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1/51-001-99 PKP  Sínek 36 m hosszig 2 rétegben, 2 forgózsámoly nélküli forgóvázas pőrekocsira rakodva 

1/51-002-99 PKP  Sínek 36 m hosszig 1 vagy több rétegben több pőrekocsin 

1/51-001-08 PKP  Közép- és durvalemezek (olajozatlan) 

1/3154-001-19 UTZ  Folyamatos öntésű acélrudak magas oldalfalú acél-, ill. fapadlós kocsiba 

1/54-001-03 CD  Acélcsövek nyergelten, E kocsikba rakodva  
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1/2180-005-16 DB  Lemezcsomagok halmazokba rakodva, áthelyezhető oldalrakoncás kocsiban keresztkötésekkel 
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1/55-a-14 RCH  Acéltekercsek (olajozatlan) fa- vagy acélbölcsőn 
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6/2180-003-16 DB  Betonlapok különleges palettákon 
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6/81-101-11 ÖBB  Beton zajvédő falak szállító állványokon 

6/87-001-06 SNCF  Tetszőleges típusú betonaljak 

6/2181-101-18 ÖBB  Gipszkartonlapok 

7. Járművek és kerekes eszközök 

7/2180-001-16 DB  Önjáró és hozzákapcsolt pótkocsis kerekes járművek 

7/2180-001-17 DB  A US Army nyerges vontató szerelvényei a rövid kapcsolat fölé rakodva 

7/88-001-87 SNCB  4-6 tonna tömegű aratógép, kerekek nélkül 
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7/2180-105-16 DB  Gépjárművek kizárólag zárt vonatokban 

7/2180-106-16 DB  Legfeljebb 2200 kg tömegű és 1585 mm minimális nyomtávú gépjárművek 

7/2180-101-17 DB  Gépjárművek Laaeks 553 und Laaes 556 típusú kocsikon rakodási helyzetben 

7/2180-102-18 DB  Legfeljebb 2800 kg tömegű elektromos járművek kizárólag kerékelőtétekkel és befékezéssel biztosítva 
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9.1/87-002-96 SNCF  Halmazba rakodott cserefelépítmények – nagy konténerek 
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10. Hordók 

11. Rakodólapos áruk 
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100/81-001-97 ÖBB  Fatörzsek, csövek, tartók, szőnyegek 

100/81-002-97 ÖBB  Lemeztekercsek nyergelten rakodva 

100/82-001-04 CFL  Hengerelt drótkötegek két rétegben, keresztirányban különleges felépítésű 
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100/83-002-04 FS  80, 90, 108 m hosszúságú sínek szállítása különleges építésű kocsin 

100/87-001-96 SNCF  Kerekes járművek, mezőgazdasági gépek és traktorok 

100/87-002-96 SNCF  Kerekes járművek és gépek kerekeken 

100/87-001-01 SNCF  Személygépkocsik nagy-Britanniai komp- és Csalagút közlekedésre alkalmas 
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100/87-001-02 SNCF  Személygépjárművek és kisteherautók 

100/88-001-95 SNCB  Félpótkocsik 

200. Különleges berendezések 

200/54-001-96 CD  Forgózsámolyok 

200/81-001-96 ÖBB  Legalább 8 mm vastagságú durvalemezek 

200/81-001-03 ÖBB  Egyszer használható kötözőszerek alkalmazása lekötözésekhez „Model 

2002” poliészter heveder 

200/83-001-79 FS  6:10 szélesség/átmérő arányú lemeztekercsek a kocsi keresztirányában 

200/83-001-00 FS  Vasúti járművek kerékpár alkatrészeinek szállítására és tárolására szolgáló 

állványok 

200/83-001-02 FS  Vasúti járművek kerékpár alkatrészeinek szállítására és tárolására szolgáló 

állványok 

200/87-011-96 SNCF  Kábeldob acélékek 

200/87-013-96 SNCF  Propán- vagy butánpalackok fém állványban 

200/87-101-96 SNCF  36 – 75 m hosszú sínek oldalrakoncás forgóvázas pőrekocsin 

 

 



 

 

 

Alkalmazási irányelvek 
 

a Rakodási Szabályok utasítás Rakodási példák c. kötetéhez 

 

 

A Rakodási szabályok 2. kötetétől eltérő egyéb rakodási módok és rakománybiztosítások is megengedettek, ha 

azok figyelembe veszik az 1. kötet előírásait. Ez érvényes akkor is, ha különlegesen berendezett kocsikat hasz-

nálnak, amelyek más módon szavatolják az üzembiztonságot. 

A vasúti vállalkozások esetenként más rakodási módokról vagy különleges berendezésű kocsikról adnak ki 

színes rakodási példákat. A színek jelentése: 

 kék  = az 1. kötet valamennyi alapelvét betartották, valamennyi vasúti vállalkozásra érvényes; az UIC-

nek kell megküldeni és az UIC honlapján hozzáférhetők; 

 rózsaszín  = az 1. kötettől való eltérésekkel, az érintett vasúti vállalkozásokkal meg kell állapodni; a megál-

lapodásban részt vevő vasúti vállalkozásoknak kell megküldeni, az UIC honlapján a rakodási példa számát, 

címét és a kapcsolattartó nevét teszik hozzáférhetővé; 

 sárga = az 1. kötettől való eltérésekkel, csak a példát kiadó vasúti vállalkozás vonataiba sorozott kül-

deményekre érvényes. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rakodási információk 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Kielégítő súrlódási ellenállás nélküli áruk, mint pl.: 

 papír- és acéltekercsek (1. kép) 

 szánra (állványra) rakodott áruk (2. kép) 

 folyamatos öntvények 

A súrlódást növelő alátétek a rakomány csúszási útjának csökkentésére, vagy a keresztirányú elmozdulásá-

nak1 megakadályozására szolgálnak. 

 
A kocsi kiválasztása 

Magas-, alacsony oldalfalakkal, vagy rakoncákkal felszerelt kocsik rakodógerendák, valamint bölcsők nél-

kül. 

 
Rakodási mód 

Hengeres rakományegységek keresztirányban fektetve, nyergelve 

Papírtekercsek állítva 

szánokon csúszást lehetővé rakodási mód 
 
Biztosítás 

A biztosítás a súrlódást növelő alátét segítségével megemelt súrlódási tényező által történik. 
 

Kiegészítő adatok 

A µ súrlódási tényezőnek a DB TL 918248 sz. műszaki szállítási feltételei alapján legalább 0,7-nek (azonos 

súrlódó párok esetén) kell lennie. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerint végzett ütköztetési kísérletnél 

 Hosszirányban 11 km/h sebességig a csúszási út akár 50 %-kal csökkenthető. 

 Keresztirányban nincs elmozdulás 

 
 

1. Kép 

                                                      
1 A súrlódást növelő anyagok önmagukban nem elegendőek az áru kocsiról való leesésének vagy a rakszelvényen való 

túlnyúlásának megakadályozásához. Ezt pl. a falakkal vagy a rakoncákkal kell megakadályozni. 

① 
② 

③ 

Rakodási példa:      
0 

2180-001-16 

 Súrlódást növelő alátétek 



 

 

 

 

 

 

 

 
2. Kép 

 
 
 

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Montan 

Mainz, 31.08.2016  

 

 

Rakodási példa: 
0 

 
2180-001-16 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
0 

 
80-001-08 

   



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Darabáru, pl. papírtekercsek és fűrészáru csomagok 

Rögzítő- és kötözőanyagok 

 

A kocsi kiválasztása 

Fedett, nagyrakterű eltolható oldalfalú kocsik, helyzetmeghatározó furatokkal ellátott acél padlószegély le-

mezekkel (továbbiakban szegélylemez) felszerelve. 

Pőrekocsik T, dupla T, vagy U profilokból épített hossztartókkal 
 

Biztosítás 

Szegélylemezbe akasztott gurtnihorgok által  

 
1. kép 

Kocsitípus Üzembentartó Furatközép távolság 

A [mm] 

Furatszélesség B 

[mm] 

Furathosszúság C 

[mm] 

Szegélylemez 

vastagság D 

[mm] 

Hbillns 302/303 DB 41 26 37 15 

Hbbi(ll)ns 305/306 DB 45 26 43 15 

Habbi(ll)ns345/346 DB 47 26 53 16 

Hbbins 22.5 t RSL AAE 45 26 43 11 

Hbbins 25 t RSL AAE 45 26 43 11 

Habins 25 t RSL AAE 45 26 37 7,5 

Habbiins 15 TWA 45 26 43 10 

Habis 6/8 TWA 40 25 36 16 

 
Gurtnihorgok a kocsi hossztartó vízszintes élébe akasztva 

 
2. kép 

① 

① 

② 

② 

Rakodási példa:      
0 

80-002-16 

 
Ideiglenes gurtnihorgos lekötések 



 

 

 
Az Rlmmps 651, Rs-u 659, Rmms 662-664, Remms 665, Rs 671, Res 675-677, Rs 680, 684/685, Res 

686/687, Rps 688 és Rs 689 kocsitípusok hossztartója 13 mm vastag.  

A Sa(hl)mm(n)ps 706 sorozat hossztartója 18 mm, a Sa(h)mms(-t) 709/710 sorozat hossztartója 19 mm, az 

Snps 719 sorozat hossztartója pedig 26 mm vastag.  

Az Rbns 641/646, Rns-z 643 és az Sns 727 sorozatok esetében a profilvastagság 22 és 30 mm között válto-

zik. 

 

Kiegészítő adatok: 

A gurtni horgoknak illeszkedniük kell a szegélylemezek furataiba, vagy a hossztartó profiljához és a horog-

nak húzási irányában kell terhelve lennie. Azokat nem szabad a csúcson keresztül terhelni. 

A horgoknak azok akaratlan kiesése ellen biztosítással kell felszerelve lenniük. E biztosítás nélküli horgokat 

a rögzítési pontoknál megfelelő módon (pl.: drót, kábel, zsinór által) kiesés ellen biztosítani kell. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Legnagyobb ütközés: 11 km/h 

A gurtni horgok nem sérültek és nem mozdultak el. 

 

 

Kiadó vasútvállalat:  DB Cargo AG 

 

Rakodási példa, melyet elfogadott: az öszes vasútvállalat 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Montan 

Mainz, 31.08.2016  

 

 

 

Rakodási példa: 
0 

 
2180-002-16 

 

 

 

 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
0 

 
80-001-11 

   



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Darabáruk kötési pontokkal 

Nehéz egyes darabok, vagy rakományegységek 

 

A kocsi kiválasztása 

Kikötést lehetővé tevő eszközökkel felszerelt kocsik 

 

Rakodási mód 

Kikötözések az UIC Rakodási szabályok 1. kötet 5.4.4. bekezdés alapján kivitelezve 

 
Biztosítás 

A felhasználandó gurtni-mennyiséget hosszirányban oldalanként 4000 daN szakítóerő esetén az alábbi táb-
lázat tartalmazza: 
 

Tömeg 1 szál Hurok 
3 t-ig 2  
5 t-ig 4 2 
7 t-ig  3 

10 t-ig  4 
 
A gurtnik közvetlenül csak olyan élekre fektethetők, melyek sugara legalább 10 mm. Egyéb eltérő esetben 
élvédőt kell használni. 

Függőleges kötési szög:  α = 20° – 65° között 

Vízszintes kötési szög: β = 6° – 55° között 

A gurtnik megfeszítéséhez csak a racsnis feszítőmű alkalmas. 

 

Rakodási példa:      
0 

2180-003-16 

 
Kikötözések poliészter kötözőgurtnikkal kötöző-

gurtnikkal 



 

 

Kiegészítő adatok 

Hurokként megfeszített heveder esetén a szakítóerő duplán figyelembe vehető. A horgok felvarrása nem 

szükséges. Az ilyen kötések sokoldalúan felhasználhatók és azok egyes részei egyszerűen kicserélhetők.  

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Legnagyobb ütközés: 11 km/h 

Sem a rakomány sem a gurtnik nem sérültek. 

 

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Montan 

Mainz, 31.08.2016 

 

Rakodási példa: 
0 

 
2180-003-16 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
0 

 
80-002-04 

   



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Darabáruk kötési pontokkal 

Rögzítő- és kötözőszerek 

 

A kocsi kiválasztása/Rakodási mód 

Fedett, nagy rakterű eltolható oldalhalú kocsi padlóban lévő kötözőszemekkel, ill. homlokfalakban lévő kö-

tözőgyűrűkkel 

 
1. táblázat 

Kocsitípus Darab A 

[cm] 

B 

[cm] 

C 

[cm] 

D 

[cm] 

Terhelés I 

[t] 

Terhelés II 

[t] 

Hbis 

294/295 

12 Ö 47 380 192 112 5 10 

Hbbins 

305/306 

12 Ö 76 155 262 136 10 20 

Habbins 

345/346 

12 Ö 175 343 254 117 5 10 

Habbins 

344 

38 Ö1 

8 R2 

kb. 50 cm-re a homlokfaltól, majd 120 – 120 -…-50 cm 

120 és 180 cm-re a padlótól 
10t 

5t 

20t 

10t 

 

 

 
 

                                                      
1 padlóban 
2 homlokfalon 

Rakodási példa:      
0 

2180-004-16 

 Rögzítési pontok ki- és lekötözésekhez kötözőgurt-

nikkal 

 



 

 

Forgóvázas, négytengelyes pőrekocsi kötözőszemekkel-, horgokkal, gyűrűkkel 

Kocsitípus Darab A 

[cm] 

B 

[cm] 

C 

[cm] 

D 

[cm] 

H 

[cm] 

J 

[cm] 

K 

[cm] 

L 

[cm] 

M 

[cm] 

N 

[cm] 

O 

[cm] 

P/R/S 

[cm] 

T 

[cm] 

Res 

638/640 

32 Ö*              

Rmms 

662 

12 H 75 250 155           

Rmmss 

663 

14 

Hb 

150 200 270           

Rmms 

664 

14 H 104 215 270           

Rmms 

665 

12 H 

12 Ö 

150 200 210   32 256 210 245 210 256  32 

Rs 668-

671 

32 R*              

Rs 675 32 Ö*              

Rs 676-

678 

36 Ö*              

Rs-u 

659 

22 R*              

Rs 680 14 Ö              

Rs 684-

685 

4 R 

18Hb 

230 225 250 210 80         

Rs 686-

687 

18 Ö 

18Hb 

228 210 210 210  32 200 230 210 210 280 210 32 

Rs 689 18Hb 230 210 210 220          

 

Lekötöző berendezéssel felszerelt kocsik 

Rbns 641 

42 Ö(b) a kocsiközéptől: 109(119) -120(110) - 130 - 120 - 122 - 120 - 105 - 132 -120 - 146 cm 

+ 8 Ö lehajtható alacsony homlokfalban 22 cm-re a padlótól 

Rns-z 643 

40 Ö a kocsiközéptől: 49 - 130 - 98 - 90 - 100 - 96 - 85 - 99 - 118 - 152 cm 

+ 8 Ö lehajtható alacsony homlokfalban 22 cm-re a padlótól 

Rbns 646 

400 a kocsiközéptől:56-113-113-113-113-108-108-192-166-144 cm 

+ 8 Ö lehajtható alacsony homlokfalban 22 cm-re a padlótól 

Jelmagyarázat (1 és 2. táblázathoz): 

Ö(b) rögzítőszem (kocsi közepétől kezdve) 

R rögzítőgyűrű 

H(b) rögzítőhorog (kocsi közepétől kezdve) 

* Átmérő 16 mm, terhelés 3 t  

 



 

 

,

 
 
Biztosítás 

Az UIC Rakodási szabályok 1. kötet szerint 
 

Kiegészítő adatok 

Használati utasítás  pont szerinti kocsik esetén a homlokfal belső oldalán és az oldalfal középső oszlopán 

lévő ábrán található. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

11 km/h sebességig sem a rögzítőeszközök, sem a rakomány nem sérült. 

 

 

 

Rakodási példa, melyet elfogadott: az összes vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat:  DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Montan 

Mainz, 31.08.2016 

 

Rakodási példa: 
0 

 
2180-004-16 

 

 

 

 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
0 

 
80-003-04 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

Fémtermékek 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

25- 36 m hosszúságú sínek lyukakkal, vagy azok nélkül 

23-25 m hosszúságú sínek kizárólag a felsőbb rétegben, fejjel lefelé rakodhatók 

A kocsi kiválasztása 

Alacsony–oldalfalú vagy rakoncás pőrekocsi lehajtható homlokfalakkal 

A csavarkapcsokat úgy kell összehúzni, hogy az ütközők enyhén benyomódjanak, azaz a kapcsolás szoros 

legyen. 

Rakodási mód 

A síneket amennyire lehetséges két azonos szélességű rétegben egymás mellé állítva és egymásba forgatva 

kell rakodni  

 
Az egyes rétegeket egymástól kocsinként 2-2 közbetétfával (min. 12 x 8 cm, vagy kétszer 8 x 8 cm) kell el-

választani egymástól. 

A közbetéteket a rakoncák között középre kell elhelyezni. 

A továbbítás során a sínek ellentétes irányú elcsúszása egymás alatt +- 30 cm mértékben engedélye-

zett. 

 
Hosszirányban a sínek és a kocsi homlokfala közötti szabad tér min. 50 cm kell legyen 

Függőlegesen a sínek és a kocsipadló, valamint a lehajtott homlokfalak között min. 5 cm szabad teret kell 

hagyni. 

A rakományt legalább kocsinként 2 alátétre kell rakodni (min. 12 x 12 cm), melyek közül az legalább egyi-

ket minden esetben a forgócsapok közelében kell elhelyezni. 

A szélső alátéteket minden esetben úgy kell pozícionálni, hogy az alsó réteg túlnyúlása az alátétek középvo-

nalán a rakodáskor legalább 1-3 m legyen. 

Az alátéteket biztosan kell a kocsipadlóhoz rögzíteni, a hosszukat úgy kell megválasztani, hogy rakoncától 

rakoncáig, ill. oldalfaltól oldalfalig érjenek. 

A kocsipadló védelme érdekében az alátétfák alá U acélt kell helyezni.  

Az alátétek 1 vagy 2 darabból készülhetnek, feltéve, hogy az U acél és az alátétek közötti szélességkülönb-

ség mindkét esetben legfeljebb 40 mm. 

Az alátéteknek keményfából kell készülniük. Puhafából készült alátéteknak lemezzel, vagy U acéllal lefedve 

kell lenniük. 

Az alátétek kenhetők.  

Amennyiben az alátét két darabból áll, a második fadarab hossza nem lehet rövidebb, mint  szerinti távol-

ság. 

Biztosítás 

Az alsó réteg sínvégeit támasztékok biztosítják.  

A rakoncák, vagy oldalfalak és a rakomány közötti távolság legalább 35 cm.  

 

Rakodási példa:      
1 

51-001-99 

  

 Sínek 36 m hosszig 2 rétegben, 2 forgózsámoly nélküli forgóvázas pőrekocsira rakodva 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
A  szerinti méret és a rakomány közötti játék összesen rakodáskor 5 cm, határátmenetben 10 cm lehet. 

A felső réteget központosan kell felrakodni és keresztirányú elmozdulás ellen az alátétek fölött drótkötések-

kel biztosítani kell.  

Minden egyes sínréteget mindkét végén drótkötésekkel össze kell kötni és pedig 

lyukakkal 

lyukak nélkül 

Kötések távolsága a sínvégektől lyukak nélkül kb. 50 cm. 

 

⑪ 

⑫ 
⑬ 

⑭ 



 

 

Minden sínréteget dróttal mindkét végén össze kell kötni, és keresztirányú kötésekkel a kocsi közepe felé 

rögzíteni.  

Minden sínréteget a kocsik között 2 és mindkét réteget 4 ø6 mm-es dróttal össze kell kötni.  

A közbetétek keresztirányú elmozdulását tuskók korlátozzák, melyeket a sínekhez képest 5 cm-es ⑰ távol-

ságban kell elhelyezni és átmenő anyáscsavarral kell rögzíteni. ⑯ 

 

 
Kiegészítő adatok 

A kocsik terhelése legfeljebb a mértékadó terhelési határ 85 %-a. 

A felső réteg alsóhoz képesti keresztirányú elmozdulása legfeljebb 10 cm lehet.  

A rakomány határállomáson való átadásakor az alátétfák egyikének tönkremenetele nem visszautasítási ok. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

- 

 

Értesítés egy rakodási módról: 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: Valamennyi RIV tagvasút 

 

Kiadó vasútvállalat:  PKP CARGO 

 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
51-001-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
001 

 
51-001-89 

   

⑮ 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Sínek legfeljebb 36 m hosszal 

23-25 m hosszúságú sínek kizárólag a felsőbb rétegben, fejjel lefelé rakodhatók 

A kocsi kiválasztása 

Forgóvázas pőrekocsi rakoncákkal és lehajtható homlokfalakkal 

A csavarkapcsokat úgy kell összehúzni, hogy az ütközők enyhén benyomódjanak, azaz a kapcsolás szoros 

legyen. 

Rakodási mód 

A kocsik rakfelületét szükséges esetben azonos magasságra kell hozni 

Síneket egymás mellé kell állítani, legfeljebb 4 rétegben. 

 
A rakomány és kocsipadló, ill. rakomány és lehajtott homlokfal között egy legalább 5 cm-es függőleges 

szabad teret kell tartani. 

A rétegeket egymástól kocsinként 2 közbetéttel kell elválasztani. A közbetéteket úgy kell elrendezni, hogy 

azok két szomszédos rakonca közötti távolság közepén feküdjenek.  

A rakomány alátétekre (rakodógerendák, vagy külön alátétfák) kell fektetni, kocsinként 2-t kell használni, 

melyeket a forgócsapok közelében kell elhelyezni.  

A külső alátéteket mindig úgy kell elrendezni, hogy rakodáskor az alsó réteg túlnyúlása a szélső alátéteken 

legalább 1, legfeljebb 3 m-nek kell lenni. 

Az alátéteket biztosan a kocsipadlóra kell rögzíteni; azoknak rakoncától szemben lévő rakoncáig kell érni-

ük. 

A sínek csúszási viselkedésének megkönnyítése érdekében az alátétek felületei kenhetők.  

Szabad tér hosszirányban a sín és a szélső kocsi homlokfala között legalább 50 cm.  

Rakodási példa:      
1 

51-002-99 

  

 Sínek 36 m hosszig 1 vagy több rétegben több pőrekocsin 

 

 

 

 

 

 



 

 

Biztosítás 

Keresztirányban minden réteg sínvégeit kitámasztásokkal kell biztosítani, melyeknek a rakoncáktól kb. 10 

cm szabad teret kell biztosítaniuk.  

A kitámasztásokat a rakoncákkal szilárdan össze kell kötni és az alsó élüknek 5 cm-rel mélyebben kell len-

nie, mint az alsó sínréteg felfekvő felülete. 

 
 

Ha a legfelső rétegben lévő sínek a rakomány mindkét végén elhelyezett oldalsó kitámasztásoknak nincse-

nek nekifektetve, akkor a szélső közbetétek tartományában  

 legalább 2 db ø5 mm drótból készült összekötéssel kell biztosítani, melyeket ezen kívül a szemben lé-

vő rakoncákhoz ki kell kötni.  

 

A közbetétek keresztirányú elmozdulását tuskók korlátozzák, melyeket a sínekhez képest 5 cm-es távolság-

ban kell elhelyezni és átmenő anyáscsavarral kell rögzíteni. 

Minden réteget a kocsik között 1 ø8 mm-es, vagy 2 ø5 mm-es dróttal össze kell kötni.  

 

 

 

 

 



 

 

 
Kiegészítő adatok 

A kocsik terhelése legfeljebb a mértékadó terhelési határ 85 %-a. 

A felső réteg alsóhoz képesti keresztirányú elmozdulása legfeljebb 10 cm lehet.  

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

- 

 

Értesítés új rakodási módról 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: Valamennyi RIV tagvasút 

 

Kiadó vasútvállalat:  PKP 

 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
51-002-99 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Különböző szélességű  (rakományszélesség nem haladhatja meg a rakfelület szélességét) olajozatlan kö-

zép- és durvalemezek 3-18 m közötti hosszal. 

A kocsi kiválasztása 

Alacsony–oldalfalú vagy rakoncás pőrekocsi fa padlóval 

Rakodási mód 

A lemeztáblákat halmazba egymásra rétegelve, vagy egymásba csúsztatva közvetlenül kocsipadlóra, vag

 y négyszög keresztmetszetű, szélesebbik oldalán fekvő puhafából készült alátétekre kell rakodni ( , 

, ).  

A lemezek a szélső alátéten mintegy 50 cm-el nyúljanak túl. 

Az egymásba nyúló halmazokat legalább három helyen kell összekötni, amelyek közül egy az átlapolásnál 

készítendő.  

Kötözőszerként –szövött heveder/műanyagszalag élvédővel, (szakítószilárdság minimum 1400 daN) hasz-

nálható.  

Különböző szélességű lemezek rakodása esetén a szélesebb lemezeknek alul, a keskenyebbeknek felül kell 

feküdniük . 

Rakomány nem lehet magasabb, mint a homlokfal magassága. 

A rakomány vége és homlokfal között nem szükséges szabad teret hagyni  és  

Ha a lemeztáblákat alátétfákra rakodjuk, a túlnyúló rakományvégeket hosszirányban elhelyezett, az alátét-

fákkal megegyező magasságú, fákkal kell alátámasztani. 

Biztosítás 

 Kocsi hosszirányában 

Homlokfalakkal és rakoncákkal 

 Kocsi keresztirányban 

Oldalfalakkal, vagy rakoncákkal. Amennyiben a rakományegységet csak két rakonca biztosítja, a leme-

zeknek a rakonca középvonalán legalább 50 cm-el túl kell nyúlniuk.  

Ha a rakomány rakoncáktól, oldalfalaktól keresztirányban mért távolsága nagyobb, mint 10 cm, akkor a 

Rakodási Szabályok I. kötet 5.4.3 pontjának megfelelő vezetőfák által. 

Az egyes csomagokat 6 m hosszúságig minimum két helyen, 6 m hosszúság felett minimum három he-

lyen össze kell kötni.  

A rakomány vége és a kötözés közötti távolság legalább 50 cm legyen. 

 

Rakodási példa:      
1 

51-001-08 

  

 
Közép- és durvalemezek (olajozatlan) kötözőgurt-

nikkal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás és rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 lapokat. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

 

 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: Valamennyi RIV tagvasút 

 

Kiadó vasútvállalat:  PKP CARGO 

 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
51-001-08 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Különböző hosszúságú és átmérőjű (148 – 260 mm) folyamatos öntésű acélrudak 

 

A kocsi kiválasztása 

Magas oldalfalú kocsi acél-, ill. fapadlóval 

 

Rakodási mód 

A rudakat nyergelten, legfeljebb 3 rétegben alátétekre, szorosan és központosan a rakfelület teljes hosszúsá-

gán és szélességén egyenletesen kell elosztani.  

 

Rendszerint a rakománynak azonos átmérőjű és hasonló hosszúságú egységekből kell állnia: 

- Olyan esetekben, amikor különböző átmérőjű, vagy hosszúságú egységeket rakodnak be,  

 a nagyobb átmérőjű és hosszúságú egységeket az első rétegbe, 

 a többi egységet átmérővel és hosszúsággal csökkenő sorrendben a további rétegekbe 

kell rakodni. 

- A kerék/kerékterhelés viszonyra vonatkozó határérték átlépését megelőzendő, egy réteg kizárólag azo-

nos átmérőjű és megközelítőleg azonos hosszúságú egységekből állhat. 

 

A 4 alátétet egyenként egy darabból álló, EN338 szabvány C24 szilárdsági osztályába tartozó négyszög ke-

resztmetszetű, legalább 6 cm vastag és 10 cm széles fából kell készíteni. 

Az adott esetben a kocsipadlóra szögezett alátéteket (a beépítés miatti csekély eltéréseket kivéve) kereszt-

irányú játék nélkül az oldaloszlopok közé a kereszttartókra kell fektetni és lehatőség szerint a rakhosszon 

egyenletesen kell elosztani.  

Az első réteg egységeinek a szélső alátéteken legalább 50 cm-rel kell túlnyúlniuk. 

 

A rakománybiztosításhoz (összekötözés) 2 szövött-, vagy műanyag hevedert, szakítóerő az egyenes ágban 

legalább 5000 daN, előfeszítőerő legalább 500 daN kell használni.  

Faékek. A kocsi oldalfalai és az első réteg külső egységei között azonos távolságot kell hagyni, melyet az 

alátétekre szögelt faékek segítségével kell rögzíteni: 

 

8 faék – oldalanként 4 4 faék, oldalanként 2, melyeket a szélső alátétekre 

kell elhelyezni 

 

A rudaknak a szélső alátéteken legalább 50 cm-rel kell túlnyúlniuk.  

 

Szabadon tartandó tér a homlokfalakhoz képest: 

 

50 cm 0 cm 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatokban továbbított kocsik 

 

 

Rakodási példa:      
1 

3154-001-19 

  

 
Folyamatos öntésű acélrudak magas oldalfalú acél-, ill. fapadlós kocsiba 



 

 

 

Biztosítás 

A rakomány ki- és lekötés nélkül, az UIC Rakodási szabályok 1. kötet 5.5 pont szerint lehetséges 

hosszirányú elcsúszással van biztosítva.  

 

Kiegészítő adatok 

Rakománybiztosítás az EN16860 szabvány szerint. 

A kocsi terhelése végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

Egyszer használható kötözőszer végett lásd a 0.6 rakodási információt. 

Súrlódás, súrlódási tényező végett lásd a 0.8 rakodási információt. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Az ütköztetési kísérletet és a próbafutást elvégezték, azok eredményét a Román Vasutak hitelesítő szerveze-

te által 2019.08.22-én kiadott 3011-29.2 számú jeletés tartalmazza. 

 

Értesítés egy rakodási módról 

Rakodási példa, melyet elfogadott: összes UIC vasútvállalat 

 

 

Kiadó vasútvállalat: UTZ – Unicom Tranzit SA 

2020. 01. 10. 

 

Rakodási példa: 
1 

 
3154-001-19 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Tetszőleges felületi minőségű és átmérőjű csövek (karimával, vagy anélkül) 

A kocsi kiválasztása 

Magas oldalfalú kocsi fa-, vagy vegyes padlóval (Es, Eas-u) 

Rakodási mód 

A csöveket: 

 az alsó rétegben közvetlenül kocsipadlóra, vagy alátétfákra kell rakodni 

 szorosan egymás mellé a teljes rakszélességet kitöltve, vagy 

 nagyobb átmérő esetén mindkét oldalon az oldalfalaknak fektetve és azonos csövek közötti hézagokkal 

(a hézagok méretét ékek biztosítják) 

 Az oldalfalaknak fektetve, vagy 

 az oldalfalaktól függőleges közbetétfákkal elválasztva 

 A felső rétegeket nyergelten kell kialakítani; a nyeregben lévő cső átmérője nem lehet nagyobb a nyerget 

képző cső átmérőjénél, a rakomány magassága a falak fölött legfeljebb a rakszélesség 1/3-a (nagyjából 

90 cm), 

 túl kell nyúlniuk az alátéteken legalább 50 cm-rel. 

Az alátéteknek egészséges, sérülésmentes fából, négyszög keresztmetszettel kell készülniük és a szélesebbik 

oldalukra kell fektetni azokat. 

Függőleges közbetéteket az oldalajtók tartományán kívül, a halmazvégektől legalább 50 cm-re kell elhe-

lyezni, eldőlés ellen biztosítani kell 

Szabadon tartandó terek leg-

alább1: 

 kezeletlen csövek esetén: 

 zsírozott, vagy sima bevonatos csövek esetén: 

 

                                                      
1 Lökésre érzéketlen áruknál kivételesen el lehet tekinteni a szabad tér biztosításától. Ebben az esetben ajánlott a 

rakomány és a homlokfalak közötti terekbe rugalmas anyagot helyezni. 

30 cm 0 cm 

50 cm 0 cm 

Rakodási példa:      
1 

54-001-03 

  

 Acélcsövek nyergelten, E kocsikba rakodva 

 

 

 

 

 

 



 

 

Biztosítás 

 A falakkal, vagy függőleges közbetétekkel, ahol a nekifektetett csöveknek legalább átmérőjük felével 

biztosítva kel lenniük. 

 zsírozott, vagy sima bevonatos csövek esetén 

súrlódást növelő közbetétekkel (μ min. 0,7) 

 

 A halmazt szövött hevederekkel, vagy rakománybiztosító szalagokkal (szakítóerő legalább 3000 daN) 

le kell kötözni; lekötések száma: 6 m-ként 1, de halmazonként 2, halmazvégektől mért távolság nagy-

jából 50 cm. 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás és rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 lapot. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Ütköztetési próbát nem végezték el. A rakodási mód és az áru biztosítása megfelel a Rakodási szabályok 1. 

kötetben lefektetett alapelveknek. Az üzembiztonságot eredményes próbaszállítások igazolják. 

 

 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: Minden RIV vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat:  CD CARGO 

 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
54-001-03 

 

 

 

 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Tetszőleges felületi minőségű és átmérőjű csövek (karimával, vagy anélkül) 

A kocsi kiválasztása 

Magas oldalfalú kocsi fa-, vagy vegyes padlóval (Es, Eas-u) 

Rakodási mód 

A csöveket közvetlenül kocsipadlóra, vagy alátétfákra szorosan egymás mellé kell rakodni 

 egy vagy több rétegben, lehetőleg a teljes rakszélességben elosztva, a csövek középvonalai egymás fö-

lött helyezkedjenek el 

 a falak fölött legfeljebb 1 nyergelt réteggel 

 A csőkarimák és –tokok nem érinthetik egymást. (váltakozó véggel kell azokat felrakni) 

 A csövek az alátéteken és közbetéteken legalább 50 cm-rel nyúljanak túl 

 A kocsi végén szabadon tartandó tér1: 

 felületkezelés nélküli csöveknél: 30 cm 

 zsírozott, vagy fényes felületű csöveknél 50 cm 

0 cm 

0 cm 

 Az alátéteket és a közbetéteket egészséges, sérülésmentes fából kell készíteni, négyszög keresztmet-

szettel, egy darabból. A szélesebbik oldalukra kell azokat fektetni 

 az alátét– és a közbetétfák, valamint az oldalirányú ékek száma 

 15 t tömegig rétegenként legalább 2 

 15 t rétegenkénti tömeg fölött rétegenként legalább 4 (2 ikeralátét) 

 az alátétfákat legalább 4 szöggel kell rögzíteni (5 mm-es átmérő, beütési mélység min. 40 mm). 

 

 

                                                      
1 Lökésre érzéketlen áruknál kivételesen el lehet tekinteni a szabad tér biztosításától. Ebben az esetben ajánlott a 

rakomány és a homlokfalak közötti terekbe rugalmas anyagot helyezni. 

Rakodási példa:      
1 

54-002-03 

  

 Acélcsövek rétegesen, E kocsikba rakodva 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Biztosítás 

 valamennyi csőréteget faékekkel (játék nélkül) biztosítani kell 

 a közbetéteken alulról és felülről el kell helyezni az ékeket 

 az ék szélessége egyezzen meg az alátét–, illetve a közbetétfa szélességével 

 az ék magassága legalább 12 cm, az ékszög kb. 35° 

 az ékeket mindkét oldalról rögzíteni kell 

 a falakon belül 

szögekkel 

A szögek száma ( 5 mm) oldalanként és rétegenként, 1500 kg-onként 1 (a rétegenként biztosítan-

dó tömeg, adott esetben a nyergelten elhelyezett csövek tömege is); a szögeket egyenletesen el kell 

osztani, ékenként legalább 4 szög szükséges (2 belülről és 2 kívülről), függőlegesen beütve, leg-

alább 40 mm mélyen. 

 a falak fölött (a csövek átmérőjük több mint felével túlnyúlnak a falakon) 

a  szerint szögelve, továbbá két oldalról elhelyezett, 3 mm vastag, acél összekötő lemezekkel, 

amelyeket a közbetétfákhoz kell csavarozni; a 6 mm átmérőjű és 60 mm hosszú csavarokból minden 

összekötő lemezhez 9-et kell felhasználni. (3-3-3-at az ékekhez és a közbetéthez) 

 zsírozott vagy fényes felületű csöveknél súrlódást nö-

velő közbetétet kell felhasználni ( min. 0,7) 

   

 a nyergelten felrakott réteget a hordozó réteggel legalább kétszer, feszítőműves hevederrel (szakítóerő 

legalább 4000 daN), vagy legalább négyszer, rakománybiztosító szalaggal (szakítóerő legalább 2000 

daN) össze kell kötni 

 a halmazokat feszítőműves hevederrel (szakító erő legalább 4000 daN), vagy legalább négyszer, ra-

kománybiztosító szalaggal (szakítóerő legalább 2000 daN) le kell kötni,  

 ha a csövek az oldalfalat átmérőjük több mint felével túllépik, vagy 

 ha a szabad tér a kocsi végén kisebb, mint az  

szerinti 

 

 zsírozott vagy fényes felületű csöveknél zsírozott vagy fényes felületű csöveknél súrlódást 

növelő közbetétek nélkül 

A csővégektől mért távolság nagyjából 50 cm 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás és rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 lapokat. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Ütköztetési próbát nem végezték el. A rakodási mód és az áru biztosítása megfelel a Rakodási szabályok 1. 

kötetben lefektetett alapelveknek. Az üzembiztonságot eredményes próbaszállítások igazolják. 

 

 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: Minden RIV vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat:  CD CARGO 

 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
54-002-03 

 

 

 

 

⑪ 

⑫ 
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Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Egyes lemeztekercsek, vagy több (keskeny, azonos átmérőjű) tekercs egy kötegben összekötözve 

Lemeztekercseket: 

 a kerület mentén kétszer, 

 olajozott lemezből készült tekercseket kiegészítőleg a tekercslyukon kersztül háromszor, 

 több lemeztekercset a tekercslyukon keresztül négyszer 

kell összekötni. 

Kötözőszer: acélszalag (szakítóerő legalább 1400 daN egyes-, 2000 daN több tekercs összekötése esetén) 

Tömeg egyenként és csoportonként legfeljebb 30 t.  

A lemeztekercs, vagy köteg szélessége legalább az átmérő 5/10-e, legfeljebb 1670 mm. 

A lemeztekercs, vagy köteg átmérője  

 legalább 1173 mm,  

 legfeljebb 1867 mm. 

 

A kocsi kiválasztása 

Fapadlós kocsi alacsony-, vagy magas oldalfalakkal (E…, K…, R…, Tams).  

A havat, jeget és az árumaradványt a rakodást megelőzően a kocsipadlóról el kell távolítani. 

A berendezés felépítése 

Különleges fém nyeregállvány lemeztekercsek szállításához. A talpak hegesztési varratokkal vannak ellátva, 

melyek a nyeregállvány hossz- és keresztirányú csúszását gátolják. 

A nyeregállvány sajáttömege: 830 kg. 

A függőleges oszlopok nyílásai kizárólag az üres nyeregállvány mozgatását szolgálják.  

A működtetés kizárólag az állvány üres állapotában engedélyezett. 

 

 

Rakodási mód 

Az üres nyeregállványt közvetlenül a kocsipadlóra, 

 hosszirányban, az állvány hossztengelyével pontosan a kocsi hossztengelye fölé, 

 előnyös, ha az állványokat a kocsi forgóvázaira pozícionálják, 

 ill. a (kis abc tábla által megengedett terhelhetőség mértékéig a kocsi közepére is lehetséges  

rakodni. 

Rakodási példa:      
1 

54-001-08 

  

 
(Olajozott és olajozatlan) lemeztekercsek különleges nyeregállványokon 

 

 

 
 



 

 

 

Szabadon tartandó tér legalább 

 

1,5 m 0,5 m 

 

A lemeztekercset/lemeztekercseket az állvány nyergébe kell rakodni. A tekercs tengelyének a kocsi hossz-

irányába kell esnie. 

A tekercset a bölcsőben úgy kell elhelyezni, hogy a lemezszalag külső vége lehetőség szerint alulra essen. 

A lemeztekercsek nem feküdhetnek fel a kocsipadlón. 

 
Biztosítás 

 a kocsi hosszirányában 

 Nyeregállványokat a talpakon lévő hegesztési varratok által, egyébként csúszást lehetővé tevő ra-

kodási móddal. 

 Rakományt a nyeregállvány oszlopok és a tekercs közé elhelyezett, legalább 10x10 cm keresztmet-

szetű élekkel határolt keresztfákkal. 

 kocsi keresztirányában 

 Nyeregállványokat a talpakon lévő hegesztési varratok, azok hiányában vezetőfák által. 

Vezetőfák: legalább 5 cm vastagságú, 3 cm hatásos magasságú, szögekkel rögzített (szögek átmé-

rője legalább 5 mm, száma: 1500 kg rakománytömegenként 1 szög, azonban fánként legalább 2) 

 Lemeztekercs/lemeztekercseket az állvány nyerge által. A nyereg hatásos magassága a nyergelt le-

meztekercs átmérőjének 1/12-e, de legalább 120 mm. 

 

 

 

 

 



 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 lapot. 

Áru letakarása 

Szükség esetén a rakomány az időjárás hatásai ellen az állványhoz rögzítendő vízálló takaróanyaggal védhe-

tő. 

Üres állványok visszaküldése 

 fapadlós, alacsony, vagy magas oldalfalas nyitott kocsikban (E…, K…, R…), 

 A nyeregállványok egymáshoz képest 90°-al elforgatva egymásba halmazolhatók, 

 1 halmaz legfeljebb 3 db-ból állhat 

 
A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

 legerősebb ütközés: 10 km/h, 

 legnagyobb csúszási út a kocsi hosszirányában: 15 cm, az ütköztetés következtében sem a kocsi, sem 

az állvány, sem a rakomány nem sérült meg. 

 

 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: Minden RIV vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat:  CDC 

 

ČD Cargo, a.s 

Generaldirektion 

Jankovcova 2c 

CZ - 170 00 PRAHA 7 

Praha, 31.3.2008 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
54-001-08 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
54-001-00 

   

 



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Egyes lemeztekercsek, vagy több keskeny, azonos átmérőjű tekercs egy kötegben összekötözve (olajozatlan, 

durva felületű) 

Lemeztekercseket: 

 a kerület mentén kétszer 

 több lemeztekercset a tekercslyukon keresztül négyszer 

kell összekötni. 

Kötözőszer: acélszalag (szakítóerő legalább 1400 daN egyes-, 2000 daN több tekercs összekötése esetén) 

Tömeg egyenként és csoportonként legfeljebb 35 t.  

A lemeztekercs, vagy köteg szélessége legalább az átmérő 5/10-e, legfeljebb 1600 mm. 

A lemeztekercs, vagy köteg átmérője  

 legalább 1250 mm,  

 legfeljebb 2100 mm 

 

A kocsi kiválasztása 

Nyitott, ill. nyitható tetejű forgóvázas kocsi alacsony-, vagy magas oldalfalakkal, fa-, vagy vegyes padlóval. 

A havat, jeget és az árumaradványt a rakodást megelőzően a kocsipadlóról el kell távolítani. 

A berendezés felépítése 

A berendezés talpakkal és egy a lemeztekercs tárolására és biztosítására szolgáló bölcsővel ellátott acél nye-

regállvány. A talpak hegesztési varratokkal vannak ellátva, melyek a nyeregállvány hossz- és keresztirányú 

csúszását gátolják. 

A nyeregállvány  

 hossza: 1850 mm 

 szélessége: 2600 mm 

 sajáttömeg kb: 1240 kg. 

 terhelhetősége: 35000 kg. 

A függőleges tartók nyílásai kizárólag az üres berendezés mozgatását szolgálják.  

A nyeregállványt a rakomány bölcsőben való elmozdulása ellen 2 ütközővel szerelik fel. Az ütközőket a ra-

komány mindkét oldalán a lehető legszorosabban kell elhelyezni és a bölcső rakfelületén a következő bevá-

gásokban be kell dugni. 

A működtetés kizárólag az állvány üres állapotában engedélyezett. 

     

Rakodási példa:      
1 

54-001-09 

  

 
Lemeztekercsek (olajozatlan, durva felületű) különleges nyeregállványokon 

 

 

  

 

 



 

 

Rakodási mód 

Az üres nyeregállványt közvetlenül a kocsipadlóra, a kocsi hossztengelyére szimmetrikusan, 

 a bölcső nyílásával a kocsihossztengelyhez képest keresztirányban, vagy 

 falakkal felszerelt nyitott kocsi (E…, T…) esetén hosszirányban is lehetséges, 

 előnyös, ha az állványokat a kocsi forgóvázaira pozícionálják, 

 a megengedett terhelhetőség mértékéig (kis abc tábla) a kocsi közepére is lehetséges  

rakodni. 

Szabad tér legalább 1,5 m 

A lemeztekercset/lemeztekercseket a bölcsőbe tekercstengellyel/tekercstengelyükkel a nyeregállvány hossz-

tengelyére szimmetrikusan kell rakodni.  

A tekercset a bölcsőben úgy kell elhelyezni, hogy a lemezszalag külső vége lehetőség szerint alulra essen. 

A lemeztekercsek nem fektethetők a padlóra. 

 

 
Biztosítás 

 a kocsi hosszirányában 

 Nyeregállványok  

csúszást lehetővé tevő rakodási mód esetén a kocsi homlokfalai és a talpakon lévő hegesztési var-

ratok által, 

 Rakomány  

o a nyeregállvány  kép szerinti pozícionálása esetén bölcsőkkel 

o a nyeregállvány  kép szerinti pozícionálása esetén a rakomány mindkét oldalán elhelyezett 

acél ütközőkkel (lásd  képet) 

 kocsi keresztirányában 

 Nyeregállvány 

a kocsi oldalfalai és a talpakon lévő hegesztési varratok 

 Rakomány 

o a nyeregállvány  kép szerinti pozícionálása esetén a rakomány mindkét oldalán elhelyezett 

acél ütközőkkel (lásd  képet) 

o a nyeregállvány  kép szerinti pozícionálása esetén bölcsőkkel 

 

 

 

  



 

 

Kiegészítő adatok  

Teherelosztás végett lásd a 0.1 lapot. 

Áru letakarása 

Szükség esetén a rakomány az időjárás hatásai ellen az állványhoz rögzítendő vízálló takaróanyaggal véd-

hető. 

Üres állványok visszaküldése 

 fapadlós, alacsony, vagy magas oldalfala nyitott kocsikban (E…, K…, R…, T…), 

 A nyeregállványok egymáshoz képest 90°-al elforgatva egymásba halmazolhatók, 

 1 halmaz legfeljebb 3 db-ból állhat 

 
A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

 legerősebb ütközés: 10,1 km/h, 

 legnagyobb csúszási út a kocsi hosszirányában: 14 cm, az ütköztetés következtében sem a kocsi, sem 

az állvány, sem a rakomány nem sérült meg. 

 

 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: Minden UIC vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat:  CDC 

 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
54-001-09 

 

 

 



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Különböző hosszúságú, legfeljebb 75 m hosszú sínek egy küldeményben. 

A kocsi kiválasztása 

Fapadlós Res sor. kocsi oldalrakoncákkal és alacsony oldalfalakkal, lehajtható homlokfalakkal. 

A csavarkapcsokat úgy kell összehúzni, hogy az ütközők enyhén benyomódjanak, azaz a kapcsolás szoros 

legyen. 

Rakodási mód 

A síneket legfeljebb 3 rétegben keményfa alátétekre és puhafa közbetétekre kell rakodni. 

A hosszú síneket az alsó rétegbe, rövid síneket a legfelső rétegbe egymás mögé és a hosszabb sínek közé 

fektetve kell rakodni. A hosszabb sínek a rétegek szélekre kell rakodni. 

Szabad tereket kell biztosítani: 

 az oldalfalaktól nagyjából 15cm-t acél távtartók, 10 cm-t fa távtartók esetén, 

 a lehajtott homlokfalaktól és kocsipadlótól függőlegesen legalább 5 cm-t, 

 a szélső kocsik homlokfalához képest 

60 m sínhosszig min 75 cm-t, 

75 m sínhosszig min 100 cm-t. 

Síneknek túl kell túlnyúlniuk 

 a szélső alá- és közbetéteken 1,5 – 3 m-rel, 

 a szélső távtartóval ellátott rakoncákon 1,5-3 m-rel. 

Alá- és közbetétek(nek) 

 egy darab fából kell készülniük és a teljes rakszélességen végig kell érniük, 

 keresztmetszete legalább 150x180 mm alátétek, 80x120 mm közbetétek esetén, 

 a szélső kocsikon legalább 4 alátét, vagy  

a sínek hosszától függően 3 alátét szükséges, ahol a középső alátéteknek alacsonyabbnak kell lenniük 

a két szélső alátétnél. A többi kocsin 4 alátét szükséges, abból 2 a forgócsapok közelében, a közbeté-

teket a rakoncáktól azonos távolságra kell elhelyezni, 

 csúszófelületein a súrlódást csökkenteni kell, kivéve a rakomány középén lévő 2 kocsin elhelyezette-

ket. 

A fából készült alátéteket tüskékkel ellátott U acélprofilokba kell fektetni, vagy a kocsipadlóhoz (2/2180-

001-16 szerinti) rögzítőlemezekkel rögzíteni kell. (tüskék behatolási mélysége a kocsipadlóba legalább 30 

mm) 

A kocsik terhelhetősége a továbbítási útvonal és a vasúti kocsi mértékadó terhelési határának legfeljebb 

85 %-a lehet. 

