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A Kárpát-Medencei Kisvasutak XIX. Találkozójára
Az első kisvasutat, aminek a történetét ismerjük itt a Kárpátok-Eurorégióban: több mint fél évezrede, az 1500-as években,
Erdélyben a Hunyad megyei Brádban lévő Tizenkét Apostol Bányában létesítették. Természetesen ez a pálya fapálya volt, de igazi
nyomkarimás kerekű kocsikkal amik egyik pályáról a másikra átjutását kitérők tették lehetővé! A kisvasút tehát már a hőskorban
sem csak a nagyvasút szerény kiegészítője volt (hisz a kontinentális vasúti hálózatokról akkoriban még csak nem is álmodtak)
hanem önálló műszaki alkotás, s így a műszaki örökségünk teljes jogú tagja.
Bár sajnos a az utóbbi évtizedekben „kisvasút = elavult
vasút” egyenlet, néhány üdítő kivételtől eltekintve, nagy
biztonsággal alkalmazható, ez régen nem így volt. A
villamosításban és a motorosításban, nem különben a
személy és teherforgalom szétválasztásában a kisvasutak
megelőzték a nagyvasutakat. Az utóbbi években újra egy
komoly technikai előrelépést élhetünk meg, a hazai
nagyvasutakat megelőzve, két erdei vasúton modern
hidrosztatikus mozdonyt és motorkocsit, két másikon pedig
egy-egy hibrid üzemű mozdonyt helyetek üzembe. Egyik
sem új jármű, korábbi meglévők alapvetően új, modern
műszaki tartalommal való újra-alkotásával jöttek létre.
Újságunkban az elmaradhatatlan Kemencei beszámoló
mellett, hiszen a Lajtától keletre a Kemencei Erdei
Múzeumvasút az egyetlen önkéntes munkával üzemeltetett,
műszaki-örökség megőrző és ugyanakkor az aktív
megismerést és az öko-turisztikát is egyaránt szolgáló üzem,
a kisvasutak múltbéli (fél évszázaddal ez előtti) és jelenlegi
járműfejlesztéseiről szólunk. Ebben a témában (a szerzők és
a szerkesztőség segítő támogatásával – amit ez úton is
köszönünk!) a Vasútgépészet c. lap két cikkét hozzuk.

Az első a XX. század közepén megkezdett kisvasúti
dízelesítésről szól, kiemelten MÁV Mk48,10 és Mk48,20
mozdonyokról. Az egykor tizenkét darabot számláló
mechanikus erőátvitelű sorozat két túlélővel van jelen az
Mk48,1005 a Csömödéri Erdei Vasúton üzemképes, az
Mk48,1004 a Szeged melletti Domaszéken kiállítva. A kétezres
sorozat gépei mind itthon, mind Szlovákiában előbb baleseti
sérülések, majd a vonal bezárások miatt kerültek selejtezésre,
illetőleg a MÁV gépeinek nagy része az erdei vasutak vonalaira
átadásra. Némelyek sorsa itt is a selejtezés lett, de a legtöbb ma is
a vonóerő gerince ezeken a vasutakon. Sőt, néhányan igen
izgalmas új életet kezdtek: az ex.MÁV Mk48,2019 Ausztriában
Stainzban üzemel, az ex.MÁV Mk48,2021 az első hibrid, az
ex.MÁV Mk48,2007 , erdei vasúti Mk48-403 számon pedig a
legújabb hazai hibrid mozdony lett. Szlovákiában a típus egyik
túlélője az M026-os „aki” 2004-ben típusának első dízelvillamos képviselője lett, Tu45-001 számon. A második írás a
legújabb hibrid mozdonyról szól.
Szomorú kötelességünkben eleget téve megemlékezünk Boros
Péterről, és beszámolunk a Csolnoki gyűjtemény fejlődésétől, és
egy vasutas-hajós találkozóról.

Címlapfotó: Hajtó Bálint üzemben a hibrid Mk48-403
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Bodrogközi Gábor, Szűcs Zoltán

Kemencei Krónika – 103. év, 100. év és 13. év

A mai Kemencei Erdei Múzeumvasút elődje, mint erdőgazdálkodási kiszállító pálya, 1910-től épült ki. A jelenleg is üzemelő
csarnavölgyi vasút, a nagy-völgyi vonalból kiágazva (lényegileg a mai Godóvár állomástól, amit már a személyforgalmi igény miatt
2003-ban Egyesületünk épített) 1913-tól épült ki.103.éves tehát a vasút, de ezen belül is 100.éves a jelen működő Csarnavölgyi
vonal. Idén már a 14. szezont kezdjük, de előbb tekintsünk vissza az elmúlt évre, nem elhanyagolva a száz év történetét sem!
A terület gazdája a kiépítéskor az Esztergomi Érsekség volt, aki
különféle vállalkozó cégekkel kötött megállapodást kitermelésre, és
az ehhez nélkülözhetetlen keskenynyomközű közelítő vasutak
megépítésére. A vállalkozók természetesen igyekeztek a
legköltséghatékonyabb módon dolgozni, így a vasút a Csarnapatak vonalát követi, néha annak mentén halad. A jelenleg 4 km
üzemi hosszúságú vonalon öt híd és tucatnyi áteresz található.

A sínrendszer kezdetben 5-7 kg/fm tömegű volt, a leerősítése fa
aljakra történt. A hidak és átereszek fagerendás kivitelben létesültek,
ágyazatkő helyben termelt kavics volt. A vontatást a völgynek
fölfelé állati erővel végezték, majd a fával s egyéb erdei termékkel
rakott kocsik, fékkel biztosítva, visszagurultak a kiinduló állomásra.
A vasútvonalat először az 1920-as években – amikor az Érsekség
újra saját kezelésbe véve folytatta a gazdálkodást – majd már az
állami erdőgazdálkodás idején, az 1960-as években
korszerűsítették: az addigra már erősen elhasználódott felépítmény
helyett 9,3 kg/fm tömegű acélsínek és 2K, 6K jelű vasbetonaljak
kerültek beépítésre. A hidak főtartóinak jelentős részét „I”
acélgerendásra cserélték, és az ’50-es évektől bevezették a dízel
vontatást. A vonalvezetésen azonban nem lehetett módosítani.

A vasút fogyása már 1968-ban megkezdődött, a fénykorban
összességében félszáz kilométert is meghaladó hálózat az 1990-es évek
elejére 7,2 km hosszúságúra sorvadt, a forgalmat 1992-ben állították le.
Ekkor két dízelmozdony és egy tucat különféle, nagyrészt
üzemképtelen, romos állapotú kocsi volt a vasúton.
Az 1995. és 1999. évi árvizek, a már említett völgy aljában, patak
közelében lévő vonalvezetés miatt súlyos károkat okoztak, a vasút akkor
még meglévő számos hídja kivétel nélkül megsemmisült, vagy
megrongálódott, számos helyen töltéselmosások jöttek létre.

Az 1999. évi árvízben elpusztult híd a 18. szelvényben
Ám ekkor, 1999-ben már folytak a tárgyalások Egyesületünk és az
Ipoly Erdő Rt. között az erdei vasút újraindításáról. Az árvízi katasztrófa
pedig csak tovább erősítette szándékunkat, s így 2000. július 29-én 1,8
km vonalon Kemence, Fatelep állomás és Strand-Godóvár ideiglenes
végállomás között megindult a forgalom. Az első, csonka üzemévben
8.646 utasunk volt.

Megnyitó ünnep, 2000. július 29.
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A következő évtized a vasút üzemeltetése mellett a helyreállítás,
további gördülőanyag, műhelyi felszerelés és pályafenntartási anyag
beszerzés története. Ezek azonban mind-mind a műszaki-örökségmegőrzés és a bemutatás célját szolgálják. Ezt a szezonális
személyforgalom fenntartása jelenti, így valamennyi látogatónk
igazi utasa lehet egy évszázados múltú vasútnak. Igazán, élőben
próbálhatja ki milyen is volt száz éve egy erdei kisvasúton zötyögni.
2004-ben az üzemelő pályaszakasz meghosszabbodott a Godóvár
állomás és (az azóta használaton kívül helyezett, a 33-as
szelvényben volt) Pityúr-rétje megállóhely közötti szakasszal. 2009től a vonatok már Feketevölgy megállóhelyig közlekednek, mely a
39-es szelvényben helyezkedik el.
Az utasszám folyamatos emelkedés mellett az utóbbi években
megközelítette az évi 20.000 főt.
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A 2012. év tevékenységei
Pályamunkák
Az előzményekben már jelzett okok (könnyű felépítmény és patak
menti vonalvezetés) miatt a Múzeumvasúton folyamatosan végeztük a
pálya fenntartását és szakaszos felújítását. Idén főképpen az 1960-as
évek béli korszerűsítésből kimaradt 1 km hosszú faaljas részen
dolgoztunk, sok mezőre kiterjedő ágyazat- és aljcserés pályafelújítás
készült, amihez természetesen az alépítményi vízelvezetés javítása,
illetve kialakítása is hozzátartozott.
A vonali munkák mellett megépült a mozdonyszín mellett a III/a jelű
tároló vágány, amely a mozdonyok javítás közbeni elhelyezését segíti.
Mindez jelentős mennyiségű zúzottkő és faalj beépítését jelentette. A
munka dandárját természetesen önkéntes munkatársaink végezték, de a
szükséges anyagok megvásárlása jelentős pénzügyi erőforrást igényelt.
Ebben az évben kb. 1,5 millió Ft értékű anyagot építettünk a pályába.
Elkészült, és hatósági engedéllyel üzembe helyeztük Feketevölgy
végállomás térvilágítását, ezzel újra lehetővé téve az esti napszakban
vonatok indítását és ezzel esti programok szervezését.

