtávolságú föld alatti
szállítópályájának átépítésére villamos üzemre. A gyár a megbízást rövid
idő alatt teljesítette és a vasúton 1892. augusztus 28-án két mozdonnyal
megindult az üzem.
A bánya gőzkazánjában termelt gőzzel meghajtott két 10 kW-os
generátor a bánya szállítóvitlájának és világításának energiaellátása
mellett 330 V egyenfeszültséggel táplálta a vasút felső munkavezetékét.
Az áram visszavezetése is felső vezetékkel történt. A vezetékek
magassága alagútban 1700 mm, a szabadban 3000 mm volt.
A mozdonyok szerkezete lényegébe megegyezett a bleibergivel, de a
mizsérfai mozdonyok motorját a külső hatások elleni védelemül már
zárt szekrénybe építették be. A mizsérfai mozdonyokat a kétirányú
forgalom lebonyolítására két vezetőüléssel látták el.

A 2,5 t tömegű, 4,4 kW teljesítményű, mindössze 1050 mm széles kis
mozdonyok 15-20 kocsiból álló vonatokat vontattak 6,5 ‰ legnagyobb
emelkedőn 14 km/h sebességgel. Egy kocsi terhelhetősége 1,2 t volt, így
egy vonatszerelvény 20-24 t szenet szállíthatott. A mozdonyok 24 órás
szolgálatban voltak, így évente kb. 60 000 km futást teljesítettek.

KBK füzetek
AA Millenniumi kiállítás vasútja

2012. év 1. szám
(600 mm nyomtáv)

A millenniumi kiállítás nagysikerû körvasútjának mozdonyait is a
Ganz és társa cég szállította. A körvasútat a Magyar Mérnök- és
Építész- Egylet Heti Értesítô 1896. augusztus 16-án megjelent 26.
száma ismerteti részletesen.
”Tagadhatatlan, hogy a kiállítás elektromos vasútja az egésznek
egyik legérdekesebb és minden tekintetben sikerült létesítményei
közé tartozik... E vasút mozdonyait, áramfejlesztô telepét és a teljes
elektromos berendezést a >Ganz és társa< cég szállította és szerelte,
míg a fölépítményt és a mellékkocsikat a budapesti >Rossemann &
Kühnemann keskenyvágányú vasutak gyára< cég építette. A vonal
kétvágányú és 1,3 km hosszú; nyomköze pedig 600 mm;
legnagyobb emelkedése 18,6 %o, hossza 100 m

A fölépítmény 6,0 - 7,5 m hosszú és folyóméterenként 7 kg súlyú
Vignoles-sínekbôl áll, melyek puhafa talpfákon nyugosznak; a
talpfák hossza 1,2 m, szélessége 15 cm, magassága 12 cm,
egymástól való távolsága pedig 0,6 m.
A használatban lévő két elektromos lokomotív külső alakja jól
megválasztott méreteinél és gondos munkájánál fogva igen
tetszetôs. Hasonlít egy kisebb mótorkocsihoz, a melynek szekrénye
azonban alacsonyabb és csak a födött mozdonyvezetôi állás
emelkedik ki kocsimagasságra a mozdony közepén, a honnan ezért
minden irányban szabad a kilátás. A mozdony súlya 5 tonna és két
egyenáramú mótora van; ezek mindegyikének munkabírása 8 HP
felel meg. Az abnormális (keskeny) nyomköz miatt a mótorok nem
voltak a tengelyekre szerelhetôk, hanem az alváz fölé szereltettek és
egy közbülsô fogaskerék segítségével hajtják a tengelyeket. A
mozdony mindkét kerékpártengelyét, a melyeknek távolsága
egymástól 1,4 m, egy - egy mótorral kapcsolt fogaskerék hajtja. A
fogaskerekek anyaga öntött acél, áttevésük 1 : 3,5 aránynak felel
meg. A por és piszok behatolásának meggátlása s a tökéletes kenés
elérése végett a fogaskerekek zárt szekrénybe vannak burkolva. A
mótor maga 4 pólusú gép, melynek 400 mm átmérôjû gyűrűarmatúrája és két drb 90o alatt elhelyezett szénkeféje van. A
menetsebesség szabályozására szolgáló készülék a mozdony
közepén van. A szabályozó úgynevezett series-parallel-szabályozó,
melynek segítségével a mótorok egymás után, vagy egymás mellé
kapcsolhatók tisztán az emeltyû forgatása által; ezenkívül a
szabályozón alkalmazott kikapcsolóval az egyik, vagy másik mótor
kikapcsolható lévén, szükség esetén a mozdony egy mótorral is
járhat. Az indításkor használt ellenállás, továbbá a mágnesek,
mellékáramkörû ellenállások egy helyen vannak egyesítve a
lokomotív közepén a padozat alatt; valamennyi ellenállás
lemezellenállás asbest szigeteléssel.