Rakodási példa:      
1 

2154-001-19 

  

 Legfeljebb 75 m hosszú sínek (több pőrekocsira rakva) 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
Biztosítás 

A sínek biztosítása 

 keresztirányban oldalrakoncákkal és alacsony oldalfalakkal (a rakomány mellett az összes rakoncát és 

oldalfalat fel kell állítani), 

 acélprofilból készült távtartókkal (melyeket felül a rakoncához kell illeszteni, míg alul a távtartó lábát 

a tüskékkel padlóhoz rögzített U acélprofilba kell ültetni). 36 m-nél hosszabb sínek esetén a távtartó-

kat szélső és a középső kocsik rakoncáin azonos, mintegy 25-30 m távolságban elfordulás ellen bizto-

sítva kell rögzíteni. 

A forgócsapoknál lévő többi szabad rakoncára kiegészítő fa távtartókat kell (acélszalaggal elfordulás 

ellen biztosítva) felszerelni. (lásd a rajzot) 

A távtartókkal ellátott, egymással szemben álló rakoncákat kétszeres- (8 mm), vagy négyszeres drót kö-

téssel (5 mm), vagy megfeszített poliészter műanyag hevederrel (szakítóerő az egyenes ágakban leg-

alább 4000 daN) össze kell kötni. 

A közbetéteket a fák végén sínlábakhoz képest 5-8 cm távolságban oldalirányú kicsúszás ellen acélütkö-

zőkkel (átmenő anyáscsavarokkal rögzítve) biztosítani kell. 

Részben kitöltött felső réteg esetén 

 a kocsi közepén szabadon maradó tereket lecsavarozott fákkal kell kitölteni, vagy 

 a felső réteget a távtartók tartományában laza (játékkal a kötésben) megduplázott drótkötéssel (5 

mm), vagy  

 a felső réteget a távtartók tartományában poliészter műanyag hevederrel (szakítóerő az egyenes ág-

ban legalább 4000 daN) rögzíteni kell. A műanyag hevedert mindkét szélső kocsi végén enyhén kell 

megfeszíteni. 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

Egyszer használható kötözőanyagok végett lásd a 0.6 rakodási információt. 

E küldemények nem szalaszthatók és nem ütköztethetők. 

A CFR, BDZ, EWS, GySEV, FS, HZ, SZ, ZS, ÖBB, PKP, ADIF, GC, SNCB, SNCF és a TCDD vonalain a 

több, mint két kocsira rakodott rakományegységek zárt vonatban is rendkívüli küldeményeknek tekinten-

dők. 

 

 

Értesítés egy rakodási módról: 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: Minden UIC vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat:  ČDC A.S. 

Version I, 10.01.2019 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
2154-001-19 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
54-002-12 
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Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Különböző hosszúságú és szélességű lemezcsomagok keresztirányban bekötözött, vagy be nem kötözött alá- 

és közbetétekkel. 

A kocsi kiválasztása 

Fedett kocsi  

 áthelyezhető oldalsó rakoncákkal 

  állandó csúszósínekkel a kocsipadlón 

 

Rakodási mód 

A csomagokat halmazokba kell rakodni. 

 Halmaz magassága legfeljebb 125 cm, vagy a rakonca magasságának megfelelő. 

 a rakodást a homlokfalaktól kell kezdeni 

 a keskenyebb csomagokat a homlokfalakhoz, a szélesebbeket a kocsi közepére kell rakodni 

 különböző magasságú halmazok esetén  

 a magasságkülönbség legfeljebb egy csomag magas lehet 

 a halmazokat felállított fákkal, vagy lemezekkel el kell választani egymástól 

Halmazokat keresztirányban szövött hevederrel (Szakítóerő legalább 2700 daN), élvédővel kétszer össze 

kell kötni. 

A halmaz a csúszási utat korlátozandó a homlokfaltól a halmazon keresztirányban átvezetett, majd homlok-

falhoz visszavezetett kötésekkel (Szakítóerő legalább 5000 daN) élvédővel rögzíthető. 

Szabadon tartandó tér a kocsi közepén legalább 

50 cm 50 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakodási példa:      
1 

74-001-04 

  

 Különböző hosszúságú lemezcsomagok 

5 

 

 

 

 

 

 



 

 

Biztosítás 

A kocsi hosszirányában 

 homlokfalakkal 

A kocsi keresztirányában 

 A halmazokat kocsioldalanként legalább 2 áthelyezhető rakoncával kell biztosítani, amelyeket amennyi-

re csak lehetséges szorosan rakomány mellé kell pozícionálni 

A halmazoknak a rakoncák középvonalán legalább 50 cm-rel túl kell nyúlniuk. A rakoncák nem korlá-

tozhatják és nem akadályozhatják a hosszirányú elmozdulást.  

Ha a halmazt kocsioldalanként csak 1 rakonca biztosítja, vagy ha a rakomány túlnyúlása a rakonca kö-

zépvonalán kisebb, mint 50 cm, a halmazt egy kiegészítő kötéssel és mindkét oldalon vezetőfákkal kell 

biztosítani. 

Amennyiben a halmazt vezetőfákkal biztosítják, a halmazmagasság nem lehet nagyobb a halmaz széles-

ségénél. 

A fák magassága legalább 5 cm, hatásos magasság legalább 3 cm. Minden fát legalább 1500 kg-onként 

1, ( 5 mm, vagy a Rakodási szabályok 1 kötet 5.4.3 pont kínálta lehetőségek szerint), de fánként leg-

alább 2 szöggel kell biztosítani. 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 lapot. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Ütköztetési kísérletet nem végeztek, a rakodási mód próbája üzemi körülmények között történt. 

 

 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: Minden RIV tagvasút 

 

Kiadó vasútvállalat:  GC 

 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
74-001-04 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
74-001-02 

   

 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Lemeztekercsek 

A tekercseket a kerület mentén kétszer acélszalaggal (Szakítóerő legalább 1400 daN) össze kell kötni 

Az olajozott tekercseket kiegészítőleg a tekercslyukon keresztül acélszalaggal (Szakítóerő legalább 1400 

daN) háromszor össze kell kötni. A kötéseket egyenletesen kell elosztani. 

Azokat a tekercseket, melyek eldőlhetnek, azaz a szélességük kisebb, mint 0,4 x , más, azonos átmérőjű 

tekercsekkel össze kell kötni. Szakítóerő legalább 2000 daN. 

A kocsi kiválasztása 

Bölcsőkkel felszerelt kocsi. 

Rakodási mód 

A rakodáskor a kocsi rakodási sémáját be kell tartani 

A tekercseket egyesével, vagy csoportosan a kocsi keresztirányában központosan, vagy 

párban, rakományhézagokkal kell berakodni 

A tekercsek közös súlypontja a kocsi szimmetriavonalától legfeljebb ± 50 mm-rel térhet el. 






 

 
 





 

Rakodási példa:      
1 

74-003-04 

  

 Lemeztekercsek 
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Biztosítás 

Hosszirányban 

Bölcsőkkel 

Keresztirányban 

Rögzítőberendezésekkel, melyeket amennyire csak lehetséges szorosan a tekercsek mellett kell elhe-

lyezni. Azon tekercseket, melyek eldőlhetnek (szélesség/átmérő < 0,4) a rögzítőberendezésekkel a súly-

pont (tekercs középpont) fölött kell megtámasztani.  

Párban, rakományhézagokkal felrakodott tekercsek esetében a hézagokat  szerint rögzítőberendezé-

sekkel ki kell tölteni. 

Ha a rögzítőberendezések  szerint nem használhatóak, a hézagokat egy fatuskóval kell kitölteni. A 

tuskó magassága legalább 50 mm.  

Párban, rakományhézagokkal felrakodott tekercsek és   szerinti biztosítás esetén a bölcső oldalle-

mezének hatásos magasasságának legalább 100 mm-nek kell lennie.  

E biztosítás nem engedélyezett, ha tekercsek feldőlhetnek (szélesség/átmérő < 0,4) 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 lapot. 

A kocsi rakodási sémáját be kell tartani 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

 

 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: Minden RIV tagvasút 

 

Kiadó vasútvállalat:  GC 

 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
74-003-04 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Alumínium rudak bekötözött alátétfákra rakodva 

Átmérő 150 – 320 mm között 

Hossz 3 – 8 m között 

 

A kocsi kiválasztása 

Pőrekocsi alacsony homlokfalakkal és rakoncákkal 

 

Rakodási mód 

A bekötözött alátétekre 3 - 6 rúd rakodható egymás mellé  

Az összekötözés acélszalaggal; keresztmetszet 32 x 0,63 mm, Szakítóerő 1950 daN. 

Legfeljebb 5 rétegben rakodható egymásra 

A rétegekkel össze nem kötött teherhordó alátéteknek 

 a kocsi keresztirányában kell feküdniük, 

 egy darabból kell készülniük, 

 magasabbaknak kell lenniük a bekötözött alátéteknél, 

 nem lehetnek hosszabbak a rakszélességnél, 

 a bekötözött alátétekhez képest legalább 30 cm távolságra kell lenniük. 

A homlokfalakhoz képest legalább 50 cm szabad teret kell hagyni 

A keresztirányú távolság a rakoncákhoz képest legfeljebb 10 cm lehet. 

Ha a halmazokat oldalanként csak két rakonca biztosítja, akkor a halmaz túlnyúlása a rakonca középvona-

lán legalább 50 cm.  

A halmazokat 27 kN szakítóerejű hevederrel össze kell kötni  

 4 m halmaz hossz alatt 3, 

 4 m halmazhossz felett 4  

kötés szükséges 

Az összekötözések távolsága a teherhordó alátéttől legalább 30 cm. 

 
 

Rakodási példa:      
1 

74-004-04 

  

 Alumínium rudak bekötözött alátétekkel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Biztosítás 

Hosszirányban 

homlokfalakkal 

Keresztirányban 

rakoncákkal 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 lapot. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Sem az egység-, sem a halmazkötéseknél, sem a biztosítóeszközöknél nem lépett fel üzemveszélyt okozó 

hatás. 

 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: Minden RIV tagvasút 

 

Kiadó vasútvállalat:  GC 

 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
74-004-04 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
74-002-01 
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Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Lemezcsomagok keresztbe bekötözött, vagy laza alátétekkel 

A kocsi kiválasztása 

Kocsi  

 áthelyezhető oldalsó rakoncákkal 

 a padlón állandó csúszósínekkel 

felszerelve. 

Rakodási mód 

Azonos szélességű és hosszúságú csomagokat halmazokba kell rakodni. Halmaz magassága legfeljebb 125 

cm, vagy a rakonca magasságával egyező. A halmazt keresztirányban kétszer szövött hevederrel (Szakítóerő 

legalább 2700 daN), vagy acélszalaggal (szakítóerő legalább 1400 daN) össze kell kötözni. A kötéseket a 

halmazvégektől nagyjából 50 cm-re kell elhelyezni. 

Különböző magasságú halmazok esetén  

 a magasságkülönbség legfeljebb egy csomag magas lehet 

 a halmazokat felállított fákkal, vagy lemezekkel el kell választani egymástól 

Egy halmazt szövött hevederrel (Szakítóerő legalább 2700 daN), élvédővel keresztirányban kétszer össze 

kell kötni.  

A halmaz a csúszási utat korlátozandó a homlokfaltól a halmazon keresztirányban átvezetett, majd homlok-

falhoz visszavezetett kötésekkel (Szakítóerő legalább 5000 daN) élvédővel rögzíthető. 

Szabadon tartandó tér a kocsi homlokfalaihoz képest legalább 50 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biztosítás 

A kocsi hosszirányában 

 csúszást lehetővé tevő rakodási móddal 

A kocsi keresztirányában 

 A halmazokat kocsioldalanként legalább 2 áthelyezhető rakoncával, amennyire csak lehetséges szorosan 

rakomány mellett, kell biztosítani 

A halmazoknak a rakoncák középvonalán legalább nagyjából 50 cm-rel túl kell nyúlniuk.  

Ha a halmazt kocsioldalanként csak 1 rakonca biztosítja, vagy ha a rakomány túlnyúlása a rakonca kö-

zépvonalán kisebb, mint 50 cm,  

 a halmazt egy kiegészítő kötéssel és 

 mindkét oldalon vezetőfákkal kell biztosítani. 

Amennyiben a halmazt vezetőfákkal biztosítják, a halmazmagasság nem lehet nagyobb a halmaz széles-

ségénél. 

A fák magassága legalább 5 cm, hatásos magasság legalább 3 cm. Minden fát legalább 1500 kg-onként 

1, ( 5 mm, vagy a Rakodási szabályok 1 kötet 5.4.3 pont kínálta lehetőségek szerint), de fánként leg-

alább 2 szöggel kell biztosítani. 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 lapot. 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: Minden RIV tagvasút 

 

Kiadó vasútvállalat:  GC 

 

Rakodási példa: 
1 

 
74-005-04 

 

Rakodási példa:      
1 

74-005-04 

  

 Méretre vágott lemezek (Formatblech) csomagokba kötözve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Egyenes, négyszög keresztmetszetű acélbugák, acéltuskók 

A kocsi kiválasztása 

Bölcsőkkel felszerelt pőrekocsi, a támokon és az oldalrakoncákon szilárd fa borítással (Sahmms) 

Rakodási mód 

Az acélbugák(at), vagy –tuskók(at) az alábbiak szerint kell rakodni: 

 központosan, szorosan és a teljes rakszélességen egyenletesen elosztva, 

 a billegés és az oldalsó lengések elkerülése érdekében a teljes hosszban legalább 4 támon kell túlérni-

ük, és azokon síkszerűen felfeküdniük,  

 a rakomány nem lehet magasabb a rakoncáknál, 

 a halmaz magasságának kisebbnek kell lennie a halmaz szélességénél, 

 csak azonos magasságú acéltuskók fektethetők egy rétegben egymás mellé, az egyes rétegeket 2-2 

közbetétfával elválasztva legfeljebb 3 egymás feletti rétegbe halmazolhatók. 

 A közbetéteket kb. 4 cm vastag, négyzet keresztmetszetű, vagy a szélesebbik oldalukra fektetett fából 

kell készíteni. Készülhetnek egy, vagy legfeljebb két átlapolt darabból és a teljes halmazszélességen 

végig kell érniük. 

A rakodáskor a kocsi végein szabadon tartandó tér: 

 

50 cm 0 cm 

 
 

Biztosítás 

 Hosszirányban: 

csúszási út által 

 

 Keresztirányban: 

rakoncákkal, kiegészítőleg az alábbiakra kel tekintettel lenni: 

Ha a rakományt csak két rakonca biztosítja, akkor az acélbugáknak, -tuskóknak a rakoncák középvonalán 

legalább 50 cm-rel túl kell nyúlniuk. 

A közbenső tereket fákkal ki kell tölteni, melyeket le kell szögezni. 

Rakodási példa:      
1 

2180-001-16 

 Acélbugák, acéltuskók 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

9,3 km/h sebességű ütközés következtében a rakomány hosszirányban 41 cm-t csúszott el, a kocsi nem sé-

rült. 

 

 

Kiadó vasútvállalat:  DB Cargo AG 

 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: minden vasútvállalat 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Montan 

Mainz, 31.08.2016 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
2180-001-16 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
80-001-00 

   



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Legalább 8 mm vastag és kb. 3 m hosszú sík, olajozatlan durvalemezek, melyek szélessége több, mint 10 

cm-rel kisebb, mint az alacsony oldalfalak, vagy rakoncák közötti rakszélesség. 

 

A kocsi kiválasztása 

Fapadlós pőrekocsi alacsony homlok- és oldalfalakkal, vagy rakoncákkal 

 

Rakodási mód 

A durvalemez táblákat legfeljebb 20 cm magas halmazokba egymásra rétegelve közvetlenül kocsipadlóra, 

rakodógerendákra, vagy alátétfákra kell rakodni.  

A halmaznak közelítőleg azonos nagyságú lemezekből kell állnia. A kisebb formátumú lemezeket egy 

halmazon belül a felső rétegekben kell elhelyezni.  

20 cm-nél magasabb halmazokat min. 5 x 12 cm keresztmetszetű közbetétfákkal meg kell osztani, miköz-

ben egymásra legfeljebb 2 halmaz rakodható. 

A homlokfalakhoz képest 

legalább 50 cm 0 cm 

teret kell szabadon tartani. 

 

Rakodási példa:      
1 

2180-002-16 

 
Legalább 8 mm vastag és 3 m hosszú olajozatlan durvalemezek 

 

 



 

 

Biztosítás 

 A kocsi hosszirányában: 

Homlokfalakkal, ill. a rakomány csúszási útja által. 

 A kocsi keresztirányában: 

 

Ha a rakoncáktól, oldalfalaktól mért keresztirányú távolság ≤ 10 cm 

Nincs szükség egyéb biztosításra. 

Ha a biztosítás csak (oldalanként) két rakoncával történik, a lemeztáblák túlnyúlása a rakoncák középvo-

nalán legalább 

50 cm 30 cm 

kell lennie. 

 

Ha a rakoncáktól, oldalfalaktól mért keresztirányú távolság ≥ 10 cm 

minden egyes oldalon halmazonként legalább 2 rögzítőelemet kell elhelyezni, melyeket a halmaz hom-

lokoldali végétől legalább 

70 cm 30 cm 

távolságra kell elhelyezni. 

A rögzítőelemeket acélból, kivágott tüskékkel (szélesség min. 80 mm, vastagság min. 10 mm) kell ké-

szíteni, azok nem nyúlhatnak be a padló mélyedéseibe, hézagaiba és nem fektethetők a padló acél-

szegmensére.  

A lemeztábláknak szorosan illeszkedniük kell rögzítőelemekhez. 

A rögzítőelemek tüskéit a rakomány tömege nyomja a kocsipadlóba, illetve az alátét- és közbetétfákba. 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Legnagyobb ütközés: 11 km/h 

A rögzítőelem működési elvét az ütköztetési kísérletek és a rakomány csúszása nem befolyásolta. 

 

 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: minden vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat:  DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Montan 

Mainz, 31.08.2016  

  

 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
2180-002-16 

 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
80-002-01 

   

 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Hengerelt drótkötegek 

 tetszőleges huzalátmérővel 

 1100 – 1400 mm közötti átmérővel 

 tetszőleges hosszúsággal 

Több rövid köteget minden esetben 4, a köteg kerületén egyenletesen elosztott acélszalag-, vagy acéldrót 

(szakítóerő legalább 1400 daN) kötéssel egy egységbe kell összekötözni.  

A kötegek és a rakományegységek tömörítését nagyon gondosan kell elvégezni.  

Minden köteget legalább 4 kötéssel (Szakító erő legalább 1400 daN) össze kell fogni, amelyeket a köteg 

kerületén egyenletesen kell elosztani. 

Egy kötés sem lazulhat meg vagy szakadhat el. 

A kocsi kiválasztása 

Alacsony homlok- és oldalfalas és rakoncás pőrekocsi 

Rakodási mód 

 A drótkötegeket keresztirányú tengellyel kell berakni 

 A rakodást kocsi közepéről, vagy homlokoldalról kezdve, váltakozó végekkel (párosával is) az oldal-

falaknak fektetve, amennyire csak lehetséges a teljes rakhosszt igénybe véve kell berakni. 

A szélső rakományegység és a homlokfal között szabad teret kell biztosítani. 

 A rövid rakományegységeket a kocsi közepére kell berakni. 

 A rakományegységek minimális átfedésének a kocsi hossztengelye fölött 20 cm-nek kell lennie. 

 

 

 

 

Rakodási példa:      
1 

2180-003-16 

 
Hengerelt drótkötegek, egy rétegben változó végekkel az alacsony oldalfalakhoz rakodva 

 

 

 



 

 

 
Biztosítás 

 A kocsi hosszirányában: 

a kocsi homlokfalaival 

A szélső rakományegység és a homlokfal között fennmaradó szabad tér esetén a szélső rakományegy-

séget ékekkel kell biztosítani az alábbiak szerint: 

 a szélső rakományegység és a homlokfal között legalább 2 éket kell elhelyezni.  

 Az ékeket egyenként 4 szöggel (2 kívül, 2 belül) kell rögzíteni. 

 a szélső rakományegység és többi egységek között 1 éket kell elhelyezni, melyet 4 szöggel (2 

kívül, 2 belül) kell rögzíteni. 

 szögek átmérője legalább5 mm, a beütési mélység a padlóban legalább 40 mm. 

 

 A kocsi keresztirányában: 

A kocsi oldalfalaival. 

Kiegészítő adatok 

A teherelosztás végett lásd a 0.1. rakodási információt. 

A termék minőségétől függően a drótköteg és a kocsi falai közé védőanyag helyezhető. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Ütköztetési próbát nem végeztek.  

A rakodási mód és a biztosítás megfelel az UIC Rakodási szabályok 1. kötet előírásainak.  

A rakománybiztosítás kielégítő voltát próbaszállítások igazolják. 

 

 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: minden vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat:  DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Montan 

Mainz, 31.08.2016 

 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
2180-003-16 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
80-001-08 

   

 

 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Különböző méretű lemezcsomagok keresztirányban bekötözött, vagy be nem kötözött alá- és közbetétekkel. 

A kocsi kiválasztása 

Fedett kocsi  

 áthelyezhető oldalsó rakoncákkal és 

 fix csúszósínekkel a kocsipadlón 

Rakodási mód 

A csomagokat halmazolva az alábbiak szerint kell rakodni: 

 Halmaz magassága legfeljebb a rakonca magasságának megfelelő, de legfeljebb 125 cm. Emellett a ra-

koncák hatásos magassága a legfelső csomagnál legalább 10 cm. Bekötözött alátétek esetén az alátétek 

beleszámítandóak a csomagmagasságba. 

 A rakodást a homlokfalaktól kell kezdeni. 

 a keskenyebb csomagokat a homlokfalakhoz, a szélesebbeket a kocsi közepére kell rakodni. 

 Különböző magasságú halmazok esetén az alábbiakra kell kiegészítőleg tekintettel lenni: 

 A magasságkülönbség legfeljebb egy csomag magas lehet. A felrakott csomagnak emellett az ala-

csonyabb halmazzal legalább 5 cm-es fedésben kell lennie. (Alá- és közbeettétek ez esetben nem a 

halmazhoz tartozónak kell tekinteni.) 

 A halmazokat felállított fákkal, vagy lemezekkel el kell választani egymástól. A fákat és lemezeket 

oldalsó eldőlés ellen biztosítani kell. 

 Ha egy halmazon belül eltérő szélességű csomagokat rakodnak, akkor a legszélesebb lemezeket kell 

alulra fektetni 

Halmazokat keresztirányban szövött hevederrel (szakítóerő legalább 2700 daN), élvédővel kétszer össze 

kell kötözni.  

 

Keskeny csomagokat a felső rétegekbe kell rakodni. 

Ha legfelülre csak egy keskenyebb csomag kerül, a kiegészítő összekötözés elhagyható. 

 

Ha a felső rétegekbe több olyan csomag kerül, melyek szélessége a bázishoz képest oldalanként kevesebb, 

mint 10 cm-rel kisebb, nincs szükség kiegészítő összekötözésekre. 

 

Ha a felső rétegekbe több olyan csomag kerül, melyek szélessége a bázishoz képest oldalanként 10 cm-nél 

nagyobb, kiegészítőleg az alábbiakat kell figyelembe venni: 

 kiegészítő összekötözéseket (legalább 2 kötés, szakítóerő legalább 2700 daN) kell elhelyezni, 

 keskenyebb csomagokat halmazként kell összekötözni, 

 a keskenyebb halmaz magassága nem lehet nagyobb, mint annak szélessége 

Szabadon tartandó tér a kocsi közepén legalább  

50 cm 

 

Kisebb távolság esetén a szabad tereket ki kell tölteni (szoros rakodási mód) 

 

Rakodási példa:      
1 

2180-004-16 

 
Lemezcsomagok halmazokba rakodva, áthelyezhető oldalrakoncás kocsiban 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Biztosítás 

A kocsi hosszirányában 

 a kocsi homlokfalaival 

A kocsi keresztirányában 

 A halmazokat kocsioldalanként legalább 2 áthelyezhető rakoncával kell biztosítani, amelyeket amen--

nyire csak lehetséges szorosan rakomány mellé kell pozícionálni 

A halmazoknak a rakoncák középvonalán legalább 30 cm-rel túl kell nyúlniuk.  

A rakoncán való túlnyúlást csak a csúszási úttal átellenes halmazvégeknél szükséges biztosítani. 

A rakoncák nem korlátozhatják, és nem akadályozhatják a hosszirányú elmozdulást.  

 Kocsioldalanként 1 rakoncával az a halmaz biztosítható, amely 2 azonos magasságú, vagy magasabb 

halmaz (hosszirányban előtte és mögötte) között fekszik, melyek kocsioldalanként legalább 2 

rakoncával biztosítva vannak. 

 

Amennyiben a halmazt vezetőfákkal biztosítják, a halmazmagasság nem lehet nagyobb a halmaz szélessé-

génél. 

A fák magassága legalább 5 cm, hatásos magasság legalább 3 cm. Minden fát legalább 1500 kg-onként 1, 

( 5 mm, vagy a Rakodási szabályok 1 kötet 5.4.3 pont kínálta lehetőségek szerint), de fánként legalább 2 

szöggel kell rögzíteni. 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Az ütköztetési próbákat 2012. 08. 21-én és 2012. 11. 15-én végezték el 

A rakodási mód üzemi körülmények között megfelelőnek bizonyult. 

 

 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: minden vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat:  DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Montan 

Mainz, 31.08.2016 

 

Rakodási példa: 
1 

 
2180-004-16 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
80-001-14 

   

 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Különböző méretű lemezcsomagok keresztirányban bekötözött, vagy be nem kötözött alá- és közbetétekkel. 

A kocsi kiválasztása 

Fedett kocsi  

 áthelyezhető oldalsó rakoncákkal és 

 fix csúszósínekkel a kocsipadlón 

Rakodási mód 

A csomagokat halmazolva az alábbiak szerint kell rakodni: 

 Halmaz magassága legfeljebb a rakonca magasságának megfelelő, de legfeljebb 125 cm. Emellett a ra-

koncák hatásos magassága a legfelső csomagnál legalább 10 cm. Bekötözött alátétek esetén az alátétek 

beleszámítandóak a csomagmagasságba 

 a rakodást a homlokfalaktól kell kezdeni 

 a keskenyebb csomagokat a homlokfalakhoz, a szélesebbeket a kocsi közepére kell rakodni 

 különböző magasságú halmazok esetén az alábbiakat kell figyelembe venni:  

 a magasságkülönbség legfeljebb egy csomag magas lehet. A felrakott csomagnak emellett az ala-

csonyabb halmazzal legalább 5 cm-es fedésben kell lennie. (Alá- és közbeettétek ez esetben nem a 

halmazhoz tartozónak kell tekinteni.) 

 a halmazokat felállított fákkal, vagy lemezekkel el kell választani egymástól. A fákat és lemezeket 

oldalsó eldőlés ellen biztosítani kell. 

 Ha egy halmazon belül eltérő szélességű csomagokat rakodnak, akkor a legszélesebb lemezeket kell 

alulra fektetni 

Halmazokat keresztirányban szövött hevederrel (Szakítóerő legalább 2700 daN), élvédővel kétszer össze 

kell kötni.  

 

Keskeny csomagokat a felső rétegekbe kell rakodni. 

Ha legfelülre csak egy keskenyebb csomag kerül, a kiegészítő összekötözés elhagyható. 

 

Ha a felső rétegekbe több olyan csomag kerül, melyek szélessége a bázishoz képest oldalanként kevesebb, 

mint 10 cm-rel kisebb, nincs szükség kiegészítő összekötözésekre. 

 

Ha a felső rétegekbe több olyan csomag kerül, melyek szélessége a bázishoz képest oldalanként 10 cm-nél 

nagyobb, kiegészítőleg az alábbiakat kell figyelembe venni: 

 kiegészítő összekötözéseket (legalább 2 kötés, szakítóerő legalább 2700 daN) kell elhelyezni, 

 keskenyebb csomagokat halmazként kell összekötözni, 

 a keskenyebb halmaz magassága nem lehet nagyobb, mint annak szélessége 

Szabadon tartandó tér a kocsi közepén legalább  

 

50 cm 

 

Kisebb távolság esetén a szabad tereket ki kell tölteni (szoros rakodási mód) 

Rakodási példa:      
1 

2180-005-16 

 
Lemezcsomagok halmazokba rakodva, áthelyezhető oldalrakoncás kocsiban keresztkötésekkel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Biztosítás 

A kocsi hosszirányában 

 a kocsi homlokfalaival 

 A halmazokat mindkét oldalon elhelyezett keresztkötésekkel (szakítóerő az egyenes ágban legalább 

5000 daN) kell stabilizálni. 

A kötéseket a kocsi homlokfalainál a kocsipadlón kell rögzíteni és a halmazokat minden kocsioldalon 

azok pozíciójában tartani. 

A gurtnikat elnyíródás ellen a halmaz elülső homlokoldalán élvédőkkel kell védeni. 

 

A kocsi keresztirányában 

 A halmazokat kocsioldalanként legalább 2 áthelyezhető rakoncával kell biztosítani, amelyeket amennyi-

re csak lehetséges szorosan rakomány mellé kell pozícionálni 

A halmazoknak a rakoncák középvonalán legalább 30 cm-rel túl kell nyúlniuk.  

A rakoncán való túlnyúlást csak a csúszási úttal átellenes halmazvégeknél szükséges biztosítani. 

A rakoncák nem korlátozhatják és nem akadályozhatják a hosszirányú elmozdulást.  

 Kocsioldalanként 1 rakoncával az a halmaz biztosítható, amely 2 azonos magasságú, vagy magasabb 

halmaz (hosszirányban előtte és mögötte) között fekszik, melyek kocsioldalanként legalább 2 rakoncá-

val biztosítva vannak. 

 

Amennyiben a halmazt vezetőfákkal biztosítják, a halmazmagasság nem lehet nagyobb a halmaz széles-

ségénél. 

A fák magassága legalább 5 cm, hatásos magasság legalább 3 cm. Minden fát legalább 1500 kg-onként 

1, ( 5 mm, vagy a Rakodási szabályok 1 kötet 5.4.3 pont kínálta lehetőségek szerint), de fánként leg-

alább 2 szöggel 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Az ütköztetési próbákat 2012. 08. 21-én és 2012. 11. 15-én végezték el 

A rakodási mód üzemi körülmények között megfelelőnek bizonyult. 

 

 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: minden vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat:  DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Montan 

Mainz, 31.08.2016  

 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
2180-005-16 

 

 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
80-002-14 

   

⑪ 

 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Tetszőleges felületi minőségű acélcsövek az alábbi maximális méretekkel és tömeggel: 

 

Átmérő Tömeg 

1850 mm-ig max. 17 t 

1900 mm-ig max. 10 t 

1950 mm max. 7,2 t 

A kocsi kiválasztása 

Fapadlós kocsi lehajtható alacsony oldalfalakkal, ill. rakoncákkal vagy azok nélkül. 

 

Rakodási mód 

Az acélcsöveket rétegelve (2 + 2) 

vagy 

nyergelten (2 + 1) 

különleges alá- és közbetétekre kell rakodni (a – f ábrák). 

- Alá- és közbetéteket egy darab egészséges, sérülésmentes az EN338 szabvány C24 szilárdsági 

kategóriájának megfelelő, éles élekkel határolt, fából kell készíteni, és a szélesebbik oldalukra kell fektetni. 

Az ékeket kívülről és belülről is az alá- és közbetétfákra kell szögezni (szögátmérő min. 5 mm). Az ékeket, 

alá- és közbetéteket oldalról felcsavarozott acélelemekkel kell megerősíteni.  

 

Biztosítás 

- Az acélcsöveket különleges különböző külső átmérőjű csövekhez gyártott alá- és közbetétekre kell 

elhelyezni. Az alátéteket keresztirányú elcsúszás ellen a kocsipadlóra kell rögzíteni.  

A csővégekhez képest kb. 50 cm távolságban legalább 2 lekötést (szakítóerő legalább 4000 daN) kell 

elhelyezni. Hosszirányú hegesztési varrattal ellátott és a falvastagság/átmérő arány W/D < 1 % csövek 

esetén, a nyergelten felrakodott csövet kiegészítőleg súrlódást növelő anyagból készített közbetéttel kell 

biztosítani. 

- A kocsi homlokfalához képest 

30 cm 0 cm 

 

ill. bevont, vagy zsírozott csövek esetén 

 

50 cm 0 cm 

teret kell szabadon tartani. 

Rakodási példa:      
1 

2180-006-16 

 
Különleges eszközök nagy átmérőjű acélcsövek biztosításához 

① 

 



 

 

 

Ha a lekötésként acéldrótot használnak, annak legalább 2 szál, legalább 5 mm átmérőjű kilágyított dróthuzalból 

kell állnia, melyeket megsodrással kell megfeszíteni. 

 

Ábrák: 

Az a) – f) ábrák esetén a megadott méretek minimális követelmények, melyektől lefelé nem lehetséges eltérni:

  

 



 

 

Kiválasztási feltételek 

 
Kiegészítő adatok 

Teherelosztás és rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 rakodási információt. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerint végzett ütköztetési kísérletnél 

Az ütköztetési próba elvégzése nem szükséges, mivel jelen rakodási példa Rakodási szabályok 1. kötet ezen 

árufajtára vonatkozó rendelkezéseiből áll össze. 

 

 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: minden vasútvállalat 

 

 
Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Montan 

Mainz, 31.08.2016  

 
 

Rakodási példa: 
1 

2180-006-16 

 

 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
80-001-10 

   



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Lemeztekercsek, melyek feldőlnének, tekercstengely a kocsi keresztirányában. 

1/4-nél kisebb szélesség/átmérő arányú keskeny (hasított) lemeztekercsek 

4/10 - 35/100-nál kisebb szélesség/átmérő arányú egyes lemeztekercsek 

Egyes tekercsek 

Legalább 1400 daN szakítóerejű acélszalaggal a kerület mentén körül kell kötni. 

Olajozott, csomagolt, vagy felületkezelt lemezeket ezen kívül a tekercslyukon keresztül acélszalaggal 

(szakítóerő min. 1400 daN) legalább 3 különböző helyen, amennyire csak lehetséges a kerületen el-

osztva össze kell kötni. 

Több (olajozott, vagy olajozatlan lemez) tekercset egy egységgé kell összekötözni. 

Nagyjából azonos átmérőjű, 1/4 –nél kisebb szélesség/átmérő arányú tekercseket a homlokfelületük 

mentén egymás mellé kell fektetni. Pótlólag a tekercslyukon keresztül, 4 a teljes kerület mentén egyen-

letesen elosztott nagy szilárdságú (szakítóerő min. 2000 daN) acélszalag kötésekkel össze kell kötni. 

A kocsi kiválasztása 

Shimmns sorozatú kocsi (708 típus) 5 bölcsővel és 12 fixen beépített oldalsó rögzítő berendezéssel. A 

rögzítő berendezések az 5 bölcsőn megfelelő magasságban találhatóak és a kocsi keresztirányában 933 és 

2012 mm rakományszélesség között fokozatosan állíthatóak. 

 

Rakodási mód 

Több 1/4-nél kisebb szélesség/átmérő arányú keskeny (hasított) lemeztekercset egy egységgé össze kell 

kötni (1. táblázat): 

 

 7/10, vagy annál nagyobb szélesség/átmérő arányú és legfeljebb nagyjából 1700 mm átmérőjű rako-

mányegység bölcsőoldalanként egy rögzítőberendezéssel, 

vagy 

 7/10, vagy annál nagyobb szélesség/átmérő arányú és legfeljebb nagyjából 2100 mm átmérőjű rako-

mányegység bölcsőoldalanként két rögzítőberendezéssel, 

vagy 

7/10-nél kisebb, de 4/10-nél nagyobb szélesség/átmérő arányú és legfeljebb nagyjából 1700 mm átmérőjű 

rakományegység bölcsőoldalanként két rögzítőberendezéssel, 

4/10-nél kisebb, de 35/100-nál nagyobb szélesség/átmérő arányú és legfeljebb nagyjából 2100 mm átmé-

rőjű egyes tekercsek bölcsőoldalanként egy rögzítőberendezéssel. 

 -  szerinti tekercseket mindig keresztirányú tekercstengellyel kell a bölcsőkbe rakodni. Az egyes böl-

csők terhelhetőségét a 2. táblázatban lévő rakodási séma tartalmazza. 

 

Rakodási példa:      
1 

2180-007-16 

 
Tekercsek, amelyek feldőlnének, keresztirányú tekercstengely 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Biztosítás 

A tekercsek keresztirányú elmozdulása és a borulás elkerülése érdekében az oldalsó rögzítő berendezése-

ket oly módon kell hatásos alaphelyzetbe kell állítani, hogy a rögzítő berendezés és a lemeztekercs, ill. ra-

kományegység között a lehető legkisebb játék legyen. 

A bölcső oldalanként használandó rögzítő berendezések számát az 1. táblázat tartalmazza. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.táblázat 

Rakodási mód az 

alábbi pont szerint 

Egyes tekercs, rakományegység szé-

lesség/ármérő (SZ/D) arány 

Max átmérő 

D max [mm] 

alkalmazandó rögzítő 

karok száma bölcső 

oldalanként 

 < 0,25 ≥ 0,7 ≤ kb. 1700 1 

 < 0,25 ≥ 0,7 

1700 < 

Dmax ≤ 

2100 

2+ 

 < 0,25 0,4 ≤ SZ/D < 0,7 ≤ kb. 1700 2+ 

 0,35 ≤ SZ/D < 0,4 - ≤ kb. 2100 1 

 
+) Mivel oldalanként 6 rögzítő berendezés található, csak 3 bölcső (a két szélső és a középső) rakodható. 

 

 

 

2.táblázat 

 

  

                    

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

ø min. [mm] 1000 800 1000 800 1000 

ø max. [mm] *) *) *) *) *) 

max. tömeg [t] 29 15 45 15 29 
 

*) értékek az 1 táblázat szerint 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

 

 

 

Rakodási példa, melyet elfogadott: minden vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat:  DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Montan 

Mainz, 31.08.2016  

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
2180-007-16 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
80-001-09 

   



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Kerékpárok csapágyházakkal, vagy azok nélkül 

A kocsi kiválasztása 

Rakoncás pőrekocsi sík fapadlóval 

A rakodási mód 

A kerékpárokat a kocsi hosszirányában faállványokra kell rakodni, ahol a kocsi hosszirányában az alábbi 

tereket kell szabadon hagyni: 

 

 a kerékpárok között legalább 20 cm és 

 a kerékpárok és a homlokfalak, vagy homlokrakoncákhoz képest 

1 m 20 cm 

 
Biztosítás 

A rakomány biztosítása faállványokkal történik, melyeknél 

 hatásos magasság legalább 8 cm 

 az állvány hosszúságát a kerékátmérőnek megfelelően kell kialakítani. 840–920 mm kerékátmérőnél 

az állvány hosszúsága 510 mm, 

 az állvány elemeit M10–es bordázott csavarokkal vagy 5x100 mm-es csavarszegekkel kell összekötni 

 a hosszirányba eső éleket ferdén le kell vágni, 

 a kerékpárok nem érhetik el a padlót. 

keresztirányban kiegészítőleg az alábbiak szerint: 

 vezetőfákkal (magasság nagyjából 5 cm, hatásos magasság legalább 3 cm), melyeket 1500 kg rako-

mánytömegenként 1 szöggel (ø5 mm, beütési mélység legalább 40 mm), de fánként legalább 2 szöggel 

kell rögzíteni  

és 

 az egymás mellé fektetett kerékpárok egy hevederes összekötözésével,  

vagy 

 a szélső kerékpárok az átellenes kocsioldalhoz történő kettős kikötözésével (a kötéseket a tengelyek 

felett kell vezetni) 

kell biztosítani. 

 A kötözőszer szakítóereje az egyenes ágban legalább 2000 daN 

Rakodási példa:      
1 

2180-008-16 

 
Kerékpárok pőrekocsira rakodva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 

⑫ 



 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1. rakodási információt. 

Eltérés az UIC Rakodási szabályok 2. kötet 1.5. rakodási irányelvéhez képest: 

Alacsony, vagy magas oldalfal nélküli kocsik alkalmazása 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Többszöri legfeljebb 9,0 km/h és egy ellenirányú 8 km/h sebességű ütközéseket követően a ki- és összekö-

tözések hatásosak maradtak. A rakománybiztosítás hatékonyságát próbaszállítások is igazolták.  

 

Rakodási példa melyet elfogadott: minden vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat:  DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Montan 

Mainz, 31.08.2016  

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
2180-008-16 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
80-004-00 

   



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Legfeljebb 36 m hosszú sínek 

A kocsi kiválasztása 

Fapadlós pőrekocsi rakoncákkal, ahol a rakfelületek magassága azonos. Minden egyes kocsira két acél-

állvány kerül, melyeket a kocsiszekrényre, vagy a rakoncákhoz kell rögzíteni. A csavarkapcsokat úgy kell 

összehúzni, hogy az ütközők enyhén benyomódjanak, azaz a kapcsolás szoros legyen. 

Rakodási mód 

A síneket legfeljebb 4 rétegben egymás mellé állítva az állványokba épített alátétfákra és közbetétfákra 

kell rakodni. A síneket keresztirányban egyenletesen kell elosztani. Részleges kitöltés kizárólag a legfelső 

rétegben engedélyezett. Az első állvány előtti és az utolsó állvány utáni rakoncákat le kell hajtani. A ko-

csik terhelése legfeljebb a mértékadó terhelési határ 85 %-ig terjedhet. 

A rakomány és meghatározott kocsirészegységek között az alábbi tereket kell szabadon hagyni: 

 a rakoncák mellett nagyjából 15 – 40 cm-t (az állvány konstrukciójától függően) 

 a lehajtott homlokfalaknál és a kocsipadlónál (függőlegesen) legalább 5 cm-t, 

 a szélső kocsik homlokfalánál (hosszirányban) legalább 50 cm-t, 

A sínvégeknek az állványokon és az alátéteken nagyjából 1,5 - 3 m túl kell nyúlniuk 

2 m-nél kisebb túlnyúlás esetén a szélső közbetétek elhagyhatók. 

 

Az alá- és közbetéteket az EN338 szabvány C24 szilárdsági osztály szerinti egészséges fából kell készíte-

ni és azoknak az alábbi feltételeket kell teljesíteni: 

 egy darabból, érjenek végig a teljes rakszélességen, 

 az alátétfák kb. 18 x 15 cm, a közbetétfák kb. 12 x 8 cm keresztmetszetűek legyenek, 

 Kocsinként legalább 2 alátétet kell használni, melyek a rakoncákhoz, vagy kocsipadlóhoz rögzített áll-

ványok részét képezik, és sarokvasakkal kell azokat a kocsipadlón rögzíteni. 

 Közbetétek száma kocsinként és rétegenként 3, vagy 2 (elhelyezést tekintve lásd a skiccet) 

 A közbetéteket felülről csavarozott rögzített fa, vagy sarokacél ütközőkkel kell ellátni; a csavarok alul 

kb. 10 mm-re lógjanak ki. 

 (közbetéteket) a szomszédos állványoktól nagyjából legalább 0,8 – 1,2 m távolságra kell elhelyezni. 

 Az alátétek csúszófelületei nem kenhetők. 

 

A közbetéteknek nagyjából 8- 16 cm-rel hosszabbnak kell lenni a teljes sínréteg szélességénél. 

Az állványok karjait lánccal (szakítóerő (LC) = 2000 daN előfeszítő elemmel), vagy műanyagszalaggal 

(szakítóerő (LC) = 3000 daN, lazulás ellen biztosítva) össze kell kötni. Előfeszítő erő legalább 300 daN 

legyen. A kötözés nem szükséges, ha a keretek terhelhetősége a kocsipadló feletti 50 cm magasságban 

igazoltan eléri az 5000 daN-t.  

 

Biztosítás 

A síneket a kocsi keresztirányában: 

- négy, a rakoncákon, vagy kocsiszekrényen rögzített acélállvány és négy (egyenként 8 db 6 x 60 mm-

es körgyűrűs szöggel) kocsipadlóra rögzített szögacél biztosítja. (Más egyenértékű módszer pl.: az 

állványok biztosítása 12 padlóba nyomódó tüskével is engedélyezett.) 

- Az állványokból kettőt mindig a rakomány végén, további kettőt a rakomány közepén a forgócsapok 

fölött kell elhelyezni. 

- Az állványok U160, vagy U180 idomacélból építhetőek. 

 

Rakodási példa:      
1 

2180-009-16 

 
Legfeljebb 36 m hosszú sínek 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Állvány elhelyezése a kocsin    Egyes állvány – felülnézet 

 

Nem teljesen kitöltött felső réteg esetén a síneket duplázott drótkötésekkel (átmérő min. 5 mm) középső 

helyzetben kell rögzíteni, vagy a kocsihossztengely feletti közbenső teret az állványok tartományában az 

alá- és közbetétekre erősített fákkal, sarokvasakkal, vagy rétegelt fatuskókkal kell biztosítani. 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 lapot. 

E küldeményekre az alábbi üzemi feltételek vonatkoznak: 

- Tilos gurítódombra húzni! 

- Tilos szakasztani és ütköztetni! 

 

 

Kiadó vasútvállalat:  DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Schienen/Baustoffe/Chemie 

Mainz, 31.08.2016 

 

Rakodási példa: 
1 

 
2180-009-16 

 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
80-001-11 

   

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Legfeljebb 180 m hosszú sínek több, mint 1 kocsin 

A kocsi kiválasztása 

Forgóvázas pőrekocsi állandó oldalrakoncákkal, lehajtható homlokfalakkal és fapadlóval, oldalfalak nél-

kül; a rakfelület magasságának amennyire csak lehetséges, azonosnak kell lennie (Samms 709/710, Rs). A 

csavarkapcsokat úgy kell összehúzni, hogy az ütközők enyhén benyomódjanak, azaz a kapcsolás szoros 

legyen. 

Rakodási mód 

A sínek legfeljebb 3 rétegben, acéllemezekből készült alá- és közbetétekre egymás mellé állítva kell bera-

kodni. A rövid síneket oldalirányban hosszabbaknak kell közrefognia. Az SNCF vonalain történő szállítá-

sokat leszámítva a felső réteg közepén legfeljebb 4 db max. 60 m hosszú sín fejjel lefelé berakodható. E 

sínek nem lehetnek hosszabbak az alapot képező síneknél. 

A kocsik terhelése legfeljebb a mértékadó terhelési határ 85 %-a lehet. 

A rakomány és meghatározott kocsirészegységek között az alábbi tereket kell szabadon hagyni: 

 Samms kocsi oldalrakoncáitól kb. 8 cm-t, Rs kocsi oldalrakoncáitól kb. 16 cm-t. 

 a lehajtott homlokfalaktól és a kocsipadlótól (függőlegesen) legalább 5 cm-t 

 a szélső kocsik homlokfalaitól a sínhossz függvényében az alábbi táblázat szerint: 

 

 30 m-ig legalább 50 cm 

 30 és 60 m között legalább 75 cm 

 60 és 90 m között legalább 100 cm 

 90 és 120 m között legalább 125 cm 

 120 és 180 m között legalább 150 cm 

A szélső síneknek a végeken lévő alá- ill. közbetéteken 1,5 – 3,5 méterrel kell túlnyúlniuk. 

A síneknek az utolsó, távtartóval felszerelt rakoncán 1,5 – 3,5 m méterrel kell túlnyúlniuk. Az azokon kívül 

lévő rakoncákat le kell hajtani(, vagy ki kell emelni). 

 

Az alá- és közbetéteket acéllemezből kell készíteni. 

- Alátéteket (aljakat) a rakoncák tartományában legalább 4 db ∅ 4,6 mm átmérőjű szöggel kell a pad-

lóra kell szögezni. A szögeket egyenletesen kell elosztani, beütési mélység legalább 40 mm (a),  

vagy 

- alakzáróan/tartóan a rakoncákra és a kocsipadló acél szegélylemezére kell fektetni (b). 

A központosító- és ütközőcsapos közbetéteket két rakonca közé központosan kell elhelyezni. 

 

Biztosítás 

A síneket oldalirányban rakoncák biztosítják. 

- A szélső- valamint a közbenső kocsik rakoncáihoz illeszkedő, elfordulásmentesen biztosított acélpro-

fil távtartókkal, melyeknek egymástól azonos, legfeljebb 30 m távolságra kell lenniük. 

- A rakoncákat, vagy a távtartókat egymással össze kell kötni (szakítóerő legalább 1000 daN) 

- Azon rétegeket, melyekbe rövidebb síneket rakodtak, a végektől nagyjából 50 cm-re lánccal össze 

kell kötni 

- Részben kitöltött réteg esetén a síneket középre kell tolni, a közbetétek közepét egy csappal ki kell 

jelölni, majd a síneket lánccal össze kell kötni. 