Feketevölgy megálló - a jelenlegi végállomás
A Múzeumvasút teherfuvarozást nem végez, tehervonatok a saját
pályafenntartási és javítási munkák szükségletei szerint
közlekednek. Látogatóinkat biztos utazási lehetőséggel,
meghirdetett menetrend szerinti várjuk! A különleges utazás
élményét a kora tavasztól késő őszig tartó szezonban napi 5 (6)
vonatpár adja, kiegészítve a megrendelt különvonatokkal, főként a
májusi és júniusi időszakban. Természetesen e mellett évente közel
egy tucat, átlag havi egy, különleges programot (pl.: nyuszivonat,
gyermeknap, fülemüle-hallgató különvonat, kisvasút napja,
szarvasbőgés-hallgató különvonat, mikulás, szilveszter) kínálunk, az
érdeklődés ébrentartására.

Szilveszteri különvonatok a K rózsa megállóban
Járműmunkák
Megkezdődött két dízelmozdony felújítása azért, hogy kiválthassák a
6-8-12 éve üzemelőket, melyek a folyamatos karbantartás mellett
megérdemelnek már egy-egy komolyabb rendbetételt. Így a felújítási
munka is közvetlenül a napi üzem érdekében történt, bár az említett két
gép hatósági vizsgájára várhatóan 2013. év első felében kerül sor.

Személyvonat 2009. húsvétján
Felújított El-9. tip. villamosmozdony, a második ilyen gépünk,
bemutatkozása a kisvasúti napon
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Két új személykocsival gyarapodtunk, az egyik egy 44 személyes,
zárt, fűthető, villanyvilágítással ellátott jármű. 1965-ben épült a
MÁV Dunakeszi Járműjavítóban, a Királyréti ÁEV számára. A
királyréti vasút átépítésekor, 1980 után került el, megjárta
Gemencet és Mesztegnyőt, és járműcserével került újra a
Börzsönybe.
Hazaérkezése előtt eredeti gyártási helyén teljes járműszerkezeti
felújítást kapott, beleértve az utastéri burkolatok és üléskárpitok
cseréjét. A forgóvázak befejezése, a kocsi komplettírozása
Kemencén az év feladata volt, novemberben sikerült vágányra
helyezni. A kocsi előreláthatóan 2013 első felében vizsgázhat.
A Pál már kemencei vágányon, igaz, az egyik vendégsín, mert
760mm-es nyomtávja okán csak egyik sínszálunkat használhatja
Az üzemelő járműpark, melyben 50-80-100 éves járóművek vannak,
sem kevés feladatot ad. Bár itt is igaz, mint a pályamunkák és a
főjavítások, felújítások esetén, hogy önkéntes munkatársaink végzik, ám
szükséges anyagok beszerzése jelentős anyagi erőt emészt fel (pl. egy
mozdony hajtóművének részleges felújítása kb. 300 ezer Ft-ba kerül).
Sokszor csak távoli raktárakban lehet megfelelő alkatrészt találni,
beszerezni, vagy egyedi gyártásban megrendelni.
Forgalom
Dunakeszi-kocsink immár lábon

Esti fényben, régi királyréti munkatársával a P-2 mozdonnyal
Pálházáról (akinek a történelmi neve: Kemencepataki Erdei Vasút
– nomen est omen, tehát új védencünk a Kemence-patak mellől
került Kemencére) érkezett a másik kocsink, melyet november
elején vásároltunk meg az Északerdő Zrt-től, megmentve ez által a
lassú pusztulástól, hiszen ott már régóta nem használták.
A kocsi megvásárlása és Kemencére szállítása komoly munkát és
pénzügyi ráfordítást igényelt, s de szívesen vállaltuk. A kocsi
tetővel ellátott, de nyitott négytengelyes, forgóvázas jármű.
Felújítása már idén megkezdődött, de a munka dandárja 2013.
évben várható.

A 2012. évben módosítottuk a menetrendet és a korábbiakkal
ellentétben 3 állandó és 3 feltételes vonatpárral szolgáljuk ki az utazási
igényeket. Erre azért volt szükség, hogy kedvezőtlen, esős, szeles
időjárás esetén ne üres vonatokkal járva a vonatkilométereket gyűjtsük,
hanem valóban a látogatók rendelkezésére álljunk. A tapasztalat azt
mutatja, hogy a szerencsés időjárásnak és a sok látogatónak
köszönhetően az üzemnapok szinte mindegyikén minden vonatot el
kellett indítani, a feltételes vonatindítás nem okozott problémát.
Az üzemév során 87 üzemnapon (ebből a menetrendi szezonban 73
üzemnapon) összesen 18.337 utas (a menetrendi vonatokon 13.808
utas) utazott személyvonatainkon (a meghirdetett menetrend szerint
összesen 773 vonat közlekedett le). Ezek összesen 3.679
vonatkilométert (a menetrend szerinti vonatok 3.065 vkm) tettek meg, a
személyszállítási teljesítmény összesen 69.039 utaskilométer volt. A
menetrendi személyvonatokon átlagosan 19 fő utazott, ez a normál
kétkocsis szerelvény 32 férőhelyére vonatkoztatva kb. 60 %-os átlagos
kihasználtságot jelent.

6. oldal
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Hosszú évek után, 2012-től emelni kényszerülünk a jegyárakat,
kompenzálandó a növekvő üzemeltetési költségeket, elsősorban a
drasztikus gázolajár-növekedést. Bár ettől a lépéstől nagyon
tartottunk, hogy látogató-szám csökkenést eredményez, nem
önmagában persze, de az általános recesszióval összeadva. Jelen
napig vizsgálva azonban elmondható, hogy utasszámunk nem
csökkent a korábbi évtized átlagához képest. Természetesen, mint
minden látogató fogadó, mi is azt tudjuk megmondani, hogy
hányan jöttek el hozzánk, ültek fel a Kemencei Erdei Vasút
szerelvényeire. Ha valaki az év folyamán hétszer is eljött hozzánk,
akkor ő bizony hét fő utas, még akkor is, ha csak egy természetes
személy.
A menetrend szerinti vonatközlekedés és a rendszeres
különvonatok mellett több, jól sikerült programot is szerveztünk,
melyek iránt nagy érdeklődés mutatkozott. Az immár
hagyományos programjaink (húsvéti tojáskeresés, gyermeknap, a
Kisvasút Napja) mellett újdonság volt ősszel az Ipoly Erdő Zrt.
munkatársaival közösen szervezett szarvasbőgés-hallgató esti
vonat, melyen mintegy 80 gyerek és felnőtt vett részt és majd
távozott kellemes élményekkel.

Az új, és nem a kisvasutakra illő vasúti szabályozás miatt
mozdonyvezetőink (az önkéntes munka miatt örömtelien sokan
rendelkeznek jogosítvánnyal a csapatból, és járnak szolgálatba beosztás
szerint) akkreditált céggel történő oktatása és hatósági vizsgáztatása is
eddig soha nem volt, és jelentékeny költséget (cca. 1,1 millió Ft)
okozott. Ez jövőre csak növekedni fog, mert akkor már minden
vasútüzemben tevékenykedő önkéntest e rendszer szerint lehet csak
kiképezni és szolgálatban tartani, ez érvényes mind az alapképzésre,
mind az időszakos vizsgákra.
Éppen ezért már idén megkezdtük, kifejezetten a vasútüzemi önkéntes
munkatársak oktatása, így a személyszállítás lehetőségének biztosítása
okán, az oktatási akkreditáció megszerzését, amelynek komoly költségés adminisztrációs vonzata van (csak a képzési engedélyek hatósági
regisztrációs és egyéb díja kb. 2,6 millió Ft). De a munkatársak nagy
száma és önkéntes munkája miatt még mindig gazdaságosabb, mint az
oktatást külső céggel elvégeztetni, s saját szervezésben rugalmasabban is
tudunk az önkéntesek lehetőségeihez alkalmazkodni (pl. délutáni,
hétvégi oktatási alkalmak).