9. oldal
A Trolley-rúdból jövô áram egy ampermeteren megy keresztül és innen
a vészkikapcsolóba jut, mely egyúttal a fôólombiztosítékot is
tartalmazza; a vészkikapcsoló másik kapcsa a szabályozó henger
legfelsô gyûrûjével - a Trolley gyûrûvel - van érintkezésben, a henger
legalsó gyûrûje ellenben a földdel, illetve a visszavezetô sínnel állandóan
létesíti a kapcsolatot. A szabályozó hengerben alkalmazott gyûrûkkel 12
pozíció létesíthetô, még pedig 8 gyûrû az >elôre<, 2 a >hátra< és 2 a
>fékre< áll rendelkezésre. A mozdonyt három 100 Volt 32 norm.
gyertyás lámpás világítja ki, melyek közül egy a födélen, kettô a
mozdony homlokán reflektorokkal van elhelyezve. Egy mozdony 3,
kivételesen 4 kocsit vontat, rendesen 6 kocsi van használatban. Egy
kocsi önsúlya 1,5 tonna és 15 ülõhely van benne; világítására 4 drb 32
norm. gyertyás elekt. izzólámpás szolgál, a melyek közül kettô a kocsi
födelén, kettô a homlokán van.
Az áramvezetés a sínek felett 5,5 m magasságban felfüggesztett 7 mm
átmérôs rézdróton át történik, a visszavezetésre a sínek szolgálnak. Az
áramvezetô drót csinos faoszlopokra szerelt 2 karú vaskonzólok
szigetelôire van felfüggesztve, az oszlopok távolsága egyenesben átlag
30 m. A generátorokból az áram földalatti, mintegy 150 m hosszú
vasburkolatú kábelen át jut a munkavezetékbe.
Az áramfejlesztô telep gyanánt a gépcsarnokban lévõ két drb. egyenként
55 kiló watt teljesítményû egyenáramú dynamógép szolgál, melyek 250
percenkinti normális fordulatszám mellett 300 Volt feszültséget adnak;
mágneseik tekercselése fõ- és mellék-áramkörû s akképpen van
méretezve, hogy bizonyos szûk határokon belül a kapocsfeszély a
terheléssel nô; a hajtásukat két drb. vertikális tandem-elrendezésû
gôzgép eszközli. melyekkel közvetlenül vannak kapcsolva. A két
gépcsoport parallel kapcsolva együttesen is mûködhetik, normális
körülmények között azonban csak egy dolgozik s a másik csak tartalék.
A gôzgépek egyike a Röck, a másik a Láng budapesti gépgyárában
készült; mind a kettôrôl különösen megemlítendô, hogy (a két vonatos
üzem által) igen egyenetlen megterhelésük dacára is minden tekintetben
kifogástalanul mûködnek.
A gôzt a kiállítási közös kazánok szolgáltatják.
A szükséges mérô és jelzô készülékek, önmûködô kikapcsolók,
ólombiztosítékok a Ganz és társának a gépcsarnok közepén elhelyezett
nagy kapcsoló tábláján vannak felszerelve.
Az üzemet illetôleg megjegyezzük. hogy a vonatok 10 percenként
közlekednek, a mozdonyok teljesítménye naponta körülbelül 100 - 120
km. Egy lokomotív eddig naponta átlag 1000 személyt szállított. Az
üzemköltségek ez idõ szerint biztos alapon ugyan még nem állapíthatók
meg, de annyit már most is jelezhetünk, hogy ezek olcsóbbak, mint a
lóüzemnél, a mit annak idején számokkal is igazolni szándékozunk.
Végül pedig kiemelkedônek tartjuk, hogy ez a vasút tartalék jármûvek
nélkül f. évi május hó 3-tól fogva pontosan minden üzemi és egyéb
akadály nélkül teljesíti a kiállítás területén a személyforgalmat, a mi
egyrészt a rendszer jóságát, másrészt a létesítés exaktságát további
kommentár nélkül is eléggé igazolja.”
A kiállítás megnyitását követő hat hónap alatt a mozdonyok 26665
menetben 35842 km-t teljesítettek és ezen idő során az általuk vonatott
szerelvények mintegy 300000 utast szállítottak. Naponta átlag 142 vonat
közlekedett, amelyet átlagosan 1600 látogató vett igénybe. A vasút a
közúti vasutakkal ellentétben gazdaságosan működött és jelentős
nyereséget termelt; bevétele 29000 forintot tett ki a 9450 forint
költséggel, illetve kiadással szemben.

=/= A cikk folytatása a következő, 2012/2. sz. KBK Füzetekben olvasható! =/=
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Molnár Márk

Bányavasúti fejlesztések a Csolnoki Bányász Klub múzeumában

2011-ben is folytattuk, Egyesületünk és a Bányászklub munkájával, a bányavasúti bemutató bővítését
sajnos a hideg beállta miatt a fedőréteget már nem kaphatta meg, pedig
ennyi kellett volna a Rózsahegyi Károly által teljesen felújított kontroller
beépítéséhez és ez által a mozdony üzembe helyezéséhez. Karcsi a
szélvédőbe és az ajtóba való üvegeket is levágatta, Gondos Árpád pedig
a gépteret takarította ki.