Rakodási példa:      
1 

2180-010-16 

 
Legfeljebb 180 m hosszú sínek állandó oldalrakoncás pőrekocsin RAILER-ULS rendszer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 



 

 

 
Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

A BDŽ, EWS, GySEV, FS, HŽ, JŽ, ÖBB, PKP, RENFE, SJ, SNCB, SNCF, SŽ és TCDD vasutak vonalain 

rend-kívüli küldeményként kell kezelni, a többi vasúton zárt vonatban normál küldeményként közlekedhet. 

(s. a. rendelkezés DB belső szállítás esetén). 

 

E küldeményekre az alábbi üzemi feltételek vonatkoznak: 

- 60 m-nél hosszabb sínküldeményeket a vonatok végére kell sorozni, e küldemény tolómenetben nem 

továbbítható. 

- Tilos gurítódombra húzni! 

- Tilos szakasztani és ütköztetni! 

 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

E rakodási rendszer 1993 óta mind próba-, mind éles üzemben üzembiztosnak bizonyult. 

 

 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: minden vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat:  DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Schienen/Baustoffe/Chemie 

Mainz, 31.08.2016 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
2180-010-16 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
80-001-03 

   



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Legfeljebb 180 m hosszúságú sínek egy-, vagy két rétegbe rakodva. 

A kocsi kiválasztása 

Különleges oldalrakoncákkal felszerelt pőrekocsi (magán kocsi). A rakfelület magassága amennyire csak 

lehetséges azonos legyen. A csavarkapcsokat úgy kell összehúzni, hogy az ütközők enyhén benyomódja-

nak, azaz a kapcsolás szoros legyen.  

Rakodási mód 

Síneket egymás mellé állítva, legfeljebb 2 rétegben, keresztirányban egyenletesen elosztva, acél alá- és 

közbetétekre kell rakodni. A rövid síneket oldalirányban hosszabb sínekkel kell körülvenni.  

A kocsik terhelése legfeljebb a mértékadó terhelési határ 85 %-a lehet. 

A rakomány és meghatározott kocsirészegységek között az alábbi tereket kell szabadon hagyni: 

 oldalrakoncáktól kb. 10 cm-t (a szélső rakoncáknál), 

 a lehajtott homlokfalaktól és a kocsipadlótól (függőlegesen) legalább 5 cm-t, 

 a szélső kocsik homlokfalaitól a sínhossz függvényében az alábbi táblázat szerint: 

 30 m-ig legalább 50 cm 

 30 és 60 m között legalább 75 cm 

 60 és 90 m között legalább 100 cm 

 90 és 120 m között legalább 125 cm 

 120 és 180 m között legalább 150 cm 

A síneknek (rövidebb sínek esetén is) a szélső alá- és közbetéteken, valamint az utolsó, távtartóval felszerelt 

rakoncán 1,5 – 3 m méterrel kell túlnyúlniuk. 

 

 

Rakodási példa:      
1 

2180-011-16 

 
Legfeljebb 180 m hosszú sínek különleges oldalrakoncás pőrekocsin, (BÜTZOW rendszer) 

 

 

 

 



 

 

Biztosítás 

A síneket oldalirányban 

 különleges rakoncák, 

 a szélső kocsik külső alá- és közbetétein acél csapszegek, 

 a közbenső kocsik alá- és közbetétein távtartó bordák, melyeket kocsinként egyszer, egymástól azonos 

távolságra kell pozícionálni 

biztosítják. 

Nem teljesen kitöltött réteget acél csapszegeknek (kocsinként kétszer) kell biztosítani. 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

A BDŽ, EWS, GySEV, FS, HŽ, JŽ, ÖBB, PKP, RENFE, SJ, SNCB, SNCF, SŽ és TCDD vasutak vonalain 

rendkívüli küldeményként kell kezelni, a többi vasúton zárt vonatban normál küldeményként közlekedhet. 

(s. a. rendelkezés DB belső szállítás esetén). 

 

E küldeményekre az alábbi üzemi feltételek vonatkoznak: 

- 60 m-nél hosszabb sínküldeményeket a vonatok végére kell sorozni, e küldemény tolómenetben nem 

továbbítható. 

- Tilos gurítódombra húzni! 

- Tilos szakasztani és ütköztetni! 

 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

E rakodási mód kielégítő volta évek óta igazolt. 

 

 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: minden vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat:  DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Schienen/Baustoffe/Chemie 

Mainz, 31.08.2016 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
2180-011-16 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
80-001-05 

   

 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

 

A rakomány 

Legfeljebb 180 m hosszú sínek max. 3 rétegbe rakodva. 

A kocsi kiválasztása 

(Magán) pőrekocsik lecsavarozott különleges állványokkal, kocsinként 4 állvány (az első és utolsó kocsin 

2 vagy 3 állvány engedélyezett) az állványok részét képező acél alá- és közbetétekkel. A csavarkapcsokat 

úgy kell összehúzni, hogy az ütközők enyhén összenyomódjanak, azaz a kapcsolás szoros legyen. 

Rakodási mód 

A síneket legfeljebb 3 rétegben egymás mellé állítva a kocsi keresztirányában egyenletesen elosztva, acél 

alá- és közbetétekre kell rakodni. A sínek száma rétegenként nem lehet nagyobb, az alatta fekvő rétegben 

rakodottnál. Rövid síneket oldalirányban hosszabb sínekkel körül kell zárni. Az alsó rétegekben rétegen-

ként egyenletesen elosztva legfeljebb 6 rövidebb sín rakodható. 

A kocsik terhelése nem haladhatja meg a mértékadó terhelési határ 85%-át. 

 

A rakomány és meghatározott kocsirészegységek között az alábbi tereket kell szabadon hagyni: 

 az állványok oldalsó részeitől legalább 10 cm-t, 

 a lehajtott homlokfal, kocsipadló és a rakomány között (függőlegesen) legalább 5 cm-t, 

 az utolsó kocsi ütközőfalától, ill. homlokfalától mért távolság a sínhossz függvényében: 

 30 m-ig  min 50 cm 

 30 m - 60 m között  min 75 cm 

 60 m - 90 m között  min 100 cm 

 90 m - 120 m között  min 125 cm 

 120 m - 180 m között  min 150 cm 

A sínek végeinek (rövidebb sínek esetén is) a szélső állványokon, alá- és közbetéteken nagyjából 1,5 – 4 

m-el kell túlnyúlniuk. 

 

 

 

Rakodási példa:      
1 

2180-012-16 

 
Legfeljebb 180 m hosszú sínek különleges állványokkal felszerelt pőrekocsikon (STS rendszer) 

 

 

 

 



 

 

 
 

Biztosítás 

A sínek biztosítása 

 különleges állványokkal; 

 acél csapszegekkel az állványok alá- és közbetétein, kocsinként mindig a két külső állványt kell 

csapszegekkel ellátni.  

 Rövid sínek egyes kocsikon való szállítása esetén egyik terhelt alá- és közbetétet sem szabad kenni, 

azonban az összeset el kell látni csapszegekkel. 

A sínek nagymértékű hosszirányú elcsúszása ellen az első és utolsó kocsira ütközőfalakat építenek be. Az 

ütközőfalakat a kocsik megrakása után be kell zárni és reteszelni kell. A sínek egy rétegbe rakodásakor üt-

közőfalak alkalmazása nem szükséges, azokat az első és utolsó kocsik felállított homlokfalaival lehet pó-

tolni. 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

BDŽ, EWS, FS, GySEV, HŽ, ŽS, ÖBB, PKP, RENFE, SJ, SNCB, SNCF, SŽ és TCDD hálózatán rendkí-

vüli küldemény, zárt vonatként továbbítva normál küldemény a többi UIC tagvasút hálózatán. (s. a. rendel-

kezés DB belső szállítás esetén). 

 

E küldeményekre az alábbi üzemi feltételek vonatkoznak: 

- 60 m-nél hosszabb sínküldeményeket a vonatok végére kell sorozni, e küldemény tolómenetben nem 

továbbítható. 

- Tilos gurítódombra húzni! 

- Tilos szakasztani és ütköztetni! 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

E rakodási mód kielégítő volta évek óta igazolt. 

 

Rakodási példa, melyet elfogadott: minden vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat:  DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Schienen/Baustoffe/Chemie 

Mainz, 31.08.2016 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
2180-012-16 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
80-002-11 

   

 

 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Egységes 40 – 120 m hosszúságú sínek 

Rövid, 10 m hossz feletti sínek kizárólag a legfelős rétegbe rakodhatók 

 

A kocsi kiválasztása 

Fapadlós kocis oldalfalakkal és rakoncákkal (Res). A rakfelület magassága amennyire csak lehetséges 

azonos legyen. A csavarkapcsokat úgy kell összehúzni, hogy az ütközők enyhén benyomódjanak, azaz a 

kapcsolás szoros legyen. 

 

Rakodási mód 

Általános utasítások 

A síneket legfeljebb két teljes rétegben, egymás mellé fa alá- és közbetétekre állítva kell berakodni. Rész-

ben kitöltött réteg, csak felül engedélyezett. A rövidebb síneket oldalirányban hosszabb sínekkel körül kell 

zárni. 

Az egy rétegbe rakodott összes sínt kereszt- és hosszirányban egyenletesen kell elosztani.  

A kocsik terhelése nem haladhatja meg a mértékadó terhelési határ 85 %-át. 

A rakomány és meghatározott kocsirészegységek között az alábbi tereket kell szabadon hagyni: 

 az oldalfalaktól 13-16 cm-t, 

 a lehajtott homlokfal, kocsipadló és a rakomány között (függőlegesen) legalább 5 cm-t, 

 az utolsó kocsi ütközőfalától, ill. homlokfalától mért távolság a sínhossz függvényében: 

 40 m - 90 m között  min 100 cm 

 90 m - 120 m között  min 125 cm 

A sínek végeinek a szélső távtartókon, alá- és közbetéteken nagyjából 1,5 – 3 m-el kell túlnyúlniuk. 

Oldalirányban mindkét sínréteget távtartó-párok vezetik és biztosítják. 

 

Távtartók elhelyezése, száma és jellemzői 

A távtartókat acélprofilból kell készíteni és a rakoncákon, minden esetben a forgócsaptól kb 2 m-rel befelé 

elfordulás ellen biztosítva kell rögzíteni. 

Minden távtartónak a felső réteg sínlábaihoz képest legalább 5 cm-rel magasabbnak kell lennie. Az első és 

utolsó kocsin lévő távtartókat úgy kell elhelyezni, hogy a  és  pont előírásai be legyenek tartva. 

A többi távtartót kocsinként minden esetben egyszer, a második forgóváz forgócsapjánál (kb. 2 m-re befe-

lé) lévő rakoncára kell rögzíteni. 

A távtartók beépéítésének a szállítási egység elejéről és végéről a rakomány közepe felé egyenletesen el-

osztva kell megtörténnie. 

Három kocsi alkalmazása esetén a középső kocsi mindkét forgóvázánál (kb. 2 m-re befelé) távtartót kell 

beépíteni.  

Alátétek elhelyezése, száma és jellemzői 

Az alátéteket egy darab, az EN338 szabvány C24 szilárdági kategóriájának megfelelő fából kell készíteni. 

A szélességnek 14 és 20 cm között kell lennie, a magasságnak a szélességnél kisebbnek, de egyúttal elég 

magasnak kell lennie a  pont feltételeinek betartásához. A hosszúságnak a kocsi (rakfelület) szélességé-

nek kell megfelelnie. 

Kocsinként két alátétet kell beépíteni. 

Az alátéteket minden esetben a forgócsapokhoz képest kb. 2m-rel befelé eltoltan kell elhelyezni és a pad-

lóra 4 egyenletesen elosztott (legalább 5 mm átmérőjű) szöggel (beütési mélység legalább 40 mm) kell 

rögzíteni. Alternatív megoldásként (a 2/2180-001-16 rakodási példa szerinti) fogazott rögzítőlemezek is 

alkalmazhatóak. 

Az alátétek csúszófelületeit nem szabad kenni. 

Közbetétek elhelyezése, száma és jellemzői 

Az közbetéteket egy darab, az EN338 szabvány C24 szilárdági kategóriájának megfelelő12 – 16 cm széles 

és 7 – 10 cm magas fából kell készíteni.  

A közbetéteknek 8 – 10 cm-rel rövidebbnek kell lenniük a kocsi rakszékességénél. 

A közbetéteket kiegészítőleg oldalanként alulról és felülről csavarral rögzített, legalább 3 cm magas sa-

rokacélokkal, vagy rétegelt lemezekkel kell ellátni. 

Kocsinként és rétegenként minden esetben 2 közbetét szükséges.  

A közbetéteket az első sínrétegen, az alátétek tartományában és a szomszédos távtartóktól kb. 80 cm tá-

volságban kell elhelyezni.  

Rakodási példa:      
1 

2180-013-16 

 
40 - 120 m hosszú sínek legalább három kocsin  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A közbetétek végeit letöréssel kell készíteni és a szállítási egység középső két kocsiján lévőeket leszámít-

va minden közbetét-csúszófelületet enyhén meg kell kenni. 

 
 
Biztosítás 

A teljes sínrétegeket oldalirányban az  pont szerinti távtartók biztosítják. 

- A részlegesen kitöltött legfelső réteget minden esetben a távtarók tartományában, a közbetétfákon a 

kocsi hossztengelyére központosan a közbenső terekben eloszott fákkal kell biztosítani. E 

biztosításnak legalább 3 db min. 5 mm átmérőjű egyenletesen elosztott szöggel kell történnie. A 

beütési mélységnek legalább 40 mm-nek kell lennie. A fákat oldalanként két szöggel kiemelés ellen 

biztosítani kell.  

- A távtartóval felszerelt rakoncák csúcsát egy kötéssel kétszeresen (szakítóerő legalább 500 daN) 

össze kell kötni.  

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

E küldeményekre az alábbi üzemi feltételek vonatkoznak: 

- 60 m-nél hosszabb sínküldeményeket a vonatok végére kell sorozni, e küldemény tolómenetben nem 

továbbítható. (kizárólag DB-re vonatkozik) 

- Tilos gurítódombra húzni! 

- Tilos szakasztani és ütköztetni! 

 

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Schienen/Baustoffe/Chemie 

Mainz, 31.08.2016 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
2180-013-16 

 

 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

(3 mm-nél vastagabb) egyes, vagy csomagokká kötözött durvalemezek, 

közvetlenül egymásra halmazolva, vagy 

közbetétekkel elválasztva, 

a kocsi rakszélességénél nagyobb halmazszélességgel is; 

maximális halmazmagasság a kocsin az alá- és közbetéteket is beleszámolva legfeljebb 80 cm. 

 

A kocsi kiválasztása 

Fa-, acél-, vagy fa/acél vegyespadlós; kompozitanyag padlós, vagy rakodógerendás kocsi, 

homlokfalakkal, vagy homlokrakoncákkal, vagy azok nélkül, 

oldalfalakkal, vagy oldalrakoncákkal, vagy azok nélkül. 

 

Rakodási mód 

- A legnagyobb méretű táblákat, vagy csomagokat a halmaz alsó felébe kell elhelyezni. 

- Amennyiben különböző méretű lemezeket, vagy csomagokat rakodnak, a keskenyebb lemezeket (mi-

nimális szélesség legalább a legszélesebb lemez/csomag ¾-e) a halmazon belülre kell elhelyezni. 

- A halmazokat (egy kocsin akár több egymás mögé helyezettet is) rakodógerendákra, alátétfákra, vagy 

közvetlenül a kocsipadlóra kell rakodni.  

- Az alátétfák a kocsi hosszirányában kell a padlóra fektetni. Az alátétek egymáshoz képest mérendő ke-

reszt- és hosszirányú távolságát úgy kell megválasztani, hogy a lemezek lehetőleg ne deformálódjanak. 

- Amennyiben a halmazban közbetéteket alkalmaznak, azokat lehetőség szerint közvetlenül az alátétek 

főlé kell helyezni.  

- Amennyiben a legalsó réteget rakodógerendákra fektetik, közbetéteket azok fölé kell elhelyezni.  

 

- Amennyiben a rakományt a kocsi keresztirányában közvetlenül rakoncákkal, vagy oldalfalakkal bizto-

sítják (keresztirányú távolság legfeljebb 10 cm), a halmaz összekötözése, összepántolása, rögzítőele-

mek alkalmazása nem szükséges. Emiatt a legfelső lemeznek legalább 8 mm vastagnak és 3 m hosszú-

nak kell lennie.  

- Amennyiben a legfelső lemez a fentieknél vékonyabb és rövidebb, a halmazt legalább kétszer össze-, 

vagy lekötözni kell. (Szakítóerő éegalább 2400 daN; 6 m halmazhosszonként 1 kötés) 

 

 

Rakodási példa:      
1 

2180-014-16 

 
Durvalemezek kocsi hosszirányába elhelyezett alá- és közbetéteken  

 

 

 

 



 

 

 

- Amennyiben a lemezek rakoncáktól, vagy oldalfalaktól mért keresztirányú távolsága nagyobb, mint 10 

cm, vagy a rakszélességnél szélesebb lemezek esetén a rakományt összepántolásokkal, vagy acél rög-

zítőelemekkel kell biztosítani. Az alátéteket a kocsipadlón való rögzítés tartományában kell kihelyezni 

és ezt a területet lefedni. 

- Az összepántolások, vagy a rögzítőelemek kötésekkel (szakítóerő1 legalább 2000 daN) ellátott lapo-

sacélokból (legalább 50 mm x 5 mm) állnak. A laposacélok tüskékkel nyomódnak a padlóba, vagy le-

szögezik azokat.  

- Az összepántolások egy darabból állnak és teljesen körül kell fogniuk a rakományt.  

- A rögzítőelemeket a kocsipadló mindkét hosszoldalára le kell fektetni.  

 

- Az összepántolásokat, vagy sarokelemeket 

 

 legalább 3 kilyukasztott (h=30 mm), vagy 4 bevágott (h=40 mm) tüskével; távolság legalább 40 

mm, vagy  

 legalább 4 szöggel (5 mm), vagy 4 rovátkolt szöggel ( 4,2 mm) kell a padlóra, vagy a rako-

dógerendára rögzíteni.  

- A szögeknek legalább 40 mm-rel, a tüskéknek pedig legalább 30- (kilyukasztott), illetve 40 mm-rel 

(bevágott) kell a padlóba (rakodógerendába) nyomódni. 
 

- Összepántolások száma:  

 6 m hosszig legalább 3,  

 6 m hossz felett legalább 4.  

- Sarokelemek száma kocsioldalanként: 

 6 m hosszig legalább 4,  

 6 m hossz felett legalább 5.  

 egymásba nyúló halmazok esetén a megfogásokat az átlapolásoknál is el kell készíteni. 

- A rögzítőelemeknek a kocsipadlón legalább 60 cm hosszon fel kell feküdniük. 

 

 

 

                                                      
1 Műanyag szalagok, rakománybiztosító szalagok, szövött hevederek, valamint sorozatgyártású drótkötelek és láncok esetén a 

szakítóerő az egyenes ágban megfelel a megengedett húzóerő (Lashing capacity, LC) kétszeresének. 

 

 

 

 



 

 

- Amennyiben a lemezeket a kocsi hosszirányában homlokfalak, vagy homlokrakoncák biztosítják, lö-

késre érzéketlen áruk esetén a szabad terek meghagyásától el lehet tekinteni. 

- Amennyiben a rakomány magassága a homlokfal/homlokrakonca magasságát meghaladja, vagy hom-

lokfal/homlokrakonca nélküli kocsikat alkalmaznak, a kocsik végein legalább 

50 cm 0 cm 

kell szabadon tartani. 

 

- Amennyiben keskeny (a rakszélességnél keskenyebb) lemezek esetén oldalsó biztosításként vezetőfá-

kat alkalmaznak, az alábbi feltételeket kell betartani: 

 a vezetőfák hatásos magassága legalább 3 cm, 

 a vezetőfákat a kocsipadlóra kel szögelni, 1,5 t rakománytömegenként 1 szög, szögátmérő 5 mm, 

 a halmazt legalább kétszer össze kell kötni, szakítóerő legalább 2400 daN, 4 m halmazhosszon-

ként 1 kötés szükséges. 

 

- Amennyiben a rakfelületnél szélesebb lemezek biztosításához lekötéseket alkalmaznak, azoknak köz-

vetlenül az alátét- és közbetétek fölött elhelyezett 

 

 4 kilágyított acéldrótból (átmérő 5 mm), vagy  

 élvédőkkel együtt alkalmazott racsnis feszítőműves heveder (szakítóerő1 az egyenes ágban min. 

5000 daN)  

kell állniuk 

 

- A kilágyított acéldrót kötést úgy kell elkészíteni, hogy a rakomány fölött átvezetett kötés mindkét ol-

dalon csatlakozzon kötözőfülhöz vagy a kocsi megfelelő szerkezeti eleméhez, majd a rakományhoz 

visszavezetve kell mindkét oldalon megsodorni. Ezáltal a rakományt mindkét oldalról egy 8 drót-

szálból álló kötés fogja közre.  

 

- Minden lemezt legalább 2 kötésnek kell tartania; a lemezek  

legalább 50 cm-rel nyúljanak túl a kötéseken, kb. 3 m–enként kell egy kötést készíteni,  

- az alátét- és közbetétek alá és fölé súrlódást növelő anyagot kell elhelyezni.  

 

 

 
Biztosítás 

A kocsi hosszirányában: 

- homlokfalakkal, vagy homlokrakoncákkal, 

- homlokfalak, homlokrakoncák hiányában, vagy ha a rakomány azok magasságát meghaladja, szabad 

terek biztosításával. 

 

A kocsi keresztirányában: 

- oldalfalakkal, vagy oldalrakoncákkal, 

- amennyiben az oldalfalak, vagy oldalrakoncák a biztosításhoz nem használhatóak fel, laposacél rögzí-

tőelemekkel-, vagy összepántolásokkal, vagy vezetőfákkal, vagy lekötésekkel. 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodáci információt. 

A rakomány legnagyobb méretei végett lásd a 0.2 rakodási információt. 

Egyszer használható kötözőszerek végett lásd a 0.6 rakodási infromációt. 

Lekötések végett lásd a 0.7 rakodási információt 

Súrlódás, súrlódási tényező végett lásd a 0.8 rakodási információt. 

 

 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 



 

 

 

 

Értesítés egy rakodási módról 

Rakodási példa, melyet elfogadott: minden vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Montan 

Mainz, 01.08.2016 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
2180-014-16 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Nyers/durva felületű alumínium bugák, hossz legfeljebb 720 cm x szélesség legfeljebb 175 cm x magasság 

legfeljebb 40 cm; 

bekötözött alátétekkel, vagy azok nélkül, alátétek négyzet keresztmetszetűek is lehetnek. 

Az alátéteket az áruval PET szalaggal (szakítóerő legalább 500 daN) kötözik össze. 

PET szalag alkalmazása esetén a kötési helyeknek az egyenes ágra vonatkozó szakítóerő legalább 80 %-át 

el kell érniük. PP szalagok alkalmazása nem engedélyezett. 

A bugák alátétei nem része a rakománybiztosításnak, csupán a be-, ki- és az átrakodás segédeszközei. 

 

A kocsi kiválasztása 

Fa-, acél-, vagy fa/acél vegyespadlós; kompozitanyag padlós, vagy rakodógerendás kocsi, 

homlokfalakkal, vagy homlokrakoncákkal, vagy azok nélkül, oldalfalakkal, vagy oldalrakoncákkal. 

 

Rakodási mód 

A bugákat közvetlenül a kocsipadlóra, rakodógerendákra, vagy alátétekre kell rakodni.  

A bugák egymás mellé, vagy legfeljebb 3 rétegben egymás fölé rakodhatók. 

Az alsó rétegben lévő bugák a homlokfalakig rakodhatók. 

Azon bugák, melyek a homlokfalakon túlnyúlnak (kevesebb, mint 10 cm-rel a homlokfalak által biztosítva) 

azoktól legalább 50 cm-re kell berakodni.  

Homlokfalak nélküli kocsik esetében 50 cm teret szabadon kell tartani.  

Amennyiben a bugákat egymás mellé halmazolják és felső rétegbe egy bugát fektetnek azokra, akkor az 

egymás mellé rakodott halmazok közötti távolság/hézag a felső buga szélességének legfeljebb 1/3-a lehet. 

 

Rakodási példa:      
1 

2180-001-17 

 
Alumínium bugák 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

Biztosítás 

A kocsi hosszirányában 

- közvetlenül a homlokfalak/homlokrakoncák által, 

- a rakoncák felett, vagy homlokfalak/homlokrakoncák nélküli kocsik esetében szabad terek által. 

 

A kocsi keresztirányában 

- Rakoncákkal; amennyiben a rakományt (oldalanként) csak két rakonca biztosítja, a rakománynak leg-

lalább 50 cm-rel túl kell nyúlnia azokon. 

- Ha a rakomány rakoncáktól mért keresztirányú távolsága a 10 cm-t meghaladja, a halmazonként leg-

alább 2 lekötéssel, 3 réteg esetén legalább 3 lekötéssel (szakítóerő legalább 4000 daN) kell biztosítani.  

- Amennyiben két halmazt hosszirányban egy bugával áthidalnak, annak a legalább 100 cm hosszon kell 

a halmazokon felfeküdnie és legalább 4 lekötéssel (szakítóerő legalább 4000 daN) kell biztosítani. 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

Egyszer használható kötözőanyag végett lásd a 0.6 rakodási információt. 

Lekötések végett lásd a 0.7 rakodási információt. 

Súrlódás, súrlódási tényező végett lásd a 0.8 rakodási információt. 

 

Rakodási példa, melyet elfogadott: minden vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Montan 

Mainz, 31.08.2017 

 

Rakodási példa: 
1 

 
2180-001-17 

 

 

 

 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Drótkötegek 

 tetszőleges huzalátmérővel 

 A köteg átmérője legfeljebb 1600 mm 

A kötegek tömörítését nagyon gondosan kell elvégezni. 

 Minden köteget legalább 4 kötéssel (Szakítóerő legalább 1400 daN) össze kell fogni, amelyeket a kö-

teg kerületén egyenletesen kell elosztani. 

 Az egyes kötegeket 4, a kerületen egyenletesen elosztott kötéssel (Szakítóerő legalább 1400 daN) ös--

sze kell fogni. 

Egy kötés sem lazulhat meg, vagy szakadhat el, adott esetben a kötéseket lecsúszás ellen biztosítani kell. 

A kocsi kiválasztása 

Fapadló kocsi alacsony-/magas homlokfalakkal, rakoncákkal, vagy alacsony-/magas oldalfalakkal (E…, K…, 

Re…) 

Rakodási mód 

A drótkötegeket 

keresztirányú tekercstengellyel közvetlenül a kocsipadlóra, szorosan egymás mögé kell rakodni 

hézag a kocsi egyik végén lehetséges. 

 
Biztosítás 

A kocsi hosszirányában 

 közvetlenül a homlokfalaknak fektetve 

 hézag esetén az utolsó köteget 4 db kívülről és belülről egyaránt leszögezett/lecsavarozott ékkel kell 

biztosítani (ékenként legalább 3 csavar (5 x 160 mm), vagy 3 szög (hossz 160 mm, ø min. 5 mm), 2 

csavart/szöget az ék külső, 1-et a belső oldalán kell elhelyezni.  

A kocsi keresztirányában 

 közvetlenül alacsony-/magas oldalfalakkal/rakoncákkal (távolság ≤ 10 cm), melyek nagyjából a bizto-

sítandó köteg súlypontjáig hatásosnak kell lenniük, vagy 

ha a távolság nagyobb, mint 10 cm  

 kitámasztásokkal (fából épített konstrukció, rakodólap,…), vagy 

 keresztirányban ható kikötözésekkel (szövött heveder, vagy rakománybiztosító szalag), ahol a kötöző-

szert a kötési ponttól  

 a biztosítandó köteg fölött az átellenes kocsioldalig átvezetve, majd ezt követően a köteglyukon ke-

resztül a kötési ponthoz kell visszavezetni. Minden köteget mindkét kocsioldalhoz rögzíteni kell. 

A kötözőszer szakítóereje a hurkolt ágban legalább 4000 daN, vagy 

 a biztosítandó köteg fölött az átellenes kocsioldalig átvezetve, a köteglyukon keresztül vissza, majd 

ismét a biztosítandó köteg fölött az átellenes kötési ponthoz kell vezetni. A kötözőszer szakító-

ereje az egyenes ágban legalább 2000 daN. 

A kötözőszert szükség esetén kidörzsölődés és lecsúszás ellen meg kell védeni.  

Rakodási példa:      
1 

81-001-07 

 

Drótkötegek (egy sorban) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kiegészítő adatok 

A termék minőségétől függően a drótköteg és az oldalfal közé védőanyag (karton, műanyag stb.) helyezhe-

tő. 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 lapot 

Rakszelvény végett lásd a 0.2 lapot. 

Értesítés egy rakodási módról: 

 

Rakodási példa, melyet elfogadott: minden UIC tagvasút 

 

Kiadó vasútvállalat:  ÖBB 

  

ÖBB TRAKTION GMBH 

Geschäftsfeld Wagendienst 

Langauergasse 1 

A-1150 Wien 

1. módosítás 2007. 05. 07. 

 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
81-001-07 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Hengerelt drótkötegek tetszőleges köteg és huzalátmérővel. 

A kötegek tömörítését különösen gondosan kell elvégezni, úgy hogy a stabilitás biztosítva legyen. Minden 

köteget legalább 4 drót, vagy acélszalag kötéssel (szakítóerő min. 1400 daN) össze kell fogni, melyeket a 

köteg kerületén egyenletesen kell elosztani.  

A kötegszélesség legalább 2400 mm, miközben az egyes kötegek legalább 2 kötéssel, szakítóerő legalább 

1400 daN egy egységgé köthetők össze. 

Egy kötés sem lazulhat meg, vagy szakadhat el. 

A kocsi kiválasztása 

Homlokfalas pőrekocsi a kocsipadlóra csavarozott álllványokkal ①. 

 

Rakodási mód 

A drótkötegeket keresztirányban a kocsi hossztengelyére szimmetrikusan kell felrakodni, az alsó réteget 

az állványok bölcsőibe, a második réteget az alsó kötegekre nyergelten a kocsi közepétől kezdve szimmet-

rikusan a kocsivégekig, miközben két köteg között egy nyeregnek sem kell szabadon maradnia. A nyereg-

ben lévő kötegek átmérője nem lehet nagyobb a nyerget képező kötegek átmérőjénél. 

A homlokfalakhoz képest első nyerget szabadon kell hagyni. 
2

 

Biztosítás 

Állványokkal, miközben a kötegek állványkaroktól mért keresztirányú távolsága legfeljebb 10 cm lehet. 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 lapot 

Rakszelvény végett lásd a 0.2 lapot. 

 

Értesítés egy rakodási módról: 

 

Rakodási példa, melyet elfogadott: minden UIC tagvasút 

 

Kiadó vasútvállalat:  ÖBB 

  

 

Rakodási példa: 
1 

 
81-002-09 

Rakodási példa:      
1 

81-002-09 

 

Drótkötegek különleges építésű kocsin 

① 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Alumínium rudak bekötözött alátéteken 

Átmérő 150 – 320 mm között. 

Hossz: 3 – 8 m között 

A kocsi kiválasztása 

Eltolható oldalfalas, forgóvázas kocsi 

Rakodási mód 

3 - 6 rudat egymás mellé kell fektetni, alátétekkel együtt csomagokká kell kötözni, az alátétek hosszának 

nagyjából egyeznie kell a csomag szélességével.  

A csomagkötések száma és egy szalag szakítóereje az egyes csomagok súlyától függ, míg a csomagkötések 

összesített szakítóereje nem lehet kisebb a csomag súlyánál.  

Műanyag (PET) szalag alkalmazása esetén a kötési helyeknek az egyenes ágban a szalag szakítóerejének 

legalább 80 %-át el kell érniük. 

 

 

 

 

 

 

 

Az így előkészített egységeket legfeljebb 5 rétegben lehet felrakodni. 

A különálló alátéteket a kocsi keresztirányába kell fektetni és 1 darabból kell készíteni. A bekötözött aláté-

teknél magasabbra, négyzet keresztmetszetűre kell készíteni és a szélesebbik oldalukra kell fektetni azokat. 

a) Az alátétek távolsága az eltolható oldalfalhoz képest legfeljebb 10 cm, vagy 

b) az alátétek alá azok szélein súrlódást növelő alátétet kell elhelyezni. (Hossz legalább 30 cm, mini-

mális szélesség = alátétfa szélessége, súrlódási tényező legalább 0,6 μ) 

Távolság a bekötözött alátétektől legalább 30 cm. 

Szabadon tartandó tér a homlokfalakhoz képest: legalább 50 cm 

A halmazokat legalább 2 feszítőműves gurtnival össze kell kötni; szakítóerő az egyenes ágban legalább 

5000 daN. 

Az egységkötéseket a különálló alátétektől legalább 30 cm távolságra kell elhelyezni.  

A halmazokat legalább 2 feszítőműves gurtnival (szakítóerő az egyenes ágban legalább 5000 daN) le kell 

kötni. 

 

Rakodási példa:      
1 

81-003-09 

 

Sajtolt alumínium rudak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Biztosítás 

A kocsi hosszirányában: 

 homlokfalakkal 

A kocsi keresztirányában 

 A különálló alátétek távolsága az eltolható oldalfalakhoz képest legfeljebb 10 cm, a), vagy 

 súrlódást növelő alátétekkel, b) és 

 lekötözéssel: halmazonként 2 feszítőműves gurtni; szakítóerő az egyenes ágban legalább 5000 daN. 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 lapot 

Egyszer használható kötözőanyag végett lásd a 0.6 lapot. 

Lekötözések végett lásd a 0,7 lapot.  

Értesítés egy rakodási módról: 

Rakodási példa, melyet elfogadott: minden UIC tagvasút 

 

Kiadó vasútvállalat:  ÖBB 

  

 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
81-003-09 

 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

A kocsi rakhosszával nagyjából megegyező hosszúságú sínek 

A kocsi kiválasztása 

Fapadlós forgóvázas kocsi magas-, alacsony oldalfalakkal, vagy rakoncákkal 

Rakodási mód 

A síneket közvetlenül kocsipadlóra, rakodógerendákra, vagy alátétfákra kell rakodni 

 egy, vagy több rétegben, a rakszélesség lehető legjobb kihasználásával 

 legfeljebb a magas-, alacsony oldalfal, vagy rakonca magasságáig 

Az alá- és közbetéteket puhafából kell készíteni 

 négyszög keresztmetszettel, szélesebbik oldalra fektetve 

 egy darabból, a teljes rakszélességen végigérve (vastagság nagyjából 4 cm) 

A síneknek az alá- és közbetéteken nagyjából 50 cm-rel kell túlnyúlniuk. 

Szabadon tartandó terek legalább: 

25 cm 0 cm 

 
Biztosítás 

A síneket oldalirányban falak, vagy rakoncák biztosítják (oldalsó távolság < 10 cm) 

Minden réteget legalább 2 egységkötéssel össze kell fogni 

A szabad tereket (leszögezett) fákkal ki kell tölteni 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás, egyszer használható kötözőanyagok, lekötések végett lásd a 0.1, 0.6 és 0.7 lapokat. 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

 Legnagyobb ütközés: 9 km/h 

 sem a rakomány, sem a kocsi részegységek nem sérültek 

 legnagyobb hosszirányú elcsúszás: 22 cm 

 

Értesítés egy rakodási módról: 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: minden UIC tagvasút 

 

Kiadó vasútvállalat:  ÖBB 

  

 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
81-004-09 

 

Rakodási példa:      
1 

81-004-09 

 

Sínek egy kocsin 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Kerékpárok fa nyeregállványon csapágyházzal, vagy anélkül. A faállványoknak egymással összecsavaro-

zott, legalább 150 x 130 mm keresztmetszetű fákból kell állniuk. 

 
A kocsi kiválasztása 

Fapadlós kocsik magas-, vagy alacsony oldalfalakkal 

Rakodási mód 

A faállványokra helyezett kerékpárokat a kocsi hosszirányban egymás mögé kell rakodni. 

A kocsi keresztirányában legfeljebb 3 kerékpárt lehet szorosan egymás mellé rakodni, ahol a középső ke-

rékpárt eltolva kell elhelyezni. 

 
Biztosítás 

 Kocsi hosszirányában 

A hézagokat a kocsi padlójára csavarozott fákkal ki kell tölteni. 

 Kocsi keresztirányában 

Kerékpárok biztosítása 

 nyeregállvánnyal, 

ahol a nyergek hatásos magassága a kerékátmérő 1/12-e, de legalább 12 cm, 

 a kerékpárok nem feküdhetnek fel a padlón. 

A nyeregállványokat 

padlóra szögelt rögzítőfák biztosítják, 1500 kg rakománytömegenként 1 szög, de rögzítőfánként leg-

alább 2, szögátmérő legalább 5 mm. 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 lapot. 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Az ütköztetési próbát eredményesen elvégezték. 

Legnagyobb ütközés: 9 km/h 

Rakodási példa:      
1 

81-001-11 

 

Kerékpárok 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A rakomány viselkedése próbaszállítás alatt 

Az ÖBB hálózaton végzett próbaszállítás során a rakománynál/állványnál elcsúszást, egyéb kifogást nem 

észleltek. 

Értesítés egy rakodási módról: 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: minden UIC tagvasút 

 

Kiadó vasútvállalat:  ÖBB 

  

 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
81-001-11 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
80-001-10 

   



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Sínek több mint 2 kocsin, legfeljebb 150 m hosszig. 

A kocsi kiválasztása 

Forgóvázas pőrekocsi fapadlóval (R…, S….). 

Rakodási mód 

Legfeljebb 5 sín, csak 1 rétegben a kocsi hossztengelyére szimmetrikusan egymás mellé fektetve. 

Kocsinként  

 2 lehetőség szerint a forgócsapok felett elhelyezett alátétre (puhafa lehetséges) 

 szélső kocsik esetén 1 sínvégeknél elhelyezett keretre, és 1 lehetőség szerint forgócsap fölött 

elhelyezett alátétfára 

kell rakodni. 

lengsécsillapítás céljából a kocsi közepén egy 3. (puhafa) alátét is elhelyezhető. 

Síneknek 

 hosszirányban a szélső kereteken nagyjából 1,5 – 3 m-rel túl kell nyúlniuk. 

Szabad teret kell hagyni: 

 függőlegesen a lehajtott homlokfalakhoz képest min. 5 cm-t 

 hosszirányban a homlokfalakhoz képest min 1,5 m-t. 

A keret U acélból készült hegesztett szerkezet, mely 

 kocsipadlóba nyomódó acéltüskékkel van ellátva, 

 állítható ütközőkkel a kocsiszélességhez igazítható 

 
Alátétek(et) 

 egy darabból készüljenek, szélesebbik oldalukra legyenek fektetve és érjenek végig a rakomány teljes 

szélességén 

 keresztmetszete nagyjából 15 x 18 cm, 

 oldalirányú elcsúszás ellen fogazott lemezekkel és legalább 2 ácskapoccsal, vagy azzal egyenértékű 

szögezéssel kell biztosítani. 

 csúszófelületét a közbenső kocsik egyikét kivéve kenni kell. 

A kocsik terhelése nem haladhatja meg a mértékadó terhelési határ 85 %-át. 

Rakodási példa:      
1 

81-001-14 

 

Sínek több mint 2 kocsin 

② 

③ 

① 

⑤ 

④ 

⑥ 

⑦ 

⑨ 

⑧ 



 

 

Biztosítás: 

 a rakományvégeken keretekkel és 

 az alátétekbe ütött sínbiztosító szögekkel, 1 szög/oldal nagyjából a sínlábaktól mért 120 mm 

távolságban, a középső kocsik egyikén 2 szög/oldal közvetlenül a sínlábaknál beütött szöggel miközben 

  a sínlábakba való berágódás elkerülése érdekében, a szögeket keresztirányban kis mértékben kocsi 

külseje felé dőlve kell az alátétekbe ütni. 

Kiegészítő adatok 

A BDZ, EWS, GySEV, FS, HZ, JZ, ÖBB, PKP, ADIF, GC, SNCB, SNCF, SZ és TCDD vonalain 

rendkívüli küldeményként kell kezelni; a többi vasúton zárt vonatban rendes küldeményként közlekedhet. 

Értesítés egy rakodási módról: 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: minden UIC tagvasút 

 

Kiadó vasútvállalat:  ÖBB 

  

 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
81-001-14 

 

 

 

 

 

⑩ 

⑪ 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Sínek 2 kocsin 

A kocsi kiválasztása 

Forgóvázas pőrekocsi fapadlóval, rakoncákkal, lehajtható homlokfalakkal 

Rakodási mód 

A síneket egymás mellé állítva, legfeljebb 4 rétegben 3 álllványra kell rakodni, ahol az állványok rakoncára 

rögzíthető (1. változat), vagy szabadonálló, oldalirányban az alvázra támaszkodó (2. változat) kivitelüek 

lehetnek. 

 

3. változat 2. változat 

Szabad teret kell hagyni: 

 függőlegesen a lehajtott homlokfalak és kocsipadlóhoz képest min. 5 cm-t 

 hosszirányban a homlokfalakhoz képest min 50 cm-t. 

A síneknek/síneket 

 a (szélső) alá- és közbetéteken 1 - 3 m-rel 

 az szélső rakoncákra rögzített- (az azokon kívüli rakoncákat le kell hajtani), ill. a szabadon álló 

állványokon 1 - 3 m-rel 

túl kell nyúlniuk 

oldalirányban 

a szállítási egység közepére pozícionált állványoknál a lehető legszorosabban az állványkaroknak kell 

fektetni, míg mindkét szélső állványnál az állványkaroktól nagyjából 10 cm szabad teret kell hagyni, 

vagy 

 a szállítási egység közepére pozícionált állványnál az állványkarokhoz képest negyjából 10 cm szabad 

teret kell hagyni 

 mindkét szélső állványnál a lehető legszorosabban az állványkaroknak kell fektetni  

Alátétek és közbetétek egészséges fából 

 egy darabból készüljenek és érjenek végig a rakomány teljes szélességén 

 Az alátétek keresztmetszete nagyjából 15 x 18 cm, közbetétfák keresztmetszete 1. változat esetén 

nagyjából 5 x 15 cm, 2. változat esetén nagyjából 8 x 12 cm 

 kocsihosszonként legalább 2 alátétet (lengéstechnikai okokból egy 3. alátét is alkalmazható) kell 

használni, abból a 2 szélső állványt lehetőség szerint a forgócsapok fölött kelll elhelyezni 

 A csúszófelületeken a súrlódási tényezőt alkalmas intézkedéssel csökkenteni kell; kivéve azon 

alátéteket és közbetéteket, ahol a síneket közvetlenül az oldalsó állványkaroknak fektették. 

A kocsik terhelése nem haladhatja meg a továbbítási útvonalra érvényes mértékadó terhelési határ 85 %-át, 

miközben a középső forgóvázak kiterhelését az 1. kötet 3.3. pont számításai és a továbbítási útvonalra 

vonatkozó mértékadó terhelési határ alapján, az egyes kerékpárok max. terhelhetőségének 

figyelembevételével, kell kiszámítani. 

Rakodási példa:      
1 

81-002-14 

 

Sínek 2 kocsin 
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Biztosítás: 

A síneket oldalról  

állványok és valamennyi a rakomány tartományában felállított/betűzött rakonca biztosítja 

Az 1. változat szerinti állványok esetében a rakoncák végeit 

A 2. változat szerinti állványok esetében az állványkarokat 

 dróttal (Ø 8 mm) kétszeresen vagy 

 műszálas kötözőszerrel (szakítóerő az egyenes ágban 1000 daN) vagy 

 feszítőlánccal 

össze kell kötni. 

Az alátéteket szögezéssel, fogazott lemezekkel, vagy acéltüskékkel a kocsipadlóra kell rögzíteni. 

A közbetéteket azok végein a sínlábaktól nagyjából 5-8 cm távolságban 5 cm magas, a közbetétekkel 

szilárdan összekötött sarokacélokkal oldalsó kicsúszás ellen biztosítani kell. 

Széthullás ellen a rakományt a kocsik között és a végeken össze kell kötni (szakítóerő min 5000 daN), 

miközben a végeken lévő kötések csak enyhén feszíthetők meg. 

A kötések távolsága a rakományvégektől min. 0,5 m 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt 

Rakszelvény végett lásd a 0.2 rakodási információt 

Kötözőanyag1 végett lásd a 0.6 rakodási információt 

36 m-nél nagyobb sínhossz esetén: lásd UIC Rakodási szabályok 1. kötet 7. pontját 

 

Értesítés egy rakodási módról: 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: minden UIC vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat:  ÖBB 

  

 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
81-002-14 

 

 

 

 

                                                      
1 Műanyag szalagok, rakománybiztosító szalagok és szövött hevederek esetén a szakítóerő az egyenes ágban 

megfelel a megengedett húzóerő (Lashing capacity, LC) kétszeresének. 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
80-001-09 
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Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Csekély (legfeljebb 250 kg/m3) tömegű bevonatos acélpanelek fóliával csomagolt csomagokká 

összekötözve. A csomagok hungarocell alátétekre fektetik, amelyet a fólia csomagolás közrefog. 

A fóliázott csomagokat  

- 4 m hosszig legalább 2, 

- 8 m hosszig legalább 4  

kötéssel kell összefogni. 

Minden további 2 m rakományhossz esetén további 1 kötés szükséges.  

Kötések szakítóereje az egyenes ágban legalább 330 daN 

A csomagkötések a fólia csomagolás biztosítására is szolgálnak. 

 

A kocsi kiválasztása 

Fapadlós pőrekocsi rakoncákkal, vagy falakkal 

 

Rakodási mód 

A halmazok egymás mellé és egymásra fektetett csomagokból állnak, azonos méretű csomagokat amennyire 

csak lehetséges egymás mellé és egymásra kell helyezni.  

A legfeljebb 4 m hosszúságú halmazokat legaláb 2 kötéssel egy egységgé kell összefogni. Minden további 

megkezdett 2 m rakományhossz esetén 1 további kötés szükséges.  

 

 

Biztosítás 

A halmazokat oldalrakoncák biztosítják, (még akkor is, ha a rakományhoz képest mért keresztirányú 

távolság nagyobb, mint 10 cm), a rakoncák hatásos magassága legalább 10 cm.  

 

Azon halmazokat, melyek  

- hossza  4 m legalább 3, 

- hossza  6 m, legalább 5, 

- hossza 8 m, legalább 6, 

lekötéssel kell biztosítani. 

Minden további megkezdett 2 ménterenként 1 kiegészítő lekötés szükséges. 

A lekötések élvédővel ellátott racsnis feszítőműves hevederek, szakítóerő az egyenes ágban legalább 4000 

daN. Az igen könnyű rakomány akaratlan deformációját elkerülendő, a hevedereket csak enyhén kell 

megfeszíteni.  

 

Amennyiben a ② pont nem tartható be, abban az esetben minden egyes lekötözésnél egy kiegészítő 

összekötés szükséges, amely a felső biztosítandó réteget, az az alatti, rakoncák által biztosított csomagokkal 

köti össze. A kötések szakítóereje az egyenes ágban legalább 330 daN. 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd az UIC Rakodási szabályok 2. kötet, 0.1 rakodási információt. (Megjegyzés: az 

acéllemez penalak alacsony tömege alapján a megengedett kerékpár/kerék, ill. forgóváz terhelési határ 

túllépése valószínűtlen.), 

Rakszelvény végett lásd az UIC Rakodási szabályok 2. kötet 0.2 rakodási információt, 

Rakományok letakarása végett lásd az UIC Rakodási szabályok 2. kötet, 0.3 rakodási információt, 

Rakodási példa:      
1 

2181-001-21 

 

Bevonatos acélpanelek fóliázott csomagokban hungarocell alátéteken 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 



 

 

Egyszer használható kötözőanyagok végett lásd az UIC Rakodási szabályok 2. kötet, 0.6 rakodási 

információt 

Lekötések végett lásd az UIC Rakodási szabályok 2. kötet, 0.7 rakodási információt. 

 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetéses kísérletnél 

Ütköztetési próba: 2020. 10. 08. Michelhausen 

 

1. ütközés 7,6 km/h, legnagyobb hoszirányú elmozdulás 5,5 cm 

2. ütközés 9,9 km/h, legnagyobb hosszirányú elmozdulás 8,5 cm 

Ellenirányú ütközés 9,0 km/h, legnagyobb hosszirányú elmozdulás 17 cm. 

 

Értesítés egy új rakodási módról: 

Rakodási példa, melyet elfogadott: minden UIC vasútvállalat 

Kiadó vasúti vállalkozás: RCA 

 

Rakodási példa: 
1 

 
81-002-14 

 

1, változat, 2021. 01. 15. 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

0,12 – 0,3 mm lemezvastagságú lemeztekercsek acél-, vagy fa rakodólapra rakodva 

 A lemeztekercsek átmérője: 900 – 1650 mm 

 A lemeztekercsek magassága: 700 – 1200 mm 

 Az egység tömege: 2700 – 13500 kg 

 

A lemeztekercsek egységbe csomagolása történhet: 

 Farostlemezből, sík kartonpapírból, fémgallérból, vagy fémtetőből készült tárcsa 

 Polietilén fedőlap 

 A csomagolás felfelé körültekert nyújtott fóliával, farost-, vagy lemezcsomagolással történhet 

 A lemezek csekély vastagsága alapján a lemeztekercseket nem szükséges kiegészítőleg összekötözni.  

A kocsi kiválasztása 

 Forgóvázas pőrekocsi homlokfalakkal, valamint Rilnss ponyvatetővel, melyet a rakodólapok 

kocsipadlóhoz rögzítéséhez különleges berendezéssel és rögzítőfuratokkal ellátott U profilokkal 

szereltek fel. 

 Oldalsó eltávolítható sarokacélokkal láttak el, melyek rögzítő csapszegekkel szereltek fel, melyekben a 

megfelelő U prfilok a kocsipadlóra rögzíthetők. 

 Hossz- és keresztirányban elhelyezett vezetősínekkel felszerelt, melyek a rakomány rögzítését mind 

hossz-, mind keresztirányban lehetővé teszi. 

Rakodási mód 

A lemeztekercseket 

 a kocsi hosszirányában 

 a szélső lemeztekercsek és a homlokfal között legalább 50 cm távolsággal, 

 a kocsi keresztirányában központosan 

 a fa rakodólapokat farost-, vagy acéllemezből készült csúszóalátétre 

kell rakodni 

Rakodási példa:      
1 

82-001-09 

 
Lemeztekercsek függőlegesen, különlegesen felszerelt Rilnss kocsikba rakodva 

 

 

 



 

 

 

Biztosítás 

 A lemeztekercseket a rakodólapokkal 2 db egymást keresztező szintetikus szalaggal (szakítóerő az 

egyenes ágben legalább 1400 daN) össze kell kötni 

 a lemeztekercs rakodólapon való központos elhelyezkedését biztosítandó a raklapra kiegészítőleg egy 

45 mm magas fa, vagy acél korongot kell rögzíteni 

 Az egységet oldalról egy 8 cm peremmagasságú sarokacéllal kell rögzíteni, miáltal az oldalsó vezetés 

(hatásos) magasságának legalább 4 cm-nek kell lennie. 

 A sarokacélokat két csapszeggel a kocsipadlón rögzített U profilokban kell rögzíteni 

 hosszirányban csúszást lehetővé tevő rakodási mód szerint biztosítva 

 

 

 

 

 

 

Kiegészítő adatok 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

 E rakodási példát a 2008 októberében végrehajtott ütköztetési kísérletek eredményei alapján fejlesztet-

ték. 

 A szállítások 2008. november óta zajlanak. 

 Nem történt rendkívüli esemény 

Értesítés egy rakodási módról: 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: minden RIV tagvasút összes vonalán 

 

Kiadó vasútvállalat:  CFL Cargo 

  

 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
82-001-09 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

9000 – 17500 mm hosszú, Ø 56” (1422 mm) átmérőjű, 16 – 24 mm falvastagságú acélcsövek zártvonati 

forgalomban továbbítva. 

A kocsi kiválasztása 

Fapadlós pőrekocsi (R…, S…) 

Rakodási mód 

A csöveket két rétegben kell rakodni. Az alsó réteg két csőből áll, melyet közbetétekkel kell elválasztani a 

nyergelten felrakodott, egy csőből álló második rétegtől.  

A csöveket 4 db (2 ikeralátét) négyszög keresztmetszetű legalább 10 cm vastag alátétekre kell fektetni, me-

lyeket: 

 a szélesebbik oldalukra fektetve, 4 szöggel (Ø5 mm, beütési mélység legalább 40 mm) kell a padlóra 

rögzíteni, 

 legalább 50 cm-re a csővégektől kell pozícionálni 

A kocsik végén szabadon tartandó tér: 

- 30 cm 

 

 

Biztosítás 

Lekötözésekkel 

 Legalább 4, az alátétekre szimmetrikus lekötözésekkel 

 feszítőberendezéssel ellátott szintetikus, vagy szövött heveder (Szakítóerő legalább 4000 daN) 

 A csővégektől legalább 50 cm-re kell elhelyezni. 

Összekötözésekkel: 

 Szintetikus-, vagy szövött heveder (Szakítóerő legalább 4000 daN) 

 legalább 3 kötés 

 A csővégektől legalább 50 cm-re kell elhelyezni. 

Rakodási példa:      
1 

83-001-10 

 
(Olajozott és olajozatlan) acélcsövek Ø 56” (1422 mm) és 16-24 mm falvastagság 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zsírozott vagy fényes felületű csöveknél az egyes rétegek közé súrlódást növelő közbetétet kell felhasználni 

(μ min. 0,70). 

A csöveket keresztirányban faékekkel kell biztosítani  

 Az ékek magassága legalább 15 cm, ami a csőátmérő 1/10-ének felel meg, ékszög kb. 35° 

 Az ékek szélessége annak az alátétek szélességével azonos melyre rögzítik 

 Az ékeket az alátétekkel két oldalról elhelyezett, 3 mm vastag, acél összekötő lemezekkel kell összecsa-

varozni; a 6 mm átmérőjű és 60 mm hosszú csavarokból 3–3 darabot kell minden összekötő-elemhez 

felhasználni. 

Kiegészítő adatok 

A rakomány szélessége miatt előfordulhat, hogy a rakoncák nem állíthatók fel. Ez esetben az üzembiztonsá-

got az alábbi intézkedések biztosítják: 

 15 cm magas ékek használata, mely érték meghaladja az 1. kötet 5.6.2 pontjában előírtakat 

 az alátétek magasságát 10 cm-rel meg kell növelni, mely érték meghaladja az 1. kötet 5.8.1. pont-

jában előírtakat, 

 Az 1. kötet 5.8.3. pont szerint közbetétekre előírt acélkereszt átlapolás az alátétek ékein. 

 mindegyik homlokoldalon 2 lekötözés (Szakítóerő legalább 4000 daN) 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Az ütköztetési próbát eredményesen elvégezték. Ennek keretében sem a rakomány, sem a kocsi nem sérült meg.  

Értesítés egy rakodási módról: 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: minden UIC vasútvállalat összes vonalán 

 

Kiadó vasútvállalat:  Trenitalia Cargo 

  

 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
83-001-10 

 

 



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Vágánymezők beton, vagy fa sínaljakkal 18 méteres hosszig 

A kocsi kiválasztása 

Forgóvázas pőrekocsi Rs, Res típus 

R30.3 és R30.7 pőrekocsi, mely a (francia) infrastruktúra tulajdona 

Rakodási mód 

A vágánymezőket 

 teljesen letisztított padlójú kocsira, 

 betonaljas vágánymező rakodása esetén legfeljebb 4 rétegben, 

 faaljas vágánymező rakodása esetén legfeljebb 5 rétegben 

kell rakodni. 

Központosan a kocsi hossztengelyére pozícionálva, a leghosszabb mezőket közvetlenül a legalsó rétegbe 

kell rakodni. 

Biztosítás 

A kötéseknek mindkét sínalj mindegyik végére kell visszahelyezve lenniük. 

Rs, Res típusú kocsikon 

 két, egymást keresztező hurkolt, élvdővel ellátott műanyaghevederes kikötözéssel (Szakítóerő legalább 

4000 daN, 1. fotó) 

R30.3 és R 30.7 típusú kocsikon 

 a rendelkezésre álló biztosítóeszközzel (lánc) 

Oldalirányban 

Mindkét kocsitípus esetén: 

 Élvédővel ellátott, hurkolt műanyaghevederes lekötözés (Szakítóerő legalább 4000 daN) oldalanként 5 

ponton  

 A kötéseket ellentétesen kell vezetni, amivel a felső síneket ellentétes kocsioldallal kell összekötni (2. 

fotó) 

Kiegészítő adatok 

Az aljakat és sínek: 

 az aljakról minden egyes régi ágyazatból származó anyagot el kell távolítani 

 pántokat/hevedereket és egyéb részeket el kell távolítani, vagy rögzíteni kell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.fotó 

Rakodási példa:      
1 

87-001-01 

 

Vágánymezők sínaljakkal 



 

 

 
2.fotó 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Az ütköztetési próbákat ugyan nem végezték el, de e rakodási módot 15 éve kifogás, rendkívüli ese-

mény nélkül alkalmazzák. 

 

Értesítés egy rakodási módról: 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: minden RIV tagvasút 

 

Kiadó vasútvállalat:  SNCF 

  

 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
87-001-01 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Különböző keresztmetszetű csomagolt profilok, vagy acéltartók, melyek nagyjából azonos hosszúságúak és 

a kocsi optimális kihasználtsága érdekében eltoltan kell felrakodni. 

A profilcsomag fogalom meghatározása: 

Egy profilcsomag olyan, azonos keresztmetszetű halmazba rakodott profilokból áll, melyek egymással 3 

méterenként legalább 1 kilágyított acéldróttal (Ø5 mm), acél-, vagy élvédővel ellátott műanyagszalaggal 

összekötöttek. A kötések szakítóereje1 legalább 1400 daN. A kötések távolsága a csomagvégektől nagyjából 

300 mm.  

A csomagok rendszerint négyszög keresztmetszetűek. 

A csomagstabilitás fokozása érdekében a csomagokat alapvetően a szélesebbik oldalukra és a függőleges 

merevítésükre kell fektetni.  

Egy csomag magasságának alapvetően kisebbnek kell lennie a szélességénél. 

A kocsi kiválasztása 

Fapadlós pőrekocsi rakodógerendákkal, vagy azok nélkül, rakoncákkal, oldalfalakkal, vagy azok nélkül, le-

hajtható homlokfalakkal, vagy azok nélkül. 

Rakodási mód 

A kocsi keresztirányában amennyire csak lehetséges szimmetrikusan és hosszirányban eltoltan kell rakodni 

a kocsi megengedett terhelési határának betartása érdekében. (lásd 0.1 rakodási információt). 

A rakomány alapvetően 3, vagy 4 a rakszélességen elosztott halmazból áll.  

A középső és oldalsó halmazoknak legalább a hosszúság 1/3-a mértékében fedésben kell lenniük egymással. 

Ha a halmazok több, mint a hosszúságuk 2/3 mértékben fedésben vannak egymással, a rakodási mód nem 

tekinthető eltoltnak.  

A csomagok elhelyezése: 

 kocsipadlóra szögezett alátéteken (legalább 4 db Ø5 mm szöggel, beütési mélység legalább 40 mm), 

melyeket alapvetően a kocsi közepére rakodott nehéz rakományegységek táblázat szerint kell pozíci-

onálni.  

 A kocsi rögzített, ill. süllyeszthető rakodógerendáin, amennyiben azok megfelelő állapotban vannak.  

 A teljes rakszélességen elosztva 

 Túlnyúlás a rakodógerendákon, alátéteken, közbetéteken legalább 500 mm. 

Minimális szabadon tartandó terek: 

Halmaz pozíció: 

Halmazok összeállítása: 

 alapvetően az egy rétegben lévő csomagoknak azonos magasságúaknak kell lenniük. A 

magasságkülönbség abban az esetben engedélyezett, ha a hézagokat pót alátétekkel (négyszög 

keresztemtszet, szélesebbik oldalára fektetve), folyamatosan kitöltik. 

 A halmaz stabilitás biztosítása érdekében a halmazmagasság a teljes halmaz szélességét nem 

haladhatja meg. Ha a halmaz teljes H magassága a B halmazszélességet meghaladja, a  ponttól 

eltérően minden esetben minden megkezdett 3 m halmazhossz esetén 1 összekötés elkészítése 

szükséges. 

Közbetétek: 

Az egyes rétegeket közbetétekkel kell egymástól elválasztani. 

 teljesen egy darabból kell készíteni és az oldalsó rögzítőfák rögzítése érdekében túl kell nyúlniuk a 

rakomány szélességén. 

 Egy darabból, négyzet, vagy négyszög keresztmetszettel, utóbbiak a szélesebbik oldalukra fektetve 

 Egészséges, sérülésmentes fából, az EN338 szabvány C24 szilárdsági osztálynak megfelelően éles 

élekkel leszabva. 

 legalább 60 mm vastagsággal 

                                                      
1 Műanyag szalagok, rakománybiztosító szalagok, szövött hevederek, valamint sorozatgyártású drótkötelek és láncok esetén  a szakítóerő az 

egyenes ágban megfelel a megengedett húzóerő (Lashing capacity, LC) kétszeresének. 

300 mm 0 mm 

Rakodási példa:      
1 

87-001-12 

 

Profilok, acéltartók olajozatlan, csomagolt, eltoltan felrakodva 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Minimális keresztmetszet rétegenként: 

Maximális rétegenkénti tömeg: 

 

 rétegenként 4 egyenletesen elosztott közbetéttel kell számolni. 

Teljes nézet 

 

Biztosítás 

Minden rakoncát fel kell állítani. 

Valamennyi a rakományt képező halmazt rakománybiztosító szalaggal (Szakítóerő legalább 3000 daN) az 

alábbiak szerint össze- és le kell kötözni: 

 a végektől 500 mm távolságra minden halamzon egy kötés, 

 minden megkezdett 6 m-ként 1 kötés 

 de legalább 2 kötés rakományegségenként 

A rakománybiztosító szalagot ütközési pontig meg kell feszíteni, az éles éleknél élvédővel a szakadás ellen 

meg kell védeni. 

A csomagokat az alatta fekvő rétegekkell egy egységgé kell összekötözni (Szakítóerő legalább 1400 daN), 

minden megkezdett 6 m hosszuságonként 1 kötés, de csomagonként legalább 2, a végektől 500 mm-re 

elhelyezve. 

E pont végrehajtása olyan rétegek esetén szükséges, melyek a rakoncákon a csomagmagasság többb, mint 

1/3-ával túlnyúlnak 

Rögzítés 

A rakományhézagokat a kocsi keresztirányában az alá- és közbetétekre szögezett fákkal ki kell tölteni. E 

kiegészítő rögzítőfáknak némileg szélesebbnek kell lenniük az alá- és közbetéteknél.  

A részlegesen kitöltött rétegek oldalsó elcsúszását meggátolandó oldalsó biztosításként rögzítőfákat kell az 

alá- és közbetétekre szögezni. 

Teherelosztás 

A rakományt amennyire csak lehetséges a teljes rakhosszon el kell osztani. Ez utóbbi szemléltetéséhez lásd az 

alábbi egyszerűsített példát. 

180 cm2 210 cm2 240 cm2 

9t 12t 15t 

 

 

 

 

⑪ 



 

 

Egyszerűsített példa: 

1- 13 m hosszú egységek rakodása , melyekre az alábbiak 

vonatkoznak: 

 Res sorozat a hozzá tartozó kis abc táblával, 

 A szélső alátétek távolsága L1 = 12 m, 

 A rakomány 4 alátéten fekszik fel. 

E feltételek mellett a megengedett összterhelés 40 t.  

 

 Sajáttömeg: 24 t 

A rakományegségeket központosan rakodták fel. Mivel a rakomány teljes tömege 50 t, túlterhelésről 

beszélünk, így e rakodási mód nem engedélyezett. 

 

 

2- Ugyanaz a rakomány eltolva felrakodva 

 ugyanolyan típusú kocsi 

 a rakomány teljes hossza L2=17,8 m 

 a rakomány 4 alátéten fekszik fel, miközben a szélsőket a forgócsapon kívül pozícionálták. 

A rakomány össztömege 50 t, a megengedett legnagyobb terhelés 56 t. A teherelosztás helyes. Az 

aszimmetrikus rakodás ellenére egyik forgóváz sem túlterhelt. A rakodás megfelelő. 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás, egyszer használható kötözőanyagok és lekötözések végett lásd a 0.1, 0.6 és 0.7 rakodási 

információkat. 

 

Értesítés egy rakodási módról: 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: minden UIC vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat:  SNCF Fret 

  

 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
87-001-01 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Azonos keresztmetszetű sínek egy kocsira, egymáshoz képest eltolva, felrakodva. 

A kocsi kiválasztása 

Falakkal, alacsony oldalfalakkal, vagy rakoncákkal felszerelt kocsi fapadlóval, vagy fabetétes rakodógeren-

dákkal 

Rakodási mód 
A kocsira engedélyezett kapacitás lehető legoptimálisabb kihasználása érdekében a kocsi keresztirányában 
amennyire csak lehetséges szimmetrikusan, a kocsi hosszirányában eltolva kell rakodni. 

A sínhalmazokat közvetlenül fapadlóra, fabetétes rakodógerendákra, vagy faalátétekre kell rakodni.  

A halmazokat úgy kell elhelyezni, hogy azok legalább 500 mm-rel (L) fedjék egymást. 

A síneket 
 több rétegben, amennyire csak lehetséges a teljes rakszélesség kihasználásával 
 minden réteg amennyire csak lehetséges függőlegesen egymás fölé kerüljön 
 legfeljebb 6 rétegben  

kell rakodni. 

Az alá- /közbetétek számát úgy kell meghatározni, hogy az a halmaz stabilitását garantálja. 

Az alá- és közbetétek fából (a felhasznált faanyag legalább az EN 338 szabvány C24 szilárdsági osztályá-

nak feleljen meg) 
 négyszög keresztmetszettel, a szélesebbik oldalukra fektetve 
 egy darabból készüljenek és érjenek végig az egész rakszélességen (vastagság nagyjából 40 mm) 

A síneknek az alá- és közbetéteknek legalább 500 mm-rel túl kell nyúlniuk. 

A kocsi végein legalább 

50 cm 0 cm 

teret kell szabadon hagyni. 

Amennyiben ez nem lehetséges (kis abc táblában feltüntetett értékek miatt) a szabadon tartandó tér megtar-
tásától az UIC Rakodási szabályok 1 kötet, 5.5.3. pont értelmében el lehet tekinteni. 

Rakodási példa:      
1 

87-001-15 

 
Sínek egy kocsin eltoltan felrakodva 

① 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

④ 

② 



 

 

Biztosítás 
 

A síneket 

 közvetlenül a falak, alacsony oldalfalak, vagy rakoncák és 

 3 lekötés biztosítja; szakítóerő1 az egyenes ágban legalább 3500 daN, szakaszonként legalább 1 lekö-

tés szükséges. 

 

Amennyiben a rakomány oldalfalaktól, alacsony oldalfalaktól, vagy rakoncáktól mért keresztirányú távolsá-

ga nagyobb, mint 10 cm:  

 a halmazokat megkezdett 6 méterenként legalább 1 (halmazonként legalább 2) kötéssel össze kell köt-

ni, szakítóerő1 az egyenes ágban legalább 1400 daN,  

 a kötések halmazvégektől való távolsága min. 30 cm. 

 

A közbenső szabad tereket leszögezett fákkal ki kell tölteni. 

 

Az alá- és közbetéteket oldalirányú elcsúszás ellen, pl.: 

 az alátétek kocsipadlóra szögezésével 

 a közbetétekre a rakomány közepén szögezett rögzítőfákkal, vagy  

 a közbetétekre oldalt leszögezett fatuskókkal, vagy legalább 5 mm átmérőjű szögekkel  
biztosítani kell. 

 
Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt 
Egyszerhasználható kötözőszer végett lásd a 0.6 rakodási információt. 
E rakodási módot francia vonalakon évek óta problémamentesen alkalmazzák. 
 

 
Rakodási példa, melyet elfogadott: minden UIC vasútvállalat 
 
Kiadó vasútvállalat: FRET SNCF – 24, Rue Villeneuve – 92583 CLICHY-LA-GARENNE 
 
01.03.2015 
 
 

Rakodási példa: 
1 

 
87-001-15 

 

                                                      
1 Műanyag szalagok, rakománybiztosító szalagok, szövött hevederek, valamint sorozatgyártású drótkötelek és láncok esetén  

a szakítóerő az egyenes ágban megfelel a megengedett húzóerő (Lashing capacity, LC) kétszeresének. 

⑧ 

⑫ 

⑩ 

⑨ 

⑪ 



 

 

BDZ 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

 Nagyjából 5 cm vastag rézlemezek anód formájában kezeletlen felülettel és 

 (fülek nélkül) nagyjából 100 x 100 cm méretekkel csomagokba kötözve 

 A csomagok magassága legfeljebb 65 cm 

 A csomagok tömege nagyjából 5 t 

 Kötések (szakítóerő legalább 14 kN) élvédővel ellátott műanyag kötözőszer, legalább 2 kötés hossz- 

és 1 keresztirányban. 

A kocsi kiválasztása 

Pőrekocsi alacsony homlokfalakkal (Smmps) 

Rakodási mód 

 A csomagokat két, a kocsi hosszirányában egymással párhuzamosan fektetett alátétre (keresztmetszet 6 

x 15 cm), két csoportba kell rakodni. Minden csoport 6 csomagból áll, az alátéteket a kocsipadlóra 

kell rögzíteni. 

 Az alátéteket súrlódást növelő anyaggal kell bevonni (μ legalább 0,7) 

 Az alátéteket egymástól kb. 65 cm-re kell elhelyezni. 

 A csoportok csomagjai, valamint a megfelelő acélprofilok között rendszerint legfeljebb 3 cm szabad 

teret lehet hagyni.  

 A csomagok alatt a rakodó berendezés számára szükséges tereket szabadon kell tartani.  

 

Rakodási példa:      
1 

52-101-02 

  

 
Rézanód csomagok zártvonatban 

 

 
 

 



 

 

Biztosítás 

A kocsi hosszirányában: 

 csúszást lehetővé tevő rakodási mód, valamint minden csoportot homlokoldali acélprofilokkal (fix 

oszlopok) kell rögzíteni. 

A kocsi keresztirányában: 

 súrlódás növelésével, kiegészítőleg minden csomagot oldalirányban kívülről két acélprofillal (fix osz-

lopok) kell biztosítani. 

 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 lapot. 

Eltérések az UIC Rakodási szabályok 1. kötetétől 

A rakományt kiegészítőleg két csoportba osztják és homlokirányban acélprofilokkal biztosítják.  

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Az ütköztetési próbát nem végezték el, mivel e forgalom a fuvarozásban részes vasútvállalatok által ellenőr-

zött keretek között hónapok óta fut, rakományelcsúszást nem állapítottak meg. 

Értesítés egy rakodási módról: 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: BDZ, JZ, MAV, GySEV, ÖBB, DB, B-CARGO 

 

Kiadó vasútvállalat:  BDZ 

 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
52-101-02 

 

 

 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Lemeztekercs/lemeztekercsek 

Egyes lemeztekercseket, vagy több, keskenyebb, azonos átmérőjű tekercs egy köteggé összekötözve, ola-

jozatlan 

Egyes tekercsek összekötözése: 

 80 mm szélességig háromszor a tengellyukon keresztül 

 80 – 400 mm szélesség között háromszor a tengelylyukon keresztül és egyszer a kerület mentén 

 400 mm-nél szélesebb tekercseket háromszor a tengelylyukon keresztül, kétszer a kerület mentén  

össze kell kötni 

Kötözőszer: acélszalag (Szakítóerő legalább 1400 daN) 

 
Több tekercs összekötözése egy egységgé: 

 Négyszer a tengelylyukon keresztül 

Kötözőszer: acélszalag (Szakítóerő legalábbb 2000 daN) 

A tekercsenkénti, vagy csoport tömeg legfeljebb 20 t. 

A lemeztekercsek, vagy a csoportok szélessége legalább az átmérő 5/10-e, legfeljebb 1500 mm legyen. 

A lemeztekercsek, vagy csoportok átmérője legalább 800 mm, legfeljebb 1250 mm. 

A kocsi kiválasztása 

Alacsony-, vagy magas oldalfalas kocsi fa-, vagy vegyespadlóval (Es, Eas-u, K…, Res, Tams) 

A rakodás megkezdése előtt a kocsipadlóról a havat és jeget el kell távolítani.  

A berendezés bemutatása 

Fém nyeregállvány (hosszúság: 2245 mm, szélesség: 2330 mm, magasság: 650 mm, sajáttömeg: 550 kg) 

három nyereggel és talpakkal. 

A talpakat hegesztésekkel látták el a nyeregállvány hossz- és keresztirányú elmozdulásának korlátozása 

érdekében. 

A nyeregállvány terhelhetősége legfeljebb 20 000 kg.  

A függőleges oszlopok furatai kizárólag az üres berendezés átrakására szolgálnak. A mozgatás kizárólag a 

nyeregállvány üres állapotában történhet.  

 
Rakodási mód 

Az üres nyeregállványt közvetlenül a kocsipadlóra kell rakodni 

 hosszirányban, a nyeregállvány tengelyének egybe kell esnie a kocsi hossztengelyével 

 előnyös esetben mindkét kocsitengely fölé (forgócsap) 

 ill. a kocsi közepén elhelyezett nehéz rakományegységek (kis abc tábla) táblázat figyelembevételével 

a kocsi közepére is lehetséges. 

Szabadon tartandó tér a homlokfal és a nyeregállvány között: 

50 cm 20 cm 

A nyeregállványok között nem szükséges szabad tereket hagyni. 

Rakodási példa:      
1 

54-102-08 

  

 
Lemeztekercsek (olajozatlan) különleges nyeregállványokon (NH Ostrava-P típus) 

① 
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⑨ 



 

 

A lemeztekercset/lemeztekercseket az állvány nyergeibe kell rakodni 

 a tekercstengely a kocsi hosszirányában 

 a tekercsek tömegét az állványon egyenletesen elosztva 

 egysorosan, azaz a középső nyeregben, 

 kétsorosan, azaz a két szélső nyeregben, 

 háromsorosan, azaz a két szélső és középső nyeregben is 

 több tekercs szorosan egymás mögé, 

 A nyeregben a rakomány szélessége nem lehet kisebb, mint az átmérő 5/10-e 

A tekercsek nem fektethetők a kocsipadlóra. 

 
Biztosítás 

- A kocsi hosszirányában 

 A nyeregállványt az alacsony-, magas homlokfalak, a talpak felhegesztései, máskülönben csú-

szást lehetővé tevő rakodási mód biztosítja 

 A rakományt a nyeregállványon annak oszlopai biztosítják, a lemeztekercsek a nyeregállványon 

hosszirányban részben elcsúszhatnak  

- A kocsi keresztirányában 

 A nyeregállványt a talpak felhegesztései, azok hiányában vezetőfák biztosítják, 

Vezetőfák: magasság legalább 5 cm, hatásos magasság legalább 3 cm, szögezéssel biztosítva 

(szögátmérő legalább 5 mm), 1500 kg-ként 1 szög, fánként azonban legalább 2.  

 A lemeztekercset/lemeztekercseket az állvány nyergei biztosítják. A nyergek hatásos magassága 

a tekercsátmérő 1/12-e, de legalább 120 mm.  

Kiegészítő adatok  

Teherelosztás végett lásd a 0.1 lapot. 

Eltérések a Rakodási szabályok 1. kötetétől: 

5.5.1. és 5.6.2, 11 pont: A lemeztekercsek a nyeregállványon hosszirányban részben elcsúszhatnak. 

5.5.2: A homlokfalak és a nyeregállványok között szabadon tartandó tér csak 50 cm az előírt 100 cm-

hez képest. 

 

 

⑫ 
⑪ 

⑬ 

⑭ 



 

 

Áru letakarása 

Nyitott kocsis továbbításkor szükség esetén a rakományt az időjárás hatásai ellen az állványhoz rögzítendő 

vízálló takaróanyaggal kell védeni. 

Üres állványok visszaküldése 

 fapadlós, magas oldalfalas nyitott (E…), vagy Tams kocsikban  

 A nyeregállványokat egymáshoz képest 90°-al elforgatva egymásba kell halmazolni, 

 A halmaz magassága nem lehet nagyobb, mint a nyitott kocsi magas oldalfala, Tams kocsi alkalmazása 

esetén a halmazmagasság legfeljebb a ponyvatető alatt 15 cm-ig terjedhet. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

 legerősebb ütközés: 10,1 km/h, 

 legnagyobb csúszási út a kocsi hosszirányában: 15 cm, az ütköztetés következtében sem a kocsi, sem 

az állvány, sem a rakomány nem sérült meg. 

Értesítés egy rakodási módról: 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: MÁVC, ÖBB, PKPC, DBSR-D, SZ, ZSSKC. 

 

Kiadó vasútvállalat:  CDC 

  

CD Cargo, a.s. 

Generální øeditelství 

Odbor technologie a organizace dopravy (O13/22) 

Jankovcova 1569/2c 

CZ - 170 00 PRAHA 7 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
54-102-08 

 

 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
54-102-01 

   

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Hengerelt dróttekercsek/-kötegek egyenként: 

- legfeljebb 55 mm-es huzalátmérővel, 

- 1100 – 1350 mm közötti átmérőval, 

- legfeljebb 2400 mm-es hosszúsággal, 

- 800 – 2400 kg közötti tömeggel. 

 

Az egyes tekercseket  

- legalább 1400 daN szakítóerejű acélszalaggal, vagy acéldróttal 4, lehetőleg a kerület mentén 

egyenletesen elosztott különböző helyen a tengellyukon keresztül össze kell kötni. 

   

A drótkötegek(et): 

- két, vagy három szorosan egymás mellé fektetett kb. azonos átmérőjű tekercsből állnak, 

- legalább 1400 daN szakítóerejű acélszalaggal, vagy acéldróttal 4, lehetőleg a kerület mentén 

egyenletesen elosztott, különböző helyen a tengellyukon keresztül, és 

- 2 helyen a kerület mentén össze kell kötni. 

 

A tekercsek/kötegek tömörítését különösen gondosan kell elvégezni. Egy kötés sem lazulhat meg, vagy szakadhat 

el. 

 

A kocsi kiválasztása 

Forgóvázas, vagy kéttengelyes pőrekocsi, alacsony oldalfalakkal, rakoncákkal és fapadlóval (Res, vagy 

Kns). 

 

Rakodási mód 

A hengerelt dróttekercseket/kötegeket 

- tekercstengelyükkel keresztirányban, egy rétegben, közvetlenül a kocsipadlóra, szorosan egymás 

mögé, 

- a kocsi egyik végén közvetlenül a homlokfalnak fektetve, a másik végén a (rakomány 

tulajdonságaiból) adódó hézaggal kell rakodni. 

 

 

Rakodási példa:      
1 

54-101-16 

 Hengerelt dróttekercsek és –kötegek (huzalátmérő legfeljebb 55 mm) egy rétegben 

 

 

 

 



 

 

 

Biztosítás 

- a kocsi hosszirányában 

 a kocsi homlokfalaival, vagy 

 a homlokfal és a szélső rakományegység közötti hézag esetén legalább 2 a kocsipadlóra 

szögezett, vagy csavarozott faékkel   

Faékek(et) 

 a rakománnyal érintkező ékszöge kb. 35°, 

 magassága(hatásos magasság) az átmérő 1/8-a, 

 szélessége az ékmagasság legalább 2/3-a, 

 legalább 4 szögnek (átmérő legalább 5 mm, beütési mélység a kocsipadlóban legalább 40 mm), 

vagy 4 csavarnak (átmérő legalább 5 mm) kell rögzítenie. 

 

Az utolsó- és utolsóelőtti rakományegységet (legalább 3000 daN szakítóerejű) poliészter (PES) 

szövött hevederrel össze kell kötni.  

 

- a kocsi keresztirányában 

mind Res, mind Kns sorozatú kocsi esetén oldalfalakkal, még abban az esetben is, ha rakomány és az 

oldalfalak közötti keresztirányú távolság 10 cm-nél nagyobb. 

Kiegészítő adatok 

A termék minőségétől függően a drótköteg és a kocsi homlokfalai közé védőanyag (karton, műanyag stb.) 

helyezhető. 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

Rakszelvény végett lásd a 0.2 rakodási információt. 

 

Eltérések az UIC Rakodási szabályok 1. kötetétől: 

Az 5.6.1 ponttal ellentétben 10 t-t meghaladó csoporttömegű árut hosszirányban elgördülés ellen faékekkel 

biztosítanak. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél: 

Legerősebb ütközés: 10,86 km/h: a rakomány nem mozdult el hosszirányban, sem a kocsi, sem a rakomány 

nem sérült meg. 

 

Értesítés egy rakodási módról 

Rakodási példa, melyet elfogadott: DB Cargo, PKPC, RCH,  ZSSK CARGO, CDC PL 

 

Kiadó vasútvállalat: CD Cargo a.s. 

ČD Cargo, a.s. 

Generální ředitelství 

odbor technologie a organizace dopravy (13/21) 

Jankovcova 1596/2c 

170 00 Praha 7 

Ausgabe 10.02.2020 

 

Rakodási példa: 
1 

 
54-101-16 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
54-501-15 

   

 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Különbörő hosszúságú és átmérőjű nyers, durva felületű rúdacélok  

Átmérő 320 - 600 mm 

Hossz: 2500 – 6400 mm 

Tömeg: 1600 – 14592 kg 

 

A kocsi kiválasztása 

A fuvarozás a CD Cargo 80’-as, vagy azzal megegyező felépítésű, Innofreight (RWP Steel típusú) 

palettákkal felszerelt Sggrrs (458 4) típusú „Innowagen” konténerszállító hordozókocsin. A paletták az UIC 

571 döntvénynek megfelelő „szilárd” kocsitartozéknak minősülnek.  

A hordozókocsi mindkét egységére 3-3, a teljes kocsira összesen 6 paletta kerül.  

Az RWP Steel paletta jellemzői: 

- Szélesség:   2600 mm 

- Rakonca magasság:  895 mm 

- Sajáttömeg:  860 kg 

- Teherbíróképesség:  36000 kg. 

 

Rakodási mód 

Az acélrudakat  

- a kocsi hosszirányában egy rétegben közvetlenül a paletták rakodógerendáira kell berakodni; a 

terheléis határ figyelembevételével nyergelten egy második réteg is berakodható. 

- A rúdacéloknak a rakodáskor a paletták rakodógerendáinak középvonalát legalább kb. 20 cm-rel túl 

kell nyúlni.  

- Szabad tér (a kocsi végein) legalább 30 cm 

- Adott esetben az első rétegben megmaradt hézagot egy nyergelten felrakott rúdacéllal, vagy 

Rakodási példa:      
1 

2154-101-17 

 Rúdacélok Sggrrs típusú Innowagen kocsin 

 

 

 

 



 

 

 

- rakodáskor az  szerinti közbenső tereket az alábbi tulajdonságú leszögelt faékekkel kell kitölteni: 

 ékszög kb 35° 

 ék magassága: rúdacél átmérőjének fele, de legalább 12 cm, 

 ék szélessége: feleljen meg a paletta rakodógerenda szélességének 

 egészséges, sérülésmentes, az EN 338 szabványlegalább C24 szilárdsági osztáláynak megfelelő, 

egy darabból készült fából kell készülnie. 

Az ékeket legalább 2 szöggel (∅ kb. 5 mm) kell rögzíteni. 

 

 

Rakodási változatok: 

 

1. változat 

∅ 320 mm 

Hossz: 2 500 - 6 400 mm  

Egységtömeg = 1 600 - 4 096 kg (640 kg/m)  

 

 

 



 

 

 

 

2. változat  

∅ 410 mm  

Hossz: 2 500 - 6 400 mm  

Egységtőmeg = 2 550 - 6 528 kg (1 020 kg/m) 

 

 

 

 

3. változat 

∅ 470 mm 

Hossz: 2 500 - 6 400 mm 

Egységtömeg = 3 400 - 8 704 kg (1 360 kg/m) 

 

 

 

 

 

 

 

4. változat 

∅ 525 mm 

Hossz: 2 500 - 6 400 mm 

Egységtömeg  = 4 375 bis 11 200 kg (1 750 kg/m) 

 

 

 

 

 

 

5. változat 

∅ 600 mm 

Hossz: 2 500 bis 6 400 mm 

Egységtömeg = 5 700 bis14 592 kg (2 280 kg/m) 

 

 

 

 

Biztosítás 

A rúdacélokat 

- a kocsi hosszirányában 

 rakoncákkal 

 ha a biztosítást (oldalanként) csak két rakonca szolgáltatja, a rúdacéloknak a rakoncák 

középvonalán legalább 

Nyers/durva felület esetén: 

20 cm 0 cm 

kell lennie. 

 Ha a túlnyúlás 30 cm-nél kevesebb, legalább 1 lekötést el kell helyezni; szakítóerő az egyenes 

ágban legalább 5000 daN, 



 

 

 

Sima felület esetén 

40 cm 0 cm 

kell lennie. 

 Ha a túlnyúlás 50 cm-nél kevesebb, legalább 1 lekötést el kell helyezni; szakítóerő az egyenes 

ágban legalább 5000 daN, 

 A közbenső szabad tereket a  és  pontok szerint ki kell tölteni. 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás és rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 rakodási információt. 

A paletták szilárdan össze vannak kapcsolva a kocsival és azok tömege a kocsira feliratozott öntömegben 

beleértendőek. 

E küldemények nem szalaszthatóak és nem ütköztethetőek. 

 

Eltérések az UIC Rakodási szabályok 1. kötetétől 

3.4 ponttal ellentétben a kocsi közepére rakható nehéz rakományegységekre vonatkozó terhelés adatok 

nincsenek a kocsira feliratozva 

5.4.1 ponttal ellentétben, ha a rakományt (oldalanként) csak két rakonca biztosítja, a rúdacéloknak a 

rakoncák középvonalán 20 cm-rel kell túlnyúlniuk. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Ütköztetési próba 2017.04.20. Trinec (CZ) kb. 3,2 m hosszú rúdacélokkal 

1. ütközés 4,7 km/h, az áru nem mozdult el, 

2. ütközés 4,5 km/h, az áru nem mozdult el, 

3. ütközés 6,7 km/h, az áru nem mozdult el, 

4. ütközés 10,0 km/h, 20 cm max. hosszirányú elmozdulás. 

 

 

Értesítés egy rakodási módról 

Rakodási példa melyet elfogadott: 

ASTOC, DB Cargo AG, RCA, RCH, PKPC, CFL Cargo, LINEAS, SNCF FRET, SBB Cargo, SZ, RENFE, 

HZ, InRail. 

 

Kiadó vasútvállalat: CD Cargo a.s. 

 

ČD Cargo, a.s. 

Generální ředitelství 

odbor technologie a organizace dopravy (13/21) 

Jankovcova 1596/2c 

170 00 Praha 7 

vydáno dne 16.11.2017 

 

Rakodási példa: 
1 

 
54-101-17 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Nyers/durva felületű, négyszög keresztmetszetű folyamatos öntésű acélbugák. 

A bugáknak 

 a legalsó rétegben egyenesnek kell lenniük, vagy 

 a függőleges szabad tereket a paletták alátéteire helyezett (pl.:szögelt) fákkal ki kell tölteni. 

 

A kocsi kiválasztása 

A fuvarozás a CD Cargo 80’-as, vagy azzal megegyező felépítésű, Innofreight (RWP Steel típusú) 

palettákkal felszerelt Sggrrs (458 4) típusú „Innowagen” konténerszállító hordozókocsin. A paletták az UIC 

571 döntvénynek megfelelő „szilárd” kocsitartozéknak minősülnek.  

A hordozókocsi mindkét egységére 3-3, a teljes kocsira összesen 6 paletta kerül.  

Az RWP Steel paletta jellemzői: 

- Szélesség:   2600 mm 

- Rakonca magasság:  895 mm 

- Sajáttömeg:  860 kg 

- Teherbíróképesség:  36000 kg. 

 

Rakodási mód 

A bugák az alábbiak szerint: 

- központosan, közvetlenül a paletták rakodógerendáira, szorosan és a teljes rakszélességen 

egyenletesen elosztva. 

A teherkocsi és a fuvarozási útvonalra vonatkozó mértékadó terhelési határ figyelembevételével 

- egy, vagy több puhafa közbetétekkel elválasztott rétegben, 

- a halmaz magassága azonos, vagy kisebb, mint a halmaz szélessége, 

- legfeljebb a rakoncák magasságáig 

rakodhatók. 

Rakodáskor az acélbugáknak a paletták rakodógerendáin és a közbetéteken legalább ~50 cm-rel túl kell 

nyúlniuk. 

Rakodási példa:      
1 

2154-101-18 

 Acélbugák Sggrrs típusú Innowagen kocsin 

 

 

 

 



 

 

 

A közbetéteket egészséges, sérülésmentes, az EN 338 szabvány legalább C24 szilárdsági osztályának 

megfelelő szilárdságú, egy darabból álló, éles élekkel határolt, négyszög keresztmetszetű, legalább 6 cm 

vastag fából kell készíteni és a szélesebbik oldalukra kell fektetni. 

A kocsi-egységek végein legalább 30 cm teret kell szabadon hagyni. 

Rakodási séma 1 

Biztosítás 

A palettákat a hordozókocsin 

- a kocsi hosszirányában 

a hordozókocsi legalább 4 rögzítőtüskéjével, 

- a kocsi keresztirányában 

a paletták sarokoszlopán lévő acélütközőkkel, melyek a hordozókocsi hossztartójának fekszenek, 

- függőleges irányban 

kirakodás és a kocsik továbbításan során a paletták akaratlan elemelkedését csavarozott 

rögzítőberendezések akadályozzák meg.  

 

                                                      
1 A feltüntetett értékek a hordozókocsira vonatkozó megengedett maximális értékek. A rakodáskor a továbbítási 

útvonalon érvényben lévő legalacsonyabb vonalosztályt kell figyelembe venni. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Az acélbugákat  

- a kocsi hosszirányában a csúszási út által, 

- a kocsi keresztirányában rakoncákkal, melykre az alábbi kiegészítő rendelkezések vonatkoznak: 

 Ha az acélbugákat (oldalanként) csak két rakonca biztosítja, akkor azoknak a rakoncák 

középvonalán legalább 50 cm-rel túl kell nyúlniuk, 

 a közbenső keresztirányú szabad tereket leszögezett fákkal ki kell tölteni. 

Amennyiben a rakomány rakoncáktól mért keresztirányú távolsága a 10 cm-t meghaladja: 

 mindkét oldalon a közbetétfákra alulról és felülről szögezett fákkal kell biztosítani. Fánként 

legalább 2 szög (Ø kb. 4 mm), melyeknek legalább 40 mm mélyen kell a közbetétfákban 

nyomódniuk. 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás és rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 rakodási információt. 

Az EN 15273 szabvány szerinti G1 szelvény és az UIC Rakodási szabályok 1. kötet 14 táblázat szerinti 

rakszelvényt be kell tartani. 

A paletták „tartósan” a hordozókocsikra vannak rözítve és azok tömege a kocsira feliratozott öntömegbe 

beleértendő. 

E küldemények kizárólag zártvonati körülmények között továbbíthatóak. 

 

Eltérések az UIC Rakodási szabályok 1. kötetétől 

3.4 ponttal ellentétben a kocsi közepére rakható nehéz rakományegységekre vonatkozó terhelés adatok 

nincsenek a kocsira feliratozva 

A paletták nem felelnek meg az UIC 592-4 döntvény rendelkezéseinek és e küldeményeket normálként (a 

kombinált forgalom keretein kívül) kell továbbítani. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Ütköztetési próba 2018.07.19. Ostrava (CZ) 

1. ütközés 4,8 km/h, 8 mm hosszirányú elmozdulás, 

2. ütközés 7,7 km/h, 16 mm hosszirányú elmozdulás, 

3. (ellenkező irányú) ütközés 8,8 km/h, 10 mm hosszirányú elmozdulás. 

 

Értesítés egy rakodási módról 

Rakodási példa melyet elfogadott: 

ASTOC, DB Cargo, CD Cargo Poland, LINEAS, PKPC, RCA, RCH, SZ Cargo, ZSSK Cargo, 

Kiadó vasútvállalat: CD Cargo a.s. 

ČD Cargo, a.s. 

Generální ředitelství 

odbor technologie a organizace dopravy (13/21) 

Jankovcova 1596/2c 

170 00 Praha 7 

vydáno dne 02.08.2018 / Version 01 
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Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Lemeztáblák (egyes-, vagy egymásba nyúló) halmazokba rakodva, vagy 

Lemezcsomagok (egyes-, vagy egymásba nyúló) halmazokba rakodva, vagy 

Lemeztáblák és lemezcsomagok kombinálva rakodva 

A csomagokat keresztirányban méterenként szalaggal (szakítóerő legalább 1400 daN) össze kell kötözni, 3 

m csomaghosszig legalább 3 kötés szükséges. Műanyag szalagok csak élvédővel együtt használhatóak. 

 

A kocsi kiválasztása 

Fapadló kocsi alacsony oldalfalakkal/rakoncákkal 

 

Rakodási mód 

A halmazokat közvetlenül padlóra, rakodógerendákra, vagy négyszög keresztmetszetű, szélesebbik oldalára 

fektetett alátétfákra kell rakodni. A lemezekenek legalább ~50 cm-rel kel túlnyúlniuk az alátéteken. A 

halmaz nem lehet magasabb a rakománybiztosításként használt alacsony oldalfal/rakonca felső élétől lefelé 

számított 10 cm-es szintnél, de legfeljebb 100 cm  magas és a magasság nem lehet nagyobb a 

halmazszélességnél.  

A halmaz legfelső rétegében csak akkor kerülhetnek egyes lemezek, ha azok vastagsága legalább 8 mm, 

vagy annál nagyobb. 

Bekötözött alátétes csomagok esetén az alátéteket „hornyolni” kell. Az ilyen halmazok alatti átmenő alá-, 

közbetéteknek magasabbnak kell lenniük a bekötözött alátéteknél.  

Alátétekre rakodás esetén a kilógó rakományvégeket az alátétekkel megegyező magasságú hosszirányban 

fektetett fákkal alá kell támasztani.  

Különböző szélességű lemezek esetén a szélesebb lemezeknek kell alulra, a keskenyebbeknek felülre 

kerülniük. Ezekben az esetekben a halmazon túlnyúló lemezeket lengés (menetszél, kocsi lengési 

sajátosságai, stb. által előidézve) ellen biztosítani kell.  

- A leghosszabb lemezeknek, lemez csomagoknak a halmaz legalsó tartományába kell kerülniük, ahol 

azok nem lehetnek a halmaznál keskenyebbek 

- Egyes, a halmazon túlnyúló (legalább 8 mm vastag) lemezeket, vagy csomagokat a szomszédos halmaz 

lemezeivel/csomagjai által átfedéssel (alul, felül legalább 30 cm) kell biztosítani 

- Egyes keskeny csomagokat (szélesség-különbség a halmazhoz képest legfeljebb 20 %) szendvics-elv 

szerint a halmaz által közrefogva, ahol az a teljes lemezhosszon szimmetrikusan és stabilan van 

felfektetve. E szendvicsként összefogott csomagokat szövött hevederrel ⑬ (szakítóerő legalább 2000 

daN) egy egységgé össze kell kötözni.  

A homlokfalak/rakoncák felett  szerint rakodott lemezek esetén a kocsi végein legalább 75 cm teret 

szabadon kell tartani.  

Rakodási példa:      
1 

74-101-05 

 Olajozatlan közép- és durvalemezek 

 

 

 

 

 

⑫ 

 

 

 

 

⑪ 

⑭ 



 

 

 

 

 



 

 

Biztosítás 

A kocsi hosszirányában 

- homlokfalakkal/rakoncákkal és a ⑭ szerinti szabad terek által 

A kocsi keresztirányában 

- oldalfalakkal/rakoncákkal; ha a rakományt oldalanként csak két rakonca biztosítja a lemezeknek a 

rakoncák középvonalán legalább 50 cm-rel túl kell nyúlniuk.  

- Amennyiben a rakomány rakoncáktól mért oldalirányú távolsága > 10 cm, leszögezett vezetőfákkal, 

vastagság legalább 5 cm, hatásos magasság legalább 3 cm, halmazonként minden egyes (hossz)oldalon 

legalább2 db. A fákat minden oldalon 1500 kg-onként legelább 1, de fánként legalább 2 szöggel kell 

rögzíteni.  

- A lemezeket az alatta fekvőkkel szövött hevederrel (szakítóerő legalább 2000 daN), legalább kétszer 

egy egységgé össze kell kötözni, ha a lemezek: 

 8 mm-nél vékonyabbak, az egység minimális vastagsága 8 mm, 

 különböző szélességűek, 

 rövidebbek, mint 2 m, 

 bekötözött alátétes csomagok esetén, 

 ⑰ szerinti keresztirányú biztosítás esetén. 

Egymásba nyúló lemezek/csomagok esetén az átlapolás helyek közepén kiegészítőleg egy további kötéssel 

(szakítóerő legalább 2000 daN) össze kell kötni azokat. 

A hevedereket élvédelemmel kell ellátni. 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás és rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 lapokat. 

 

Eltérés az UIC Rakodási szabályok 1. kötetétől 

A rakodás engedélyezett a homlokfalak fölött a rakomány lekötése nélkül. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Legerősebb ütközés: 9,3 km/h 

Kizárólag kisebb elmozdulások történtek, miközben sem a kocsi, sem a rakománya sem a biztosító 

eszközök nem sérültek meg. 

 

 

Értesítés egy rakodási példáról 

Rakodási példa melyet elfogadott:  

Green Cargo, RDK(DSB), DB Schenker Rail Deutschland AG, SBB, B-Cargo, Trenitalia, PKP, ČD, MÁV, JŽ, 

MŽ, CH 

 

Kiadó vasútvállalat: GC 

 

Rakodási példa: 
1 

 
74-101-05 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
74-104-04 

   

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

⑲ 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Lemeztáblák (egyes-, vagy egymásba nyúló) halmazokba rakodva, vagy 

Lemezcsomagok (egyes-, vagy egymásba nyúló) halmazokba rakodva, vagy 

Lemeztáblák és lemezcsomagok kombinálva rakodva 

A csomagokat keresztirányban méterenként szalaggal (szakítóerő legalább 1400 daN) össze kell kötözni, 3 

m csomaghosszig legalább 3 kötés szükséges. Műanyag szalagok csak élvédővel együtt használhatóak. 

 

A kocsi kiválasztása 

Rögzített rakodógerendás kocsi áthelyezhető rakoncákkal 

 

Rakodási mód 

A halmazokat rakodógerendákra kell rakodni. 

A halmaz nem lehet magasabb a rakománybiztosításként használt alacsony oldalfal/rakonca felső élétől 

lefelé számított 10 cm-es szintnél, de legfeljebb 100 cm  magas és a magasság nem lehet nagyobb a 

halmazszélességnél.  

A halmaz legfelső rétegében csak akkor kerülhetnek egyes lemezek, ha azok vastagsága legalább 8 mm, 

vagy annál nagyobb. 

Alátétekre rakodás esetén a kilógó rakományvégeket az alátétekkel megegyező magasságú hosszirányban 

fektetett fákkal alá kell támasztani.  

Különböző szélességű lemezek esetén a szélesebb lemezeknek kell alulra, a keskenyebbeknek felülre 

kerülniük. Ezekben az esetekben a halmazon túlnyúló lemezeket lengés (menetszél, kocsi lengési 

sajátosságai, stb. által előidézve) ellen biztosítani kell.  

- A leghosszabb lemezeknek, lemez csomagoknak a halmaz legalsó tartományába kell kerülniük, ahol 

azok nem lehetnek a halmaznál keskenyebbek 

- Egyes, a halmazon túlnyúló (legalább 8 mm vastag) lemezeket, vagy csomagokat a szomszédos halmaz 

lemezeivel/csomagjai által átfedéssel (alul, felül legalább 30 cm) kell biztosítani 

- Egyes keskeny csomagokat (szélesség-különbség a halmazhoz képest legfeljebb 20 %) szendvics-elv 

szerint a halmaz által közrefogva, ahol az a teljes lemezhosszon szimmetrikusan és stabilan van 

felfektetve. E szendvicsként összefogott csomagokat szövött hevederrel ⑫ (szakítóerő legalább 2000 

daN) egy egységgé össze kell kötözni.  

 

Rakodási példa:      
1 

74-102-05 

 Olajozatlan közép- és durvalemezek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 



 

 

 

 

 

 



 

 

Biztosítás 

A kocsi hosszirányában 

- homlokfalakkal és rakoncákkal 

A kocsi keresztirányában 

- oldalsó áthelyezhető rakoncákkal; ha a rakományt oldalanként csak két rakonca biztosítja a 

lemezeknek a rakoncák középvonalán legalább  

50 cm 30 cm 

kell túlnyúlniuk.  

 

- A lemezeket az alatta fekvőkkel szövött hevederrel (szakítóerő legalább 2000 daN), legalább kétszer 

egy egységgé össze kell kötözni, ha a lemezek: 

 8 mm-nél vékonyabbak, az egység minimális vastagsága 8 mm, 

 különböző szélességűek, 

 rövidebbek, mint 2 m, 

Egymásba nyúló lemezek/csomagok esetén az átlapolás helyek közepén kiegészítőleg egy további kötéssel 

(szakítóerő legalább 2000 daN) össze kell kötni azokat. 

 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás és rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 lapokat. 

 

Eltérés az 1.2.4 rakodási irányelvtől 

Nincsenek kötsek, ha 

a legfelső lemezek vastagabbak, mint 8 mm 

Az egyes lemezek és az oldalrakoncák közötti keresztirányú távolság nagyobb, mint 10 cm. 

A homlokfalak és a rakomány végek között nem szükséges szabad tereket hagyni. 

Nem szükséges lekötéseket alkalmazni, mivel a legalsó lemez és az áthelyezhető rakoncák közötti 

keresztirányú távolság mindig kisebb, mint 10 cm.  

 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Legerősebb ütközés: 9,0 km/h 

A rakomány 26 cm-t mozdult el, miközben sem a kocsi, sem a rakománya sem a biztosító eszközök nem 

sérültek meg. 

 

 

Értesítés egy rakodási példáról 

Rakodási példa melyet elfogadott:  

GC, RDK (DSB), DB Schenker Rail Deutschland AG, SBB, PKP, ČD, MÁV, Trenitalia 

 

 

Kiadó vasútvállalat: GC 

 

Rakodási példa: 
1 

 
74-102-05 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
74-102-04 

   

⑮ 

⑯ 

⑬ 

⑭ 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Rézanód csomagokban halmazolva, a csomag tömege legfeljebb 4 t, egy csomagba legfeljebb 9 anód 

kerülhet. 

Az anódcsomagokat közvetlenül a faállvánnyal össze kell kötni. 

A csomagkötéseknek (lehetnek egyszer használható kötözőszerek is) legalább 1400 daN szakítóerejűnek és 

élvédővel ellátottnak kell lenniük. Csomagonként legalább 3 kötést kell elhelyezni. 

 

A kocsi kiválasztása 

Eltolható fém oldalfalas kocsi fix homlokfalakkal 

 

Rakodási mód 

A csomagokat a kocsi hossz- és kereszttengelyére szimmetrikusan kell berakodni. 

A homlokfalakhoz képest kb. 1,5 m teret szabadon kell hagyni.  

A csomagok között kb 30 cm távolságot kell szabadon hagyni. A falállványt nem szabad a kocsipadlóra 

rögzíteni.  

A rakomány és az eltolható oldalfal között keresztirányban kb. 10 cm távolságot kell szabadon tartani.  

A faállvány és a csomag közé legalább 0,7 súrlódási tényezőjű súrlódást növelő alátétet kell helyezni.  

A csúszási út rövidítése érdekében acélpadlós kocsi alkalmazása esetén az állványok alá legalább 0,7 

súrlódási tényezőjű súrlódást növelő alátétet kell helyezni. 

 

Biztosítás 

A kocsi hosszirányában homlokfalakkal, 

a kocsi keresztirányában eltolható oldalfalakkal. 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

E rakodási példa alkalmasságát a Pirdop (BG) és Olen (B) között végzett próbafutás igazolta. 

Értesítés egy rakodási módról 

Rakodási példa melyet elfogadott: BDZ Cargo, SZ Cargo, Rail Cargo Hungaria, GYSEV, Rail Cargo 

Austria, B-Cargo  

Kiadó vasútvállalat DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Montan 

Mainz, 31.03.2016  

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
2180-112-16 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
80-101-09 

   

Rakodási példa:      
1 

2180-112-16 

 Rézanód csomagok palettán zárt vonatokban 

 

 

 

 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Rézanód csomagokban halmazolva, a csomag tömege legfeljebb 4 t, egy csomagba legfeljebb 9 anód 

kerülhet. 

Az anódcsomagokat közvetlenül a faállvánnyal össze kell kötni. 

A csomagkötéseknek (lehetnek egyszer használható kötözőszerek is) legalább 1400 daN szakítóerejűnek és 

élvédővel ellátottnak kell lenniük. Csomagonként legalább 3 kötés szükséges, melyekből 2-t hossz-, 1-et 

pedig kersztirányban kell elhelyezni. 

A kocsi kiválasztása 

Eltolható fém oldalfalas kocsi fix homlokfalakkal 

Rakodási mód 

A csomagokat a kocsiban két faállványra kell felrakodni, a csomagok alatt szabad terek találhatóak a 

rakodógépek számára. A csomagokat úgy kell kialakítani, hogy az UIC Rakodási szabályok 1. kötet 5.7 

pont előírásai teljesüljenek, ezáltal kizárva azok borulását.  

Az állványt a csomaggal a kocsi hosszirányában lévő kötések kötik össze; egy rakományegység  három 

állványra rakodott két halmazból áll.  

A csomagokat a kocsi hossz- és kereszttengelyére szimmetrikusan kell berakodni. 

A homlokfalakhoz képest kb. 1 m teret szabadon kell hagyni.  

A csomagok között kb 30 cm távolságot kell szabadon hagyni. A falállványt nem szabad a kocsipadlóra 

rögzíteni.  

A csomagok és az eltolható oldalfal között keresztirányban kb. 10 cm távolságot kell szabadon tartani.  

A faállvány és a csomag közé legalább 0,7 súrlódási tényezőjű súrlódást növelő alátétet kell helyezni.  

 

Biztosítás 

A kocsi hosszirányában homlokfalakkal, 

a kocsi keresztirányában eltolható oldalfalakkal. 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

E rakodási példa alkalmasságát a Pirdop (BG) és Olen (B) között végzett próbafutás igazolta. 

Rakodási példa melyet elfogadott: B-Cargo, BDZ Cargo, GYSEV, Rail Cargo Hungaria, Rail Cargo Austria, 

SZ Cargo 

Kiadó vasútvállalat DB Cargo AG 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Montan 

Mainz, 31.03.2016  

Rakodási példa: 
1 

 
2180-113-16 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
80-102-09 

   

Rakodási példa:      
1 

2180-113-16 

 Rézanód csomagok palettán zárt vonatokban 

 

 

 

 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

25 – 60 m hosszúságú sínek 

A kocsi kiválasztása 

Samms 489, 709, 710, PKP Samms 622 sorozatú pőrekocsik, amennyire csak lehetséges azonos rakfelület 

magassággal. A csavarkapcsokat úgy kell összehúzni, hogy az ütközők enyhén összenyomódjanak, azaz a 

kapcsolás szoros legyen (a fordító kiegészítése). 

Rakodási mód 

A rakomány pozícionálása 

A síneket legfeljebb 4 teljes rétegben, fa alá- és közbetétekre egymás mellé állítva kell rakodni.  

Részleges kitöltés kizárólag a legfelső rétegben engedélyezett.  

A rövidebb sínek kizárólag a legfelső rétegben oldalról a hosszabb sínek által körbezárva rakodhatók. Az 

egy rétegbe rakodott síneket keresztirányban egyenletesen kell elosztani.  

Az első távtartóval felszerelt rakonca előtti, valamint az utolsó távtartóval felszerelt rakonca után az összes 

rakoncát le kell hajtani.  

A kocsik terhelése a mértékadó terhelési határ 85 %-át nem haladhatja meg.  

A rakomány és a kocsi meghatározott részegységei között az alábbi tereket kell szabadon tartani: 

- a távtartók nélküli rakoncáktól kb. 10 cm-t ( E távolságot a távtartó szélessége határozza meg.) 

- a lehajtott homlokfaltól, kocsipadlótól legalább (függőlegesen) 5 cm-t 

- a szélső kocsik homlokfalától mért távolság a sínhossz függvényében: 

 36 m-ig   legalább 50 cm-t, 

 36 m-től - 60 m-ig  legalább 75 cm-t. 

Távtartók elhelyezése, száma és jellemzői 

A teljes sínrétegek oldalsó biztosítását kocsinként acélprofilból készült távtartó-párral (széles I-tartó I-100 

DIN EN 10034 szerint), melyet a szemben lévő rakoncákra elfordulás ellen biztosítva kell rögzíteni. A 

távtartókat egyenes, sérülésmentes rakoncákra (10 cm széles) kell rögzíteni, melyeket sérülésmentes 

rakoncazsebekbe kell helyezni. 

A sínvégeknek a szélső távtartókon, az alá- és közbetéteken nagyjából 1,5 – 4 m-el kell túlnyúlniuk. A 

fennmaradó távtartókat a többi kocsin mindig következő kocsi első forgóvázának forgócsapja feletti 

rakoncán kell rögzíteni. A távtartók beépéítésének a szállítási egység elejéről és végéről a rakomány közepe 

felé egyenletesen elosztva kell megtörténnie. 

A távtartóknak a legfelső sínréteg sínlábaihez képest függőlegesen legalább 5 cm-rel.magasabbnak kell 

lennie.  

Alátétek elhelyezése, száma és jellemzői 

Az alátéteket (kocsinként legalább 2) egy darab (EN338 szabvány szerinti C24-es szilárdsági osztályú) 18 – 

20 cm szélességű és 10 - 15 cm magasságú fából kell készíteni. Az alátéteknek a szemben lévő rakoncák 

közötti távolságnak megfelelő hosszúságúnak kell lenniük. A kocsinként két alátétet mindig a forgócsap fölé 

kell elhelyezni és a kocsipadlón 4 egyenletesen elosztott szöggel (átmérő legalább 5 mm, beütési mélység 

legalább 40 mm) kell rögzíteni. Alternatív megoldásként (2/2180-001-16 rakodási példa szerinti) reteszelő 

lemezek  is alkalmazhatók. 

A rakomány közepe alatt lévő két kocsi alátétjeinek csúszófelületeit nem szabad kenni. 

Közbetétek elhelyezése, száma és jellemzői 

A közbetéteket egy darab (EN338 szabvány szerinti C24-es szilárdsági osztályú) 12 – 16 cm szélességű és 7 

- 10 cm magasságú fából kell készíteni. 

A közbetéteknek 12-16 cm-rel hosszabbnak kell lenniük a teljes sínréteg szélességénél. 

Teljes rétegenként és kocsinként 4 közbetét szükséges. A közbetéteket pótlólagosan oldalt laposacélokkal és 

felhegesztett végdarabokkal (mindkét oldalt legalább 5 cm magas), vagy kétoldalt alulról és felülről 

felcsavarozott min. 5 cm magas sarokacélokkal kell ellátni.  

A közbetéteket hosszirányban egyenletesen elosztva, az alátétek környezetében és a szomszédos 

rakoncáktól vagy távtartóktól azonos távolságban kell elhelyezni. 

Rakodási példa:      
1 

2180-114-16 

 25 – 60 m hosszúságú sínek 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Biztosítás 

A teljes sínrétegek távtartós biztosításához kiegészítőleg az alábbiakat kell figyelembe venni: 

A nem teljesen kitöltött felső réteget mindig a távtartók tartományában: 

- duplázott drótkötésekkel (min. Ø 5 mm) középső helyzetben rögzítve, vagy 

- fákkal, melyeket az alátétekre, vagy közbetétekre középen, a kocsi hossztengelye felett a kitöltendő 

térben szögekkel (legalább 2 szög, egyenletesen elosztva Ø 5 mm, behatolási mélység legalább 40 mm 

kell rögzíteni. 

Minden távtartóval felszerelt rakoncát racsnis feszítőműves hevederrel (szakítóerő legalább 4000 daN, 

előfeszítés kb. 200 daN) össze kell kötni.  

A rakoncacsúcsoknak a kötések után befelé kell „mutatniuk”. 

Kiegészítő adatok: 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

Az alábbi üzemi feltételek érvényesek: 

- A küldeményeket tilos gurítódombra vinni! 

- Tilos szalasztani és ütköztetni! 

 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: B Cargo, CD Cargo, CFL Cargo, DB Cargo Danmark, DB Cargo 

Nederland, Rail Cargo Austria, SBB Cargo, SNCF Fret, CFR, Rail Cargo Hungaria, PKP Cargo, ZSSK Cargo, 

SZ Cargo 

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Schienen/Baustoffe/Chemie 

Mainz, 31.03.2016 

 

Rakodási példa: 
1 

 
2180-114-16 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
80-101-12 

   

 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

60 – 120 m hosszúságú sínek (10 m-rel, vagy annál rövidebb sínek csak a legfelső rétegben) 

A kocsi kiválasztása 

Samms 489, 709, 710, PKP Samms 622 sorozatú pőrekocsik, amennyire csak lehetséges azonos rakfelület 

magassággal. A csavarkapcsokat úgy kell összehúzni, hogy az ütközők enyhén összenyomódjanak, azaz a 

kapcsolás szoros legyen (a fordító kiegészítése). 

Rakodási mód 

A rakomány pozícionálása 

A síneket legfeljebb 4 teljes rétegben, fa alá- és közbetétekre egymás mellé állítva kell rakodni.  

Részleges kitöltés kizárólag a legfelső rétegben engedélyezett.  

A rövidebb sínek kizárólag a legfelső rétegben oldalról a hosszabb sínek által körbezárva rakodhatók. Az 

egy rétegbe rakodott síneket keresztirányban egyenletesen kell elosztani.  

Az első távtartóval felszerelt rakonca előtti, valamint az utolsó távtartóval felszerelt rakonca után az összes 

rakoncát le kell hajtani.  

A kocsik terhelése a mértékadó terhelési határ 85 %-át nem haladhatja meg.  

A rakomány és a kocsi meghatározott részegységei között az alábbi tereket kell szabadon tartani: 

- a távtartók nélküli rakoncáktól kb. 10 cm-t ( E távolságot a távtartó szélessége határozza meg.) 

- a lehajtott homlokfaltól, kocsipadlótól legalább (függőlegesen) 5 cm-t 

- a szélső kocsik homlokfalától mért távolság a sínhossz függvényében: 

 60 m-től – 90 m-ig  legalább 1 m-t, 

 90 m-től - 120 m-ig  legalább 1,25 m-t. 

Távtartók elhelyezése, száma és jellemzői 

A teljes sínrétegek oldalsó biztosítását kocsinként acélprofilból készült távtartó-párral (széles I-tartó I-100 

DIN EN 10034 szerint), melyet a szemben lévő rakoncákra elfordulás ellen biztosítva kell rögzíteni. A 

távtartókat egyenes, sérülésmentes rakoncákra (10 cm széles) kell rögzíteni, melyeket sérülésmentes 

rakoncazsebekbe kell helyezni. 

A sínvégeknek a szélső távtartókon, az alá- és közbetéteken nagyjából 1,5 – 3 m-el kell túlnyúlniuk. A 

fennmaradó távtartókat a többi kocsin mindig következő kocsi második forgóvázának forgócsapja feletti 

rakoncán kell rögzíteni. A távtartók beépéítésének a szállítási egység elejéről és végéről a rakomány közepe 

felé egyenletesen elosztva kell megtörténnie. A szállítási egység közepén egy kocsi maradhat távtartó 

nélkül. 

A távtartóknak a legfelső sínréteg sínlábaihez képest függőlegesen legalább 5 cm-rel.magasabbnak kell 

lennie.  

Alátétek elhelyezése, száma és jellemzői 

Az alátéteket egy darab (EN338 szabvány szerinti C24-es szilárdsági osztályú) 18 – 20 cm szélességű és 10 

- 15 cm magasságú fából kell készíteni. Az alátéteknek a szemben lévő rakoncák közötti távolságnak 

megfelelő hosszúságúnak kell lenniük. A kocsinként két alátétet mindig a forgócsap fölé kell elhelyezni és a 

kocsipadlón 4 egyenletesen elosztott szöggel (átmérő legalább 5 mm, beütési mélység legalább 40 mm) kell 

rögzíteni. Alternatív megoldásként (2/2180-001-16 rakodási példa szerinti) reteszelő lemezek  is 

alkalmazhatók. 

A rakomány közepe alatt lévő két kocsi alátétjeinek csúszófelületeit nem szabad kenni. 

Közbetétek elhelyezése, száma és jellemzői 

A közbetéteket egy darab (EN338 szabvány szerinti C24-es szilárdsági osztályú) 12 – 16 cm szélességű és 7 

- 10 cm magasságú fából kell készíteni. 

A közbetéteknek 12-16 cm-rel hosszabbnak kell lenniük a teljes sínréteg szélességénél. 

Teljes rétegenként és kocsinként 4 közbetét szükséges. A közbetéteket pótlólagosan oldalt laposacélokkal és 

felhegesztett végdarabokkal (mindkét oldalt legalább 5 cm magas), vagy kétoldalt alulról és felülről 

felcsavarozott min. 5 cm magas sarokacélokkal kell ellátni.  

A közbetéteket hosszirányban egyenletesen elosztva, az alátétek környezetében és a szomszédos 

rakoncáktól vagy távtartóktól azonos távolságban kell elhelyezni. 

Rakodási példa:      
1 

2180-115-16 

 60 – 120 m hosszúságú sínek 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Biztosítás 

A teljes sínrétegek távtartós biztosításához kiegészítőleg az alábbiakat kell figyelembe venni: 

A nem teljesen kitöltött felső réteget mindig a távtartók tartományában: 

- duplázott drótkötésekkel (min. Ø 5 mm) középső helyzetben rögzítve, vagy 

- fákkal, melyeket az alátétekre, vagy közbetétekre középen, a kocsi hossztengelye felett a kitöltendő 

térben szögekkel (legalább 2 szög, egyenletesen elosztva Ø 5 mm, behatolási mélység legalább 40 mm 

kell rögzíteni. 

Az első és utolsó távtartónál a rakoncákat racsnis feszítőműves hevederrel (szakítóerő legalább 4000 daN, 

előfeszítés kb. 200 daN) össze kell kötni.  

A többi távtartóval felszerelt rakoncánál azok csúcsait egy kötéssel (szakítóerő legalább 1000 daN) 

kétszeresen össze kell kötni. 

A rakoncacsúcsoknak a kötések után befelé kell „mutatniuk”. 

Kiegészítő adatok: 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

Az alábbi üzemi feltételek érvényesek: 

- E küldeményt a vonat végére kell sorozni és tilos tolómenetben továbbítani. 

- A küldeményeket tilos gurítódombra vinni! 

- Tilos szalasztani és ütköztetni! 

Rakodási példa, amelyet elfogadott: B Cargo, CD Cargo, CFL Cargo, DB Cargo Danmark, DB Cargo 

Nederland, Rail Cargo Austria, SBB Cargo, SNCF Fret, CFR, Rail Cargo Hungaria, PKP Cargo, ZSSK Cargo, 

SZ Cargo 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Schienen/Baustoffe/Chemie 

Mainz, 31.03.2016 

 

Rakodási példa: 
1 

 
2180-115-16 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
80-102-12 

   

 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Hasított tekercsek keményfa palettán, függőleges tekercstengely. A hasított tekercsek keményfa 

közbetétekkel elválasztva. 

A paletta lábakat legalább 8 x 10 cm-es, négyszög keresztmetszetű szélesebbik oldalára fektetett, vagy 

legalább 10 x 10 cm-es négyzet keresztmetszetű fából kell készíteni. 

A halmazmagasság lefeljebb 1,25 m, de nem lehet magasabb a hasított tekercsek átmérőjénél.  

Minden egyes tekercset legaláb 1400 daN szekítóerejű acélszalaggal a tengellyukon keresztül háromszor 

össze kell kötözni.  

A tekercsekből összeállított halmazt legalább 2000 daN szakítóerejű acélszalaggal legalább négyszer a 

tengellyukon keresztül a palettával egy egységgé kell összekötözni. 

A  és  szerinti acélszalag kötéseket az éles éleken élvédővel kell védeni.  

 

A kocsi kiválasztása 

ÖBB Kils-tt 3380 csúszólemezcsíkokkal (Lupenblechgleitstreifen) 

 

Rakodási mód 

A palettás hasított tekercs egységeket 

- a csúszólemezcsíkokra úgy, hogy a paletták a kocsipadlót ne érintsék 

- közbenső rakományhézagok nélkül, lehetőség szerint a teljes használható rakhosszon egyenletesen 

elosztva 

- ponyvatetőnek, rakoncáknak nem nekifektetve, a vezetőfák távolsága legalább 1-, legfeljebb 5 cm 

kell berakodni. 

 

Rakodási példa:      
1 

81-104-04 

 
Hasított tekercs-csomagok függőleges tengellyel 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Biztosítás 

A kocsi hosszirányában lagalább a homlokfalhoz képest legalább 100 cm csúszási úttal. 

A kocsi keresztirányában vezetőfákkal, 

- melyek magassága legalább 5 cm, rögzítése 1500 kg-onként 1 szöggel, de fánként legalább 2-vel, 

- a szögátmérő legalább 5 mm, beütési mélység a kocsipadlóba legalább 4 cm.  

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 lapot. 

 

Eltérések a RIV II. melléklet 1. kötetétől: 

5.5.1  ponttal ellentétben: palettalábak (talpak) nem csúszási irányban elhelyezve. 

5.5.1  ponttal ellentétben: a keményfa paletták nem csavarszöggel összeszögelve.  

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

- Legerősebb ütközés: 9,0 km/h 

- Rakomány állapota: a paletták legnagyobb hosszirányú elmozdulása ~30 cm, a hasított tekercsek 

nem mozdulatak el a palettákon, kötések nem szakadtak el és a paletta sem tört össze. 

 

A rakomány viselkedése a próbaszállítás során 

- ~1650 km Ausztrián keresztül, hegyi és gyorsforgalmi szakaszokon, szokásos elegyrendezés során 

fellépő terheléssel. 

- Rakomány állapota: a paletták legnagyobb hosszirányú elmozdulása ~75 cm, a hasított tekercsek 

nem mozdulatak el a palettákon, kötések nem szakadtak el, legnagyobb keresztirányú elmozdulás ~4 

cm. 

- A paletták nem törtek össze. 

 

Értesítés egy rakodási módról 

 

Rakodási példa melyet elfogadott: ÖBB, Railion Deutschland, Railion Danmark, SBB, SZ, CD, MAV, PKP, 

ZSSK, HZ, SNCF 

 

Kiadó vasútvállalat: ÖBB 

 

 

Rakodási példa: 
1 

 
81-104-04 

 

Version 09.10.2007 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Hengerelt drótkötegek 

- legfeljebb 12 mm-es huzalátmérővel 

- 1100 és 1300 mm közötti kötegátmérővel,  

- 1400 és 2400 mm közötti hosszsággal,  

- 1400 és 2400 kg közötti egységtömeggel.  

 

A kötegek tömörítését különösen gondosan kell elvégezni, úgy hogy a stabilitás biztosítva legyen. Minden 

köteget legalább 4 kötéssel (drót, vagy acélszalag; szakítóerő min. 1400 daN) össze kell fogni, melyeket a 

köteg kerületén egyenletesen kell elosztani. Egy kötés sem lazulhat meg, vagy szakadhat el. 

 

A kocsi kiválasztása 

Fapadlós pőrekocsi alacsony oldal- és homlokfalakkal, rakoncákkal 

 

Rakodási mód 

A drótkötegeket keresztirányban kell berakodni 

 az alsó sort közvetlenül a padlóra, 

 az alsó sorban maradt szabad tér esetén az a kötegek hosszirányú elmozdulását: 

- egy drótköteg nyergelten való beékelésével, vagy 

- a padlóra szögezett ékeléssel kell megakadályozni, ahol 

o ék magassága legalább 12 cm 

o ék hossza: 

- egy ék esetén a köteg hosszának ¾-e vagy, 

- két ék esetén egyenként legalább egyenként 30 cm 

o 6 szög/ékelés (két ék alkalmazása esetén 3 szög/ék) 

 felülre egy sor nyergelten felrakodható, a homlokfalhoz képest az első nyerget mindig szabadon kell 

hagyni, 

 a legszélesebb drótkötegeket a legalsó sorba kell rakodni. 

 minden drótköteget a kocsi hossztengelyére szimmetrikusan kell rakodni. 

 

Rakodási példa:      
1 

82-101-15 

 Hengerelt drótkötegek keresztirányban, két rétegben rakodva 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Biztosítás:  

Legalább 2200 daN szakítóerejű1duplázott rakománybiztosító szalagokkal négyszeresen biztosítva, me-

lyeket ellentétesen és lehetőség szerint ferdén kell kikötözni. 

 
 

Kiegészítő adatok:  

A termék minőségétől függően védőanyag (karton, műanyag stb.) helyezendő a drótköteg és a holokfal kö-

zé.  

 

 

Értesítés egy rakodási módról 

Rakodási példa, melyet elfogadott: CFL, SNCF, B-Logistics, DB Schenker Rail AG, DB Schenker Rail Neder-

land, RCA, SBBcargo, GC, DB Schenker Rail Danmark, RENFE, CD, 

ZSSK, RCH 

 

Kiadó vasútvállalat: CFL 

 

Rakodási példa: 
1 

 
82-101-15 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
1 

 
80-101-04 

   

 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Lemeztekercsek hosszirányú tekercstengellyel, melyek 

- tömege legfeljebb 23,5 t. 

- acélszalaggal háromszor a tengelylukon át össze 

van kötve,  

- szélessége legalább az átmérő 4/10-e. 

 

A rakodás eszközei 

Fabölcső: 

A fabölcső elemeit átmenő csavaros (ø20 mm), anyás 

kötéssel kell egymáshoz rögzíteni. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Acélbölcső: 

Az acélbölcsők teherhordó felületét súrlódást növelő 

anyaggal kell ellátni. 

Az acélbölcsőknek, beleértve a súrlódást növelő borítást 

kifogástalan állapotban kell lenniük, melyet minden ra-

kodás előtt ellenőrizni kell. 

A fabölcsők vasúti fuvarozáshoz egy alkalommal hasz-

nálhatók fel. 

A kocsi kiválasztása 

Tams sor. kocsi 

Rakodási példa:      
1 

55-a-14 

 Acéltekercsek (olajozatlan) fa- vagy acélbölcsőn 

 

 

 

 

1400 

1200 

290 

30 

 

 



 

 

Rakodási mód 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A berakás előtt  

- az árumaradványt, szennyeződéseket és a laza, bizto-

sítatlan részeket (kövek, kéregmaradványokat, stb.) a 

kocsipadlóról el kell távolítani, 

- a kocsi és a bölcsők rakfelületének jég-, zúzmara- 

,hó és nedvességtől mentesnek kell lennie. 

Az egységeket közvetlenül a padlóra, a kocsi hosszten-

gelyére szimmetrikusan kell berakodni. 

A tekercsek nem érintkezhetnek a kocsipadlóval. 

 

Biztosítás: 

- Az egységeket a súrlódás biztosítja, egyéb biztosítás 

nem szükséges. 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a Rakodási szabályok 2. kötet 0.1 rakodási információt. 

Súrlódás végett lásd a Rakodási szabályok 2. kötet 0.8 rakodási információt. 

A kocsik üres állapotban nyitott ponyvatetővel közlekedhetnek. 

Eltérések az UIC Rakodási szabályok 1. kötetétől: 

Vmax= 10 km/h 

5.6.2.: fabölcső alkalmazása akkor is, ha a tekercsek tömege nagyobb, mint 10 t. 

Bölcső hatásos magassága adott esetben kisebb, mint az átmérő 1/12-e. 

Az acélbölcső ékszöge kisebb, mint 35° 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerint végzett ütköztetési kísérletnél 

Az ütköztetési kísérleteket nem lettek elvégezve, mivel a továbbítás kizárólag zártvonati körülmények kö-

zött, vmax=10 km/h sebességgel történhet. Az üzembiztonságot 20 probléma nélkül, eredményesen végrehaj-

tott próbafutás igazolja. 

 

 

Értesítés egy rakodási módról 

 

Rakodási példa melyet elfogadott: RCH 

A rakodási példa kizárólag Dunaújváros 720 és Dunaújváros Kikötő között zártvonati körülmények között vmax= 

10 km/h sebességű továbbításra érvényes. 

 

Kiadó vasútvállalat: Rail Cargo Hungaria Zrt. 

   1133 Budapest 

    Váci út 92. 

   2014. 06. 24. 

 

Rakodási példa: 
1 

 
55-a-14 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Faáruk 



 

 141 

  
Fa- ill. szállítóládák fogazott rögzítő lemezekkel 

Egyes kocsik, vagy kocsicsoportok  Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Fa-, ill. szállítóládák, 500 kg-tól 8000 kg össztömegig, vagy egyéb farakomány 

A kocsi kiválasztása 

Fapadlós kocsi 

Rakodási mód 

Fogazott rögzítő lemez ill. préselhető tipli, adott esetben zászlókkal elhelyezése a rakomány és a kocsi alja 

között. 

 

 

 
 
Biztosítás 

Hosszirányban: az UIC Rakodási szabályok 1. kötete szerint 

Keresztirányban: szállítási egységenként: 

 4 tonna tömegig: 4 rögzítő lemez 

 6 tonna tömegig: 6 rögzítő lemez 

szükséges. 

 

A ládákat úgy kell a rögzítő lemezekre felhelyezni, hogy annak fogai teljes egészében egészséges faanyagba 

nyomódjanak. 

 

Rakodási példa:      
2 

2180-001-16 

 



 

 

Kiegészítő adatok: 

Teherelosztás és rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 rakodási információt. 

 

A biztosítási mód a rakomány alól kiálló jelzőzászlókról ismerhető fel. 

Jelzőzászló nélküli rögzítőlemezeknél a kocsi bárcatartója fölé az alábbi egyértelműen észlelhető megjegy-

zést, 

 
vagy az alábbi piktogramot: 

 
kell elhelyezni 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Az ütköztetési kísérlet hatására a rakomány keresztirányú elmozdulás nem volt tapasztalható. 

 
 

 

Rakodási példa melyet elfogadott: minden vasútvállalat 
 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Papier/Holz 

Mainz, 31.08.2016  

 

 

Rakodási példa: 
2 

 
2180-001-16 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
2 

 
80-001-03 
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Fa építőanyag, nyers fűrészáru 

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok  Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik  

A rakomány 

Két- vagy több oldalán megmunkált és nyers fűrészelt felületű fa építőanyag (fűrészáru), keresztmetszete kb. 15 x 

15 cm, lehetőség szerint szoros, téglalap keresztmetszetű csomagokba kötözve; csomagmagasság kb. 80 cm. 

A kötözőszer szakítóereje az egyenes ágban legalább 700 daN, az egyenletesen elosztott kötések számát - legalább 

2 – a fa tulajdonságaitól függően (súly, forma, …) kell megválasztani.  

Különleges feszítőelemek alkalmazása esetén ezeknek az egyenes ágra vonatkozó követelményeknek 

kell megfelelniük. A termikus vagy súrlódásos módszerrel összekötött kötözőszernek az összekötés he-

lyén átlagosan el kell érnie a kötözőszer szakítószilárdságának 80%-át. 

A kocsi kiválasztása 

Fapadlós pőrekocsi rakoncákkal (K…, R…) 

Rakodási mód 
Csomagokat 

alátétfákra, vagy rakodógerendákra fektetve, 

egymás mellé és egymás mögé, vagy függőleges közbetétekkel elválasztva 

- adott esetben az egyes csomagokat az alattuk fekvő azonos magasságú csomagokra legfelülre, középre elhe-

lyezve 

- a rakodógerendáknak, alá-, közbetéteknek egy darabból, a teljes rakszélességen végigérve kell készülni-

ük, még akkor is, ha a csomagok bekötözött alátétekkel rendelkeznek 

- a négyszög keresztmetszetű1 alá- és közbetéteket a szélesebbik oldalukra kell fektetni, több azonos vas-

tagságú oldalirányban átlapolt darabból is állhatnak 

- a több egymásra fektetett fából álló alá- és közbetétekben az egyes fákat megfelelően egymáshoz kell 

rögzíteni és az így elkészített fának egy darabban kell a teljes rakszélességen végigérnie  

Az alá- és közbetéteknek lehetőség szerint egymás fölé kell fektetni és a csomagok végétől kb. 50 cm-re kell elhe-

lyezni. 

Eltérő magasságú csomagokat megfelelő vastagságú, a szélesebbik oldalukra fektetett közbetétekkel kell kiegyenlí-

teni. 

 

                                                      
1 Amennyiben minden oldalt éles élek határolnak, a bekötözött alátéteket kivéve a 6 x 6 cm méretű négyzet keresztmetszet is engedé-

lyezett. 

Rakodási példa:      
2 

81-002-05 

 

 

 

 



 

 

Biztosítás 

Különböző hosszúságú csomagok esetén minden hosszanti oldal a ④- ⑦ pontok szerint biztosítandó. 
- minimum két, a végektől ~50 cm-re elhelyezett lekötéssel (szakítóerő min. 1000 daN) 

Rakoncákkal: 

- Ha a csomagokat (oldalanként) csak két rakonca biztosítja,  

akkor azoknak a kocsi hosszirányában a rakonca középvonalán legalább  

30 cm 20 cm 

 -el túl kell nyúlniuk. 

- Az oldalfalak, rakoncák hatásos magassága legalább 10 cm, amennyiben e feltétel nem betartható 

A legfelső réteg középső egyes csomagjait, vagy a legfelső egymás mellett fekvő csomagokat, ha  nem betartható  

- kétszer össze kell kötözni az alatta lévő, a rakonca által biztosított réteggel (a kötözőszer szakítószilárdsága 

egyenes ágban minimum 700 daN legyen). Acélszalag a szakadáskor fellépő fokozott balesetveszély miatt nem 

alkalmazható. 

vagy 

- (a közbetétekre) alulról és felülről szögezett fákkal kell oldalirányban biztosítani; szögek száma oldalanként, 

2.000 kg rakománytömegenként 1 (Ø 5 mm), de legalább fánként 2. 

 

Kiegészítő adatok: 

Teherelosztás és rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 lapot. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Ütközési próbát nem hajtottak végre. 

A futóprobák alkalmával a rakomány stabilitása biztosított volt. 

 
Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa melyet elfogadott: minden RIV vasúttársaság 
 

Kiadó vasútvállalat: ÖBB 

 

 
  

Rakodási példa: 
2 

 
81-002-05 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
2 

 
81-001-97 
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Préselt lemezek 

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok  Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik  

A rakomány 

Furnérlemez és OSB lapok borítással, vagy anélkül csomagokba kötve. A csomagszélesség nagyobb, mint a rakszélesség 

fele. 

A csomag magassága 

 a sima bevonatú lapok esetén kb. 60 cm 

 bevonat nélküli lapok esetén kb. 100 cm 

Az élvédelemmel ellátott kötéseket méterenként kell elhelyezni, de csomag hosszirányonként legalább 2 műanyag-

szalag (PET) kötés szükséges. A kötözőszer szakítóereje legalább 1000 daN legyen, a kötési helyek szakítóereje 

legalább az egyenes ágra vonatkozó szakítóerő 80%-a. 

A kocsi kiválasztása 

Fapadlós kocsi, lehetőség szerint reteszelhető válaszfalakkal (H.., Li.., Rils.., Si.., T..) 

Rakodási mód 

A csomagokat puhafára vagy bekötözött, hornyolt (a kötések besüllyesztéséhez, a fordító kiegészítése), bevonat-

mentes és ragasztott préselt lemez csíkokra kell egy-, vagy több rétegben rakodni 

- A fa alá- és közbetéteknek egy darabból, négyszög keresztmetszettel kell készülniük és a szélesebbik oldalukon 

kell feküdniük.  

Sima bevonatú lemezek esetén a halmaz nem lehet magasabb az eltolható oldalfal függőleges tartományánál. 

Alá- és közbetétek alá, a széleken súrlódást növelő közbetétet (min. 150 x 150 x 3 mm, µ min.=0,7) kell elhelyez-

ni. 

- nem bekötözött alátétek esetén a súrlódást növelő közbetéteket mindkét oldalon (alul és felül is) el kell helyezni 
 

Biztosítás 

 

 

A kocsi hosszirányában 

 reteszelt válaszfalakkal, vagy 

 a szabad terek kitöltésével (pl.: fa elvá-

lasztókkal) 

 

A kocsi keresztirányában 

 súrlódást növelő közbetétekkel és 

 halmazonként legalább 2 feszítőművel és élvédelemmel ellátott lekötéssel 

 

Kiegészítő adatok: 

Teherelosztás, egyszer használható kötözőszer és lekötözések végett lásd a 0.1 és 0.6 és 0.7 lapot. 
 

Rakodási példa:      
2 

81-001-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

 Különböző méretű fatörzsek kéreggel vagy anélkül 

A kocsi kiválasztása 

 ÖBB Ros, ÖBB Rnooss-uz, ÖBB Woodrailer, ÖBB-Laaps, ÖBB-Laars, valamint merev rakoncákkal felsze-

relt kocsik ( „II” betűjelölés az UIC 577 döntvény 4.4.3. pontjának megfelelően) 

Rakodási mód 

 A fákat a kocsi hosszirányában kell berakni, 

 – az oldalfalaknak, illetve a rakoncáknak közvetlenül nekifekvő fák azokon legfeljebb átmérőjük felével 

nyúlhatnak túl, 

 – Olyan fák esetén melyek átmérője: 

   a 20 cm-nél kisebb, az oldalfalak vagy a rakoncák hatásos magassága legalább 10 cm, 

  a 10 cm-nél kisebb, csak a legfelső, rakoncáknak vagy az oldalfalaknak nekifekvő réteg alatt helyez-

kedhetnek el, 

 – az oldalfal, illetve a rakonca fölött stabilan nyergelve:  

 a nyeregben elhelyezett fák átmérője nem lehet nagyobb, mint a nyerget képező fák átmérője 

   az ívmagasság a rakszélességnek legfeljebb 1/3–a. 

 A nyeregben nem lehetnek olyan fák, melyek átmérője a vékonyabb végükön mérve 70 cm-nél nagyobb. 

  

 
Biztosítás 

 A rakoncáknak fektetett fákat legalább két rakoncának kell biztosítani. 

 Ha a fákat csak két rakonca biztosítja,  

 akkor azok hosszirányú túlnyúlása a rakoncák középvonalán legalább 

50 cm 30 cm, 

  durva kérgű fatörzseknél 

30 cm 20 cm 

 legyen. 

 A nyergelten felrakodott fákat minden megkezdett 6 méter rakathossz után egy lekötéssel, azonban minimum 

2 lekötéssel (pl.: heveder, rakománybiztosító szalag) kell rögzíteni (szakítóerő legalább 1000 daN). 

  A kötléseket a rakatok végétől 50 cm-re kell elhelyezni.

 

Kiegészítő adatok 

 A teherelosztás, rakszelvény, egyszer használható kötések és lekötések végett lásd a 0.1., 0.2., 0.6 és 

0.7. rakodási információkat. 

 

 

Rakodási példa:      
2 

81-001-08 

 
Fatörzsek 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa, melyet elfogadott: az összes UIC vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat: ÖBB 

 

Rakodási példa: 
2 

 
81-001-08 

 

 

 

 

ÖBB TRAKTION GMBH  

Geschäftsfeld Wagendienst 

Langauergasse 1 

A-1150 Wien 

Version 1.1 07.10.2008 



 

 

 

Rakodási példa:      
2 

87-001-03 

Szál- és rönkfa 

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok  Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik  

A rakomány 

Könönböző hosszúságú és átmérőjű szál- és rönkfa kéreggel vagy anélkül 

A kocsi kiválasztása 

Nyitott kocsi (Eaos), homlokfal-magasítás nélkül 

Rakodási mód 

A szálfákat 

 hosszirányban 

 a kocsi teljes hossz- és keresztirányában elosztva 

 ívképzés nélkül 

kell rakodni. 

 

A rönkfákat 

 kereszt és/vagy hosszirányban 

 a kocsi teljes rakfelületén elosztva 

 ívképzés nélkül  

kell rakodni 

Biztosítás 

A szálfákat  

 a falaknak legalább az átmérő feléig kell biztosítaniuk 

 melyeket közvetlenül az oldalfalaknak fektettek, azokon legfeljebb átmérőjük felével, de legfeljebb 50 

cm-el nyúlhatnak túl 

A rönkfáknak 

 legfeljebb átmérőjük felével, de legfeljebb 25 cm-rel nyúlhatnak túl a falakon, 

 10 cm-nél kisebb átmérőjű rönkfák nem nyúlhatnak túl a falakon 

 

 
 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa melyet elfogadott: A RIV vasutak összes vonalán 

 

Kiadó vasútvállalat: Fret SNCF 

 

Direction du Fret 

Département Exploitation - Secteur Chargement 

10, place de Budapest F 75436 Paris Cedex 09 

Tel : 00 33 (0)1 53 25 74 96 

Fax: 00 33 (0)1 53 25 74 25 

Mail: yannick.lemonnier@sncf.fr 

 

Rakodási példa: 
2 

 
87-001-03 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
2 

 
87-001-00 

   

 

 



 

 

  

Rakodási példa:      
2 

87-002-03 

Talpfa (nem átitatott vagy kátrányolajjal átitatott) 

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok  Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbí-

tott, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik  

A rakomány 

Nem összekötözött, telítetlen, vagy kátrányolajjal telített talpfák 

Csomagokba kötözött telítetlen, vagy kátrányolajjal telített talpfák 

Minden csomagnak egy stabil, homogén, szoros és nem deformálható egységet kell képeznie és mindig leg-

alább kétszer, a csomag végein kell összekötözve lennie. 

A csomagokat az alábbi kötözőanyagok valamelyikével kell 

összekötözni: 

 acélszalag (szakítóerő legalább 1000 daN) 

 lágyított acéldrót, ø 4 mm (legalább két szálból) 

 ovális keresztmetszetű galvanizált acéldrót, vagy 

 heveder (szakítóerő legalább 1000 daN)  

 

A kötések távolságának a csomagvégektől legalább 30 cm-nek kell lennie. 

A kocsi kiválasztása 

Magas oldalfalú kocsi, alacsony oldalfalas és rakoncás, magas rakoncás pőrekocsi (Eaos, Ks, Res, Roos, 

…) 

Rakodási mód 

a) Nem összekötött talpfák 

 Magas oldalfalú kocsik, vagy alacsony oldalfalú pőrekocsik (Eaos, Ks, Res, …) 

Telítetlen vagy kátrányolajjal telített talpfákat 

- kereszt-, vagy hosszirányban kell elhelyezni, úgy hogy a halmaz nem lehet magasabb az alacsony 

oldalfalnál 

 Magas rakoncás pőrekocsi (Roos) 

Telítetlen, vagy kátrányolajjal telített talpfákat 

- hosszirányban, közbetétek nélkül, a teljes rakszélességet kihasználva, szoros halmazt képezve kell 

rakodni 

- a rakoncáknak nekifekvő talpfák legfeljebb a rakoncák magasságáig halmozhatóak fel 

 
b) Csomagba kötözött talpfák 

A csomagokat mindig két, a csomagvégektől 50 cm távolságra elhelyezett közbetétekkel elválasztva kell 

a kocsin elosztani 

A közbetétek(nek) hossza legalább egyezzen a csomag(ok) szélességével, négyszög keresztmetszettel 

kell készülniük és a szélesebbik oldalukon kell feküdniük 

 Magas oldalfalú kocsi (Eaos) 

Telítetlen, vagy kátrányolajjal telített talpfák 

- a csomagokat kereszt-, vagy hosszirányban kell elhelyezni, úgy hogy a halmaz nem lehet magasabb 

a kocsi oldalfalánál, egy-, vagy több sorban egymás mellé a kocsi hossztengelyére központosan, 

egy-, vagy több rétegben közbetétekkel elválasztva 

 Alacsony oldalfalú kocsi (Ks) 

Telítetlen talpfák 

- A csomagokat hosszirányban, egy rétegben, egy-, vagy több sorban egymás mellé, a kocsi hossz-

tengelyére központosan kell elhelyezni 

- A csomagok maximum két talpfával lehetnek magasabbak az oldalfalnál 

Kátrányolajjal telített talpfák 

- A csomagokat hosszirányban, egy rétegben, egy-, vagy több sorban egymás mellé, a kocsi hossz-

tengelyére központosan kell elhelyezni 

- A legfelső talpfa réteget a kocsi oldalfalának kell biztosítania 

 Kocsi (Res) 

Telítetlen talpfák 

- A csomagokat hosszirányban, egy-, vagy több rétegben, egy-, vagy több sorban egymás mellé, a 

kocsi hossztengelyére központosan kell elhelyezni  

 

 
 



 

 

- A csomagok nem lehetnek magasabbak a rakoncáknál 

Kátrányolajjal telített talpfák 

- A csomagokat hosszirányban, egy rétegben, egy-, vagy több sorban egymás mellé, a kocsi hossz-

tengelyére központosan kell elhelyezni 
- A csomagok maximum két talpfával lehetnek magasabbak az oldalfalnál 

 Magas rakoncás pőrekocsi (Roos) 

Telítetlen, vagy kátrányolajjal telített talpfák 

- A talpfákat hosszirányban, egy vagy több sorban egymás mellé, közbetétekkel elválasztva, egy 

vagy több rétegben, legfeljebb a rakonca magasságáig kell rakodni 

 

 
 

Biztosítás 

- A kötözőanyag nem érintkezhet éles élekkel 

- Minden halmazt, vagy csomagot (oldalanként, a fordító kiegészítése) két rakoncának kell biztosítania 

- Hiányzó rakoncapárt, egy lekötözéssel kell helyettesíteni (szakítóerő legalább 2000 daN) 

 

a) Nem összekötött talpfák 

 Magas és alacsony oldalfalú kocsik (Eaos, Ks, Res, …) 

Telítetlen, vagy kátrányolajjal telített talpfák 

Nem szükséges biztosítás 

 Magas rakoncás pőrekocsik (Roos) 

Telítetlen, vagy kátrányolajjal telített talpfák 

halmazonként 2 lekötözés 

b) Csomagba kötözött talpfák 

 Magas oldalfalú kocsik (Eaos) 

Telítetlen, vagy kátrányolajjal telített talpfák 

Nem szükséges biztosítás 

 Alacsony oldalfalú kocsi rakoncákkal ( Ks, Res, …) 

Telítetlen, vagy kátrányolajjal telített talpfák 

Mindegyik halmazt/csomagot két a csomag/halmaz végektől kb. 50 cm-re elhelyezett lekötéssel kell 

biztosítani 

 Magas rakoncás kocsi (Roos) 

Telítetlen, vagy kátrányolajjal telített talpfák 

Halmazonként egy lekötés szükséges 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél és próbaszállítások során 

Ütközési kísérletet nem hajtottak végre. 

E rakodási módot 1991 óta alkalmazzák. 

 

Értesítés új rakodási módról 

Kiadó vasútvállalat: Fret SNCF 

DB Schenker Rail Deutschland AG 

L.RCE 123 (B) La 

Mainz, 01.02.2009 

Rakodási példa: 
2 

 
87-002-03 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
2 

 
87-001-02 

   

 
 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Fólia csomagolású, legalább 115 cm széles rétegelt táblásított falapok négyszög keresztmetszetű szorosan 

összefogott csomagokban 

6m hosszig csomagonként legalább 2 kö-

téssel összefogva, melyeket kb. 50 cm tá-

volságra kell a csomag végeitől elhelyez-

ni. Minden megkezdett 3 m csomag-

hosszonként 1 plusz csomagkötés szüksé-

ges. A csomagkötések szakítóereje az 

egyenes ágban legalább 700 daN, ahol po-

lietilén (PET) szalagok alkalmazása ese-

tén a kötési helyeknek az egyenes ágra 

vonatkozó szakítóerő legalább 80 %-át el 

kell érnie. Az előfeszítő erőnek legalább 

300 daN-nak kell lennie.  

Acéldrót, vagy polipropilén (Pp) szalag nem alkalmazható.  

A csomagkötések a csomagolás biztosítására is szolgálnak, miközben a fólia menetszél, vagy menetdinami-

kai hatások által előidézett meglazulását ki kell zárni. 

 

A kocsi kiválasztása 

ÖBB Laaprs ill. egyéb C kategóriás ütközőkkel felszerelt kocsi, rakoncás pőrekocsi (A kategóriás ütközők-

kel felszerelve)  

 

Rakodási mód 

A csomagokat egymás mellé, egymás mögé, azonos méretű csomagokat amennyire lehetséges egymás mellé 

és egymásra kell elhelyezni. Különböző hosszúságú csomagokat amennyire lehetséges szorosan kell rakod-

ni.  

A csomagokat rakodógerendákra, ill. egy darabból készült alátétfákra kell rakodni. 

A legalsó réteg feletti csomagokat  

- közbetétekre  

- melyek a csomagszéleknél beljebb végződnek 

kell rakodni. 

A magassági különbségek kiegyenlítésére állványok formájában készült közbetéteknek borulás ellen biztosí-

tottnak és kellően összekapcsoltnak kell lenniük. 

Az alá- és közbetéteknek a csomagok végétől kb. 50 cm távolságra kell lenniük. 

 

Biztosítás 

Különböző hosszúságú csomagok esetén mindegyik hosszoldalt a ⑥ - ⑫ pontok szerint kell biztosítani. 

A halmaz(t) 

- oldalrakoncákkal kell biztosítani (még akkor is, ha a rakomány és a rakonca közötti keresztirányú tá-

volság nagyobb, mint 10 cm) 

- egymás mellett álló halmazokat feszítőműves hevederes összekötésekkel (szakítóerő legalább 5000 

daN az egyenes ágban), legalább 3 kötés kocsifelenként, miközben a halmazban minden csomagnak 

legalább 2 kötéssel kell biztosítva lennie és 

- halmazonként két feszítőműves hevederes lekötésel, azonban 

- legalább 3 kötés kocsifelenként (szakítóerő legalább 5000 daN az egyenes ágban) 

- A lekötéseket legalább 30 cm-re a halmazvégektől kell elhelyezni és megfeszíteni.  

- (Oldalanként) két rakoncás biztosítás esetén a csomagoknak a rakoncák középvonalán legalább  

ÖBB Laaprs ill. egyéb C kategóriás ütközőkkel felszerelt pőrekocsi esetén 

30 cm 20 cm 

(A kategóriás ütközőkkel felszerelt) rakoncás pőrekocsi esetén 

50 cm 30 cm 

- Ha a halmazt csak egy rakoncapár biztosítja, vagy a  pont nem betartható biztosításként egy kiegé-

szítő lekötést kell alkalmazni.  

Rakodási példa:      
2 

2181-001-19 

 
Rétegelt táblásított falap (BSP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 



 

 

 Olyan rövid csomagokat, melyket nem biztosít rakonca, kiegészítőleg legalább két rakonca(pár) 

által biztosított csomagokkal kielégítően össze kell kötni. (pl.: összekötés legalább két feszítőmű-

ves hevederrel, szakítóerő az egyenes ágban legalább 5000 daN) 

 
Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

Rakszelvény végett lásd a 0.2 rakodási információt. 

Egyszer használható kötözőszer végett lásd a 0.6 rakodási információt. 

Lekötések végett lásd a 0.7 rakodási információt. 

Súrlódás, súrlódási tényező végett lásd a 0.8 rakodási információt. 

A rakomány vizsgálata a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

ÖBB Laaprs kocsi 

- legerősebb ütközés: 7,83 km/h 

- elmozdulás nagysága: 22 cm 

 

Rs kocsi 

- legerősebb ütközés: 8.0 km/h 

- elmozdulás nagysága: 43 cm  

 

Értesítés új rakodási módról 

 

Rakodási példa melyet elfogadott: minden vasúti vállalkozás 

 

Kiadó vasútvállalat: RCA 

 

Rakodási példa: 
2 

 
2181-001-19 

 

2019.01.11-i kiadás

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
2 

 
81-001-18 

   

⑫ 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Kb. 2m hosszúságú rönkfa 

 

A kocsi kiválasztása 

Roos kocsi fix homlokfalakkal, kettős rakoncákkal, a kocsi részét képező feszítőberendezéssel és fa rako-

dógerendákkal.  

 

Rakodási mód 

- A fákat a kocsi hosszirányába kell berakodni. A rakoncáknak nekifekvő fáknak legalább 1,9 m hos--

szúnak kell lenniük, ennél rövidebb fák kizárólag a rakatokon belülre rakodhatók. 

- Közvetlen a rakoncák mellett elhelyezett fák túlnyúlása a rakoncán felül legfeljebb az átmérőjük felé-

vel lehetséges; 

- Azon fák, melyek átmérője kisebb, mint 

 20 cm: a rakoncák hatásos magassága legalább10 cm legyen 

 10 cm: csak a legfelső, rakoncáknak nekifekvő réteg alatt helyezkedhetnek el. 

- A rakoncák fölött stabilan nyergelve kell berakodni 

 a nyeregben elhelyezett fák átmérője nem lehet nagyobb, mint a nyerget képező fák átmérője 

 Az ívmagasság nem lehet magasabb a homlokfal magasságánál. 

 
Biztosítás 

A halmaz közepén a kocsi részét képező lekötöző berendezés hatásosan megfeszített lekötéseivel. 

A rakoncák mellett fekvő törzsek esetén a belső rakoncaéltől a rönkök végéig mért túlfedés (XRunge) mérté-

kének legalább 20 cm-nek kell lennie. 

Ha egyes törzsek estében e túlfedés (XRunge ) kisebb, mint 200 mm, de legalább 100 mm (100 mm ≤ XRunge 

< 200 mm), az érintett rakatot pótlólagosan biztosítani kell, legalább: 

 

 2 db rakományegység kötéssel (textil-, vagy szövetheveder), a kötések szakítóereje legalább 1000 

daN, a kötéseket hatásosan meg kell feszíteni, vagy 

 2 db lekötözés, a kötések szakítóereje legalább 4000 daN, a kötést hatásosan meg kell feszíteni 

Rakodási példa:      
2 

55-101-08 

 
Rönkfa 

 

k 

l 

m 

⑤ 

⑥ 

⑦ 



 

 

Kiegészítő adatok 

Tehereloszlás, rakszelvény, egyszer használható kötözőszer, valamint lekötések végett lásd az UIC Rakodá-

si Szabályok 2. kötet 0.1, 0.2, 0.6 valamint 0.7 rakodási információit. 

 

Eltérések az UIC Rakodási Szabályok 2. kötet 2.1. lapjától 

 

- A rakoncán való túlnyúlás kevesebb, mint 30/50 cm 

- Csak 1 lekötözés a rakat közepén 

 

Rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

 

Maximális sebesség 9,0 km/h 

Hosszirányú elcsúszás max 10 cm 

 

Értesítés egy rakodási példáról 

 

Rakodási rakodási példa, melyet elfogadott: GySEV, ÖBB, DB Schenker Rail Deutschland 

 

Kiadó vasútvállalat: MÁV Cargo 

 

 

 

Rakodási példa: 
2 

 
55-101-08 

 



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Fatörzsek (4 m hosszig) kéreggel, vagy anélkül 

A kocsi kiválasztása 

Homlokfalakkal és rakoncákkal felszerelt különleges kocsik fatörzsek szállításához (pl.: DB-Roos-t, ÖBB-

Laaprs) 

Rakodási mód 

A fákat szabályosan halmazolva, amennyire csak lehetséges egyenesen a kocsi hosszirányában és vízszinte-

sen elrendezve kell berakodni 

- Közvetlenül a rakoncáknak fektetett fák a rakoncákon legfeljebb átmérőjük felével nyúlhatnak túl, de 

rakoncáknak a fákat legalább 10 cm magasságig biztosítaniuk kell.  

- A fák a rakoncák fölé ívelten, stabilan nyergelve rakodhatók, az ív magassága legfeljebb a rakszéles-

ség 1/3-a lehet. 

- A nyergelten felrakott fák átmérője nem lehet nagyobb, a nyerget képező fák átmérőjénél.  

 
- A 10 cm-nél kisebb átmérőjű fákat a legfelső rakoncáknak fekvő réteg alá, vagy  

- 10 cm-rel a rakoncavégek alattig a ⑪ és ⑫ szerint lekötésekkel biztosítva kell rakodni 

 

 
Biztosítás 

- A rakoncáknak fekvő fákat legalább két rakoncának kell biztosítani, melyeket mindig a mindenkori 

törzsvégektől számított első harmadban kell pozícionálni. Lásd az ábrákon a függőleges pontvonalat. 

(A fordító megjegyzése) 

- Ha a rönköket (oldalanként) két rakonca biztosítja, akkor a fáknak a kocsi hosszirányában a rakonca 

középvonalán legalább 20 cm-rel túl kell nyúlniuk. 

- A homlokfalaknál fekvő fák , kielégítően biztosítottak, amennyiben a második rakoncán  láthatóan 

túlérnek.  

- A nyergelten felrakott fákat, melyek a rakoncákat több mint átmérőjük felével meghaladják, halma-

zonként legalább 1 db, minden esetben a halmaz középső harmadában elhelyezett lekötéssel (szakító-

erő legalább 4000 daN), vagy 

- 2 db, minden esetben a halmaz végeitől kb. 50 cm-re elhelyezett lekötéssel (szakítóerő legalább 1000 

daN, kell biztosítani. 

- ÖBB Laarps kocsik esetén a ⑪ vagy ⑫ szerinti lekötéseket a halmazmagasságtól függetlenül al-

kalmazni kell. 

Rakodási példa:      
2 

2180-103-19 

 
Fatörzsek (4 m hosszúságig) 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 

⑫ 



 

 

 
- A lekötések ferde kötésként (a feszítőmű orsójától/gurtni horogtól minden esetben ferdén a rakoncáig, 

majd a rakoncán keresztül függőlegesen a halmaz fölött vezetve) is elhelyezhetők, ahol a a halmaz fö-

lött egyenesen vezetett gurtni függőleges síkja, valamint a feszítőorsó/gurtni horog közötti vízszintes 

távolság nem lehet nagyobb, mint 60 cm és 

- a függőlegesen vezetett gurtni szakasz a törzsvégektől mért távolságának nagyjából 40 cm-nek kell 

lennie.  

 

Kiegészítő adatok: 

Teherelosztás és rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 rakodási információt. 

A rakoncák összekötése nem szükséges. 

Eltérés az UIC Rakodási szabályok 1. kötettől: 

5.4.1 ponttal ellentétben, (oldalanként) két rakoncás biztosítás esetén, a rakoncákon való túlnyúlás legalább 

20 cm 

5.5.4 ponttal ellentétben halmazonként csak 1 db legalább 4000 daN szakítóerejű lekötés szükséges. 

Lekötések V-alakú elhelyezése. 
 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Ütköztetési próba Roo… típusú kocsira rakodott rönkfa (2,0 m hossz) rakománnyal (Plattling, 2009.07.29.) 

Ütköztetési próba Roo… típusú kocsira rakodott rönkfa (2,8 m hossz) rakománnyal (Saarbrücken, 

2009.11.25.) 

 

Rakodási példa melyet elfogadott: CD Cargo, CFL, Green Cargo, GySEV Rail Cargo Austria, Rail Cargo 

Hungaria, SBB Cargo, SZ Cargo 
 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Papier/Holz 
Mainz, 01.07.2019 

 

Rakodási példa: 
2 

 
2180-105-19 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
2 

 
2180-103-17 

   

⑬ 

⑭ 



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Kérges, vagy kéreg nélküli fatörzsek (6,2 m hosszúságig) 

A kocsi kiválasztása 

Szilárd oldalrakoncás pőrekocsik (L…, R…, S…), vagy 

Lekötöző berendezéssel ellátott nyitott kocsi (E…) 

E rakodási példa nem érvényes ÖBB, ill. RCW Laaprs kocsik esetén 

 

Rakodási mód 

 

 

Rakodási mód 

A fákat szabályosan halmazolva, amennyire csak lehetséges egyenesen a kocsi hosszirányában és vízszinte-

sen elrendezve kell berakodni 

- Közvetlenül a rakoncáknak fektetett fák a rakoncákon legfeljebb átmérőjük felével nyúlhatnak túl, de 

rakoncáknak a fákat legalább 10 cm magasságig biztosítaniuk kell.  

- A fák a rakoncák fölé ívelten, stabilan nyergelve rakodhatók, az ív magassága legfeljebb a rakszéles-

ség 1/3-a lehet. 

- A nyergelten felrakott fák átmérője nem lehet nagyobb, a nyerget képező fák átmérőjénél.  

 
- A 10 cm-nél kisebb átmérőjű fákat a legfelső rakoncáknak fekvő réteg alá, vagy  

- 10 cm-rel a rakoncavégek alattig a ⑪ és ⑫ szerint lekötésekkel biztosítva kell rakodni 

 

 

Rakodási példa:      
2 

2180-101-18 

  

 Fatörzsek (6,2 m hosszúságig) 

 

 

 

  

 



 

 

Biztosítás 

- A rakoncáknak fekvő fákat legalább két rakoncának kell biztosítani, melyeket mindig a mindenkori 

törzsvégektől számított első harmadban kell pozícionálni. Lásd az ábrákon a függőleges pontvonalat. 

(A fordító megjegyzése) 

- Ha a rönköket (oldalanként) két rakonca biztosítja, akkor a fáknak a kocsi hosszirányában a rakonca 

középvonalán legalább,  

50 cm 30 cm 

durva kéregű fák esetén, 

30 cm 20 cm 

kell túlnyúlniuk. 

- A nyergelten felrakott fákat, melyek a rakoncákat több mint átmérőjük felével meghaladják, halma-

zonként legalább 1 db, minden esetben a halmaz középső harmadában elhelyezett lekötéssel (szakító-

erő legalább 4000 daN) kell biztosítani. 

- Amennyiben e lekötés csak az egyik halmazvégtől számított kb. 1/3 halmazhossz távolságra helyezhe-

tő el, a szükséges második lekötés (szakítóerő legalább 4000 daN) ferde kötésként is elhelyezhető, ha 

a másik halmazvéghez képest a 1/3 halmazhossz távolságra vezetik át a halmaz felett. 

- A lekötések ferde kötésként (a feszítőmű orsójától/gurtni horogtól minden esetben ferdén a rakoncáig, 

majd a rakoncán keresztül függőlegesen a halmaz fölött vezetve) is elhelyezhetők, ahol a a halmaz fö-

lött egyenesen vezetett gurtni függőleges síkja, valamint a feszítőorsó/gurtni horog közötti vízszintes 

távolság nem lehet nagyobb, mint 60 cm és 

- a függőlegesen vezetett gurtni szakasz a törzsvégektől mért távolságának nagyjából 50 cm-nek kell 

lennie.  

 

Kiegészítő adatok: 

Teherelosztás és rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 rakodási információt. 

 

Eltérés az UIC Rakodási szabályok 1. kötettől: 

5.5.4 ponttal ellentétben halmazonként csak 1 db legalább 4000 daN szakítóerejű lekötés szükséges. 

Lekötések V-alakú elhelyezése. 
 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Ütköztetési próbaDB Laas kocsira rakodott 3 m hosszúságú (kérdes fenyőfa) rönkfa rakománnyal. 

 

Rakodási példa melyet elfogadott: CD Cargo, CFL, Green Cargo, GySEV Rail Cargo Austria, Rail Cargo 

Hungaria, SBB Cargo, SNCF FRET, SZ Cargo 
 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Papier/Holz 
Mainz, 01.04.2018 

 

Rakodási példa: 
2 

 
2180-101-18 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
2 

 
2180-105-17 

   

 

 

 

⑪ 

 

 



 

 

 

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Különböző méretű fatörzsek kéreggel vagy a nélkül 

A kocsi kiválasztása 

Magas oldalfalú, alacsony oldalfalú, vagy rakoncás kocsi (E..., K..., L..., R..., S...) 

Rakodási mód 

- A fákat a kocsi hosszirányában kell berakni. 

- Az oldalfalaknak, illetve a rakoncáknak közvetlenül nekifekvő fák azokon legfeljebb átmérőjük fe-

lével nyúlhatnak túl. 

- Olyan fák esetén melyek átmérője: 

 a 20 cm-nél kisebb: az oldalfalak vagy a rakoncák hatásos magassága legalább 10 cm, 

 a 10 cm-nél kisebb: csak a legfelső, rakoncáknak vagy az oldalfalaknak nekifekvő réteg alatt 

helyezkedhetnek el. 

- Az oldalfal, illetve a rakonca fölött stabilan nyergelve, azaz:  

 a nyeregben elhelyezett fák átmérője nem lehet nagyobb, mint a nyerget képező fák átmérője, 

 az ívmagasság a rakszélességnek legfeljebb 1/3–a. 

- Ha a fák a rakonca félmagassága fölött is támaszkodnak a rakoncáknak, akkor  

 a lehajtható rakonca alsó végét ki kell ékelni, vagy  

 a szemben levő rakoncákat félmagasságban össze kell kötni kettős 4 mm átmérőjű dróttal 

vagy hevederrel (szakítóerő1 legalább 1000 daN). 

 

                                                      
1 Műanyag szalagok, rakománybiztosító szalagok és szövött hevederek esetén a szakítóerő az egyenes ágban megfelel a 

megengedett húzóerő (Lashing capacity, LC) kétszeresének. 

Rakodási példa:      
2 

2181-102-16 

 Fatörzsek 

 

 

 

 

 

 



 

 

Biztosítás 

Azokat a fákat, amelyek átmérője a vékonyabb végen mérve 70 cm-nél nagyobb, K..., L... és R... sorozatú 

kocsira rakáskor legalább 3 ékkel oldalról ki kell ékelni. Az ék magassága legalább 12 cm, amelyeket éken-

ként legalább 3 szöggel ( 5 mm) kell rögzíteni. 

ÖBB Ros, ÖBB Rnooss-uz, ÖBB Woodrailer, ÖBB-Laaps, ÖBB-Laars, CDC Roos, CDC Laaps, CDC La-

aps-y valamint merev rakoncákkal felszerelt kocsikra ( „II” betűjelölés az UIC 577 döntvény 4.4.3. pontjá-

nak megfelelően) a ; ,  pontok nem vonatkoznak, miközben a 70 cm-nél nagyobb átmérőjű törzsek a 

rakoncák felett nyergelten nem rakodhatók.  

A rakoncáknak nekifekvő törzseket legalább 2 rakoncának kell biztosítania, miközben a rakoncáknak a 

(mindenkori) halmazvégektől számított első harmadban kell pozícionálva lenniük.  

Amennyiben e feltétel nem betartható, mindkét halmazvégen azok végétől 50 cm-re egy-egy lekötést kell 

elhelyezni. A biztosítás szempontjából mértékadó rakoncáknak a rakoncaközéptől mérve egymáshoz képest 

legalább 80 cm távolságra kell lenniük.  

A lekötések szakítóereje 1az egyenes ágban min. 4000 daN.  

Ha a fákat csak két rakonca biztosítja,  

akkor azok túlnyúlása a rakoncák középvonalán legalább 

50 cm 30 cm, 

durva kérgű fatörzseknél legalább 

30 cm 20 cm 

legyen. 

A falak, vagy rakoncák fölött nyergelten felrakodott fákat. 

A nyergelten felrakodott fákat egy lekötéssel kell biztosítani. ÖBB Laaprs kocsi (4395 típus), vagy ha a leg-

felső rétegben 10 cm-nél kisebb átmérőjű fák fekszenek, a halmazmagasságtól függetlenül a ⑮ pontnak 
megfelelően le kell kötözni.  

A lekötéseket 

- a halmazok középső harmadában kell elhelyezni, 

- ÖBB, ill. RCW Laaprs kocsik (4395 típus) esetén minden halmazt, azok magasságától függetlenül 

egy, a halmaz középső harmadában elhelyezett lekötéssel kell biztosítani. (Kivételt képeznek azon 

halmazok, melyek 2 lekötéssel biztosítandók, lásd ,  pontokat.) 

A lekötések feszítőműves hevederrel felszereltek (Szakítóerő min. 4000 daN).  

  

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás, rakszelvény és lekötözések végett lásd a 0.1., 0.2. és 0.7. rakodási információkat. 

 

Eltérések az UIC Rakodási szabályok 1. kötetétől 

Az 5.5.4. ponttal szemben halmazonként csak 1 feszítőművel ellátott (szakítóerő min. 4000 daN) lekötözés 

a halmaz közepén. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerint végzett ütköztetési kísérletnél: 

Külön ütköztetési kísérletet nem végezték el, mivel e rakománybiztosítást az ÖBB hálózatán évek óta kifo-

gás nélkül alkalmazzák.  

 

Értesítés új rakodási módról: 

 

Rakodási példa, melyet elfogadott: DBSR, CD, ZS, Trenitalia, SBB, HZ, SZ, ZFBH, ZRS, RCH, GYSEV, 

ZSSK, CFR 

 

Kiadó vasútvállalat: ÖBB 

 

 

Rakodási példa: 
2 

 
2181-102-16 

2016.04.12. 

                                                      
1 Műanyag szalagok, rakománybiztosító szalagok és szövött hevederek esetén a szakítóerő az egyenes ágban megfelel a 

megengedett húzóerő (Lashing capacity, LC) kétszeresének.   

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
2 

 
2181-102-16 

   

 

 

 

 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

 

A rakomány 

Rönkfa 2 – 4 m hosszban, oldalfalak felett legfeljebb 30 cm átmérőig; 

A kocsi kiválasztása 

Nyitott Ea… sorozatú kocsi, maximum a sínkorona feletti 125,5 cm padlómagassággal 

Rakodási mód 

A rönkfákat a kocsi hosszirányában kell rakodni; 

A raktérfogat növelése érdekében minden egyes rakományhalmaznál, a kocsi mindkét oldalán 2 db kifogás-

talan minőségű, kb. 2 m hosszú támfát kell alkalmazni; 

A támfa átmérője: 

- 2,5 m rönkfa hosszig legalább 12 cm, 

- 2,5 és 4 m közötti hossz esetén 15 cm; 

A támok a kocsi oldalfal felső élén legfeljebb 40 cm-el nyúlhatnak túl: 

A támok a rakományhalmaz végeitől kb. 50 cm-re helyezkedjenek el; 

A legfelső, a támnak fekvő rönkfát a támnak legalább a rönk átmérőjének felével kell biztosítania. A hatásos 

magasság legalább 10 cm kell, hogy legyen; 

Rakodás 

A támok felett a rakomány ívelten van rakva. 

Az ívelés magassága legalább 20 cm legyen, de nem lehet magasabb, mint a rakomány szélességének ⅓-a, 

vagy 

Rakodás tám magasságig, lásd  pontot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakodási példa:      
2 

81-103-10 

 
Rönkfa 



 

 

Biztosítás 

- A kocsi hosszirányában 

Minden rakományhalmazt minimum 2 lekötözéssel, szakítóerő min. 1000 daN kell biztosítani. A lekötözés-

nek a rakományhalmaz végeitől kb. 30 cm-re kell lenniük; 

- A kocsi keresztirányában 

A támok közé rakodott rönkfákat oldalanként legalább két támmal kell biztosítani; 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás, rakszelvény, kötöző anyag és a lekötözések végett lásd a 0.1, 0.2, 0.6 és 0.7 lapokat. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

 

A rakománybiztosítási mód próbája 

ÖBB szakaszon történő próbaszállítás által. 

Értesítés új rakodási módról 

Rakodási példa, melyet elfogadott: CD Cargo, ZSSK Cargo, PKP Cargo, SZ, HZ, ZRS, ZFBH, MÁV, GySEV, 

ZS, BDZ, CFR 
 

Kiadó vasútvállalat: ÖBB 

 

Rakodási példa: 
2 

 
81-103-10 

 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
2 

 
81-102-10 

   

⑪ 

⑫ 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Kérges, vagy kéreg nélküli fatörzsek DB Cargo típusú Innofreight rönkfa-szállító palettán 

A kocsi kiválasztása 

 kocsitípus jelet viselő kombi hordozókocsi 

„Padló” magassága legfeljebb 1155 mm, forgócsaptávolság legfeljebb 14200 mm. 

 
Rakodási mód 

A fákat szabályosan halmazolva, amennyire csak lehetséges egyenesen a kocsi hosszirányában és vízszinte-

sen elrendezve kell berakodni. 

- Közvetlenül a rakoncáknak fektetett fák a rakoncákon legfeljebb átmérőjük felével nyúlhatnak túl, de 

rakoncáknak a fákat legalább 10 cm magasságig biztosítaniuk kell.  

- A fák a rakoncák fölé ívelten, stabilan nyergelve rakodhatók, az ív magassága legfeljebb a rakszéles-

ség 1/3-a lehet. 

- A nyergelten felrakott fák átmérője nem lehet nagyobb, a nyerget képező fák átmérőjénél.  

 
 

- A 10 cm-nél kisebb átmérőjű fákat a legfelső rakoncáknak fekvő réteg alá, vagy  

- 10 cm-rel a rakoncavégek alattig a ⑪ és ⑫ szerint lekötésekkel biztosítva kell rakodni 

 

 

Rakodási példa:      
2 

2180-102-19 

  

 Fatörzsek RHP P22 típusú Innofreight palettán 

 

 

 

 

 



 

 

Biztosítás 

- A rakoncáknak fekvő fákat legalább két rakoncának kell biztosítani. 

- Ha a rönköket (oldalanként) két rakonca biztosítja, akkor a fáknak a kocsi hosszirányában a rakonca 

középvonalán legalább,  

50 cm 30 cm 

durva kéregű fák esetén, 

30 cm 20 cm 

kell túlnyúlniuk. 

- A nyergelten felrakott fákat, melyek a rakoncákat több mint átmérőjük felével meghaladják, halma-

zonként legalább 1 db, a halmaz középső harmadában elhelyezett lekötéssel (szakítóerő legalább 4000 

daN) kell biztosítani. 

- Amennyiben e lekötés a halmaz középső harmadában nem helyezhető el, a nyergelt fákat 2 db legalább 

1000 daN szakítóerejű lekötéssel kell biztosítani. 

- Az Innofreight paletták részét képező lekötözőberendezések felépítése alapján a kötések halmazvégek-

től mért távolsága konstukciótól függően több, mint 50 cm. 

 
Kiegészítő adatok 

Teherelosztás és rakszelvény végett lásd a 0.1 éa 0.2 rakodási információt. 

A DB Cargo Innofreight rönkfa-szállító palettáival felszerelt hordozókocsikat normál küldeményként kizá-

rólag olyan vasútvállalatok továbbíthatják, melyek az 1.4 táblázat szerinti rakszelvény alkalmazását engedé-

lyezik. 

A kapaszkodó fogantyút be- és kirakodást megelőzően le kell hajtani. 

Eltérés az UIC Rakodási szabályok 1. kötettől: 

5.5.4 ponttal ellentétben halmazonként (max. 6.2 m hosszúság) csak 1 db legalább 4000 daN szakítóerejű 

lekötés szükséges. 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Ütköztetési próba 2017.03.14. Plattling: DB-Sgns 681 3,1 m hosszú fatörzsek (fenyőfa). 

1. ütközés 6,0 km/h, legnagyobb hosszirányú elmozdulás 4 cm 

2. ütközés 9,2 km/h, legnagyobb hosszirányú elmozdulás 22 cm 

Ellenkező irányú ütközés 8,6 km/h, legnagyobb hosszirányú elmozdulás 20 cm 

 

Rakodási példa melyet elfogadott: CD Cargo, Ecco Rail GmbH, GySEV, PKP Cargo, Rail Cargo Austria, 

Rail Cargo Hungaria, SZ Cargo, ZSSKC 
 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Papier/Holz 
Mainz, 01.07.2019 

 

Rakodási példa: 
2 

 
2180-102-19 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
2 

 
2180-101-19 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Rönkfa 

 

A kocsi kiválasztása 

Merev magas homlokfalú kocsi magas terhelhető rakoncákkal/kettős rakoncákkal1 

- Railtrans 430 6, 430 9; 2 m rönkhosszúságtól. 

 
 

Sajátosság 

- Amennyiben egy halmazt egy kettős rakonca mindkét részének nekifektetnek, az csak szimpa rakoncá-

nak számít. 

- A homlokfalakhoz közvetlenül csatlakozik egy 30 cm széles oldalrakonca 

 

Rakodási mód 

A fák/fákat 

- a kocsi hosszirányába, azonos magasságú halmazokba és 

- a rakhossz teljes kihasználásával kell felrakodni. Csekély, rakodástechnikai közbenső terek engedélye-

zettek, ha ez által a rakomány feszességét és stabilitását nem befolyásolják. 

- a rakoncáknál nem rakodhatók magasabbra. 

- melyek átmérője 10 cm-nél kisebb, csak a halmazokon belül rakodhatók. 

 

Biztosítás 

A kocsi hosszirányában: 

- homlokfalakkal 

- ha a halmazt (oldalanként) csak két rakonca biztosítja, a fáknak a kocsi hosszirányában a rakoncák kö-

zépvonalán legalább 20 cm-rel túl kell nyúlniuk; a homlokoldali halmazok fatörzseit a homlokfalnak 

kell fektetni.  

 
A kocsi keresztirányában: 

- A rakoncáknak fekvő fákat legalább (oldalanként) két rakoncának kell biztosítania 

- ha a halmazt (oldalanként) csak két rakonca biztosítja, a fáknak a kocsi hosszirányában a rakoncák kö-

zépvonalán minden esetben legalább 20 cm-rel túl kell nyúlniuk. E követelmény a  pont szerinti ol-

dalrakoncák esetében teljesülnek, ha a fák az azokhoz tartozó homlokfalnak nekifekszenek 

 

Kiegészítő adatok 

Terhelési határok végett lásd a 0.1 lapot. 

                                                      
1 Két, csekély távolságban egymás mellé helyezett rakonca 

Rakodási példa:      
2 

81-102-99 

 
Rönkfa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Értesítés új rakodási módról 

 

Eltérések az UIC Rakodási szabályok 1. kötetétől: 

 

5.4.1 ponttal ellentétben: rakomány rakoncán való túlnyúlása csökkentve 

5.5.5 ponttal ellentétben: lekötések alkalmazása nem előírás 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

 

A hosszirányú elmozdulást a rakhossz teljes kihasználása és rakomány túlnyúlása a rakoncákon kielégítően bizto-

sította. 

 

Rakodási példa melyet elfogadott: CD, DB AG, MAV, PKP, ZSR 

 

Kiadó vasútvállalat: ÖBB 

 

Rakodási példa: 
2 

 
81-102-99 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
2 

 
81-102-98 

   



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Legalább 1 m hosszú kérges, vagy kéreg nélküli rönkfa 

 

A kocsi kiválasztása 

Magas oldalfalú nyitott kocsi (Ea) 

 

Rakodási mód 

A raktérfogatot 1 sor farönkökből álló koszorúval kell bővíteni. 

Rönköket 

- a kocsi hosszirányában 

- a koszorúfák felső éle alatt 10 cm magasságig, 

- a rakszélesség és rakhossz teljes kihasználásával kell rakodni. A rakomány és a koszorúfák között tilos 

szabad teret hagyni.  

A koszorúzáshoz felhasznált rönkfák  

- kellően ellenállóaknak kell lenniük 

- legalább 10 cm vastagok 

- legalább 1 m hosszúak 

- A koszorú elkészítéséhez használt rönkfákat függőlegesen, szorosan egymás mellé kell rakodni; a ko-

csi homlokoldalán a felsőkeretnél legalább 25 mm vastag, 25 cm széles deszkával  elcsúszás, eldőlés 

és lesüllyedés ellen biztosítani kell. Ezen deszkát a homlokoldalon a koszorúzáshoz felhasznált rön-

kökhöz kell szögelni. Deszkánként legalább 4 x 2 szög, átmérő ~5 mm. 

- A koszorú a homlokoldalon (a kocsi építési módjától és a rakszelvénytől függően) legfeljebb 50 cm-

rel nyúlhat túl. 

 
Biztosítás 

Falakkal, ill. koszorúfákkal 

Rakodási példa:      
2 

81-102-03 

 
Rönkfa 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kiegészítő adatok 

A kocsi terhelése végett lásd a 0.1 lapot. 

Rakszelvény végett lásd a 0.2 lapot. 

 

Eltérés az UIC Rakodási szabályok 1. kötetétől 

5.2.2 pont  

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

ÖBB által:  

- Ütköztetés 7 km/h és 12 km/h, ellenirányú ütköztetés 10,4 km/h sebességgel, a koszorúfák nem borul-

tak le. 

 

FS/RFI által:  

- A rakománybiztosítással kapcsolatban semmilyen kifogás nem merült fel. 

 

Értesítés új rakodási módról 

 

Rakodási példa, melyet elfogadott: CD, DB, DSB, FS, MÁV, PKP, SBB, GC, GC, ZSR 

 

Kiadó vasútvállalat: ÖBB 

 

Rakodási példa: 
2 

 
81-102-03 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
2 

 
81-101-99 

   



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

A bevonattal ellátott vagy anélküli farost– vagy rétegelt lemezeket csomagokká össze kell kötözni. 

A csomagok magassága 

- sima bevonatú lapok esetén kb. 60 cm, 

- bevonat nélküli lapok esetén kb. 100 cm. 

A kötéseket élvédő alkalmazásával kb. méterenként, de oldalanként legalább kettőt (szakítóerő legalább 

1400 daN), vagy legalább négy PET szalagot (szakítóerő legalább 700 daN, előfeszítőerő legalább 300 

daN) kell elkészíteni. 

 

A kocsi kiválasztása 

Fapadló fedett kocsi lehetőleg reteszelhető válaszfalakkal (H..., Li..., Rils, Si..., T...) 

 

Rakodási mód 

A csomagokat központosan függőlegesen egymás fölé, alátétekre egy-, vagy több rétegben kell felrakodni. 

Alá- és közbetéteket puhafából, vagy bevonat nélküli farostlemez csíkokból kell készíteni. Az alá- és közbe-

tétek készíthetők több, egymással kielégítően összekötött (csavarozott, szögelt, ragasztott, stb.) farostlemez- 

csíkból. 

- négyszög keresztmetszettel, a szélesebbik oldalra fektetve, 

- egy darabból a rakományegység szélességét alátámasztva. 

A halmazmagasság sima bevonatú lemezek esetében legfeljebb 260 cm. 

A halmazt legalább 2 kötéssel (szakítóerő legalább 2000 daN) össze kell kötni. 

A legfelső rétegbe rakott egyes csomag esetén, azt legalább két kötéssel (szakítóerő legalább 2000 daN) 

össze kell kötni az alatta lévő réteggel, vagy súrlódást növelő alátétet (µ =0,7 ) kell az egyes csomag alá, és 

adott esetben az egyes csomag alátétére helyezni. 

 
Biztosítás 

- A kocsi hosszirányában 

 reteszelhető válaszfalakkal, vagy 

 a szabad terek fa elválasztókkal történő kitöltésével 

- A kocsi keresztirányában 

Rakodási példa:      
2 

81-101-07 

 
Farost- és rétegelt lemezek 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 bevonat nélküli farostlemezeket oldalsó, a kocsi részét képező vezetősínekkel, vagy leszögezett 

vezetőfákkal, oldalanként legalább 2 db, vastagság legalább 5 cm, hatásos magasság legalább 3 

cm; a szögek száma (∅ 5 mm) fánként: minden oldalon 1500 kg rakománytömegenként 1 szög, 

vagy  

 halmazonként  

- legalább 2 feszítőműves lekötéssel (szakítóerő legalább 4000 daN), vagy 

- legalább 2 acélszalag lekötéssel, szakítóerő legalább 2000 daN (megengedett húzóerő leg-

alább 1920 daN) 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás, rakszelvény és a válaszfalak terhelhetősége végett lásd a 0.1, 0.2 és 100.1 lapokat. 

Lekötések végett lásd a 0.7 lapot, éles éleknél élvédőt kell használni. 

A szakítóerő (megengedett húzóerő) értékek az egyenes ágra megadott értékre vonatkoznak. 

Lépcsőzetes rakodás esetén a vasútvállalat az élsérülésekért nem vállal felelősséget. 

 

Eltérések az UIC Rakodási szabályok 2. kötet 2.9 rakodási irányelvétől 

 pont: egyéb megoldásként PET szalag alkalmazása is engedélyezett (legalább 4 kötés)  

 pont: egyéb megoldásként bevonat nélküli farost lemez csíkok is alkalmazhatóak  

 pont: a halmazmagasság bevonatos lemezek esetén 180 cm helyett legfeljebb 260 cm, ezért szükséges 

két, legalább 2000 daN szakítóerejű halmazkötés  

 pont: feszítőmű nélkül kötések (acélszalag) alkalmazása is lehetséges. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Legerősebb ütközés 11 km/h 

Egyes lemezek csekély mértékben kicsúsztak a csomagokból, a rakomány elmozdulása hosszirányban leg-

feljebb 20 cm. 

 

Rakománybiztosítás próbája: 

Az ÖBB hegyi- és nagy sebességű pályaszakaszain. 

 

Értesítés új rakodási módról 

 

Rakodási példa melyet elfogadott: SBB, Green Cargo, Railion Deutschland, CD, Trenitalia, Railion Danmark, 

Railion Nederland, ZSSK, PKP, SZ, HZ, MAV, GySEV, ZBH, ZS, CFR, BDZ, MZ, CH, TCCD, HSH 

 

Kiadó vasútvállalat: ÖBB 

 

ÖBB TRAKTION GMBH 

Geschäftsfeld Wagendienst 

Ing. R. Roman Embacher 

Langauergasse 1 

A-1150 Wien 

 

Tel.: +43 1 93000 32743 

Fax: +43 1 93000 25259 

Mobil +43 664 617 70 63 

rudolf.embacher@tr.oebb.at 

 

 

Rakodási példa: 
2 

 
81-101-07 

 

 

mailto:rudolf.embacher@tr.oebb.at


 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Szélezett nyers fűrészáru legalább két csomagkötéssel szoros1, négyszög keresztmetszetű csomagokká ös--

szekötözve, melyeknél a külső kötéseket minden esetben a szárítás céljából csomagba helyezett fák (továb-

biakban szárítófák) fölé, vagy annak közvetlen közelébe kell elhelyezni; az egyes rétegek egymástól szárító-

fákkal  elválasztva; csomagolással, vagy anélkül. 

Ha a szárítófák távolsága a csomag végeitől kevesebb, mint 30 cm, a szabadon lévő halmazvégeket 

 

- felszögezett/csavarozott lécekkel (fa, szövött szalag), vagy 

- kiegészítőleg a szárítófák felett, vagy amenyire csak lehetséges közvetlenül a szárító fák után a cso-

magvégek felé elhelyezett csomagkötésekkel 

 

biztosítani kell, kivéve, ha a szabadon lévő halmazvégeket  szerint biztosították. 

 
A csomagkötések szakítóereje az egyenes ágban 1000 daN, ahol polietilén (PET) szalagok alkalmazása 

esetén a kötési helyeknek az egyenes ágra vonatkozó szakítóerő legalább 80 %-át el kell viselnie, előfeszítő 

erő legalább 300 daN. Acéldrót, vagy polipropilén szalag nem alkalmazható. 

 

A kocsi kiválasztása 

- Rakoncás pőrekocsi fapadlóval, vagy kocsi részét képező rakodógerendákkal, vagy súrlódást növelő 

anyagokkal, alacsony oldalfalakkal, vagy azok nélkül, mechanikus ponyvatetővel, vagy anélkül 

- Eltolható oldalfalas, vagy fémfedeles kocsi 

 

Rakodási mód 

A csomagokat egymás mellé és egymás mögé kell rakodni, egyes (egyedül álló) csomagok központos réteg-

be rakodása nem engedélyezett. 

A halmazokat szorosan kell elrendezni, szabad terek csak a kocsi végein maradhatnak. 

Amennyiben a kocsivégek és a halmazok között szabad terek maradnak, 

- a csomagvégeket a  és  pont szerint, 

- minden halmazt a  szerint kell biztosítani. 

                                                      
1 ) Ha a csomagok nem köthetők szorosan össze, akkor az áru csak eltolható oldalfalas, vagy fémfedeles kocsiba 

szállítható. 

Rakodási példa:      
2 

81-104-10 

 
Szárítókamrás fűrészáru 

 

 



 

 

Rakodás 

- rakodógerendákra, egy darabból álló, a rakomány teljes szélességén végigérő alátét- ill. közbetétfákra 

bekötözött alátétfál alkalmazása esetén is. 

- négyszög keresztmetszetű, szélesebbik2 oldalára fektetett alátét- és közbetétfákra, melyek több darab, 

azonos keresztmetszetű fákból is állhatnak, azonban ebben az esetben oldalról mindig át kell lapolni 

azokat; ilyen esetekben a fák száma nem lehet nagyobb, mint az egymás mellé rakodott csomagok szá-

mánál 

- Az alá-, ill. közbetétek több egymásra fektetett, egymással kielégítően összekapcsolt, a teljes rakomány 

szélességen végigérő fából is készülhetnek.  

A halmazban az alátét- és közbetétfákat amennyire csak lehetséges egymás fölé és a szárítófák síkjába kell 

elhelyezni; halmazonként legalább 4 alátét- és közbetétfát kell egyenletesen elosztani, a külsőket a csomag-

végektől kb. 50 cm-re kell elhelyezni.  

 
Biztosítás 

A halmazokat  

- falak3 és/vagy rakoncák3 illetve homlokfalak és eltolható oldalfalak3 / -teleszkóptetők3 biztosítják;  

Az oldalfalak, vagy rakoncák hatásos magassága legalább 10 cm legyen  

- legalább három lekötéssel, ha egy harmadik középső csomagkötést is elhelyeztek, akkor legalább 2 le-

kötéssel (szakítóerő legalább 4000 daN) kell biztosítani és 

- szorosan rakodott halmazok esetén 

 a kocsi végeinél lévő szélső halmazok esetén a szárítófák tartományában alátét- és közbetétfákat 

és 1 lekötést (szakítóerő legalább 4000 daN) kell elhelyezni, vagy 

 a kocsi végein lévő csomagvégek biztosítását a  és  pontok szerint kell elvégezni.  

- közbenső szabad terek meghagyása esetén 

 minden halmazt azok mindegyik mégén  szerint kell biztosítani és kiegészítő alátét- és közbe-

tétfákat kell a halmazok közepén elhelyezni (legalább 5 alátét- és közbetétfa minden halmaz ese-

tében.  

A lekötéseket az alátét- és közbetétfák fölött, vagy azok közvetlen közelében kell elhelyezni és megfeszíte-

ni. 

                                                      
2 A bekötözött alátéteket kivéve, legalább 6 x 6 cm-es négyzet keresztmetszet is engedélyezett, ha minden oldalról éles élek 

határolják. 
3 Falaktól, teleszkóptetőtől, vagy rakoncáktól mért 10 cm-nél nagyobb oldaltávolság esetén sem szükséges vezetőfákat alkal-

mazni.  

 

 

 

 

 



 

 

Ha a biztosítás csak egy rakoncapárral történik, akkor a kocsi hosszirányában a csomagok túlnyúlása a ra-

koncák középvonalán legalább 

30 cm 20 cm 

- Ha a halmazt csak egy rakoncapár biztosítja, akkor egy kiegészítől lekötést kell elhelyezni (nem szük-

séges azon halmazok esetén, melykeket három lekötéssel biztosítottak) 

Amennyiben a  nem tartható be, a felső rétegben lévő csomagokat 

- az alattuk fekvő, rakoncák által biztosított rétegekkel legalább kétszer össze kell kötni; a kötözőszer 

szakítóereje, beleértve a kötési helyeket az egyenes ágban 700 daN, előfeszítő erő 300 daN. Drót, 

acélszalag (nyitott kocsi esetén), vagy polipropilén szalag nem alkalmazható.  

Sima felülető alá- és közbetéteken és/vagy csomagolásokon (µ<0,3) fekvő csomagokat kiegészítőleg azok 

szélein elhelyezendő súrlódást növelő alátétekkel (kb. 150 x 80 x min. 3 mm, µ min=0,7) kell biztosítani. 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás, rakszelvény, lekötések és válaszfalak terhelése végett lásd a 0.1, 0.2, 0.6, 0.7 és a 100.1 lapokat. 

 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Ütköztetési próbát nem végeztek, mivel ez a lap az UIC Rakodási szabályok 2. kötet 2.2.2 rakodási irányelvének 

egy szárítókamrás árukkal kiegészített változata. E lap rendelkezéseinek a szárítókamrás lécek kicsúszását kell 

meggátolniuk 

 

E rakománybiztosítás próbája 

ÖBB vonalakon végzett próbaszállításokkal. 

 

Értesítés új rakodási módról 

 

Rakodási példa melyet elfogadott: SBB, DB Schenker Rail, CD, ZSSK, PKP, SZ, HZ, MAV, GySEV, ZS, 

CFR 

 

Kiadó vasútvállalat: ÖBB 

 

Rakodási példa: 
2 

 
81-104-10 

 

ÖBB TRAKTION GMBH 

Geschäftsfeld Wagendienst 

Ing. R. Roman Embacher 

Langauergasse 1 

A-1150 Wien 

 

Tel.: +43 1 93000 32743 

Fax: +43 1 93000 25259 

Mobil +43 664 617 70 63 

rudolf.embacher@oebb.at 

Wien 03.09.2010 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
2 

 
81-101-08 

   

 

 

⑪ 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Rönkfa nyers, szilárd kéreggel a törzseken (fenyőfa), a rakodást megelőzően a havat és jeget a rakományról 

el kell távolítani. 

 

A kocsi kiválasztása 

Ea… sorozatú nyitott kocsi 

 

Továbbítási sebesség 

max. 90 (kitérő irányban 20) km/h 

 

Rakodási mód 

A rönkfát a kocsi keresztirányában kell berakodni. 

A fákat vízszintesen kell fektetni, nem „hintázhatnak” ellenben feszes, stabil egységet kell képezniük. 

A rakomány legfeljebb 50 cm-rel lehet magasabb a kocsi felsőkereténél, valamint legalább 20 cm-rel ala-

csonyabbnak kell lennie a homlokoldalhoz állított fák felső éléhez képest. 

A rakomány felsőkeret feletti részét úgy kell kialakítani, hogy annak oldalfalakhoz képest mért keresztirá-

nyú távolsága azonos legyen.  

A halmazban lévő fák vízszintestől eltérő, ferde elhelyezkedése nem engedélyezett. 

 
Biztosítás: 

- a kocsi hosszirányában 

A halmazt mindkét homlokoldalon 2 nagyjából 2,5 m hosszú állítva elhelyezett fa biztosítja, me-

lyek(et) 

 átmérője legalább 15 cm, 

 egymáshoz képest mért távolsága kb. 1,5 m, 

 az alá fektetett rönkökre kell állítani, a lecsúszás elkerülése érdekében, 

 vízszintesen egy harmadik fa felszögelésével össze kell kötni egymással 

 a homlokfalon legfeljebb 70 cm-rel nyúlhatnak túl 

 

- a kocsi keresztirányában 

 a kocsi oldalfalai, 

 a felsőkeret fölé rakodott fákat az egymás között ébredő súrlódás biztosítja 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1. rakodási információt 

Rakszelvény végett lásd a 0.2. rakodási információt 

Súrlódás, súrlódási tényező végett lásd a 0.8 rakodási információt 

E rakodási példa alapján rakodott küldemények kizárólag rendkívüli küldeményként továbbíthatóak. 

Rakodási példa:      
2 

2155-a-19 

 

Kérges rönkfa homloktámos biztosítással 

① 

② 

③ 

⑤ 

④ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 



 

 

Eltérések az UIC Rakodási szabályok 1 kötetétől 

Az 1.1 ponttal ellentétben a megengedett legnagyobb sebesség 90/20 km/h. 

Az 5.4.1 ponttal ellentétben a kocsi keresztirányában az egyes rönkök között ébredő súrlódáson kívül nincs 

egyéb kiegészítő biztosítás. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerint végzett ütköztetési kísérletnél 

Az ütköztetési próbát nem végezték el, mivel a rakodási mód valamint a biztosítás megfelelő volta azzal 

összehasonlítható rakodási mód esetében már bizonyítást nyert. 

 

Értesítés egy rakodási módról 

 

Rakodási példa, melyet elfogadott: RCH 

 

Kiadó vasútvállalat: RCH 

 

Rail Cargo Hungaria Zrt. 

Teherkocsi üzemeltetés 

H-1133 Budapest 

Váci út 92. 

2019.11.27. 

 

Rakodási példa: 
2 

 
2155-a-19 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
2 

 
55-a-14 

   



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

2 m hosszú rönkfa nyers, szilárd kéreggel a törzseken (fenyőfa), a rakodást megelőzően a havat és jeget a 

rakományról el kell távolítani. 

 

A kocsi kiválasztása 

Ea… sorozatú nyitott kocsi 

 

Továbbítási sebesség 

max. 90 (kitérő irányban 20) km/h 

 

Rakodási mód 

A rönkfákat 10 cm-rel a felsőkeret alattig hézagok nélkül a kocsi hosszirányában kell berakodni, melyekre 

keresztirányban 2 m hosszú rönkfákat helyezhetők el. 

A hosszirányban kocsiba rakodott legfelső réteget úgy kell kialakítani, hogy az azokra keresztirányban ra-

kodott rönkök stabilan („hintázás” nélkül), vízszintesen feküdjenek fel. 

A rakomány legfeljebb 60 cm-rel lehet magasabb a kocsi felsőkereténél, valamint legalább 20 cm-rel ala-

csonyabbnak kell lennie a homlokoldalhoz állított fák felső éléhez képest. 

A rakomány felsőkeret feletti részét úgy kell kialakítani, hogy annak oldalfalakhoz képest mért keresztirá-

nyú távolsága azonos legyen.  

A halmazban lévő fák vízszintestől eltérő, ferde elhelyezkedése nem engedélyezett. (Azokat a rönkfákat, 

melyek átmérője a végeken eltérő, váltakozó végekkel kell rakodni.) 

 

 
Biztosítás: 

- A kocsi hosszirányában 

a halmazt mindkét homlokoldalon két nagyjából 2 m hosszú állítva elhelyezett fa biztosítja, melyek(et) 

 átmérője legalább 15 cm, 

 egymáshoz képest mért távolsága kb. 1 m, 

 az alá fektetett rönkökre kell állítani, a lecsúszás elkerülése érdekében, 

 vízszintesen egy harmadik fa felszögelésével össze kell kötni egymással 

 a homlokfalon legfeljebb 80 cm-rel nyúlhatnak túl 

 

- A kocsi keresztirányában 

 oldalfalakkal, 

 a felsőkeret fölé rakodott fákat az egymás között ébredő súrlódás biztosítja 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1. rakodási információt 

Rakszelvény végett lásd a 0.2. rakodási információt 

Súrlódás, súrlódási tényező végett lásd a 0.8 rakodási információt 

E rakodási példa alapján rakodott küldemények kizárólag rendkívüli küldeményként továbbíthatóak. 

 

Rakodási példa:      
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2155-b-19 

 

Kérges rönkfa homloktámos biztosítással 

① 

② 

③ 

⑤ 

④ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 



 

 

Eltérések az UIC Rakodási szabályok 1 kötetétől 

Az 1.1 ponttal ellentétben a megengedett legnagyobb sebesség 90/20 km/h. 

Az 5.4.1 ponttal ellentétben a kocsi keresztirányában az egyes rönkök között ébredő súrlódáson kívül nincs 

egyéb kiegészítő biztosítás. 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerint végzett ütköztetési kísérletnél 

Az ütköztetési próbát nem végezték el, mivel a rakodási mód valamint a biztosítás belföldön évek óta prob-

léma nélkül működik. 

 

Értesítés egy rakodási módról 

 

Rakodási példa, melyet elfogadott: RCH 

 

 

Kiadó vasútvállalat: RCH 

 

Rail Cargo Hungaria Zrt. 

Teherkocsi üzemeltetés 

H-1133 Budapest 

Váci út 92. 

2019.11.27. 

 

Rakodási példa: 
2 

 
2155-b-19 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
2 

 
55-b-14 

   



 

 

 

 

 

 

 

Mezőgazdasági termékek 

 

 

 

 

 

 

fenntartva 
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Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Papírtekercsek egyes, vagy dupla ágyas Wellbeds® kartonpapír nyeregállványra fektetve. Szállítások előtt a 

Wellbeds® nyeregállványok fuvarozásra 

való alkalmasságát ellenőrizni kell. 

 

Wellbeds® alkalmazásának feltételei 

 

B0 nyeregszélesség 

B1 minimális szélesség a benyomódások 

tartományában 

ΔB maximális benyomódás 

S   ágy 

A függőleges benyomódások a bölcső tartományán belül nem, azon kívül legfeljebb 10 % mértékben engedé-

lyezett. 

HS………ágymagasság legalább 80 mm 

A határméretek 

- a mindenkori tartományra vonatkozó maximális benyomódásra 

- átmérőkülönbségekre és a bölcsőnkénti maximális terhelhetőségre vonatkozóan az alábbi ábra szerint a 

Wellbeds®-en vannak feltüntetve. 

 
Alapvetően érvényes: 

Az alakváltozás rétegek leválása, törés, görbeség formájában nem engedélyezett. 

 
réteg leválás   törés    görbeség 

Rakodási példa:      
4 

74-001-11 

  

 Papírtekercsek Wellbeds® kartonnyergen 



 

 

A kocsi kiválasztása 

Eltolható oldalfalas kocsik, sík, többrétegű rétegelt lemezből készült padlóval (homlokfalak és a rakfelület 

szélén a fémpadló is engedélyezett). 

Rakodási mód  

A tekercsek 

- egymás mellé dupla ágyas Wellbeds®-re nagyjából azonos átmérő és azonos 

szélesség esetén; a felső rétegben nyergelten további tekercsek rakodhatók, mi-

közben a nyergelt tekercs átmérője legfeljebb akkora lehet, mint az alatta fekvő, 

nyerget képező tekercseké. A nyergelt tekercsek hosszirányban nem nyúlhatnak 

túl az alatta fekvő, nyerget képező tekercseken. 

- A tekercseknek a Wellbeds® középvonalántúl kell nyúlniuk mindkét oldalon 50 

cm-rel. 

- Közvetlen egymás mellé egyágyas Wellbeds®-re rakodott tekercsekre nem nyer-

gelhető újabb tekercs. Egymás mellé rakodott eltérő átmérőjű tekercsek esetén a 

keresztirányú teherelosztásra vonatkozó (1:1,25) szabályt be kell tartani. 

- Egyes tekercseket a kocsi közepére, hossztengelyre szimmetrikusan kell rakodni  

- nem feküdhetnek a tolóajtóknak. 

 

 
Biztosítás: 

- Hosszirányban: 

- a Wellbeds®-t és a tekercseket csúszást lehetővé tevő rakodási móddal kell biztosítani. A Well-

beds® ágyai súrlódást növelő bevonattal (eltérő színről felismerhető) látják el, a lekopott réteg 

a bölcső teljes hosszában súrlódást növelő anyaggal (μ min=0,6) pótolható. A csík szélessége 

legalább 150 mm. 

- Keresztirányban: 

- a tekercseket a Wellbeds® biztosítja, miközben az eltolható oldalfalaktól mért távolság ≤ 10 

cm, vagy 

- egymás mellé egyágyas Wellbeds®-en fekvő tekercsek esetén, vagy ha a Wellbeds® az egyes 

tekercseken túlnyúlik, a rakomány oldalfalaktól mért távolságának ≤ 10 cm kell lennie. 

- Egyágyas Wellbeds-re® rakodás esetén a Wellbeds®/tekercsek közötti hézagot ki kell tölteni. A 

kitöltésre használt anyagnak egy darabból kell készülnie és a Wellbeds®-en mindkét irányban 

60 cm-rell túl kell nyúlnia. 

- A feldőlések elkerülése érde-

kében az alábbi szabályt kell 

betartani: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Kiegészítő adatok 

Teherelosztás és súrlódás végett lásd a 0.1 és 0.8 rakodási információkat 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerint végzett ütköztetési kísérletnél 
Az üzembiztonságot 6 ütköztetési kísérlet és számos 2005 – 2010 között elvégzett próbaszállítás igazolja. 

Kiegészítőleg próbákat végeztek a nedvtűrőképesség igazolására, valamint a terméket statikus és dinamikus 

terhelési próbáknak vetették alá. 

 
 

Értesítés új rakodási módról 

 

Rakodási példa melyet elfogadott: minden UIC tagvasút 

 

Kiadó vasútvállalat: GC 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rakodási példa: 
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74-001-11 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Cellulóz bálákban, melyek hossz és keresztirányban össze vannak kötözve. 6, vagy 8 acélszalaggal, vagy 

dróttal összefogott bála képez egy egységet. Az egységek megengedett legnagyobb magassága kb. 1900 

mm. Az egységeknek kifogástalan állapotban kell lenniük (Kép 1a) és egymáshoz képest nem lehetnek el-

csúszva (Kép 1b). 

A kocsi kiválasztása 

Alacsony homlokfalas kocsi alacsony oldalfalakkal, vagy rakoncákkal 

Rakodási mód  

A kocsi mindkét homlokoldalán legalább egy sor bálát hosszirányban kell elhelyezni. Az egységeket egy-

máshoz és a homlokfalakhoz viszonyítva amennyire lehetséges hézagmentesen kell elhelyezni. 

 

Azok közé hézagmentesen további egységeket kell állítani az alábbiak szerint: 

- a kocsi hossztengelye mentén egy sorban, keresztirányban elhelyezve (Kép 2a és 3a), vagy 

- amennyiben a terhelési határ megengedi, a teljes rakfelületen hossz- és keresztirányban is elhelyezve 

(Kép 3b) 

 

 

 

Rakodási példa:      
4 

2180-001-16 

  

 Cellulózbálák egységekké kötözve 

 



 

 

 

Biztosítás: 

Alacsony oldal-, homlokfalakkal, vagy rakoncákkal. 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

A hosszirányban lévő rakományhézagokat és részrakományokat egy a kocsi közepén szabadon hagyott terü-

lettel kell kiegyenlíteni. Közvetlenül a szabad térbe elhelyezett egységeket azt követően hosszirányba kell 

állítani. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerint végzett ütköztetési kísérletnél 
Legerősebb ütközés 10km/h. 7 fokos túlemelés és 0,6 g oldalgyorsulás mellett üzemveszélyes elmozdulás 

nem volt észlelhető. 

 
 

Értesítés új rakodási módról 

 

Rakodási példa melyet elfogadott: összes vasúti vállalkozás 

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Papier/Holz 

Mainz, 31.08.2016 

 

Rakodási példa: 
4 

 
2180-001-16 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
4 

 
80-002-04 

   



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Papírtekercsek, tekercstengely a kocsi hosszirányában és függőlegesen állítva, átmérő legalább a tekercs-, 

vagy halmazmagasság 5/10-e. 

A kocsi kiválasztása 

Fix homlokfallal rendelkező eltolható oldalfalas kocsik (H…, Li…, Si…), amelyek fel vannak szerelve újra 

felhasználható fém ékek rögzítésére/elhelyezésére alkalmas berendezésekkel (rakoncatartók, lyuksoros le-

mez, válaszfalak reteszeléséhez használható lyukak, stb.) 

Rakodási mód  

Az azonos tengelyirányban álló tekercseket szoros blokkokba kell rakodni, a kocsi homlokfalaitól kiindul-

va, amennyire csak lehetséges szimmetrikusan, optimális esetben a homlokfalaknál a tekercstengely a kocsi 

hosszirányában, majd a kocsi közepe felé függőlegesen állítva. 

A kocsi közepén legalább 1 méter teret szabadon kell hagyni. 

 
Biztosítás: 

- A kocsi hosszirányában: a fekvő tekercseket a homlokfalak biztosítják, 

Az állók tekercseket, amelyeknek az átmérő/magasság aránya kisebb, mint 

7/10 6/10 

legalább a súlypont magasságában - esetenként lánckötésbe (lásd ábrát) - össze kell kötni. 

E kötéseket lecsúszás ellen biztosítani kell; a kötözőszer szakítóereje legalább 1000 daN legyen.  

Az egyes, eldőlésre hajlamos függőleges tekercseket az egyik kocsi homlokfalhoz kell kikötni. 

 
- A kocsi keresztirányában: 

A fekvő tekercseket a kocsihoz alakzáróan kapcsolódó (pl. csavarozott ékek, stb.) ékekkel kell biztosítani. 

Az ék közepe minimum 50 cm-re legyen a tekercs végétől. 

Az álló tekercseket tekercsenként két párhuzamosan elhelyezett súrlódást növelő alátét csíkkal kell bizto-

sítani 

 

 

Rakodási példa:      
4 

2180-002-16 

  

 Papírtekercsek kevert rakodása 

 

 

 

 

 



 

 

Kiegészítő adatok 

A tehereloszlás végett lásd a 0.1. rakodási információt. 

Az optimálistól eltérő rakodási mód esetén a vasutak nem felelnek az ebből kifolyólag bekövetkezett rako-

mánysérülésekért. 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerint végzett ütköztetési kísérletnél: 
A legerősebb ütközés 9,5 km/h: üzemveszélyes rakományelmozdulás, vagy nagyobb rakománysérülés nem 

történt 

 
 

Értesítés új rakodási módról 

 

Rakodási példa melyet elfogadott: összes vasúti vállalkozás 

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Papier/Holz 

Mainz, 31.08.2016 

 

 

Rakodási példa: 
4 

 
2180-002-16 

 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
4 

 
80-001-06 

   



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

1,2-1,4 m átmérőjű papírtekercsek 

A kocsi kiválasztása 

Fix homlokfalú eltolható oldalfalas kocsik, amelyek fel vannak szerelve a gyorsrögzítésű fém ékek rögzíté-

sére/elhelyezésére alkalmas berendezésekkel (lyuksoros lemezek/ éktartók pl.: Habbiins 344). 

 

 

Rakodási mód  

A tekercsek(et) az alábbiak szerint kell berakodni: 

- nagyjából azonos átmérő és szélesség esetén egy rétegbe, szorosan egymás mellé kell rakodni, 

- nem fektethetők az eltolható oldalfalaknak, 

- amennyire csak lehetséges szorosan egymás után, a homlokfalaktól kiindulva; szabad teret a kocsi kö-

zepén kell hagyni. 

- Egyedül álló/fekvő tekercset a kocsi közepébe kell helyezni 

 

 
Biztosítás: 

A kocsi hosszirányában: 

- homlokfalakkal biztosítva, elcsúszási lehetőséggel (A változat), vagy 

- a homlokfalakkal és minden második tekercset 2 súrlódást növelő bevonatra fektetett faékkel és a ko-

csi közepén a lyuksoros lemezekben rögzített két gyorsrögzítésű ékkel (B változat) 

- A faékek szélessége és magassága 20 cm, az ékszög 35°-os legyen 

A kocsi keresztirányában (csak az A változatnál): 

Rakodási példa:      
4 

2180-003-16 

  

 Papírtekercsek, tekercstengely a kocsi hossz- vagy keresztirányában 

 

Gyorsrögzítésű ék 

lezárás fogantyúval 

Tekercsátmérők (m) 

Kocsipadló 

Tartó bütyök 

A változat: tekercstengely a kocsi hosszirányában 

B változat: tekercstengely a kocsi keresztirányában 

Kocsi közepe 

 

 

 

 

 

 



 

 

- egyes tekercsenként/tekercs páronként 4 db gyorsrögzítésű ék által rögzítve 

 

- Az ékek középvonala a tekercsvégektől legalább kb. 50 cm-re legyen. 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt.  

Be- és kirakodáskor sem a rakodógépek, sem a papírtekercsek nem károsíthatják a gyorsrögzítésű ékeket, 

melyeket a használatot követően a kocsi homlokfalához kell elhelyezni. 

 

Megjegyzés a hosszirányba fektetett rakodási módhoz: 

A gyorsrögzítésű ékekkel végrehajtott előzetes nyeregképzéses rakodás során ügyelni kell arra, hogy a 

gyorsrögzítésű ékek közötti távolság elegendően nagy legyen. A gyorsrögzítésű ékek és a papírtekercs kö-

zött egy minimális mértékű játék kifejezetten előnyös, az áruvédelem érdekében hosszirányú elcsúszások 

esetére. 

 

 
 

Ha a gyorsrögzítésű ékek közötti a távolság túl kicsi, akkor a papírtekercsek súlyának egy része ezekre ter-

helődik, ami már teljesen átlagos tolatási igénybevételek esetén is a gyorsrögzítésű ékek és a papírtekercsek 

sérüléséhez vezethet. 

 

 
 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerint végzett ütköztetési kísérletnél 
Az üzembiztonságot ütközéses próbák és próbafutások igazolták. 

 
 

Értesítés új rakodási módról 

 
Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Papier/Holz 

Mainz, 31.08.2016 

 

Rakodási példa: 
4 

 
2180-003-16 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
4 

 
80-001-08 

   

Helyes: 

Helytelen: 

 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Hossz– és keresztirányban bálává összekötözött cellulóz 

Mindig 6 – 8 bálát kell egy egységgé összekötözni. A kötések szakítóereje az egyenes ágban legalább 700 

daN. Az egységeknek kifogástalan állapotban kell lenniük, nem lehetnek egymáshoz képest elcsúszva. 

 

A kocsi kiválasztása 

Fedett, eltolható oldalfalas kocsik, valamint magas homlokfalú kocsi nyitható ponyvtetővel és oldalsó sze-

gélylécekkel. 

 

Rakodási mód 

A rakományegységeket egy rétegben, az alábbiak szerint kell berakodni: 

- hossz-, vagy keresztirányban állítva, egyenletesen a teljes rakfelületen elosztva, hosszirányban csekély 

rakományhézagokkal, az alábbi viszonyszámok (borulási kritérium) betartása mellett: 

 hosszirányban állítva: B/H ≥ 0,5  

 keresztirányban állítva: L/H ≥ 0,5 

- a rakfelületet csak részben kihasználva, a kocsi közepén lévő rakományhézaggal, a szabadon álló egy-

ségekre vonatkozó alábbi viszonyszámok (borulási kritérium) betartása mellett: 

 hosszirányban állítva: B/H ≥ 0,5 és L/H ≥ 0,7  

 keresztirányban állítva: L/H ≥ 0,5 és B/H ≥ 0,7. 

- adot esetben a rakfelület külső részén az oldalsó szegélylécekre állítva 

- az eltolható oldalfalak, vagy ponyvatetőhöz képest legalább 10 cm távolságot szabadon kell tartani.  

 

6 – 8 cellulóz bálából álló rakományegység (egység) 

 

 

Rakodási példa:      
4 

2180-102-16 

  

 Bálázott cellulóz 

 

 

 

 

 



 

 

Biztosítás 

Nem szükséges kiegészítő biztosítás. 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Nem végeztek ütköztetési próbát, a rakományt a magas homlokfalak kielégítően biztosítják. 

E rakodási módot évek óta probléma, kifogás nélkül alkalmazzák. 

 

 

Rakodási példa, melyet elfogadott: B-Cargo, BDZ Cargo, CD-Cargo, CFR, DB Cargo Danmark, DB Cargo 

Nederland, Green Cargo, Rail Cargo Hungaria, Rail Cargo Austria, PKP-

Cargo, SBB-Cargo, SZ Cargo, Trenitalia Cargo, SNCF Fret, ZSSK-Cargo  

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Papier/Holz 

Mainz, 31.03.2016 

 

 

Rakodási példa: 
4 

 
2180-102-16 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
4 

 
80-101-09 

   



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Papírtekercsek 

 

A kocsi kiválasztása 

Kéttengelyes eltolható oldalfalas kocsik, rövidre kapcsolat kocsiegységek és forgóvázas kocsik 

(A PKP Cargo számára kizárólag a 100.2 rakodási irányelv szerinti nagy teherbírású eltolható oldalfalas ko-

csik)  

 

Rakodási mód 

A papírtekercseket párosával, egy rétegben egymás mellé, tengelyével a kocsi hosszirányába fektetve kell 

berakodni. Azokat közbenső terek nélkül kell a homlokfalaknak fektetni. 

Egyes tekercsek rakodhatóak a kocsi közepére. 

 

 
Biztosítás 

A kocsi hosszirányában homlokfalakkal és le-, vagy kikötésekkel, 

- a papírtekercsek és a kocsipadló és adott esetben az egymás mellé rakodott tekercsek közé is legalább 

0,7 súrlódási tényezőjű súrlódást növelő alátétet kell ragasztani 

 

A kocsi keresztirányában  

- tekercsoldalanként két 20-30° ékszögű, legalább 12 cm magas és legalább 8 cm széles ékkel  

- az ékek és a kocsipadló közé elhelyezett (mint a  pont alatt) súrlódást növelő alátétellekel, az ékeket 

szorosan a papírtekercseknek kell nyomni.  

Az ékeknek és a papírtekercseknek szánt súrlódást növelő alátéteket  szétválasztva kell lefektetni.  

- tekercspáronként két, az egyenes ágban legalább 4000 daN szakítóerejű lekötéssel, vagy  

- az egyes tekercsek négy, horgos kikötésével, melynek illeszkedniük kell a kötési pontokhoz. A ki – és 

lekötések feszítő- és/vagy kötési elemei nem feküdhetnek a papírtekercseken.  

- Az ékeknek és a kötözőhevedereknek a papírtekercsek végeitől legalább 50 cm-re kell elhelyezve len-

niük. Ha a távolság 50 cm-nél kevesebb, akkor kiegészítőleg egy ékekkel, súrlódást növelő alátétekkel 

együtt alkalmazandó lekötést kell elhelyezni.  

Rakodási példa:      
4 

2180-101-18 

  

 Papírtekercsek, tekercstengely a kocsi hosszirányában 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

 

Eltérés az UIC Rakodási szabályok 1. kötetétől: 

Ellentétben az 5.6.2 ponttól az ékeket nem szükséges a padlóra szögelni és az ékszög is kisebb, mint 35°. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Legerősebb ütközés: 9,6 km/h: az ékek nem mozdultak el üzemveszélyt okozó mértékben. Sem a rakomány, 

sem annak csomagolása nem sérült meg. 

Éveken át tartó próbaszállítás. 

 

 

Rakodási példa, melyet elfogadott: CD Cargo, DB Cargo Denmark, EWS, Rail Cargo Hungaria, DB Cargo 

Nederland, Rail Cargo Austria, PKP Cargo, SBB Cargo, Green Cargo, Line-

as, SNCF Fret 

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Papier/Holz 

Mainz, 01.04.2018 

 

 

Rakodási példa: 
4 

 
2180-101-18 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
4 

 
2180-101-16 

   



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Papírtekercsek (melyek nem lehetnek egyes tekercsek!) 

 

A kocsi kiválasztása 

Fix homlokfalas kocsi eltolható oldalfalakkal, eltolható ponyvetatőkkel és hatásos alaphelyzetbe állított ra-

koncákkal, nyitható tetővel (H..., Laai..., Ri...,Si..., Ta..., Tb..., Tm...), felszerelve a kocsipadlóban lévő kö-

tözőszemekkel 

 

Rakodási mód 

A papírtekercseket a homlokfalaktól kezdve keresztirányban szorosan egymás mellé kell rakodni 

- egy-, vagy több csoportban, lehetőlsg a teljes rakhosszon elosztva 

- egy rétegben 

- az eltolható oldalfalaknak, ajtóknak, vagy rakoncáknak nem nekifektetve 

  
 

Biztosítás 

A kocsi hosszirányában 

- homlokfalakkal, adott esetben rakományhézaggal a kocsi közepén biztosítás nélkül 

 

A kocsi keresztirányában 

- A tekercspárokat mindig legalább kétszer össze kell kötni és 

- mint ilyen egységet PES (Poliészter) szálas hevederrel legalább kétszer le kell kötni 

- A kötéseknek a tekercsek végeitől legalább 30 cm-re kell lenniük, a kötözőszer szakítóereje az egye-

nes ágban legalább 20 kN 

- Ponyvás kocsi esetében tekercsenként (és oldalanként) 2 oldalrakoncát hatásos helyzetbe kell állítani. 

Rakodási példa:      
4 

81-101-02 

  

 Papírtekercsek, tekercstengely a kocsi hosszirányában 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 lapot. 

 

Eltérés a RIV II. Melléklet 1. kötetétől: 

Ellentétben az 5.6.2 ponttal a rakomány nincs kiékelve. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

- Legerősebb ütközés: 11 km/h (a 4. táblázat szerinti ellenirányú ütközésnél 1999. okt. DB Cargo) 

- Sem a rakomány, sem a kötözőanyagok, sem pedig a kocsi nem sérült meg. 

- A legnagyobb hosszirányú elmozdulás 22,5 cm. 

- Évek óta zajló szállítás az ÖBB-DB vonalain. 

 

 

Értesítés egy rakodási módról 

Rakodási példa, melyet elfogadott: CD, DB-CARGO AG, DSB, GC, MAV, NS, ÖBB, PKP, SBB, SNCF, ZSR 

 

Kiadó vasútvállalat: ÖBB 

 

Rakodási példa: 
4 

 
81-101-02 

 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
4 

 
81-101-01 

   



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Papírtekercsek, melyek a tekercstengelynél hosszirányban legalább 1,5 m hosszúak (szélesek) 

 

A kocsi kiválasztása 

Fix homlokfalas kocsi eltolható oldalfalakkal, eltolható ponyvetatőkkel és hatásos alaphelyzetbe állított ra-

koncákkal, nyitható tetővel (H..., Laai..., Ri...,Si..., Ta..., Tb..., Tm...) 

 

Rakodási mód 

Az azonos irányba rakott tekrecseket a kocsi homlokfalaitól kiindulva szoros blokkokba, amennyire csak 

lehetséges szimmetrikusan elrendezve, optimálisan a vízszintes tekercstengelyűvel kezdve, majd a függőle-

gessel folytatva kell berakodni. A rakomány nem fektethető az ajtóknak, eltolható oldalfalaknak, vagy ra-

koncáknak. 

 

1 m rakományhézaggal nagyjából a kocsi közepén. 

 

 
 

Biztosítás 

A kocsi hosszirányában 

- a fekvő tekercseket homlokfalakkal, 

- fekvő egyes tekercseket nem követhet rakomáshézag 

- Álló tekercseket, mely átmérője kisebb, mint a magasságuk 

7/10-e 6/10-e 

adott esetben össze kell kapcsolni, össze kell kötni és (a kötéseket) lecsúszás ellen biztosítani kell; a 

hevederek szakítóereje az egyenes ágban legalább 1000 daN. 

(Álló borulásveszélyes paraméterekkel rendelkező egyes tekercseket a egyik kocsi homlokfalához ki 

kell kötni. 

Rakodási példa:      
4 

81-101-07 

  

 Papírtekercsek kevert rakodása hevederes ékekkel 

 

 

 

 

 



 

 

A kocsi keresztirányában 

- Integrált hevederfeszítő berendezéses ékekkel, a papírtekercsek a hevedereken fekszenek, az ékeket 

alakzáróan a tekercseknek kell feszíteni. Az ékek középvonalának a tekercsvégektől legalább 30 (50) 

cm-re kell lennie (ismeret a Raillion próbájából) 

- A rendszer komponenseivel szemben támasztott követelmények megegyeznek a 4000 daN szakítóerejű 

feszítőműves hevederekre vonatkozóakkal. 

- Ékmagasság legalább 20 cm 

- A rakományvédelem és borulásbiztos csúszás szavatolásához az ékek minimális szélessége a kocsi 

hosszirányában kb. 20 cm, adott esetben ferdén levágott csúszótalpakkal. 

- Ékszög kb. 45°, vagy a felfekvőfelületet a tekercsformájához kell igazítani. 

- Ponyvatetős kocsi esetén legalább (oldalanként) két rakoncát hatásos helyzetben kell állítani 

- Álló tekercseket egyenként két, párhuzamosan elhelyezett súrlódást növelő alátéttel  

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás, válaszfalak terhelése végett lásd a 0.1 és 100.1 lapokat. 

 

Eltérések az UIC Rakodási szabályok 1. kötetétől 

- Ékek nincsenek a kocsipadlóhoz szögelve 

- Ékeket hevederek kötik össze 

- Ékszög > 35°, vagy az alátét a tekercsek formájához van igazítva 

- Nincsenek az 5.6.2 pont szerinti állványok 

- Nincsenek lekötözések 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Ütköztetési próbát 2006. 10. 12-én Schongau-ban hajtották végre. 

- Legerősebb ütközés: 10 km/h (3,3 g) 

- Sem a rakomány, sem a kocsi berendezései nem sérültek meg. 

- A papírtekercsek az ék-gurtni rendszerrel együtt hosszirányban 50 cm-t csúsztak el. 

- Keresztirányú elmozdulás nem történt. 

 

Próbaszállítás fektetve rakodott papírtekercsekkel az ÖBB vonalain ~1500 km távolságban (beleértve hegyi 

szakaszokat is): 

- sérülés nem történt 

- az egyik tekercspár végénél 5 cm keresztirányú elmozdulás 

 

A rakomány többszöri megcsúszása következtében a hevedernél elhasználódás jelei mutatkoztak. (a kocsi-

rendezés ütközései az ütköztetési próbából és a próbaszállításból adódtak) 

 

 

Értesítés egy rakodási módról 

Rakodási példa, melyet elfogadott: PKP, CD, Railion Deutschland, DSB, GC, MAV, GySEV, NS, ÖBB, SBB, 

SNCF, SNCB, ZSSK, SZ, HZ, ZBH, JZ, CFR, BDZ, HSH, CFAYRM, CH, 

TCDD, EWS 

 

Kiadó vasútvállalat: ÖBB 

 

Rakodási példa: 
4 

 
81-101-07 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
4 

 
81-102-01 

   

 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Legalább3,5/10  átmérő/magasság arányú állítva rakodott papírtekercsek súrlódást növelő (Mondi 225 gsm, 

Mondi 280 gsm, Cascade 225 gsm, vagy azokkal azonos tulajdonságú) fedelekkel. Tekercsátmérő legalább 

50 cm. 

 

A kocsi kiválasztása 

Típusjelölésükben „ii” betűkombinációval megjelölt, vagy a Rakodási szabályok 2. kötet 100.2 rakodási 

irányelv szerinti nagy teherbírású eltolható oldalfalas, vagy tetős forgóvázas kocsik és rövid kapcsolású ko-

csiegységek fix homlokfalakkal. 

 

Rakodási mód 

A tekercseket szorosan egymás mellé állítva egy , vagy több  rétegben, a homlokfalaktól (azok mellé ál-

lítva) kezdve és lehetőség szerint a teljes rakfelületen elosztva (a teherelosztásra vonatkozó szabályok betar-

tásával) kell rakodni. 

Amennyiben a rakodást több rétegben végzik, a tekercseket amennyire csak lehetséges központosan kell 

egymásra állítani, miközben az alsó rétegnek a rakfelületet hosszirányban hézagmentesen ki kell töltenie. 

Azon tekercseket, ill. a tekercs-halmazokat, amelyeket a lehető legszorosabban az eltolható oldalfalak, vagy 

tetők mellé helyeztek el, nem lehetnek magasabbak az eltolható oldalfal/tető függőleges tartományánál , 

egyéb esetben lásd az  pontot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eltolható oldalfal/tető ferde tartományához képest (keresztirányban) legalább 10 cm távolságot 

szabadon kell hagyni.  

Rakodási példa:      
4 

9974-101-19 

  

 Legalább 3,5/10 átmérő/magasság arányú, állítva rakodott papírtekercsek 

⑤ 
④ 

① 

② 

③ 
 

 



 

 

Hézag nélkül kitöltött rakfelület esetén a 3,5/10-5/10 átmérő/magasság viszonyú tekercsek a legalább 5/10 

átmérő/magasság viszonyú tekercsek közé helyezhetők. 

 
A kocsi közepén lévő hézag esetén a hézagnál lévő 3,5/10 – 5/10 átmérő/magasság viszonyú tekercseket  

 

legalább 7/10 átmérő/magaság viszonyú tekercsekkel kell biztosítani.  

 
Az egyes (nem halmazba rakodott) 3,5/10 – 5/10 átmérő/magasság viszonyú tekercseket az eltolható oldal-

falaktól/tetőktől (keresztirányban) legfeljebb 10 cm tévolságra állíthatók, ha a határoló tekercsek a homlok-

falaktól szorosan egymás mellett állnak.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Több (nem halmazba rakodott) 3,5/10 – 5/10 átmérő/magasság viszonyú tekercs az eltolható oldalfa-

laktól/tetőktől legfeljebb 10 cm távolságra állíthatók. E szabály akkor érvényes, ha a határoló tekercsek a 

homlokfalaktól egymáshoz képest szorosan vannak rakodva (hézagmentes rakodás). 

 
Biztosítás 

A kocsi hosszirányában 

- Homlokfalakkal, 

- Ha a  pont nem kivitelezhető, azon tekercseket, melyeket hézag határol, legalább súlypont magassá-

gában össze kell kötni ⑫ (a kötések szakítóereje1 legalább 1000 daN) és a kötéseket lecsúszás ellen 

biztosítani kell. 

 
                                                      
1 Műanyag szalagok, rakománybiztosító szalagok, szövött hevederek, valamint sorozatgyártású drótkötelek és láncok esetén a 

szakítóerő az egyenes ágban megfelel a megengedett húzóerő (Lashing capacity, LC) kétszeresének.   

 

⑪ 



 

 

A kocsi keresztirányában 

- Az 5/10-nél nagyobb átmérő/magasság arányú és az eltolható oldalfal függőleges tartományánál nem 

magasabb tekercseket eltolható oldalfalakkal, még akkor is, ha a tekercs oldalfaltól mért keresztirányú 

távolsága nagyobb, mint 10 cm, vagy 

 

- A  szerinti 3,5/10 – 5/10 átmérő/magasság arányú, az eltolható oldalfaltól több, mint 10 cm-re álló 

⑭ egyes tekercseket össze kell kötni (szakítóerő legalább 1000 daN) a keresztirányban lévő szomszé-

dos tekerccsel/tekercsekkel ⑮.  

 
Központosan egymásra halmazolt tekercsek esetén az egyes rétegek közé súrlódást növelő aláté-

tet/csomagolást kell helyezni.  

Nem koncentrikusan egymásra halmazolt tekercsek esetén az egyes rétegek közé súrlódást növelő alá-

tétet (tekercsenként legalább két hosszirányban, párhuzamosan elhelyezett csík, minimális szélesség 15 

cm) kell helyezni. 

 

 

Kiegészítő adatok 

A kocsi terhelése végett lásd az UIC Rakodási szabályok 2. kötet 0.1 rakodási információt, 

Egyszer használható kötözőszerek végett lásd az UIC Rakodási szabályok 2. kötet 0.6 rakodási információt, 

Súrlódás, súrlódási tényező végett lásd az UIC Rakodási szabályok 2. kötet 0.8 rakodási információt. 

 

Eltérések az UIC Rakodási szabályok 1. kötettől: 

5.4.1 pont: oldalsó biztosítás a kocsipadló éspapírtekercs közé helyezett súrlódást növelő csomagolás és el-

tolható oldalfal/tető által még akkor is, ha a (keresztirányú) távolság nagyobb, mint 10 cm. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél: 

Skärblacka, Svédország, 2018. november 27-28. 

Legerősebb ütközés: 10,6 km/h: üzemveszélyt okozó elcsúszás nem történt, sem a rakomány, sem annak 

csomagolása nem sérült. 

 

Futópróba: 

2018. december és 2019. november között a Scandfibre Logistics által végzett 21 dokumentált próbafutás 

Svédországból Németország, Olaszország, Spanyolország, Belgium, Franciaország felé. 

 

Értesítés egy rakodási módról: 

Rakodási példa, melyet elfogadott: RCA, RCH, RCC Italy, LINEAS, SBB Cargo CH, SBB Cargo Interna-

tional, SBB Cargo DE, SBB Cargo IT, SBB Cargo NL, CFL Cargo, FRET SNCF, BLS Cargo, CD Cargo,  

CD Cargo PL, DB Cargo DE, DB Cargo DK, DB Cargo NL, ECR, Captrain, HectorRail  

 

ASTOC - Association of Swedish Train Operating Companies 

 

 

Rakodási példa: 
4 

 
9974-101-19 

⑬ 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Állítva rakodott papírtekercsek súrlódást növelő (Mondi 225 gsm, Mondi 280 gsm, Cascade 225 gsm, vagy 

azokkal azonos tulajdonságú) fedelekkel, az eltolható oldalfalaktól, tetőktől több, mint 10 cm távolságra. 

(Átmérő/magasság arány nagyobb, mint 5/10.) 

 

A kocsi kiválasztása 

Típusjelölésükben „ii” betűkombinációval megjelölt, vagy a Rakodási szabályok 2. kötet 100.2 rakodási 

irányelv szerinti nagy teherbírású eltolható oldalfalas, vagy tetős forgóvázas kocsik és rövid kapcsolású ko-

csiegységek fix homlokfalakkal. 

 

Rakodási mód 

A tekercseket állítva, egy vagy több rétegben, a homlokfalaktól kezdve és lehetőség szerint a teljes rakfelü-

leten elosztva kell rakodni. 

Amennyiben a rakodást több rétegben végik, a tekercseket amennyire csak lehetséges központosan kell 

egymásra állítani, miközben az alsó rétegnek a rakfelületet hosszirányban hézagmentesen ki kell töltenie. 

A tekercsek átmérője  

- hézagmentes rakodás esetén legalább a magasság 5/10-e, 

- nem hézagmentes rakodás (hézag nagyjából a kocsi közepén) legalább a magasság 

7/10-e 6/10 

legyen. 

 
Tekercsek elhelyezése a kocsiban 

 

 két-, vagy több sorban szorosan egymás mögé, kevert, két-, és több soros elrendezés szintén  lehet-

séges (teherelosztásra vonatkozó szabályokat be kell tartani) 

 két sorban (párosával) eltoltan szorosan egymás mellé (teherelosztásra vonatkozó szabályokat be kell 

tartani) 

- a homlokfalakhoz állítva, a fennmaradó hézagot a kocsi közepén kell kiképezni 

 

Rakodási példa:      
4 

9974-102-19 

  

 Állítva rakodott papírtekercsek 

 

 

 

 



 

 

Szabadon tartandó tér a tető ferde tartományában: 

 legalább 10 cm 

 
Biztosítás 

A kocsi hosszirányában 

 homlokfalakkal  

Amennyiben a rakományhézag 50 cm-nél nagyobb, a tekercseket, mely átmérője kisebb, mint a magasságuk 

7/10-e 6/10-e 

legalább súlypont magasságában össze kell kötni és a kötéseket lecsúszás ellen biztosítani kell (a kötések 

szakítóereje legalább 1000 daN). 

 

A kocsi keresztirányában 

 súrlódást növelő fedelekkel 

 központosan egymásra rakodott tekercsek esetén az egyes tekercsek közé helyezett súrlódást növe-

lő alátét/csomagolás által 

 Nem központosan egymásra helyezett tekercsek esetén az egyes rétegek közé helyezett súrlódást 

növelő alátétek által (tekercsenként legalább két min. 15 cm széles hosszirányban párhuzamosan 

elhelyezett súrlódást növelő alátét csík). 

 

Kiegészítő adatok 

A kocsi terhelése végett lásd az UIC Rakodási szabályok 2. kötet 0.1 rakodási információját. 

Súrlódás, súrlódási tényező végett lásd az UIC Rakodási szabályok 2. kötet 0.8 rakodási információját. 

 

Eltérések a Rakodási szabályok 1 kötetétől 

5.4.1 ponttal ellentétben a keresztirányú biztosítás a tekercsek és a padló közötti súrlódást növelő csomago-

lással és eltolható oldalfalakkal/tetővel, még akkor is, ha keresztirányú távolság 10 cm-nél nagyobb. 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Skärblacka, Svédország, 2018. november 27 - 28.  

Legerősebb ütközés: 9,3 km/h: üzemveszélyt jelentő elcsúszás nem történt, sem a rakomány, sem annak 

csomagolása nem sérült meg.  

 

Futópróbák: 

2018. decembertől 2019. novemberig 90 Scandifibre Logistics által dokumentált próbafutás Svédországból 

Németország, Olaszország, Spanyolország, Belgium és Franciaország irányába. 

 

Értesítés egy rakodási módról 

Rakodási példa, melyet elfogadott:  

 

RCA, RCH, RCC Italy, LINEAS, SBB Cargo CH, SBB Cargo International, SBB Cargo DE, SBB Cargo 

IT, SBB Cargo NL, CFL Cargo, FRET SNCF, BLS Cargo, CD Cargo, CD Cargo PL, DB Cargo DE, DB 

Cargo DK, DB Cargo NL, ECR, Captrain, HectorRail 

 

ASTOC - Association of Swedish Train Operating Companies 

 

Rakodási példa: 
4 

 
9974-102-19 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kövek, építőanyagok 
 



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Bordás alátétekkel (Rippenplatte)- illetve vezetőlemezekkel (Winkelführungsplatte) felszerelt vasbeton aljak 

(sínek felfekvési- és rögzítőelemei) 

A kocsi kiválasztása 

Alacsony homlokfalú kocsik fapadlóval. 

Rakodási mód 

A rakomány pozícionálása 

A vasbetonaljakat a kocsi keresztirányában központosan, hosszirányban fektetett alátétfákra kell rakodni.  

A közbetéteket a bordás alátétekba (Rippenplatte) ill. az aljak megfelelő hornyába kell fektetni. 

Legfeljebb 4 réteg rakodható egymásra, acél aljak legfeljebb 5 rétegben rakodhatók. 

Amennyiben a legfelős réteg nem teljesen kitöltött, úgy azt középre kell rendezni. 

- az alátét-, közbetét-, valamint a legfelső réteget lezáró fáknak a halmazvégeken legalább 30 cm-rel túl 

kell nyúlniuk 

- a rakodáskor az aljak és a homlokfalak között legalább 

100 cm 0 cm 

szabad teret kell hagyni. 

Az alátét-, közbetét- és a legfelső réteget lezáró fák tulajdonságai, száma és elhelyezése 

- Az alátét-, közbetét-, valamint a legfelső réteget lezáró fákat egészséges, sérülésmentes fából, 8x10 cm 

keresztmetszettel és legalább 250 cm hosszúsággal kell készíteni. 

- Az alátét-, közbetét- és a legfelső réteget lezáró fákat 

 hézagok nélkül 

 egymás mögé 

 a kocsi hosszirányában 

 a kocsipadlón a bordás lemezek tartományába ill. a bordás lemezeken, vagy az aljak hornyaiba 

kell fektetni. 

 
A felső réteget lezáró fákat két (mindin két szálú) 4 mm átmérőjű drótkötéssel az illesztések tartományában 

és a rakomány végein az alattuk fekvő közbetétfákkal össze kell kötni. 

A kötéseket a zárfákhoz képest kb. 30 cm távolságra kell elhelyezni.  

 
Biztosítás 

A kocsi hosszirányában az egyes rétegeket az alátét-, és közbetétfák végére a teljes 30 cm hosszban felfek-

tetett és egyenként 4 db ø 5 mm szöggel rögzített zárfák  biztosítják. 

A kocsi keresztirányában a biztosítás közbetét- és a legfelső réteget lezáró fákkal és drótkötésekkel történik. 

 

 

 

 

Rakodási példa:      
6 

2180-004-16 

 
Beton és acél vasúti sín aljak a kocsi keresztirányában 

 



 

 

- Alacsony oldalfal nélküli kocsik alkalmazása esetén a rakomány biztosítása érdekében közvetlenül az 

alátétfák mellett oldalanként 4 db legalább 50 cm hosszúságú vezetőfát kell elhelyezni 

- Az oldalsó vezetőfákat a rakomány végekhez képest kb. 150 cm-re kell elhelyezni. 

- A vezetőfákat egyenként 4 db legalább ø5 mm szöggel kell rögzíteni. 

 

Kiegészítő adatok: 

Teherelosztás és rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2. rakodási információt. 

 
A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél: 

Legnagyobb ütközés: 10,6 km/h: Az aljak egy rakományegységként kb. 75 cm-t csúsztak el a kocsi hossz-

irányában.  

3 szalasztás után az egyes rétegek csak lényegtelen mértékben csúsztak el egymáson. 
 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa melyet elfogadott: valamennyi vasútvállalat 
 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Schienen/Baustoffe/Chemie 

Mainz, 31.08.2016 

 

Rakodási példa: 
6 

 
2180-004-16 

 

 

 

 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
6 

 
80-001-98 

   

 



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

2,2 – 4,7 m hosszúságú vasúti kitérő betonaljak bordás alátétekkel/vezetőlemezekkel (Rippenplat-

te/Winkelführungsplatte) vagy azok nélkül (alkatrészek sínek és terelőelemek alátámasztásához és rögzíté-

séhez), váltóhajtóműhöz előszerelt berendezésekkel, vagy azok nélkül. 

A kocsi kiválasztása 

Fapadlós pőrekocsi alasony oldal- és homlokfalakkal 

Rakodási mód 

A vasúti kitérőaljakat az alábbiak szerint csoportosan kell felrakodni: 

- a kocsi hossz-, és/vagy keresztirányában,  

- lehetőség szerint hézagmentesen elrendezve, 

- közvetlenül a kocsipadlóra fektetve, 

- legfeljebb két rétegben túlnyúló közbetétekkel (szélesség kb. 10 cm, magasság kb. 10 cm) 

- a falaknak kb. egy vasúti alj magasságának felével kell magasabbnak lennie a rakománynál 

- A kocsi teljesen kiterhelhető, azonban a mértékadó (továbbítási útvonalra érvényes) terhelési határt fi-

gyelem kell venni. 

 
A kocsi homlokfalaihoz képest az alábbi tereket kell szabadon hagyni: 

50 cm 20 cm 

vagy, 

 

szoros rakodás esetén a homlokfalak és a rakomány között fűrészfát kell elhelyezni és a fennmaradó szabad 

tereket fa forgácslapokkal kell kitölteni. 

Biztosítás 

A kocsi hosszirányában: 

- homlok- és oldalfalakkal 

- a falaknak függőlegesen legalább 10 cm-rel magasabbnak kell lenniüka kitérő betonaljaknál 

A kocsi keresztirányában: 

- súrlódás és a kocsi falai által 
 

A rakomány viselkedése a 7. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

- legerősebb ütközés: 8,5 km/h 

- a rakomány 47 cm-t csúszott el, sem a kocsi, sem a rakomány nem sérült meg 

 
 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa melyet elfogadott: RIV partnervasutak valamennyi vonalán 
 

Kiadó vasútvállalat: DB 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Schienen/Baustoffe/Chemie 

Mainz, 31.08.2016 

 

Rakodási példa: 
6 

 
2180-005-16 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
6 

 
80-002-98 

 
  

 

Rakodási példa:      
6 

2180-005-16 

 
Vasúti kitérő betonaljak 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Sínkaloda beton, fa, vagy acél sínaljakkal 

A kocsi kiválasztása 

Rakoncás pőre kocsi 

Rakodási mód 

A kocsi rakhosszánál legalább 100 cm-rel rövidebbsínkalodákat/nak az alábbiak szerint kell felrakodni 

központosan kell egymásra, eltérő hosszúság esetén a rövidebb sínkalodákat kell a hosszabbakra 

fektetni,  

a legfelső kanodarétegben lévő sínaljak legfeljebb ½ aljmagasság mértékben túlnyúlhatnak túl a 

rakoncákon 

 

Biztosítás 

a kocsi hosszirányában: 

- legalább 3 lekötéssel, szakítóerő kötésenként legalább 4000 daN, 

a kocsi keresztirányában: 

- rakoncákkal 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás és rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 rakodási információt. 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

- legerősebb ütközés: 11,3 km/h 

- a halmaz teljes elmozdulása max. 60 cm 

 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa mely elfogadott: összes vasúti vállalkozás 

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Schienen/Baustoffe/Chemie 

Mainz, 31.08.2016  

 

 

Rakodási példa: 
6 

 
2180-006-16 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
6 

 
80-003-98 

   

 

 

 

 

Rakodási példa:      
6 

2180-006-16 

 
Sínkaloda 



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

feszített vasbeton oszlop, kúp alakú és csomagolatlan, 14 m hosszúságig 

A kocsi kiválasztása 

Pőrekocsi alacsony homlok- és oldalfalakkal vagy rakoncákkal 

Rakodási mód 

A feszített vasbeton oszlopokat csúszást lehetővé tevő rakodási móddal, hossz- és keresztirányban középre, 

egyenletesen elosztva, szorosan, közvetlenül a kocsi padlóra vagy a rakodógerendákra fektetve az alábbiak 

szerint: 

szélső oldalukra fektetett alátétfákra, 

az alátétfák távolsága az oszlopvégektől = 1/5 oszlophossz, 

legfeljebb 4 rétegben nyergelten, de legfeljebb a rakonca- illetve oldalfal magasságáig és kúposan elosztva, 

valamint az alatta lévő réteghez képest, 180°-kal vízszintesen elfordítva elhelyezve, 

Különböző oszlopfajtákegy kocsira rakodásánál a leghosszabb és legnehezebb oszlop, valamint a 

legnagyobb átmérőjű kerüljön alulra 

rakodáskor a homlokfalakhoz képest szabadon tartandó tér legalább 

min 50 cm 0 cm 

Biztosítás 

- hosszirányban 

csúszást lehetővé tevő rakodási mód 

- keresztirányban 

oldalanként legalább 2 rakoncával 

a feszített vasbeton oszlopoknak a rakoncán középvonalán legalább 50 cm-rel kell túlnyúlniuk. Az 

oldalfalaknak, vagy rakoncáknak a feszített vasbeton oszlopokat legalább az átmérőjük a felével 

biztosítsuk kell. Minden rakoncának hatásos alaphelyzetben (felállítva) kell lennie. 