A Mikulás érkezése Kemence állomásra
December 8-án a Mikulás is ellátogatott krampuszaival a
Múzeumvasútra és okozott nagy-nagy örömet az összesereglett
gyermekhadnak apró ajándékaival. Természetesen a vonatozás
sem maradt el, sőt a Télapó rénszarvasszán helyett hajtányon
érkezett.
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Terveink a 2013. évre
A 2012. évi beszámolóban említett tevékenységek folytatása mellett, a
jelenlegi végállomás, Feketevölgy megálló után még járható, mintegy
200 m hosszú pályaszakaszt szeretnénk felújítva üzembe venni és ennek
végén egy korábban is létezett forgalmi kitérőt újjáépíteni. Ez a
beruházás a még biztonságosabb vonatközlekedést és a jobb látogatófogadást fogja szolgálni, hiszen így lehetőségünk lesz a felső
végállomáson is szerelvény tárolására és cseréjére, valamint a
mozdonyok körüljárására. A folyamat jelenleg engedélyezési
stádiumban van, a környezetvédelmi hatóság válaszát várjuk a beadott
környezeti hatástanulmányra, az érintett terület ugyanis nemzeti parki
területen fekszik. Az engedélyezés adminisztrációs hatósági költségei
sem elhanyagolhatóak, megközelítik a 700 ezer Ft-ot. A kitérő
megépítése szintén önkéntes munkával fog történni, de az anyagköltség
is sok százezer forinttal apasztja az Egyesület kasszáját.
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Utasszámunk az elmúlt évtized átlagának megfelelően alakult

A forgalmat a 2012-ben is érvényes menetrend és díjszabás alapján
tervezzük lebonyolítani, a várhatóan üzembe álló új kocsik és
mozdonyok és munkatársaink önkéntes munkájának igénybe vételével.
A menetrend szerinti vonatközlekedés mellett színvonalas
programsorozattal szeretnénk megünnepelni a csarnavölgyi vonal
centenáriumát. Reméljük, ez még több látogatót vonz a Múzeumvasútra
és a községbe, erősítve annak turisztikai potenciálját.
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Malatinszky Sándor

A MÁV keskeny nyomtávolságú dízelmozdony sorozatai

Még javában folytak az 1960-61-ben forgalomba állított Mk48,2000 sorozatú mozdonyok garanciális felülvizsgálatai, amikor a MÁV 1962ben megkezdte a típusvizsgálatokat az Mk49,2001 pályaszámú prototípus mozdonnyal.
1972 decemberében a hűvösvölgyi és a sárospataki vontatási telepekre megérkeztek – a rövid életű Mk49 sorozatú mozdonyokat felváltó – az
Mk45 sorozatú mozdonyok. Járműsorozatok, amelyek meghatározó szerepet játszottak, illetve játszanak napjainkban is a hazai 760 mm
nyomtávolságú vonalak vontatási feladatainak ellátásában.
Az Mk48,20 sorozat két példányát érintő fejlesztés alapos okot ad a második világháború után MÁV kezelésbe vett, 760 mm nyomtávolságú
vonalak több mint bő fél évszázadot átívelő dízelesítési programra vonatkozó rövid megemlékezésre.

A MÁV 760 mm nyomtávolságú vonalainak
korszerűsítése – dízelesítés
Az 1940-es évek második felében MÁV kezelésbe vett – egykori
korlátozott közforgalomra berendezett – gazdasági vasutak
harmadrangú jellegének megerősítését szolgáló korszerűsítése az
államosításukat követően hamarosan elkezdődött. A korszerűsítés a
negyvenes évek elején (a II. Bécsi Döntéssel visszatért), Északerdélyi 760 mm nyomtávolságú helyiérdekű vonalakra kidolgozott
alapelvek felhasználásával történt, amelyek lehetővé tették
vonalaikon a 60 km/h engedélyezett sebességgel közlekedő
személy- és a 15 t raktömegű teherkocsik forgalomba állítását,
valamint a légfék általános használatának bevezetését, mind a
személy-, mind pedig a teherforgalomban. A korszerűsítés együtt
járt a dízelesítéssel, amely akkor – a fajlagos szállítási költségek
csökkentése mellett – elsősorban a vasutak üzemét a második
világháborút követő években kísérő, állandósult szénhiány
felszámolását szolgálta.
A Ganz-gyár termékei között a háborús károk felszámolása után,az
1940-es évek végén jelentek meg ismét az új gyártású
dízelmotorok. A már ismert típusok szállítása mellett – a vasúti
dízelesítési program 1949-ben meghatározott igényeit figyelembe
véve – a Ganz-Jendrassik motorok jellegzetességeinek: a
Jendrassik- rendszerű változtatható löketű adagoló szivattyú, a
Jendrassik-féle előkamra és égéstér, valamint a gyújtószerkezet
nélküli hidegindítás megtartásával, különböző elrendezéssel, négy
új: 95, 135, 170 és 270 mm furatú motorcsalád terveit készítették el,
7–2000 LE (5,2–1472 kW) teljesítménytartományban.
A fejlesztés és korszerűsítés során a különböző célra felhasznált
motortípusok számának és a motorok tömegének csökkentésén,
valamint a fajlagos jellemzőik javításán túl a tömeggyártás és a
könnyebb szerelhetőség követelményeit is figyelembe vették. A
módosítások közül a legfontosabbak – a korábban szerkesztett JaR,
JaT és Jv motorok jellemzőivel összehasonlítva – a következők
voltak: a közös hengerblokk, egyedi hengerfejek, és egyenként
cserélhető, nedves hengerperselyek, a V-elrendezésű motoroknál
egy vezértengely alkalmazása. Az alkatrészek tipizálása, azonos
alkatrészek alkalmazása egy furatcsaládon belül, a kívülről
szerelhető porlasztók és előkamrák, a forgattyúszekrényen
elhelyezett nagyméretű nyílások, amelyeken keresztül a dugattyúk
és a hajtórudak könnyen ki- és beszerelhetők voltak. A motorok
teljesítményének növelését szolgálta a névleges fordulatszám
kismértékű felemelése mellett a turbófeltöltés alkalmazása.

Ezzel egy időben elkezdődtek a közvetlen befecskendezésű motorok
gyártását előkészítő kísérletek is. A hazai vállalatok között létrejött
munkamegosztás szerint a Ganz-gyár a továbbiakban csak a 170 mm és
270 mm furatú dízelmotorok motorok gyártásával és fejlesztésével
foglalkozott.
A 95 mm furatú motorok gyártását a Kismotor és Gépgyár vette át.
1955-ben a vasúti gőzdaru gyártás megszüntetése után a kis
teljesítményű, 135 mm furatú, VI JaR 135, majd a korszerűsített 6Js
13,5/17-típusú motorok gyártásának átvételével a győri Wilhelm Pieck
Vagon és Gépgyár is bekapcsolódott a dízelesítési programba, amely
abban az évben hivatalos kormányprogram rangjára emelkedett. A
MÁV akkor első lépésben a legrosszabb fajlagos szénfelhasználással
járó állomási tolató szolgálat dízelesítését határozta el, amelyet a
keskeny nyomtávolságú vonalak kisteljesítményű gőzmozdonyait
felváltó dízelmozdonyok üzembe helyezése követett.
1949-ben – a dízelesítés program elindításakor – a nagyvasúti járművek
mellett, az Észak-erdélyi vonalakra 1943-ban megrendelt 760 mm
nyomtávolságú, 135 LE teljesítményű, B’2’tengelyelrendezésű
motorkocsik és 240 LE teljesítményű, B’B’tengelyelrendezésű,
poggyász motorkocsik beszerzése szerepelt. Az 1950-es évek közepén
azonban a program megvalósítását előkészítő tanulmányok a
motorkocsik beszerzését már csak a kisebb személyforgalmú vasutak
esetében javasolták. A motorkocsik forgalomba állítását elvetve a
személy- és teherforgalom kiszolgálására egyaránt alkalmas keskeny
nyomtávolságú dízelmozdonypark kialakítása mellett döntöttek. A
Közlekedés és Közlekedésépítéstudományi Egyesület V. 1/1956
munkabizottsága a „A dieselesítendő vasútvonalak távlati tervének és
programmjának kidolgozása üzemgazdasági szempontok alapján”
című zárójelentésében meghatározta a tervezett 130 LE teljesítményű,
760 mm nyomtávolságú, dízel-mechanikus mozdonyok számát és
állomásítási helyét.
Érdekes módon nem vette figyelembe az akkor már hosszú évtizedek
óta dízelvontatással üzemelő szegedi hálózat, valamint az akkor még
950 mm nyomtávolságú debreceni vonal új vontatójármű igényét. A
135 mm furatú motorok gyártásának átvétele mellett a győri Vagongyár
feladata volt a dízelesítés során a kisteljesítményű tolató és mellékvonali
mozdonyok, valamint a mellékvonali motorkocsik gyártása is.
A mozdonyépítés Győrben – a MÁVAG gyárban szerkesztett –
DMM2 illetve M.030-típusú, B' tengelyelrendezésű, MÁV M275
sorozatú dízelmozdonyokkal kezdődött 1955-ben, amelyeket a típus
M.033 és M.051 jelzésű továbbfejlesztett változatai követtek, majd az
50-es évek végétől a gyártási palettán megjelentek a Vagongyár saját
szerkesztésű M.040, M.041, M.060, M.061 és M.071 jelű
mozdonytípusai is.
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Az Mk48 sorozatú mozdonyok

A mozdonyokat kézifékkel, közvetlen, és a vonatok fékezésére is
alkalmas önműködő légfékberendezéssel is felszerelték. Engedélyezett
sebességük – a műszaki leírás szerint – tolató fokozatban 30, vonali
fokozatban 50 km/h volt.

1958-ban M492,001-002 pályaszámokkal két új dízelmozdony
kezdte meg a járművek sorozatgyártását megelőzően a vonali
próbákat a hazai 760 mm nyomtávolságú hálózat nagy forgalmú
vonalain. A mozdonyokat a normál nyomtávolságú M.030 és
M.033 típusú – MÁV M28,1000 sorozatú – tolatómozdonyok
gyártásánál szerzett tapasztalatok felhasználásával szerkesztették és
építették meg a Győri Vagongyárban. A két, 135 LE (99 kW)
teljesítményű, B’B’ tengelyelrendezésű, dízel-mechanikus
mozdony a hazai keskeny nyomtávolságú hálózat nagyobb részét
alkotó, 5 tonnánál alacsonyabb tengelyterhelésű vonalak
igényeinek figyelembe vételével készült. A szolgálati tömegük nem
haladta meg a 18 tonnát, így alkalmasak voltak a helyiérdekű
jellegű személy és teherszállítást végző keskeny nyomtávolságú
vonalak mellett a nagyobb forgalmú gazdasági és erdei vasutak
vontatási feladatainak ellátására is.
A mozdonyok főkerete szabványos idomacélokból készült. A
kereszttartók kialakítása szekrénytartós kivitelű volt. A
főgépcsoportot és valamennyi segédberendezést a géptérben
helyezték el. A vízhűtő a hűtőventilátorral a főgépcsoport előtt a
géptér homlokoldalán kapott helyet. A kétszárnyú, szellőzőzsalus
ajtókkal felszerelt burkolattal készült gépteret mindkét oldalon és
elöl járda vette körül. A gépteret hátul a vezetőfülke határolta. A
mozdony vezetőfülke hátsó oldalához csatlakozó rövid orrában alul
az akkumulátor, fölötte a személyzet kényelmét szolgáló ruhás és
szerszámszekrény kapott helyet. A vezetőasztal kialakítása és a
kezelőszervek, valamint az ellenőrző és kijelző műszerek
elhelyezése a vezetőfülke mindkét oldalán lehetővé tette a

mozdonyok vezetését.
Az M492,002 pályaszámú mozdony próbaüzemben
Oroszlányban, Ubn sor. csillékből álló szénvonattal
A mozdonyok erőforrása egy 6Js 13,5/17 típusú Ganz-Jendrassik
rendszerű dízelmotor volt, amely 1500 1/perc névleges fordulaton
135 LE (99 kW) teljesítményt szolgáltatott. A motor szárazlemezes
súrlódó főkapcsoló közvetítésével hajtotta meg a négyfokozatú,
mechanikus sebességváltót. A mozdonyokat az irányváltóval közös
házba épített tolató-vonali fokozatváltó felszerelésével tették
alkalmassá a személy és tehervonati szolgálatra. A forgóvázak
kialakítása azonos volt a Széchenyihegyi Úttörővasúton 1950-ben
üzembe helyezett Bamot 841-842 pályaszámú, Ganz motorkocsik
kedvező futási tulajdonságokkal rendelkező, kétlépcsős rugózású,
hajtott forgóvázával, amelynek a különlegesen kialakított fő
kereszttartója egyben az elosztó hajtásház feladatait is ellátta.
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A két mozdonyt – a kidolgozott program szerint – a nagyobb terhelésű
hegyi pálya jellegű vonalakon: az egykori Hegyközi Vasúton, az Állami
Erdei Vasutak által kezelt Mátra Vasúton, az Oroszlányi Gazdasági
Vasúton és az alföldi vonalakon is kipróbálták.
Még be sem fejeződtek az üzemi próbák az M492 sorozatú
mozdonyokkal, amikor a MÁV 1958 novemberében, tíz M.040 gyári
típusjelzésű dízel-mechanikus erőátvitelű, keskeny nyomtávolságú
mozdony szállítására adott megrendelést a győri Vagongyárnak. Az
Mk48,1001–1010 pályaszámú mozdonyokat a motorkocsikon jól
bevált, de a mozdonyüzemben gyakran meghibásodó száraz, súrlódó
főkapcsoló helyett hidrodinamikus tengelykapcsolóval szerelték fel. A
hidrodinamikus főkapcsoló hűtési igénye miatt a mozdonyok
kedvezőbb kialakítású vízhűtővel és hosszabb motorházzal készültek.
Forgalomba állításuk a kecskeméti, szegedi, nyíregyházi és sárospataki
hálózatokon 1959 szeptemberében kezdődött el és a szállítási szerződés
szerint az év végére befejeződött. Az engedélyezett sebességük – a
műszaki leírásokban megadott érték helyett – a Műtanrendőri próbák
jegyzőkönyvei alapján csak 30 km/h volt. A rendelkezésre álló adatok és
a fennmaradt jegyzőkönyvek szerint a garanciális időszak alatt a tíz
közül két mozdony éves futásteljesítménye a 70 000 km-t is
meghaladta. Kezdeti üzemüket azonban a kiforratlan gyártási
technológiára, a különböző alkatrészek nem körültekintő kiválasztására
és a rossz gyártási minőségre visszavezethető meghibásodások
jellemezték.
A legkirívóbb az Mk48,1004 pályaszámú mozdony esete volt, amelyet
a Nyíregyházán történt üzembe helyezését követően 1959.12.23-án
hajtórúd szakadás, 1960.06.20-án hidraulikus tengelykapcsoló
meghibásodás, 1960.06.21-én kerékcsoport
szabályozás, 1960.10.25-én kipufogó szelep szakadás, 1960.11.11-én
szelepemelő görgő törés miatt kellett javításra leállítani. 1960.11.24-én, a
C-vizsga során a forgattyúszekrény felső részén repedést találtak. A
mozdonyt 1960.12.30-án a 009 számú gyári tartalék motor beépítése
után állították ismét forgalomba (kapcsolódó érdekesség, hogy a
mozdony ma a Szeged melletti Domaszéken kiállítva látható).
A garanciális javítások elvégzése után a nullszéria járműveinek
üzemkészsége egy elfogadható szintre állt be. Az üzembe helyezésüket
követően a MÁV Mk48,2011-2012 pályaszámokkal a prototípus
mozdonyokat is átvette.
A nagyvasúti dízelmozdonyokéval azonos fődarabok felhasználásával
épített kisvasúti mozdonyok a MÁV egységesítési törekvéseit
szolgálták. 1960-ban a győri Vagongyárban a MÁV és a hazai
iparvállalatok megrendelésére épített az M.030-, M.033- és M.051
típusú – MÁV M28 sorozatú – mozdonyok száma már meghaladta a
100 darabot. A MÁV 1960. március 21-én további tíz Mk48 sorozatú
mozdony szállítására adott megrendelést, a korább kiviteltől eltérően
hidraulikus erőátvitellel.
Az Mk48,1000 sorozatú mozdonyok üzembe helyezése során szerzett
tapasztalatok alapján a MÁV 22 pontban sorolta fel a szükséges
változtatásokat, amelyek közül nyolc a dízelmotorok üzemében
tapasztalt hiányosságok megszüntetésére vonatkozott. A márciusi
megrendelést 1960. november 1-jén további 30 mozdony beszerzésére
vonatkozó megbízás követte.
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Az Mk48,2000 sorozatú mozdonyokon – a dízel-hidraulikus
erőátvitelű M28,2000 sorozatú mozdonyokhoz hasonlóan – a
főkapcsoló és a négyfokozatú mechanikus sebességváltó helyére
egy hidrodinamikus nyomatékmódosítót, valamint egy irány- és
tolató-vonali fokozatváltóval egybeépített kétfokozatú mechanikus
sebességváltót építettek be. A hidrodinamikus nyomatékmodósító
hajtóműolajának hűtése a motor hűtővizének közvetítésével,
hőkicserélőn keresztül történt. A nagyobb hűtési igény nagyobb
felületű hűtő beépítését tette szükségessé, amely magával vonta a
géptér magasságának megnövelését. A jobb kilátás biztosítása
érdekében a vezetőfülkét is magasabbra helyezték. Az
üzemanyagtartály térfogatát a MÁV kérésének megfelelően 150
literről 2×250 literre növelték. A második tartályt a mozdony rövid
végén az akkumulátorok fölött helyezték el. Kis mértékben
szélesebb lett az alvázat merevítő, motorház körül futó járda is,
amely megkönnyítette az utazó személyzet számára a mozdonyok
kezelést és a karbantartó személyzet számára az esedékes
vizsgálatok és szükséges javítások elvégzését. A mozdonyok
üzembe helyezését az Mk48,1000 sorozat járműveinél tapasztalt
jelenségek kísérték. A megrendelő MÁV egyre szigorúbb átvételi
feltételek előírásával igyekezett a gyártási hibákat kiszűrni, ennek
ellenére az éves garanciális vizsgálatokon feltárt hibák javítása
továbbra is jelenős munkát adott a gyár szakembereinek.
Vélhetően a nagyobb engedélyezett sebesség miatt az Mk48,2000
sorozat járművein számottevő volt a tengelyhajtómű fogaskerekek,
csapágyak és kardánok meghibásodása. A sorozatos
meghibásodások megelőzése érdekében a megrendelő az
Mk48,2030 pályaszámtól kezdődően kisebb módosítások
elvégzését kezdeményezte a szekrény forgóváz kapcsolati

elemeken és a tengelyhajtóműveken.
Az Mk48,2001 szolgálatban a Hegyközben;
a végzet 1978-ban a Kecskeméti hálózaton érte el, baleset
miatt ekkor selejtezték
A MÁV Mk48,10 sor. dízelmozdonyok

vonóerő – sebesség jelleggörbéje

9. oldal
A MÁV a megrendelt Mk48,2000 sorozatú mozdonyok közül 196061-ben másfél év alatt összesen 39-et állított forgalomba a békéscsabai,
debreceni, kecskeméti, nyíregyházi, sárospataki, szegedi és végül a
ceglédi kisvasúton, valamint az Oroszlányi Gazdasági Vasúton.
A 2001–2010 pályaszámú mozdonyok engedélyezett sebességét a
hatósági futópróbák alkalmával – az adott hálózat jellegének
megfelelően – 35, vagy 40 km/h-ban határozták meg. Mk48,2011
pályaszámmal kezdődően azonban már minden jármű 50 km/h
engedélyezett sebességgel állt forgalomba. Üzembe helyezésük a MÁV
keskeny nyomtávolságú vonalain a személyvonatok sebességének
megnövelésén kívül lehetővé tette a tehervonatok légfékes
továbbításának általános bevezetését. Üzembe helyezésük egyben a
dízelesítési program első látványos sikere volt, mivel a nagyvasutakat 20
évvel megelőzve lehetővé tette a hazai 760 mm nyomtávolságú,
közforgalmú vonalakon közlekedő a gőzmozdonyok leállítását. Az
elavult szerkezetű motorkocsik forgalomból történő kivonása után
egységes vontatójármű park alakult ki a MÁV kisvasutak hálózatán.
Mk48,2000 sorozatú mozdonyok üzemeltek rövid ideig Budapesten az
Úttörővasút, a Szobi Gazdasági Vasút vonalain is. Az első, saját
beszerzésű mozdony forgalomba állítása után hamarosan megjelentek a
MÁV által eladott mechanikus erőátvitelű Mk48 sorozatú mozdonyok
a LÁEV hálózatán is. A győri Vagongyár 10 mozdonyt szállított a
csehszlovák erdőigazgatás számára, ezen gépek a szlovákiai erdei
vasutak vonalai álltak szolgálatba.
A mozdonyok egyetlen hátrányos tulajdonsága a géptér elejére felszerelt
homlokhűtő alkalmazásából fakadt. Nyáron a hűtővíz túlmelegedés
megelőzése érdekében a mozdonyokat a végállomásokon
homlokoldalukkal menetirányba kellett fordítani. A garanciális javítások
elvégzése után a mozdonyok üzemkészsége egy elfogadható szintre állt
be. A járművek a MÁV 760 mm nyomtávolságú, közforgalmú
vonalainak meghatározó mozdonysorozatát alkották. Üzemük azonban
mégsem volt zavartalan. Az akkor érvényben lévő szabványok előírásai
szerint a mozdonyok futásteljesítménye alapján 140.000 km-enként
esedékes D5 jelű javítások elvégzése az alkatrész ellátási gondok miatt
egyre nehezebbé és költségesebbé vált, amely együtt járt a javítások
átfutási idejének növekedésével. Közeledett a mozdonyok felújításával
járó – 8-10 évenként esedékes – első D6-jelű vizsgálatok ideje is.
A közúti program végrehajtásában időközben fontos szerepet kapott
győri Vagongyár – az 1967-ben történt gyártási jog, gyártási technológia
és know-how megvásárlása után a Rába-MAN D 2156 HM 6 típusú
dízelmotorokat nagy sorozatban készítve – megszüntette a Jendrassik
motorok alkatrészeinek gyártását és a félkész termékeket is átadta a
mozdonyok javítására berendezkedett szombathelyi Járműjavítónak. Az
alkatrészhiány a MÁV VI JaR 135/185-típusú motorokkal felszerelt,
nagy darabszámban üzemelő AB és ABy sorozatú motorkocsijainak,
valamint az M28 sorozatú mozdonyok tervszerű felújítását is
megnehezítette.
A megoldást a VI JaR 135/185 és a 6Js 13,5/17 típusú motorok RábaMAN D 2156 HM 6 típusú dízelmotorokkal történő kiváltása hozta az
említett járműveken és az Mk48 sorozatú mozdonyokon. A motorcserét
a szombathelyi Járműjavító 1971-től minden 5 és 6-os szintű javításra
beszállított járművön elvégezte. A sorozat mozdonyainak további sorsát
az 1968-as Közlekedéspolitikai koncepció túlzásokba menő
végrehajtása és a napjainkban is érezhető utóhatása határozta meg. A
MÁV által üzemben tartott vonalak bezárása után egyre több munka
nélkül maradt kisvasúti jármű jelent meg az erdei vasutak vonalain.
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Poór István, Varga Miklós, Németh Gábor, Rónai Attila, Nemes Péter

Az Mk48 403 mozdony hibridhajtásúra fejlesztése
Az EGERERD Zrt. Szilvásváradi Erdészete lehet séget kapott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázat keretén belül, egy MkŐ8-as
kisvasúti mozdony remotorizációjára, teljes felújítására, korszerűsítésére. A Szilvásváradi Erdei Vasút három darab Mk48-as mozdonyt
üzemeltet, melyek elég hányatott sors után kerültek erre a vonalra. Ezek a mozdonyok már ötven éve teljesítenek szolgálatot, ezért jelent s
megújításuk igencsak id szerűvé vált.
A 2010-es évben megvalósult az els igazi hibridhajtású MkŐ8-as mozdony átalakítás a Lillafüredi Állami Erdei Vasútnál az ÉSZAKERD Zrt.
beruházásában, szintén e pályázati lehet ség támogatásával. k úgy döntöttek, hogy a mozdonynak egy új, modernebb megjelenést alakítanak
ki, jelezvén azt, hogy ez már egy új korszak a kisvasutak életében. Azok a műszaki megoldások, amelyeket alkalmaztak a mai kor legkorszerűbb
megoldásainak tekinthet k, így alapjai teljesen jók, de ezen a gondolatmeneten kívánt az Erdészet az igényeinek megfelel en változtatni. Cél az
eredeti Mk48-as megjelenési forma megtartása mellett, a környezettudatos gondolkodás továbbvitele. Alapvet cél: a mozdony motorjának és
hajtásláncának korszerűsítése a kor környezetvédelmi elvárásainak megfelel en úgy, hogy az eredeti Mk48-as nosztalgia jelleg megmaradjon.
Az átalakítás csökkenti a környezetterhelést és a környezetszennyezést. Az elektromos er átviteljelent sen csökkenti az esetleges olajszennyezések
kialakulásának veszélyét, csökken a leveg szennyezés, a zajterhelés, a karbantartási igény, javul az energia felhasználás hatékonysága.
A korszerűsítés kivitelei tervezésében két alvállalkozó bevonására is sor került. A forgóvázak vontatómotorjainak beépítését, az új tengelyhajtások
gyártási és beépítési dokumentációját az INVENT Kft. végezte. A jármű f elrendezésének, illetve a dízel-villamos gépcsoport beépítésének a
szerkesztési munkáit, továbbá a komplett villamos hajtás és vezérlési rendszer tervezését, valamint a működtet szoftver megírását a SedulitasPro Kft. végezte.