Legfontosabb célkitűzés 9 tonnás Ganz mozdonyunk üzemképes
állapotba hozása és mozgásához pálya építése.

Árpád segített a mentőkocsi teljes felújításában, mely a bányásznapi
ünnepségre készült el, és eddigi telefon és jelzőeszköz gyűjteménye tette
lehetővé a lejtősakna kezelőépületének berendezését.

Utóbbihoz Kemencéről kaptunk kettő 14 kg/fm sínszálat, a volt
annavölgyi pályaudvarról pedig gyűjtöttünk 20 db 6K jelű
betonaljat, ezek felhasználásával Fleischmann Dezső klubvezető le
is fektetett 10 m pályát, a további fejlesztésekhez Muka Istvántól
vásároltunk egy váltót.
A GANZ mozdony vezetőállása csiszolást és alapozást kapott,

A Klub csapata folytatta a partfal melletti tető építését, így egyre több
csille kap részleges védelmet az időjárás viszontagságaitól.

A gyűjtemény gyarapodott 25 db homokvasúti betonaljal is. Az év
végének látványos eseménye hogy Kemencéről Csolnokra
állomásítottuk át, a 28 pályaszámú BM-50-es mozdonyunkat.

KBK füzetek
Tóth Gábor
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Bözsivonat és kiállítás Biatorbágyon

Már hagyományosan ismét megrendezésre került tavaly szeptember 17-én, most a Kulturális Örökség
Napjai programsorozathoz csatlakozva a Biatorbágyi Kisvasút Napja, mely idén kifejezetten izgalmas és
különleges programot kínált a látogatóknak.
Különös apropója, hogy pontosan 80 évvel ezelőtt (1931.
szeptember 13-án) történt a magyar vasutak legemlékezetesebb
katasztrófája, a Matuska Szilveszter által végrehajtott viaduktrobbantás.

A kerek évforduló alkalmából a biatorbágyi Faluház kiállító
termében berendeztünk egy szerény, de sokszínű vasúttörténeti
kiállítást, melyet ingyen megnézhettek az érdeklődők, hogy ezzel is
közelebb kerüljenek a vasút csodálatos világához.

A kezdeményezés sikeresnek bizonyult, hiszen több százan
tekintették meg a kiállítást, kortól és nemtől függetlenül. Az
idősebbek földbe gyökerezett lábakkal és megdöbbenve nézték
végig a merényletről készült tablósorozatot, a kicsik pedig tátott
szájjal figyelték a terem közepén zakatoló LGB vonatokat,
melyekért ezúton is köszönet jár Marton Zsolt tagtársunknak.
A kiállításon bemutatásra kerültek ezen kívül régi vasúti relikviák,
például: vasutas egyenruhák, mozdonyok gyári- és
pályaszámtáblái, lámpagyűjtemény

A "pályás" részen bemutatott rengeteg féle méretű és kialakítású sínszeg
és síncsavar szintén sokak tekintetét vonzotta.

Természetesen egy vasúti kiállítás nem az igazi a vasútmodellek nélkül,
így hát ilyenekkel is készültünk.

A bemutatott modellek többségét egyedileg, különleges anyagokat
használva, kézzel készítette egy kedves biatorbágyi lakos, Kupsza
László, akinél otthon még a macska-lak is egy vasúti teherkocsi.. A
legtöbb mosolyt és elismerést a LEGO-ból készült mozdonykák kapták.
A Faluház jóvoltából hatalmas plazmatévén korabeli oktató filmeket,
archív felvételeket ma már nem működő vasutakról, és a Merénylet
című filmet vetítettük még közelebb hozva így a múlt szénporillatú
levegőjét.

A fő attrakció természetesen idén is Bözsi, a kicsi zöld Slavia-motoros
kuli volt, hiszen személykocsijával reggeltől estig fel-alá közlekedett a
régi vasúti nyomvonalon, a Pontis Hotel és a viadukt között, több száz
gyermeknek örömet okozva ezzel. A Bözsivonat mellett nagy sikert
arattak a kézi- és motoros hajtányok is.
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A XVIII. Kárpát-medencei Kisvasúti Találkozó programja
február 15. szerda
930 – 1000: regisztráció és érkezés
1000: megnyitó
1015 – 1600: meghívott szakmai vendégek előadásai, közben ebédszünet
1600 – 1800: szabadprogram
1800 – tól: vacsora után kötetlen szakmai beszélgetés
február 16. csütörtök
a Zsuzsivasút vontatási telepének megtekintése
szakmai kirándulás a Hortobágyi Nemzeti Park Öregtavi Kisvasútján
Jegyzeteim:

