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I. Vágánykapcsolások 
 
 
Feladatuk: 
Lehetővé teszik a vasúti járművek, illetve szerelvények számára a vágányokon 
való áthaladást. 
 
Eszközei: 
a. kitérők, 
b. tolópadok, 
c. fordítókorongok, 
d. deltavágányok, … stb. 

 
 
 









a) A kitérő 

3 fő részből áll: 
• váltó, 
• keresztezés, 
• a közöttük lévő vágányrész. 
 
 
 



A kitérő fontosabb elemei: 
• 2 mozdulatlan tősín, 
• mozgó csúcssín, 
• sínszékek, 
• a 2 csúcssín együtt mozgását segítő összekötő rudazat, 
• váltóállító készülék. 

 
 
 
 
 
 tősín 

csúcsmenet 

gyökmenet 



 
A jármű 2 féle módon közelítheti meg a váltót: 
• gyökmenetből, vagy 
• csúcsmenetből. 

 
A váltó feles állása: 
Egyik csúcssín sem simul a tősínhez. Ilyekor a kerekek a tősíneken gurulnak. 
Ha a jármű csúcsmenetben halad, akkor kifog siklani. 
 
okozhatja: 
• a sínszékek (amin a csúcssínek mozognak) elhanyagolt tisztítása, kenése 
• a tősín és a csúcssín közé kerülő idegen anyag 
• gondatlan váltóállítás 
 

Váltófelvágás: 
A jármű gyökmenetben fut rá a helytelenül álló váltóra és kerekeivel maga 
állítja át azt. A váltó súlyozott karját nem fogja tudni  átállítani, ez a 
váltóberendezés tönkremenetelét eredményezheti. 







 
A kitérőket számokkal jelölik. Vasútállomásokon 1-200-ig szokták ezeket 
jelölni. Az állomás kezdőpont felőli végén a páros, a másik végén a páratlan 
számúak vannak. Az állomás felezővonala felé haladva a számozás nő. 
 
Kitérők védelme télen: 
Télen a behavazott, lefagyott váltó nehezen, vagy nem is állítható. 
 
Ilyenkor a teendők: 
• próbaállítás, 
• kézi eltávolítás, 
• mozgó hóolvasztó gép, 
• váltómelegítő berendezés alkalmazása. 
 
 



Különféle kitérők: 



A kitérők típusai: 
 

• Egyszerű egyenes kitérő 

 
 
• Egyszerű átmenőköríves kitérő 

 
 
 

• Ellenkező görbületű egyenes kitérő 

 
• Íves kitérő 

 
 
 

• Összefont kitérő 
 
 

• Átszelési kitérő 
• Tolósínes kitérő 



Átszelési kitérő: 



A kitérő legfontosabb adata: 
• a kitérő sugara és hajlása, 
• az alj típusa, 
• a sínrendszer, 
• a kitérő típusa. 

 
Normál nyomtávolságú pályák esetén a szokásos, közönséges kitérősugár R = 200 m 
körüli érték. A legkisebb kitérősugár R = 190 m, ennél kisebb sugarú kitérőket 
állomásokon csak különleges esetekben, inkább iparvágányokon, vagy még inkább 
ipartelepek belső hálózatain használnak. 
Az állomások bejárati kitérőjének sugara R = 300 m, ennél nagyobb, akár jóval nagyobb 
sugarú kitérőket olyan helyen építenek be, ahol nagyobb a sebességi igény 
kitérőirányban is. 
 
A kitérőben R sugár mellett megengedhető v sebesség (km/h) értéke: 
 
 
Ezek szerint egy 200 méteres sugarú kitérőnél a legnagyobb sebesség: 40 km/h. 



b) Tolópadok 

A tolópadok olyan vágánykapcsolások, melyek  párhuzamos vágányokat 
kötnek össze. Ezzel a berendezéssel szerelvény nem, de bizonyos vasúti jármű, 
kocsi átmozgatható egyik vágányról a másikra. Műhelyeknél fordul elő. Lehet 
kézi, vagy gépi erőhatású. 
 
 



c) Fordítókorong 

Jellemzői: 
• sugár irányú vágányok összekapcsolását biztosítja, 
• csak bizonyos járművek esetén működik, 
• főleg vontatási telepeken alkalmazzák, 
• kézi, vagy gépi erővel mozgatható, 
• vasúti jármű megfordítását is szolgálja. 
 
 
 





d) Deltavágány 

Jellemzői: 
• állomásokon kívül két vasútvonalat köt össze, 
• a vonatok így elkerülhetik egyes állomásokat, 
• az állomások terhelését csökkenteni fogja, 
• a forgalmat gyorsítja, 
• vasúti jármű megfordítását is szolgálja. 

 
 
 
 



II. A váltó 

A MÁV vonalain használt váltók egy része távirányítással működik, de még 
találkozhatunk a kézi állítószerkezetekkel is. Pontos tervezést igényel a 
szerkezet, hogy a váltásnál a csúcssínek a helyükre kerüljenek és ott stabilan 
rögzüljenek. Ez utóbbi segítésére szolgál a kézi váltó állítókarján elhelyezett 
súlykörte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A váltó lehet központi vagy helyszíni állítású. A központi állítású váltók állítása 
történhet elektromosan vagy vonóvezeték segítségével. 



 

A váltó részei 
 

1. Váltórész 
A váltórészben található a két külső, folytatólagosan és szilárdan lekötött tősín, és ezek 
között állítható a két mozgatható csúcssín. A csúcssíneket egy vagy több 
csúcssínösszekötő rúd köti össze. A váltórész alkatrészei még a tősíneket és 
csúcssíneket alátámasztó sínszékek, a zárt csúcssínt a tősínhez támasztó támtuskók, 
valamint itt található a csúcssíneket mozgató váltóállító szerkezet is. 
 
A váltó, a csúcssín kialakítását tekintve kétféle lehet: 
• rugalmas, 
• forgócsapos (gyökcsapos) váltó. 

 
A csúcssíneket a váltóállító szerkezet rudazatok segítségével állítja át. Az átállítás során 
az egyik csúcssínt felnyitja, egyúttal a másikat (ami eddig nyitva volt) a mellette 
található tősínhez szorítja és ebben az állapotban rögzíti. 
 



 

2. A közbenső rész 
A közbenső rész a váltó legegyszerűbb része, négy darab közönséges pályasínből 

áll. Technikai okokból, elsősorban a szerkezetek egyszerűsítése miatt a hazai 
kitérőkben nincs síndőlés, tehát a síneket függőlegesen építik be. Mivel a négy sínszál 
a közbenső részben azonos aljakra vannak lekötve, nincs az íves részben túlemelés 
sem. 
 

3. Keresztezési rész 
A keresztezési részben, pontosabban a keresztezési középrészben a két sínszál 

metszi egymást, ezért itt mindkét irányban lehetővé kell tenni a nyomkarimák 
áthaladását. Emellett biztosítani kell az áthaladó kerék alátámasztását és vezetését. 

A feladatot a keresztezési csúcs és a mellé meghatározott nyomcsatorna-
szélességgel elhelyezett két könyöksín látja el. A könyöksín átengedi a nyomkarimát és 
hordja a széles járófelületű kerekeket. Mivel a könyöksíneknél a kerék tekintélyes 
hosszban nem kap vezetést, a keresztezési rész külső sínszálai mellett vezetősíneket 
alkalmaznak. A vasúti kerékpár egyik kerekének belső lapja a vezetősínhez súrlódva a 
másik kereket a csúcstól elhúzza, ennek hiányában a vezetés nélkül maradt kerék 
nyomkarimája rossz irányba térne, vagy szétverné a keresztezés csúcsát. 
 



III. Vágányátszelés 
 
 
Olyan vasúti szerkezet amely két vágány 
szintbeli keresztezését biztosítja. Az átszelés 
irányeltérítést nem tesz lehetővé. 
 
A vágányátszelésnél a két vágány négy 
sínszála négy pontban metszi egymást, amely 
keresztezések közül kettő egyszerű 
keresztezés, kettő pedig kettős keresztezés. 
 
 
 
 



Az átszelések típusai: 
 
• kisszögű átszelés, 
• nagyszögű átszelés, 
• ívesített átszelés, 
• köríves átszelés, 
• vágánymegszakítás nélküli átszelés. 

  
 
 kisszögű átszelés, 

kettős vágánykapcsolatban 



A fontosabb vágány sínszálait nem szakítják meg, az alárendelt vágányban 
pedig felfutótuskókat alkalmaznak. A vasúti kerekek  nyomkarimái nincsenek 
teherviselésre méretezve, ezért az alárendelt vágányon csak kis sebesség 
esetén alkalmazható, az ilyen átszeléseket különböző fontosságú, főleg 
normál és keskeny nyomtávú vasutak keresztezésénél használják. 





video1, video2 

https://www.youtube.com/watch?v=7Kdn1YSrf6Y
https://www.youtube.com/watch?v=RxkcrqhaWqs


Köszönöm a figyelmet! 