A korszerűsítéssel kapcsolatos főbb
megrendelői elvárások

A pályázat kiírása során a jármű tulajdonosának elvárása volt, hogy
a mozdony jellege, külső jellegvonásai ne változzanak, maradjon
meg az eredeti sátor kialakítás, a nosztalgia jelleg. További elvárás
volt az elöregedett kúpkerekes tengelyhajtóművek cseréje, ami új
tengelyhajtómű tervezésé irányozta elő. Fontos követelmény volt
az új Stage IIIB emissziós normáknak megfelelő dízelmotor
beépítése részecskeszűrővel. A hajtáslánc további korszerűsítését
jelentette a villamos vontató motorok beépítése, amelyekhez
illeszteni kellett az új tengelyhajtóműveket. No és persze a
hibridhajtás, amelynek elemei: a dízelmotor, a hozzá rugalmas
tengelykapcsolóval illesztett főgenerátor, a vontatási
akkumulátorok, hajtáselektronikák, motorok, valamint ezen elemek
vezérlése.

Előkészítő munkák

Az átalakításra kijelölt Mk48-403 pályaszámú mozdony a
szombathelyi MVJ Kft.-be érkezése után teljes szétszerelésre került.
A még használható fődarabok és alkatrészek, amelyek az átalakítás
után feleslegessé váltak, visszaszállításra kerültek az üzemeltetőhöz,
és más még eredeti kialakítású Mk48-as mozdony
továbbüzemelését segítik.
A mozdony teljes szétszerelése után az alvázat, a mozdonysátrat, és
a szétszerelt forgóvázkereteket szemcseszórással Sa2 felületi
minőségben a javításra elő kellett készíteni.

Alváz munkák

Az alvázat – amelyen látszottak a hosszú üzemidő megpróbáltatásai –
kimértük, a hegesztési varratokat átvizsgáltuk, és eredeti méretre
helyreállítottuk. Az alvázon elvégeztük azokat a szükséges
átalakításokat, amelyek szükségessé váltak az új főgépcsoport és
hajtáslánc beépítéséhez. Az alvázon eredetiben megmaradó
szerelvények is felújításra kerültek, hogy még hosszú évekig
hibamentesen szolgálják a felújított mozdonyt.

Dízelmotor

A beépített Cummins QSB 6.7 dízelmotor megfelel a vasúti motorokra
érvényes EU Stage IIIB kipufogógáz emissziós előírásoknak, teljesíti a
jelenleg érvényes legszigorúbb környezetvédelmi normákat. A
dízelmotor beépítésnél alkalmazott korszerű segédanyagok hatására
megszűnik a kenőolaj, hűtővíz és tüzelőanyag csepegés. Csökken a
környezet zajterhelése. A dízelmotor alkalmas biodízellel maximum
20%-ban kevert üzemanyaggal történő üzemeltetésre a gyártómű által
előírt feltételekkel.
A motor főbb jellemzői:
Hengerek száma: 6; Teljesítmény: 201 kW; Max. nyomaték: 987
Nm/1500 1/min; Névleges fordulatszám: 2200 1/min; Emissziós
kategória: EU Stage IIIB; A motor szállítási terjedelmébe tartozik egy
emissziós kontroll rendszer, amelynek részei az alábbiak:
DDI közvetlen dízel befecskendezés; ECM elektronikus vezérlő modul;
TC turbó feltöltő; CAC töltő levegőhűtő; EGR kipufogó recirkuláció;
PTOX periódikus oxidáló csapda (dízel részecskeszűrő); DOC dízel
oxidációs katalizátor.
A dízelmotor eredetileg a hűtőegységével és különféle perifériáival
együtt segédkeretre szerelten került szállításra. A járműbe történő
beépítése így nem volt lehetséges, mivel a főgenerátor felfogatására így
nem volt lehetőség. Ezért az eredeti keret helyett egy új segédkeret került
kialakításra, amely lehetővé tette a generátor felfogatását is. Erre az új
keretre átszerelésre került a dízelmotor, és felszerelésre került főgenerátor
is.
A MÁV Vasjármű Kft.-ben a régi Mk48 403 teljesen felújított
vázszerkezetébe beépítették a Cummins dízelmotort
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Segédüzemi berendezések
Hűtőrendszer

Az új dízelmotor hűtőrendszere a segédkeretre szerelten került
kialakításra és az gyárilag szerelve érkezett. A mozdonyon két hűtőkör
található, amelyek a vízhűtéses vontatómotorok megfelelő üzemi
hőmérsékletét biztosítják. Ezek a hűtőkörök forgóvázanként kerültek
kialakításra, és egy-egy villamos hajtású ventillátorral szerelt
hűtőegységből, keringető szivattyúból illetve csővezetékből állnak, egyegy hűtőkör kettő vontatómotor hűtését látja el.

Gázolajrendszer
A dízel-villamos hajtásra átalakított forgóvázba
tengelyenként egy-egy villamos motor/generátort
tervezett be a Sedulitas-Pro Kft.

A mozdonyon új gázolajtartály kerül kialakításra, ~ 300 liter térfogattal. A
tartály a régi hajtómű helyén az alvázba került beépítésre. A beépített
gázolajos fűtőberendezés szintén ebből a tartályból kapja az
üzemanyagot.

Levegőellátás

A régi légsűrítő helyett a rövid oldali géptér alsó szintjébe került
beépítésre az új rotációs elven működő Ganz-Air BRQ 4/10/35 típusú
légsűrítő villanymotoros hajtással.

Fékberendezés

A pneumatikus fékberendezés elemei a járművön az eredeti kivitelűek
maradtak, és teljes javítás után kerültek ismét felszerelésre. A D2
fékezőszelep áthelyezésre került a vezetőpultba, a könnyebb
kezelhetőség és mindkét oldali elérhetőség miatt.

Vezetőfülke

Megnövelt kapacitású akkumulátort rejtő tároló
szekrény
a géptérben található

Mozdonyszekrény

A mozdonyszekrény a megrendelő igénye szerint az eredeti kivitel
maradt, a nosztalgia jelleg megőrzése miatt. A mozdony sátor
teljesen felújításra került, és csak azok az átalakítások történtek
meg, amelyek a beépített új segédüzemi berendezések biztonságos
üzemeléséhez szükségessé váltak pl. szellőző nyílások. A rövid
oldali gépteret megosztottuk a felső térbe került beépítésre a
klímaberendezés kompresszora és kondenzátora, az alsó részben a
légsűrítőnek és a fűtőberendezésnek alakítottunk ki helyet.

A vezetőfülke fő vonalaiban az eredeti kivitel maradt. A vezérlőpult
áttervezésre került, ide került beépítésre a D2 fékezőszelep, a kapcsolók,
és visszajelzők panelje, valamint a színes kijelző, amelyről a vontatási
paraméterek, és egyéb információk olvashatók le a mozdony üzemével
kapcsolatban. A kontrollerek a vezetőpult két oldalára kerültek
felszerelésre, és mivel a pótfék szelepek az eredeti helyükön az ablaknál
maradtak, lehetővé teszik a kétkezes vezetést is. A vezetőállás
komfortosabbá tétele érdekében beépítésre került a WEBASTO által
szállított FRESCO 6000 split klíma berendezés, amely úgy lett
elhelyezve, hogy az a jármű külső jellegét nem változtatja meg. A
vezetőfülke fűtésére a WEBASTO által biztosított Air Top EVO 3900-as

Forgóvázak, tengelyhajtások

A forgóvázakat az alvázhoz hasonlóan átvizsgáltuk és
helyreállítottuk. A forgóvázak eredetiben maradó berendezései pl.
mechanikus és pneumatikus fékberendezés, csapágyvezetés,
rugózás teljes felújításra került. A forgóvázkeret eredeti lehajtó háza
átalakításra került. Elmaradt a „lehajtó ház” funkció, helyette
„csak” a forgóváz főkereszttartó funkció maradt meg, ami kisebb
átalakítás után a függőleges nyomatéktám bekötési pontjainak
adott még helyet. A kerékpárokról leszerelésre kerülnek a régi
kúpkerekes tengelyhajtóművek, és azok helyére került felszerelésre
az új három fokozatú 19,5-ös módosítású homlokkerekes
tengelyhajtás. A tengelyhajtásokat a forgóváz keretre szerelt
(tengelyenként egy darab) villanymotor hajtja meg 385 mm-es
kardántengelyen keresztül. A tengelyhajtóművek nyomaték
támmal kerülnek kikötésre a forgóváz kerethez.

meleg levegős fűtőkészülék került beépítésre.
A megújult vezetőasztalon található a fedélzeti számítógép
színes kijelzője
A vezetőállásba beépítésre került két hosszirányban állítható és tengelye
körül elforgatható GRAMMER vezetőállás szék is. A vezetőfülke
hangszigetelését közvetlen a lemezre felvitt Dinafon 100 dübörgés gátló
anyag biztosítja, a gépterek felől külső-belső oldalon, az oldalfalakon
belső oldalon felszerelt, kassírozott hő, és hangszigetelő lemezzel
egyetemben.
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A jármű villamos hajtásrendszerének és
vezérlésének kialakítása

Festés

A mozdony fő energiaforrását egy dízel-villamos generátor csoport
adja. A vontatási akkumulátor DC hálózata és a generátor
háromfázisú kimenete között egy tirisztoros áramirányító teremt
kapcsolatot. Az áramirányító a bemenetére kapcsolt 3×400 V
feszültségből a kimenetén szolgáltatja a változtatható feszültségű
egyenáramú teljesítményt a hajtásrendszer táplálására és a vontatási
akkumulátorok töltésére. A működtetés központja a járművezérlő
berendezés, a mozdony mozgását a járművezető a fülkében
elhelyezett menet-fék kontroller kezelésével kezdeményezheti. A
jármű bekapcsolását követően a működési mód és irány
kiválasztása után a kontroller menet pozícióba történő
mozgatásával kezdeményezhető a mozdony indítása és gyorsítása
illetve fék pozícióba mozgatásával az elektrodinamikus fékezés.
Amennyiben nincs semmilyen hiba a vezérlő bekapcsolja vontatási
körök nagyáramú kontaktorait, képzi a szükséges alapjelet a
dízelgenerátor gépcsoport, valamint az áramirányító számára és
engedélyezi a hajtáselektronikák működését. A járművezérlő a
kapott kontroller alapjeleket feldolgozza, meredekség korlátozás és
gyorsulás (pörgés/csúszás) korlátozás után képzi a hajtásrendszerek
számára az egyedi vonóerő alapjelet és CAN vonalon átküldi őket.
Mind menet, mind pedig fék pozícióban a – a menetiránynak
megfelelő – kontroller kar elmozdulásának teljes tartományában a
berendezés folyamatos analóg jelet szolgáltat a járművezérlő
számára, így pontosan beállítható a kívánt vontató vagy fékező
nyomaték. A vezérlő a maximális 30 km/h sebesség elérésekor
korlátozza a vonóerőt. A mozdony alapvetően két üzemeltetési
móddal rendelkezik, úgymint akkumulátoros és hibrid üzem.
Mindkét üzemben megvalósítható a hatásos villamos fékezés
egészen 2 km/h sebességig.

Hibridüzem

A mozdony normál üzemmódja a hibrid üzemmód. Ekkor a
hajtás- és segédüzemi rendszer párhuzamosan kap tápellátást a
dízel-generátor és a vontatási akkumulátor felől. A járművezérlő
berendezés úgy alakítja ki az energia felhasználást a forrásokból,
hogy azokkal az elméleti optimális üzemanyag fogyasztást
lehessen megközelíteni, elérni.
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A jármű fényezését a megrendelő által előírt színterv szerint végeztük
RAL 2002 színű festék alkalmazásával készítettük el.

A mozdony megérkezése Szilvásváradra

Összefoglalás

A MÁV Vasjármű Kft. a szerződéskötéstől számítva alig hat hónap alatt
elkészítette a mozdonyt. A vasúti jármű innovációban ez a rendkívülinek
számító igen rövid kivitelezési idő megkövetelte a fejlesztésben
résztvevők szoros és napi szintű együttműködését. Így a vasúti
hibridhajtások technológiában hazai úttörő cégnek, a Sedulitas-Pro Kft.
magyar mérnökeinek megfeszített munkáját is dicséri. A cég magyar
mérnökei korábban többek között a Lillafüredi Állami Erdei Vasút
hibrid mozdony megtervezésében és kivitelezésében bizonyították
képességüket. A sikeres innovációhoz szükség volt többek között az
INVENT Kft. tervezői odaadó gondos munkájára is, amely szintén
hozzájárult a MÁV Vasjármű Kft.-nek a Szilvásváradi Állami Erdei
Vasút részére gyártott hibrid mozdony határidő történő elkészítéséhez. A
szerződéskötéstől alig hat hónap alatt elkészült mozdony szeptember
28-án leszállításra került szolgálati helyére, és már számos
menetrendszerint közlekedő szerelvény továbbításán van túl, sikerrel.

Akkumulátoros üzem

A mozdonyba egy nagy kapacitású és ciklusszámú (hosszú
élettartamú) vontatási akkumulátor telep lett beépítve.
Alkalmazásával csökken az üzemanyag felhasználás, valamint
lehetőséget nyújt az elektrodinamikus fékezés megvalósítására. Az
elektrodinamikus (villamos) fékezéssel biztosítható a vonat lejtőn
haladásakor a sebességtartó fékezés (vonattömegtől és
lejtőmeredekségtől függően), valamint a mechanikus fékkel történő
lassító fékezés kiegészítése esetleg teljes helyettesítése kb. 5 km/h
sebességig, így csökken a mechanikus fék elhasználódása. Az
akkumulátorok alkalmazásával lehetőség nyílik arra, hogy
végállomásokon a mozdony körüljárásokat illetve telephelyen a
kisebb mozgásokat tisztán villamos táplálással valósítsák meg
leállított dízelmotorral. A mozdony villamos rendszere lehetővé
teszi, hogy a vontatási akkumulátorokat 3×400 V-os hálózatról –
külső, speciális töltő alkalmazása nélkül – fel lehessen tölteni.

A műszaki vizsgára előkészített mozdony vizsgaútjára indul
Szilvásváradon.
Fényképek:
Bakos Attila, Horváth Attila, Németh Gábor, Kovács Károly
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13. oldal

Az Mk48 403 forgóváz egyedi villamos hajtásúra átépítve
A remotorizált mozdony fő adatai:
Tengelyek száma: 4
Tengelyelrendezés: Bo’Bo’
Nyomtávolság: 760 mm
Ütközök közti hossz: 8965 mm
Legnagyobb magasság: 3415 mm
Legnagyobb szélesség: 2390 mm
Névleges kerékátmérő: 700 mm
Bejárható legkisebb pályaív sugár: 50 m
Szolgálati tömeg: 17,6 t
Legnagyobb tengelyterhelés: 44 kN
Maximális engedélyezett sebesség: 30 km/h
Indító vonóerő: 62 kN
Dízelmotor: CUMMINS QSB6.7
Hengerek száma: 6
Teljesítmény: 204 kW
Max. nyomaték: 987 Nm/1500 1/min
Névleges fordulatszám: 2200 1/min
Emissziós kategória: EU Stage III B
Főgenerátor állandó teljesítmény: 160 kW
Névleges feszültség: 3×480 V
Névleges frekvencia: 60 Hz/1800 1/min
Működési frekvencia tartomány: 40-60 Hz

Vontatómotor: 4 db folyadékhűtéses motor
Vontatómotor állandó teljesítménye: 30 kW/db
Vontatómotor max. teljesítménye: 50 kW/db
Vontatómotor max. nyomatéka: 330/Nm
Vontatási akkumulátor: Litium alapú energia-tároló
Cellák: 96 db, sorba kötve
Kapacitás: 90 Ah
Kapocsfeszültség: 270-390 V DC
Max. kisütő áram: 270 A folyamatos
Max. töltő áram: 270 A (3C)
Tengelyhajtómű: Háromfokozatú homlokkerekes
Módosítás: 19,5
Légsűrítő: Ganz Air BRQ 4/10/35TFH
Szállítás: 0,53 m3/min
Üzemi nyomás: 8 bar
Hajtó motor: 3×400 V, 50 Hz, 4 kW
Hőntartó berendezés: WEBASTO Air Top 3900
Maximális fűtési teljesítmény: 3,9 kW
Klímaberendezés: WEBASTO Fresco 6000
Maximális hűtési teljesítmény: 1,8 kW
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Gondos Árpád
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Csolnoki beszámoló a 2012 évről

A munkához, közösségünk a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület,
támogatása 2012-re is változatlanul 48.000 Ft volt, melyből egy
részt csiszológép felújításra, és a mozdonyok karbantartásához
félprofi minőségi BETA márkájú dugókulcskészlet, továbbá
festékek és egyéni védőeszközök (pl. szemvédő) vásárlására
fordítottunk.

BM50 1961/28 dízel: Kemencén több helyről, de sikerült összeszedni a
hiányzó alkatrészeket:
kézi indítószerkezet a körmös kioldóval és kurblival;
biztonsági vízszintmérő;
egy sérült levegős szelep.
Jól sikerült szeptemberi bányásznapi rendezvényünk.
Ismét szerepeltünk a MAVOE 2012-es vasútmodell kiállításán, ahol
függővasút, személyszállító kötélpálya, kézzel tologatható és
akkumulátoros játékvasút szerzett örömet a kisebbeknek. A nagyobbak
két régiséggel játszhattak: egy 1960-as évek eleji Triang angol H0 (1:87)
és egy 1962-es szovjet 0 (1:45) méretű vasúttal, ez utóbbiból terepasztal
lesz. Társkiállítónk volt a Pilisszentiváni Általános Iskola is néhány
makettel és különböző technikákkal készült rajzokkal. Az alkotások
közül néhányat szeretnénk tartósan is bemutatni.
Jó volt újra látni a KBK-s 0e keskenynyomközű modul terepasztalt.

A GANZ 9 tonnás mozdony külső felújítása a nyári kánikula és jó
minőségű, nagy hatású vegyi festékoldó hiánya miatt megszakadt.
A géptér alapozása majdnem kész, hátra van még a vezetőfülke és
az ott levő korlát alapozása, a teljes színre festés két réteg
magasfényű szürke színt fog kapni; továbbá az ablakok pótlása – a
régi üvegek nagyon koszosak, ill. a gittelés bontásakor több meg is
sérült. Ezt megpróbáljuk házilag megoldani, vannak
üvegmaradékaink, igaz azok közönséges épületablakok, nem pedig
járműüvegek.
December 1, Borbála-nap: ismét sokan eljöttek, az időszaki kiállítások
terme teltházas lett; egy helyi fiatal festőművész kiállítását lehetett
megnézni, továbbá a múzeum egy újabb, nagy teremmel bővült, a
műszaki kiállítással, ahol láthatóak pl. külszíni és földalatti telefonok,
MAVOX hangosbeszélő (nemcsak a MÁV, hanem pl. az ózdi
salakfeldolgozó, az Ajkai Szénbányák is használta, sőt Ajkán tovább is
fejlesztették), kutatófúrógép és külfejtésekben használt exkavátor
működő modelljei, szállítási térképek fényképekkel (pl. Dorogi
Homokvasút), illetve ha készen lesz, két bányászati témájú terepasztal is.
Modellezésben támogatónk a Magyar Vasútmodellezők és
Vasútbarátok Országos Egyesülete, pontosabban gyűjteményünk a
MAVOE 1-es helyikör állandó kiállítása lesz (klubdélutánok: minden
olyan csütörtökön, ami nem esik tanítási szünetre; Bp. V. kerület Sütő
utca 1, Református Gimnázium ebédlője 17-19-ig).

A GANZ 9 tonnás vezérállása, az ablak alatti polc várja vissza
a kontrollert, az előtérben a kézifék kereke.

Az idei KBK-s segítők közül szeretnék néhányat név szerint
megemlíteni:
Bacsinszky Tibor, Budapest – modellezés, szállítás
Molnár Márk és Tóth Gabriella, Sárisáp – szállítások, Ganz mozdony
vezetőfülke belső festés
Karap Krisztián, Budapest – pénzbeni támogatás intézése,
járműfelújítások támogatása
Rózsahegyi Károly, Diósd: G9T elektoromos felújítás
Szűcs Zoltán, Budapest – szállítások, kemencei anyaggyűjtés
Tóth Gábor, Biatorbágy – szállítások, kemencei anyaggyűjtés
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Boros Péter emlékére
December közepén érkezett a szomorú hír, hogy elhunyt Boros
Péter, a Betonplasztika Kft. ügyvezető igazgatója és a Kemencei
Erdei Múzeumvasút egyik nagy támasza. Segítségének
köszönhetően épülhettek újjá 2007-ben a kisvasút 4-es és 5-ös
teljesen elpusztult hídjai, s indulhatott meg rajtuk a forgalom
Feketevölgyig, a mai végállomásig.

Boros Péter
Született: 1952. szeptember 19. Rábacsécsényben
Elhunyt: 2012. december 16.
Iskolai végzettsége: Budapesti Műszaki Egyetem (1976)
Szakképzettsége: okleveles építőmérnök
Munkahelyei:
 Hídépítő Vállalat Budapest - 2 évig munkahelyi
mérnök, majd építésvezető
 Betonplasztika Kft. 1994-2012, ügyvezető igazgató
Gazdag életútja során számos országos jelentőségű műtárgy
felépítésén, felújításán dolgozott. Számunkra legkedvesebb két
munkája a Kemencei Erdei Múzeumvasút 4-es, 5-ös hidak építése
(2006-2007) Munkái mellett szívesen támogatott sportklubokat,
sportrendezvényeket, szakmai eseményeket szponzorált, maga is
aktívan sportolt.
Szívügye volt a kemencei kisvasút, amíg betegsége lehetővé tette
számára a kisvasúti történéseknek aktív részese volt. Péter érdeme,
hogy a 4-es és 5-ös hidak megépülhettek, és a kemencei kisvasút a
Feketevölgyig közlekedhet.
Egy hídépítésben gazdag életút után, hosszas betegségét
méltósággal viselve, csendesen eltávozott az égi hídépítők és
kisvasutasok közé 2012. december 16-án.

15. oldal

Szülőföld látogatás a 100. születésnapon – a
SCHÖNBRUNN gőzhajó Budapesten
Na de hogy kerülnek a (kis)vasutasok a fedélzetre?

Nos, a műszaki örökséget őrző civil közösségek világa kicsiny, s
mindenki ismer mindenkit. Tényleg. Tavaly a LÁNG rajzmentés (mint
erről a múlt évi első számunkban beszámoltunk) idén pedig egy közös
öröm, az Óbudán épült és ma is aktív SCHÖNBRUNN lapátkerekes
gőzhajó látogatása Budapesten, hozott össze minket. A hajónak pedig
komoly vasutas kötődése van, üzemeltetője ugyanis egy elsődlegesen
vasútbarát szervezet az Österreichische Gesellschaft Für
Eisenbahngeschichte. A méltó fogadásról a Zoltán Gőzös Közhasznú
Alapítvány SOPRON vontatóhajója gondoskodott, a min a Magyar
Hajózásért Egyesület, a TIT Hajós Hagyományőrzők mellett a
Kisvasutak Baráti Köre Egyesület és a Magyar Vasútmodellezők
Országos Egyesülete érdeklődő tagjai is helyet kaptak. Van némi
szimbólumértéke, hogy az üdvözlő vízsugarat a MAVOE főtitkára,
tehát egy vasutas emelte fel. Tényleg.
Csodás volt látni, bejárni, és egy kis budapesti séta idejére, utazni a szép
hajóval, gyönyörködni a megmentett műszaki emlékben, s együtt örülni
az elhivatott üzemeltetőkkel.
A hajóról többet tudni akarók a www.hajocsavar.hu oldalról
elérhető Magyar Hajóregisztert böngésszék!

16. oldal
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A XIX. Kárpát-medencei Kisvasúti Találkozó programja
Budapest, Keleti Pályaudvar kultúrterme, február 6. szerda
930 – 1000 : regisztráció és érkezés
1000 : megnyitó
1015 –től : meghívott szakmai vendégek előadásai, vasutak képviselőinek beszámolói,
hozzászólások
a szünetekben kötetlen gondolatcserére is lehetőség nyílik
1600 :a találkozó zárása
Jegyzeteim:
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