Több egyes oszlop rakodásánál, vagy ha a legalsó réteg a kocsi rakszélességét nem tölti ki, legalább 

oldalanként két faékkel kell biztosítani. Az ékeket 1500 kg rakománytömegenként legalább 1- , de 

ékenként legalább 2 szöggel kell rögzíteni, a szögátmérő legalább 5mm 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

A rakodási mód a sok éves alkalmazás során megfelelőnek bizonyult. 

Rakodási példa mely elfogadott: minden vasútvállalat 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 
DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Schienen/Baustoffe/Chemie 

Mainz, 31.08.2016  

 

 

Rakodási példa: 
6 

 
2180-001-16 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
6 

 
80-001-00 

   

 

 

 

 

Rakodási példa:      
6 

2180-001-16 

 
Feszített vasbeton oszlop 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

 

A rakomány 

Dekor korlát lemezek a Goldbeckbau cég különleges palettáin 

A kocsi kiválasztása 

Fapadlós pőrekocsi 

Rakodási mód 

Dekor korlát lemezeket az alábbiak szerint kell a Goldbeckbau cég különleges palettáira rakodni: 

- álló rakodás legalább 2 A-alakú bakkal 

- több korlátelemet minden hosszanti oldalon egymás mellé- és mögé kell állítani az egyenletes 

terheléseloszlás érdekében 

A korlátelemeket a palettákon az alábbiak szerint kell biztosítani : 

- az elemek és a paletta hossztartója között legalább 12 cm széles faékekkel, melyeknek a továbbítás 

alatt végig hatásosnak kell maradniuk, darabszám: kívül álló elemenként legalább 2 és  

- legalább 2 kötéssel (szakítóerő kötésenként legalább 2000 daN) ami a pőrekonténert és a 

korlátelemeket stabil egységekké köti össze. A kötéseket a lemezek végétől kb. 30 cm-re kell 

elhelyezni. 

- Minden kötésnél élvédővel kell használni, amely bekötözött, vagy kiesés ellen biztosított. 

A rakodáskor a paletta és a homlokfal között szabadon tartandó tér 

80 cm 0 cm 

 

 

 

 

 

Rakodási példa:      
6 

2180-007-16 

 
Dekor korlát lemezek különleges palettákon (csúszást lehetővé tevő rakodási mód) 



 

 

Biztosítás 

a kocsi hosszirányában 

- a paletták csúszását lehetővé tevő rakodási móddal 

a kocsi keresztirányban oldalfalakkal vagy rakoncákkal, hiányzó rakoncák esetén oldalanként legalább 2 

vezetőfával, melyeket a Rakodási szabályok 1. kötet 5.4.3. pontja szerint kell rögzíteni 

 

Kiegészítő adatok 

Tehereloszlás és a rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 rakodási információkat 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Legerősebb ütközés 10,3 km/h: elcsúszás 37 cm, sem a kocsi, sem a paletták, sem rakományuk nem sérült 

meg. 

 

 

Rakodási példa mely elfogadott: összes vasúti vállalkozás 

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 
DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Schienen/Baustoffe/Chemie 

Mainz, 31.08.2016 

 

Rakodási példa: 
6 

 
2180-007-16 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
6 

 
80-002-00 

   



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Beton tübbingelemek 

A kocsi kiválasztása 

Fapadló pörekocsi  

Rakodási mód 

 

- A tübbingelemeket hosszirányban, 

- halmazonként legfeljebb 3 tübbingelemet, adott esetben zárókővel 
- közvetlenül két, a kocsipadlóra mindig 4 acél saroklemezzel rögzített alátétfára; a saroklemezeket min-

den kötésnél legalább 2 db min. 5 mm átmérőjű, a padlóba legalább 40 mm mélyen behatoló szöggel, 

vagy azzal egyenértékű csavarral kell rögzíteni. 

Az alátétek méretei (H x SZ x M) legalább 150 x 25 x 25 cm legyenek ls melyek felfekvési felületeit a 

rakomány görbületéhez kell igazítani. 

A közbetétfákat úgy kell kell elrendezni, hogy stabil és terhelhető felületet képezzen a fölé fektetett tü-

bbingelem számára és a halmaz stabilitását biztosítsa. 

- A közbetétfál magassága kb. 10 cm legyen.  

Az alátét- és közbetétfákat sérülésmentes (EN338 szabvány C24 szilárdsági kategóriájának megfelelő) fából 

kell készíteni. 

 

 
 

Biztosítás 

 

- (halmazonként) 3 db legalább 5000 daN szakítóerejű racsnis feszítőműves hevederes lekötéssel. A lekö-

tések feszítőelemeit oldalanként váltakozva kell elhelyezni, a lekötések elősfeszítése mindig kb. 500 

daN legyen.  

- egy halmaz összes tübbingelemének, 2 db legalább 4000 daN szakítóerejű racsnis feszítőműves heveder 

általi egységgé kötésével. Előfeszítő erő kb. 300 daN. 

Az éleknél a kötözőszert élvédőkkel, alátétekkel, vagy védőtömlőkkel kell védeni.  

- az alátétek rakománnyal érintkező felületein legalább µ= 0,7 súrlódási tényezőjű súrlódást növelő 

anyaggal  

 

 

 

 

Rakodási példa:      
6 

2180-001-17 

 
Beton tübbingelemek zárt vonatokban 

 



 

 

 
Kiegészítő adatok: 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

Rakszelvény végett lásd a 0.2 rakodási információt. 

Lekötések végett lásd a 0.7 rakodási információt. 

Súrlódás, súrlódási tényező végett lásd a 0.8 rakodási irnformációt. 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Az ismertett rakodási motód és rakománybiztosítást hosszú évek óta zárt vonatokban folyó szállítás ered-

ményei igazolták. 

 

Értesítés új rakodási módról 

Rakodási példa mely elfogadott: összes vasúti vállalkozás 

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Schienen/Baustoffe/Chemie 

Mainz, 07.02.2017 

 

Rakodási példa: 
6 

 
2180-001-17 

 



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Betonlapok a Goldbeckbau cég különleges palettáin 

A kocsi kiválasztása 

Pőre kocsi 

Rakodási mód 

- Kb. 2,5 m széles betonlapokat több rétegben kell a Goldbeckbau cég különleges palettáira egymásra 

halmazolni. Egy halmazon belül az egyes rétegeket súrlódást növelő alátétekkel, vagy fa közbetétekkel 

(a legfelső rétegbe rakodott kis lapok esetében mindig súrlódást növelő alátéttel) kell egymástól 

elválasztani. Az egyes rétegeket nem lehet három ponton alátámasztani. 

- Egy halmazba a palettánál legfeljebb 15%-al keskenyebb betonlapok rakodhatók 

- Egyes keskeny, de 800 mm-nél szélesebb betonlapokat a legfelső rétegbe kell rakodni 

- A legfelső rétegbe több keskeny betonlap rakodható, ez esetben két helyen össze kell kötözni azokat ; 

az így kialakított csomag minimális szélességének 800 mm-nél nagyobbnak kell lennie. 

- minden halmazt legalább kétszer szorosan a palettával egy egységgé kell kötözni (a kötések 

szakítóereje legalább 2000 daN, előfeszítés 300 daN) 

- a felülre fektetett rövidebb betonlapokat legalább 2 lekötéssel a palettához kell rögzíteni 

- a hevedereket és rakománybiztosító szalagokat bekötözött, vagy kiesés ellen védelemmel ellátott 

élvédővel kell védeni 

- a kötéseket a legfelső betonlap végétől kb. 30-70 cm-re kell elhelyezni 

- a hossztartók mindegyik végein un. határolóidom van csavarozva, a legalsó betonlapot ezzel 

ellentétben kell kiékelni, az ékek szélessége legalább 12 cm 

A paletták rakodásakor a homokfalakhoz képest 

az egyes paletták között pedig legalább 40 cm teret kell szabadon tartani. 

 

 
 

 

 

50 cm 0 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Rakodási példa:      
6 

2180-003-16 

 
Betonlapok különleges palettákon (csúszást lehetővé tevő rakodási mód) 



 

 

Biztosítás 

 

- a kocsi hosszirányában: a palettákat csúszást lehetővé tevő rakodási mód szerint 

 

- a kocsi keresztirányában oldalfalakkal vagy rakoncákkal, hiányzó rakonca esetén oldalanként legalább 

két vezetőfával, melyek rögzítését az UIC Rakodási szabályok 1. kötet 5.4.3 pontja szerint kell elvégez-

ni 

Kiegészítő adatok: 

Teherelosztás és a rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 rakodási információt. 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

- legerősebb összeütközés 10,3 km/h, elcsúszás 37 cm, sérülés sem a kocsin, sem a palettán, sem a beton-

lapokban nem keletkezett 

-  

Rakodási példa mely elfogadott: minden vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Schienen/Baustoffe/Chemie 

Mainz, 31.08.2016  

 

 

Rakodási példa: 
6 

 
2180-003-16 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
6 

 
80-001-03 

   



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

 

Rakomány 

Granulátum formájú tűzálló termékek nagy zsákokban  egyutas 

fa szállító állványokon , az állvánnyal strecsfóliával , ill. 

kartonozással és sztrecsfóliával egymáshoz rögzítve. Az állvány-

nagy zsák tartományában a fóliát legalább 40 centi magasságig 

három rétegben kell felhelyezni. 

 

Méretek: 80 x 80 x 50 cm, kb. 500 kg  

  80 x 80 x 100 cm, 1000-1200 kg 

A kocsi kiválasztása 

Eltolható oldalfalas kocsi, sík, többrétegű ragasztott rétegeltlemez 

padlózattal(a homlok- és oldalfalak tartományában acélpadlózat is engedélyezett) 

Rakodási mód 

Az állványokat szorosan kell egymás mellé és mögé rakodni. Rakodástechnikai feltételektől függően a sza-

bad teret a kocsi közepén kell hagyni. A második rétegbe halmazolt rakodólapokat egy sorban, a homlokfa-

laktól kezdve központosan kell rakodni. A magas nehéz rakodólapokat az alsó rétegbe kell rakodni. Rako-

dás legfeljebb 2 rétegben történhet. 

 

 
 

Biztosítás 

A szabad terek biztosításához farácsokat (pl. fa rakodólap) kell a rakományhoz állítani. A farácsok hom-

lokoldala felett  

 az alsó rétegben legalább két feszítőműves hevedert 

 a felső rétegben legalább egy feszítőműves hevedert 

kell a kocsipadló kötési pontjaihoz vezetni és megfeszíteni, úgy hogy a kötések megfeszítésekor a farácsok 

nem sérüljenek és a kötések lecsúszás ellen biztosítva legyenek. A feszítőműves hevederek szakítóereje az 

egyenes ágban legalább 4000 daN. 

A feszítőműves hevederek horgait azok akaratlan kiesését megelőzendő biztosítani kell.  

A felső réteg rakodólapjai az alsó rétegbe nyomódnak és ezáltal képeznek szoros egységet. 

 

A kocsipadlón, mindig az egymás mellett álló szállítóállványok külső oldalán csúszásgátló anyagot µmin=0,7 

kell elhelyezni. 

 

Kiegészítő adatok: 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 lapot. 

 

 

 

Rakodási példa:      
6 

81-001-10 

 
Big bags (nagy zsákok) szállítóállványokon 

 



 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

- legerősebb összeütközés 9 km/h 

- hosszirányú elcsúszás legfeljebb 150 mm és kizárólag a felső rétegben 

Próbaszállítás 

- Több hónapon át tartó próbaszállítás során semmilyen problémát nem tapasztaltak. 

 

Értesítés új rakodási módról: 

 

Kiadó vasútvállalat: ÖBB 

 

ÖBB Produktion GmbH 

Geschäftsfeld Wagendienst 

Langauergasse 1 

A-1150 Wien 

14. 12. 2010 

 

Rakodási példa: 
6 

 
81-001-10 

 



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

Rakomány 

Beton zajvédelmi falak, szállítóállványokra felrakodva és beállító csavarokkal (Anstellschrauben) rögzítve 

A kocsi kiválasztása 

Fapadlós pőre kocsi rakoncákkal, alacsony oldalfalakkal, vagy azok nélkül (Rs, Rns-z, Res,..) 

Rakodási mód 

A szállító állványokat szorosan egymás mellé és mögé, közvetlenül a kocsi padlóra kell rakodni. 

A zajvédő falak homlokoldalán védőfák helyezhetők el, ezeket kihullás ellen biztosítani kell. 

 
Biztosítás 

Hosszirányban: 

A meglévő szabad tereket alkalmas rakománybiztosító eszközökkel a zajvédelmi falak magasságában ki 

kell tölteni ; hatásos magasság legalább 5 cm 

pl.: legalább 4 darab fűrészfa (legalább 10x10 cm), acélmerevítés … 

Keresztirányban: 

A zajvédő falakat (oldalanként) legalább 2 rakoncának kell biztosítania 

oldalsó vezetőfákkal (legalább 80 x 50 x 400 mm) 1500 kg rakománytömegenként 1 szög – beütési 

mélység a fapadlóba legalább 40 mm 

Az egymás mellé fektetett csomagokat kétszer feszítőműves hevederel össze kell kötözni 

Minden rakományegységet 2 feszítőműves hevederrel le kell kötni 

A hevederek szakítóereje az egyenes ágban legalább 5000 daN, élvédő használata kötelező 

A kötések felhelyezését követően a rögzítő csavarokat adott esetben meg kell húzni.  

Kiegészítő adatok: 

Teherelosztás és a rakszelvény végett nézd a 0.1, 0.6 és 0.7 lapot. 

-  
Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa mely elfogadott: minden UIC tagvasút 

 

Kiadó vasútvállalat: ÖBB 

Rakodási példa: 
6 

 
81-001-11 

 

ÖBB PRODUKTION GMBH 

BU GV-GTWD 

Langauergasse 1 

A-1150 Wien 

04.10.2011 

 

 

 

 

 

 

Rakodási példa:      
6 

81-001-11 

 
Beton zajvédő falak szállító állványokon 

 



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

 
A rakomány 

Tetszőleges típusú nem összekötözött betonaljak 

A kocsi kiválasztása 

Független tengelyes, vagy forgóvázas pőre kocsi falakkal és rakoncákkal (K…, Res…, Remms…) 

Rakodási mód 

Az aljakat: 

- legfeljebb 4 rétegben közbetétfákra (keresztmetszet 80 x 80 mm), vagy egyes monoblokk aljak esetében 

legfeljebb 3 rétegben, azok egységtömegének figyelembevételével. K… fősorozatú kocsik maximum 2 

rétegben rakodhatók 

- Az első réteget keresztbe, a kocsi hossztengelyére központosan, a hosszanti alátétre kell rakodni 

- Az aljak egy ± 3 cm-es tűrés betartásával helyezhetők az első rétegre 

- Az egyes rétegek közötti közbetétfákat közvetlenül az aljak mélyedéseibe kell fektetni  

- Mindkét alsó réteggel ki kell rakni a teljes padlóhosszt és azok teljes hosszában közbetétfákkal kell 

ellátni 

- A 3. és 4. réteg aljait a kocsi végektől kezdve kell rakodni és keresztfákkal kell biztosítani. A rétegeknek 

legalább 4 aljból kell állniuk. Az Einrückent úgy kell meghatározni, hogy a kocsi hatásos terhelhetőségét 

ne lépjék túl. 

- A 3. és 4. réteg közötti közbetétfákat ~350 mm-el túl kell lógatni az aljakon 

- A kocsira megengedett maximális rakománytömeg számításánál valamennyi rögzítőeszköz tömegét is 

figyelembe kell venni. 

Biztosítás 

- 16 alj (két felső réteg nyolc külső alját kell összekötni az alatta fekvő két alsó réteg nyolc aljával) képez 

egy blokkot, amelyet legalább 1800 daN szakítóerejű textil kötéssel kell összekötni 

 Két blokkos/ikerblokkos aljak esetén e rögzítést az alj merevítésen a gerendához lehető 

legközelebb kell elhelyezni. 

 Monoblokk aljak esetén e rögzítést az aljak közepén kell elhelyezni. 

- Összességében 4 aljréteget 1 kötéssel kell rögzíteni a kocsin, az alábbiak szerint kivitelezve: 

- az aljak mélyedéseibe hosszirányban lezáró fákat (4500 x 80 mm) kell elhelyezni 

- Res kocsi esetén 9, Ks és Rmms kocsi esetén 6, az aljtípusnak (iker-, vagy monoblokk alj) megfelelő 

hosszúságú deszkával (keresztmetszet 160 x 27) kell merevítést képezni. 

- A legfelső rétegen (a szélső második aljtól kezdve) kell elosztani és mindkét, hosszirányban 

párhuzamosan elhelyezett lezárófákkat szögeléssel deformálhatatlan egységgé kell összefogni. E 

deszkák azért alkalmazhatók, hogy az ütközőkre elhelyezett lezáró fákat egymással összekössék. 

- A közvetett lekötözéseket legalább 1800 daN szakítóerejű, szorosan megfeszített textil hevederekkel 

kell végrehajtani. Acélszalag alkalmazása tilos. 

- A lekötéseket a leszögezett deszkák fölé kell elhelyezni és az aljak külső éleinek közepén kell 

támaszkodniuk. 

Kiegészítő adatok 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Ütköztetési próbát nem végezték el, azonban a futópróbák során a rakomány stabilitása teljesen megfelelő-

nek bizonyult. 

 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa mely elfogadott: RIV tagvasutak valamennyi vonalán 

 

Kiadó vasútvállalat: Fret SNCF 

 

Direction du Fret 

Département Exploitation 

Secteur Chargement 

10 place de Budapest 
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Tetszőleges típusú betonaljak 

 



 

 

75436 Paris cedex 09 - 

Tel : 00 33 1 53 25 74 96 

Fax : 00 33 1 53 25 74 25 

E-mail : yannick.lemonnier@sncf.fr 
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Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Legalább µmin  0,5 súrlódási tényezőjű, és min. 60 cm széles gipszkarton lapok. 

 
62,5 cm szélességig a lemezeket párosával egymás mellé raklapra ② fektetik és legalább 3 rakomány egy-
ségkötéssel a raklappal egy négyszög keresztmetszetű csomaggá kötözik össze. 
 

- Alátétfák alkalmazása esetén horonnyal kell ellátni és rakomány egységkötésekkel, a legalsó csomag-

gal össze kell kötözni azokat. 

- Közbetétfák alkalmazása esetén horonnyal kell ellátni és csomagkötésekkel, a csomaggal egybe kell 

kötözni azokat. 

 

Egy csomagba legfeljebb 80 lap kerülhet. 

 
62,5 cm-nél szélesebb lemezeket tömören, négyszög keresztmetszetű csomagokba kell összerakni. 

Csomagok magasságának kisebbnek kell lennie a szélességnél, ahol csomagonként legfeljebb 80 lap enge-

délyezett.  

Kötések acélszalagból, szakítóerő az egyes ágban legalább 540 daN. 

 

A kocsi kiválasztása 

Eltolható oldalfalú kocsi, sík, többrétegű ragasztott rétegelt lemezből készült fapadlóval (amely a homlokfa-

lak, és a kocsi két szélén hosszirányban készülhet acélból), 

B

H

6

B
H

8

5

7

 
Rakodási mód 

A csomagokat gipszkartoncsíkokra, hornyokkal ellátott puhafa alátétekre, vagy raklapokra több rétegben 

halmazokba kell rakodni. 

- Több gipszkartoncsíkból készített alá- és közbetéteknek négyszög keresztmetszetűnek kell lenniük, és 

a szélesebbik oldalukra kell fektetni azokat. Az alátéteket rakomány egységkötözések által a legalsó 

csomaggal össze kell kötözni. Közbetétek több gipszkartoncsíkból is készülhetnek. A csíkokat merő-

legesen kell fektetni, tömören egymás fölé és azokat nem kell külön összekötni egymással.  

- A fából készített alá- és közbetétek négyzet keresztmetszetű kivitelben is készülhetnek, ha minden 

irányból éles élek határolják. 

Rakodási példa:      
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Gipszkartonlapok 

 

① 

③ 

④ 

⑤ 



 

 

- Az eltolható oldalfal függőleges része felett a halmaz és az oldalfal között legalább 10 cm távolságot 

szabadon kell hagyni. 
- Minden egyes halmazt legalább 3 egységkötéssel kell összefogni, ahol a külső kötéseknek az összes 

halmazt érintenie kell ill. össze kell fognia, a középső kötésnek az alátétet legalább a halmazban lévő 
legalsó csomaggal össze kell kötözni. 
Amennyiben a legalsó csomag raklapokon fekszik, ③ elégséges 2 egységkötés 

- A rakszélesség kihasználása érdekében szorosan egymás mellé több halmaz rakodható. 
- A halmazszélesség/halmazmagasság viszonynak legalább 5/10-nek kell lennie. Amennyiben ezen kité-

tel nem teljesül, az ilyen halmazokat egymás mellé kell rakodni és legalább 3 egységkötéssel össsze 

kell fogni.  

- A halmazokat a homlokfaltól kiindulva szorosan egymás mögé állítva, hézagok lehetőség szerint a ko-

csi közepén, csúszást lehetővé tevő rakodási mód esetén a szabad tér a kocsi hosszirányában legalább 

50 cm. 

- A sérülések elkerülése érdekében a halmazok a homlokoldalra behelyezett lemezekkel elválaszthatóak. 

 

Biztosítás 

Reteszelhető válaszfalakkal, vagy csúszást lehetővé tevő rakodási móddal 

 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt, a válaszfalak terhelhetősége végett lásd a 100.1 rako-

dási irányelvet. 

A csomag és egységkötéseket a rakomány védelme érdekében élvédővel kell ellátni. 

 

Eltérések az UIC Rakodási szabályok 1. kötettől 

1.5 pont: Csomagok nincsenek összefogva (kivéve 62,5 cm-nél keskenyebb szorosan egymás mellé rakodott 

csomagok; a fordító megjegyzése), kötözőszer szakítóereje 540 daN a 700 daN helyett.  

5.8.1 pont: Négyzet keresztmetszetű alátétfák, három alá- és közbetét használata is engedélyezett,  

több, kiegészítő mechanikus kapcsolat nélkül egymásra fektetett gipszkartoncsíkokból készült 

alá- és közbetétek engedélyezettek 

5.4.1 pont: Keresztirányú biztosítás súrlódás, valamint eltolható oldalfalak által, még akkor is, ha a rako-

mány oldalfalaktól mért keresztirányú távolsága nagyobb, mint 10 cm. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerint végzett ütköztetési kísérletnél: 

Legerősebb ütközés  

- válaszfal nélküli kocsi esetén: 8,4 km/h 

- válaszfalas kocsi esetén 9,7 km/h 

Rakomány hosszirányú elcsúszása max. 39 cm 

 

Jelen rakodási mód és biztosítás kipróbálása 

 

Több éves szállítás Európa-szerte. 

Dokumentált próbaszállítás az SBB vasút felé 

 

Értesítés új rakodási módról 

 

Rakodási példa, melyet elfogadott: DB C, CDC, SZ, HZ, ZS; RCH, ASTOC, GySEV, SBB CARGO, 

CFR CARGO BDZ, CFARYM 

 

Kiadó vasútvállalat: ÖBB 

 

Rakodási példa: 
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⑦ 

⑧ 



 

 

Járművek és kerekes eszközök 



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Légtömlős kerekes, önjáró (pl. teherautó) és hozzákapcsolt légtömlős 

vonórudas pótkocsi, vagy 

tandem tengelyes és merev vonórúddal felszerelt pótkocsi 

 

Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük: 

- jármű ponyvájának vagy takarásának zártnak és rögzítettnek kell lennie, 

- az antennákat be kell süllyeszteni, le kell szerelni, vagy le kell hajtani, 

- a kerékabroncsokat üzemi nyomásra fel kell tölteni, 

- maximális kerékátmérő: 1900 mm 

- a jármű maximális tömege: 20 t 

Önjáró kerekes járművek: 

- rögzítőfékjét be kell húzni és a sebességváltót az első fokozatba kell kapcsolni. Másik lehetőség a haj-

tómű reteszelése. 

- a motor akaratlan beindulását meg kell előzni. 

Pótkocsik 

- rögzítőfékjét be kell húzni (eltéréseket lásd a különleges esetek fejezetben) 

A kocsi kiválasztása 

45o-ba állítható kerékelőtét ékekkel felszerelt rövidre kapcsolat pőre kocsi egységek (Laads, Laaps, Laadks, 

Laas). 

A kerékelőtét ékek (1. kép) legyenek 

támasztókarokkal felszereltek, vagy 

besüllyeszthetők 

 
Rakodási mód 

A járműveket a kocsi hosszirányába kell felrakodni (2. kép) 

Az önjáró járműveket a kocsi egység első felébe, 

az ahhoz tartozó pótkocsit a kocsi egység másik felébe kell rakodni. 

A két jármű kapcsolási helyének a kocsi egység rövidkapcsolatának közepe fölé kell kerülnie. Hossz-

irányban kb. 20 cm az eltérés engedélyezett. 

 
Biztosítás 

 

 

 

 

 

 

 

Rakodási példa:      
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Önjáró és hozzákapcsolt pótkocsis kerekes járművek 



 

 

A biztosítást a kocsi egység kerékelőtét ékeivel kell elvégezni, melyeket kb. 45o-os szögben kell a kerekek-

nek/kerekek mellé fektetni. Egy a lyuksín osztásából adódó a kerekek és a kerékelőtét ékek közötti játék 

megengedett. 

A járművek minden egyes kerekét, ikerkerekét két kerékelőtét ékkel kell rögzíteni (3. és 4. kép). Dupla ten-

gelyes járművek és a tandem tengelyes pótkocsik esetében a kerékelőtét ékeket mindig kívül a  szerint 

kell elhelyezni. (4. kép) 

Kapcsolt pótkocsik a kocsi egység második felében: 

A rövid kapcsolat feletti rakodás alapján a kerékelőtét ékek elhelyezésekor a kerék és a kerékelőtét ékek 

közötti játékkal számolni kell. 

 

Teherelosztás 

A mindenkori tömegtől, a járművek súlypontjától és azok kocsin történő elhelyezésétől függően az 

egyes kocsirészek teherelosztási paramétereit, a vonatkozó szabályok betartását felül kell vizsgálni. A 

kocsirészek szabadon maradt rakterületeinek megrakása a teherelosztásra vonatkozó szabályok betartása 

mellett engedélyezett. 

 



 

 

Különleges esetek 

Rögzítő fékkel nem biztosítható pótkocsi és/vagy a teherelosztásra vonatkozó szabályok be nem tartá-

sa: 

- a járműveket szét kell kapcsolni 

- a járműveket egyesével, külön-külön kocsi egység felekre, a teherelosztásra vonatkozó szabályok betar-

tásával kell rakodni. 

- A tandem tengelyes merev vonórúddal felszerelt pótkocsikat vízszintesen kell kocsira helyezni. A vonó-

rúdtámaszt a megfelelő magasságba kell beállítani, rögzíteni és lesüllyedés ellen biztosítani. 

 

A jármű biztosítása: 

-  ill.  szerint (3. illetve 4. kép) 

 

Kiegészítő biztosítás 

- rögzítőfékkel be nem fékezett vonórudas pótkocsikat valamint 

- tandemtengelyes, merev vonórúddal felszerelt (rögzítőfékkel be- és be nem fékezett) pótkocsikat: 

A járműveket kiegészítőleg elől és hátul két, legalább 4000 daN szakítóerejű kötéssel ki kell kötni. (5. és 

6. ábra) 

 

Kiegészítő rögzítés mozgatható vonórúddal felszerelt pótkocsikon: 

Lekötés a kocsi padlójához (a kötés szakítóereje legalább 1000 daN) (5. ábra) 

 
Kiegészítő adatok 

Teherelosztás és a rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 rakodási információt 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Ütköztetési próbát nem végezték el. A biztosítás a 7.3 rakodási irányelv szerint történik. E rakodási példa a 

pótkocsis járművek elrendezési lehetőségeit szemlélteti 

 
 

Rakodási példa mely elfogadott: valamennyi UIC vasútvállalat 
 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 
DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Automotive 

Mainz, 31.08.2016 
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Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Nyeres vontató szerelvények (nyerges vontatójárművek és vontatmányok), melyek az alábbi kombinációk-

ból állnak: 

1) M 1088 A1P2 (USA-169)* típusú nyerges vontató hozzákapcsolt M 870 (USA-837)* típusú félpótkocsi-

val 

2) M 916 (USA-164)* típusú félpótkocsi hozzákapcsolt M 870 (USA-837)* típusú félpótkocsival 

A járművek rögzítőfékeit be kell húzni és a váltót a legalacsonyabb fokozatba kell kapcsolni, vagy a hajtó-

művet reteszelni kell. 

További rakománnyal kapcsolatos követelmények: 

- UIC Rakodási szabályok 2. kötet, 7.3 rakodási irányelv (Kerekes járművek) 

- A nevezett rajzlapokban lévő 19. pont 

A félpótkocsi legfeljebb 10,3 t-ig terhelhető. 

 

A kocsi kiválasztása 

A Transwaggon cég rövidre kapcsolt kerékelőtét ékekkel felszerelt pőre kocsi egységei Laads (TWA 800 

B). 

 

Rakodási mód 

A járműveket hosszirányban kell felrakodni 

A nyerges vontatót a kocsiegység első felére, 

az ahhoz tartozó félpótkocsit a kocsiegység második felére kell rakodni. 

A félpótkocsi királycsapszegje és a kocsi belső kerékpárja közötti távolságnak  kb. 3000 mm-nek kell 

lennie.  

 

1) USA-837 / USA-164 

 
 

2) USA-837 / USA-169 

 

 
 
A rakománybiztosítást nincs szemléltetve. 

 

 

 

 

 

 

* A rendelési szám a katonai forgalomhez készült rajzgyűjteményben. 

Rakodási példa:      
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A US Army nyerges vontató szerelvényei a rövid kapcsolat fölé rakodva 

 

 

 



 

 

Biztosítás 

A biztosításnak az UIC Rakodási szabályok 2. kötet 7.3 rakodási irányelv (Kerekes járművek) szerint a ko-

csi kerékelőtét ékeivel kell történnie.  

A nyerges vontató esetében a kerékelőtét ékeket a lehető legszorosabban a kerekeknek kell fektetni, a fél-

pótkocsik esetében a kerekek és kerékelőtét ékek között egy kb. 50 mm játékot kell hagyni. 

 

Kiegészítő adatok 

A rakomány és rakománybiztosítás végett lásd a 7.3 rakodási irányelvet 

Teherelosztás és rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 rakodási irformációt 

Csillagméretek: 

USA - 164: 325 mm 

USA - 169: 285 mm 

USA - 837: 300 mm 

Kerékterhelésként meg kell szabni: 18,0 t 

Méterterheléskéntmeg kell szabni: 2,3 t/m 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Az ütköztetési próbát nem végezték el, mivel a biztosítás a 7.3 rakodási irányelv szerint történik. A rakodási 

példa a nyerges vontató szerelvényekhez készült rakományelrendezés egy különleges esetét szemlélteti.  

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

Rakodási példa melyet elfogadott: Valamennyi UIC vasútvállalat 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Automotive 

Mainz, 01.05.2017  
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Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

4-6 tonna tömegű kerekek nélküli aratógép, tengelyenként két, a tengelyhez csavarozott 1. ábra szerinti 

kerékagy támasztékkal 

 

A kocsi kiválasztása 

Pőre kocsi 

 

Rakodási mód 

Aratógépeket hosszirányban kell felrakodni 

 

Biztosítás 

Merev rakodási mód 

A kerékagyak az 1. ábra szerint kell a támasztékokon rögzíteni, miközben minden támasztékot a kocsi 

padlójára szögelt vezetőfákkal kell oldalirányban biztosítani. 

Kötözőszerek 

Minden irányban 4 kötés és a 2 ábra szerint a rakomány mindkét végén ható lekötés 

A rakodáskor a lekötéseket enyhén kell megfeszíteni 

 

A rakomány védelme 

Az aratógép és a kocsifalak, valamint az aratógép tartozékok, kerekek között mind kereszt, mind 

hosszirányban szabadon tartott terek által. 

 

Kiegészítő adatok 

- 

Ábrák és méretek 

Lásd 1. és 2. ábrát 

A rakomány viselkedése az ütköztetési kísérletnél 

8 km/h-ig: elcsúszás 4-5 cm 

10 km/h-ig: elcsúszás 20 cm 

12 km/h-ig: elcsúszás 40 cm, a lekötések elszakadnak 

Elcsúszáskor az aratógép kissé megbillent, anélkül hogy a padlót megrongálta volna. 

Értesírtés új rajodási módról 

Kiadó vasútvállalat: ÖBB/SNCB 

Rakodási példa melyet elfogadott: a RIV partnervasutak valamennyi vasútvonalán 

 

 

Rakodási példa: 
7 

 
88-001-87 

 

Rakodási példa:      
7 

88-001-87 

 
4-6 tonna tömegű aratógép, kerekek nélkül 



 

 

1. ábra: 

Az aratógép1 tengelyeinek alátámasztása 

 

 
1 szabadalmaztatott konstrukció 

 

2. kép 

Rakodási vázlat 

 
 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Legfeljebb 2200 kg tömegű gépjárművek 

 

A kocsi kiválasztása 

Kétszintes autószállító kocsi Laaes 556, 

Rövidkapcsolatos pőrekocsi-egységek Laadrs 557 

 

Rakodási mód 

A járműveket hosszirányban kell berakodni. A rakodáskor a járművek közötti távolság legalább 15 cm, 

olyan járművek esetén, melyeket a rövid járműkapcsolat fölé rakodtak legalább 26 cm. 

 

A fuvarozás alatt a járművek egy korlátozott mértékű elmozdulása engedélyezett, a 15, ill. 26 cm minimá-

lis távolságok kisebbek lehetnek. Emellett azonban a rakomány sem a kocsi részegységeit nem érintheti, 

sem a rakszelvényt nem lépheti túl.  

 

Biztosítás 

A kocsi hosszirányában a járműveket az alábbiak szerint kell biztosítani 

- csak egy keréknél 2 kerékelőtét-ékkel. Azon járműveket, melyeket az alsó rakszint ferde részein he-

lyeztek el, 2 keréknél egyenként 2 kerékelőtét-ékkel kell fiztosítani.  

- kézi/rögzítőféket be kell húzni és a váltót a legalacsonybb fokozatba-, pótlólag a hajtóműblokkolás, 

ill. autómata váltó esetén parkoló fokozatba kell kapcsolni. 

A kocsi keresztirányában a járműveket az alábbiak szerint kell biztosítani 

- külső kerékelőtét-ékekkel – vezetősínekkel 

- belső kerékelőtét-ékekkel – vezetősínekkel 

 

A járművek korlátozott mértékű elmozdulása a járműkerekek kerékelőtét-vezetősínre történő felfekvéséig 

engedélyezett. A hosszirányú biztosítás ettől még hatásos marad.  

 

 

Rakodási példa:      
7 

2180-101-16 

 
Legfeljebb 2200 kg tömegű gépjárművek 

 

 

 



 

 

Felahajtható átjáró- hidak ill. lemezek állása 

 Laaes 556 sorozatú kocsi esetén 

 
 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás és rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 rakodási információt. 

 

Azon járműveket, melyket csak egy keréknél biz-

tosít kerékelőtét, a biztosítás keresztirányban leg-

aláb 50 mm magas kerékelőtéttel történik. 

Az FS, SNCF és az SNCB vonalait és az Laadrs 

557 sorozatú kocsikat kivéve a felhajtható átjáró-

hidak ill. átjárólemezek zártvonati továbbítás ese-

tén lehajthatók. 

Azok legfeljebb olyan távolságra nyúlnak túl a 

kocsi mellgerendáján, hogy a nem benyomott 

ütköző ütközési síkjához képest legalább 60 cm 

távolságot szabadon hagynak. (lásd az ábrát) 

A DSB vonalain zártvonati továbbítás során a 

küldemények kompforgalom igénybevétele esetén 

nem továbbíthatóak. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Legarősebb ütközés: 8,0 km/h, a járművek nem sérültek meg, az ütközés az üzembiztonságot nem befo-

lyásolta. 

 

A rakomány viselkedése üzemi körülmények között: 

Több éve tartó üzemeltetés kifogás/probléma nélkül. 

A kerékelőtét – vezetősínes keresztirányú biztosítás téli viszonyok között, csak úgy mint a DB dinamikus 

gurítási próbái során kielégítőnek bizonyult.  

 

Rakodási példa melyet elfogadott 

 

ČD Cargo, SŽ Cargo, Rail Cargo Austria, CFL Car-

go, DB Cargo Nederland, DB Cargo Denmark, 

SNCF Fret 

PKP Cargo, ČD Cargo, Rail Cargo Hungaria, ŽSR 

Cargo, SŽ Cargo, Rail Cargo Austria, CFL Cargo, 

Trenitalia Cargo1), DB Cargo Nederland, SBB Car-

go, DB Cargo Denmark1), SNCF Fret1), B Cargo1)  
1) lásd kiegészítő adatok bekezdést 

 

Kiadó vasútvállalat:  DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Automotive 

Mainz, 31.03.2016 

 

Rakodási példa: 
7 

 
2180-101-16 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
7 

 
80-101-06 

   

 



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

Előzetes megjegyzés 

E rakodási mód alkalmazása feltételezi a feladó és a vasútvállalat között a továbbító vasútválallalatok fe-

lelősségének átvállalásáról szóló megállapodás meglétét azon károk esetére, melyek az előtétékek haszná-

latának elhagyására vezethetőek vissza. 

A rakomány 

Gépjárművek. 

A kocsi kiválasztása 

 Vízszintes rakszintekkel rendelkező nyitott autószállító kocsik (Laaers 224 (ARS), Laaeks 553, La-

adrs 557, két és négytagú, zárt kétszintes kocsik Hccrrss és Hcceerrs 330 

 Ferde rakfelület szegmensekkel rendelkező nyitott autószállító kocsik (Laaers 5.837 (ARS), Laekks 

547, 551, 552, Laes 559 és Laaers 560 

Rakodási mód 

A gépjárműveket hosszirányban központosan kell berakodni. A rakodáskor a járművek közötti távolság, 

valamint a jármű és a felállított átjárólemez közötti távolság min. 15 cm, olyan járművek között, melyek 

közül az egyiket a rövid járműkapcsolat fölé rakodták legalább 26 cm. 

A minimális függőleges távolság a járművek teteje és a felső rakományszint alsó síkja között 8 cm. 

Biztosítás 

A járművek rögzítőfék berendezését be kell húzni és a váltót a legalacsonyabb sebességfokozatba kell 

kapcsolni, vagy alternatív módon blokkolni kell. Automata váltó esetén parkoló fokozatba kell azt kap-

csolni. 

A zárt vonat mindkét rakszintjén lévő első és utolsó járműveket, kivéve Hccrrss Hcceerrs 330 sor. kocsi-

kat egyenként 4 kerékelőtéttel kell biztosítani. 

Feljárórámpával felszerelt autószállító kocsikon azon járműveket, melyek a rakszint ferde részére állítot-

tak, kiegészítőleg legalább egyik hátsó kerekénél egy kerékelőtéttel a lejtés irányából biztosítani kell.  

A kocsi keresztirányában a járműveket a kerékelőtét sínek, vagy a vezetősínek biztosítják. 

Kiegészítő adatok: 

Teherelosztás és rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 rakodási információt. 

Eltérések az UIC Rakodási szabályok 1. kötettől 

Az 5.6.3 ponttal ellentétben a járműveket hosszirányban nem biztosítja kerékelőtét, kivéve nyitott autó-

szállító kocsikból álló zárt vonat mindkét rakodási szintjén lévő első és utolsó járművet.  

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Az ütköztetési kísérleteket nem végezték el, mivel zárt vonati továbbítás során a szalasztásos elegyrende-

zéskor fellépő igénybevételek nem terhelik a küldeményt. 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa melyet elfogadott: B-Logistics, ČD Cargo, CFL Cargo, DB Schenker Rail Danmark, DB 

Schenker Rail Nederland, MÁV Cargo, RCA, SBB, SŽ 

Kiadó vasútvállalat:  DB Cargo AG 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Automotive 

Mainz, 31.03.2016 

 

Rakodási példa: 
7 

 
2180-105-16 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
7 

 
2180-102-10 

   

Rakodási példa:      
7 

2180-105-16 

 
Gépjárművek kizárólag zárt vonatokban 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Legfeljebb 2200 kg tömegű járművek, a nyomtáv az abroncsok külső síkjánál legalább 1585 mm 

 

A kocsi kiválasztása 

Kétszintes autószállító kocsi Laekks 551/552, Laaeks 553 és Laes 559. 

 

Rakodási mód 

A járműveket hosszirányban kell berakodni. A rakodáskor a járművek közötti távolság legalább 15 cm, 

olyan járművek esetén, melyeket a rövid járműkapcsolat fölé rakodtak legalább 26 cm. 

 

A fuvarozás alatt a járművek egy korlátozott mértékű elmozdulása engedélyezett, a 15, ill. 26 cm minimá-

lis távolságok kisebbek lehetnek. Emellett azonban a rakomány sem a kocsi részegységeit nem érintheti, 

sem a rakszelvényt nem lépheti túl. 

 

Biztosítás 

A kocsi hosszirányában a járműveket csak egy keréknél 2 kerékelőtét-ékkel kell biztosítani. Azon jármű-

veket, melyeket az alsó rakszint ferde részein helyeztek el, 2 keréknél egyenként 2 kerékelőtét-ékkel kell 

fiztosítani. A járművek rögzítőfék berendezését be kell húzni és a váltót a legalacsonyabb sebességfoko-

zatba kell kapcsolni, vagy alternatív módon blokkolni kell. Automata váltó esetén parkoló fokozatba kell 

azt kapcsolni. 

A kocsi keresztirányában a járműveket a kerékelőtét-vezetősínek biztosítják. A járművek korlátozott mér-

tékű elmozdulása a járműkerekek kerékelőtét-vezetősínre történő felfekvéséig engedélyezett. A hosszirá-

nyú biztosítás ettől még hatásos. 

 

 
Kiegészítő adatok 

Teherelosztás, rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 rakodási információt. 

 

A járműveket csak egy keréknél biztosít kerékelő-

tét. A keresztirányú biztosítás a legalább 50 mm 

magasságú kerékelőtét-vezetősínek által. 

A DSB vonalain e küldemnyek zárt vonatokban 

kompösszeköttetés alkalmazása esetén nem továb-

bíthatóak. 

 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Legerősebb ütközés: 8,0 km/h, a járművek nem sérültek meg, az ütközés az üzembiztonságot nem befo-

lyásolta. 

Több éve tartó üzemeltetés kifogás/probléma nélkül. 

A kerékelőtét – vezetősínes keresztirányú biztosítás téli viszonyok között, csak úgy mint a DB dinamikus 

gurítási próbái során kielégítőnek bizonyult. 

Rakodási példa:      
7 

2180-106-16 

 
Legfeljebb 2200 kg tömegű és 1585 mm minimális nyomtávú gépjárművek 

 

 



 

 

 

Rakodási példa melyet elfogadott:  

 

SŽ, Rail Cargo Austria, CFL Cargo, DB Cargo 

Nederland, DB Cargo Denmark, SNCF Fret, B-

Cargo 

A RIV vasutak összes vonalán.1)  

 
1) Lásd Kiegészítő adatok bekezdést. 

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Automotive 

Mainz, 31.03.2016  

 

 

Rakodási példa: 
7 

 
2180-106-16 

 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
7 

 
80-105-02 

   



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Legfeljebb kb. 2200 kg tömegű gépjárművek 

 

A kocsi kiválasztása 

Kéttagú, rövidre kapcsolt, kétszintes autószállító kocsik Laaeks 553 és Laaes 556 sorozat kerékelőtét 

rendszerrel felszerelve 

 

Rakodási mód 

A járműveket hosszirányban kell berakodni. A rakodáskor a járművek közötti távolság, valamint a jármű 

és a felállított átjárólemez közötti távolság legalább 15 cm. A távolság a rövid járműkapcsolat fölé rako-

dott járművekhez (nem rögzített tengely) képest legalább 26 cm. A minimális függőleges távolság a jár-

művek teteje és a felső rakományszint alsó síkja között 8 cm. 

 

Biztosítás 

A biztosítást a kocsi hosszirányában az alábbiak szerint kell elvégezni: 

 Csak egy keréknél két kerékelőtéttel biztosítva.  

 Az alsó-, valamint a felső rakszint ferde szészére rakodott járművek esetében egy tengely mindkét 

kerekét 4 kerékelőtéttel1) kell biztosítani. 

 A járművek kézifék berendezését be kell húzni, a váltót első fokozatba kapcsolni, vagy a hajtóművet 

blokkolni kell, automata váltót parkoló fokozatba kell kapcsolni. 

A kocsi keresztirányában a járműveket a külső kerékelőtétek – vezetősínek és/vagy a belső kerékelőtétek 

– vezetősínek biztosítják. 

 

Kiegészítő adatok: 

Teherelosztás és rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 rakodási információkat. 

A felső rakszintre rakodott járművek, valamint kocsi-részegységek a javasolt rakszelvényt nem léphetik 

túl.  

A felső rakszintre rakodott járművek, valamint kocsi részegységei a továbbítás során egyik érintett infra-

struktúra vasút rakszelvényét sem léphetik túl. A rakszelvény túllépése esetén a szállítás rendkívüli kül-

deményként történő kérvényét a mindenkor érintett infrastruktúra vasút felé kell benyújtani. A használaton 

kívüli kerékelőtét ékeket rögzíteni kell.  

 

Eltérés az UIC Rakodási szabályok 1. kötetétől 

A 2.1 ponttal ellentétben a nevezett típusok rakodási helyzetbe állított felső rakszinttel is közlekedhetnek. 

Ehhez az alábbi feltételeket kell figyelembe venni és biztosítani: 

 A felső rakszintet Laaeks 553 típusú kocsik esetén a rögzítőcsapok a felső tartóoszlop kivágásába va-

ló bekattanásával, Laaes 556 típus esetén a legfelső horogtartóba való elhelyezéssel kell teljesen le-

süllyeszteni és biztosítani. Ezt a helyzetet a tartóoszlopon, valamint a felső rakszint rakodási állását 

jelölő (Beladestellung – Load) fekete színű jelöléseknek (1. kép) egy vonalban állása jelez.  

 Az emelő- és süllyesztő berendezések meglévő jelölő szerkezeteinek egyezniük kell (függőleges ál-

lás, 2. kép). 

Rakodási példa:      
7 

2180-101-17 

 
Gépjárművek Laaeks 553 und Laaes 556 típusú kocsikon rakodási helyzetben 



 

 

 
 

 

 
 Laaes 556: 

Az FS, SNCF és SNCB vonalait kivéve a felhajtható 

átjáró hidak/ átjáró lemezek zárt vonati továbbítás 

esetén lehathatók. 

A DSB vonalain a küldemények kompforgalom 

igénybevétele esetén nem továbbíthatóak. 
 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Az ütköztetési kísérleteket nem végezték el. A próbafutások probléma nélkül zajlottak le. 

 

Rakodási példa melyet elfogadott: 1) B-Cargo, Hector Rail AB, Rail Cargo Austria, HZ, DB Cargo Danmark, 

DB Cargo Nederland, SZ Cargo, ZSSK Cargo, SNCF Fret  

 

 1) CD Cargo, Trenitalia Cargo, Rail Cargo Hunga-

ria, PKP Cargo, SBB-Cargo 

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

Rakodási példa: 
7 

 
2180-101-17 

 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
7 

 
2180-107-16 

   



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Elektromos járművek (kapcsolható/blokkolható hajtóművek nélkül) 

 

A kocsi kiválasztása 

553, 556, 560 típusú ill. azokkal megegyező kerékelőtétekkel felszerelt autószállító kocsik 

(Külső és belső vezetősínekkel felszerelt kerékelőtétek) 

 

 
 
Rakodási mód 

A járműveket hosszirányban kell felrakodni, az egyes járművek, valamint a járművek és a felállított átjá-

rók között rakodáskor legalább  

15 cm 10 cm 

kell lenni. 

Azon járművek esetén, melyeket a rövidkapcsolat fölé rakodtak, a szomszédos járművekhez képest leg-

alább 26 cm távolságot kell tartani.  

 

A fuvarozás során a járművek korlátozott elmozdulása megengedett. A járművek között rakodáskor előírt 

15/10 és a 26 cm távolságok a fuvarozás során határérték alá csökkenhetnek. Azonban ez által a járművek 

sem a kocsi részegységeit (kocsipadló, vezetősín/kerékelőtét leszámítva) nem érinthetik, sem a fuvarozás-

ban részt vevő vasúti vállalkozások mindenkor érvényes rakszelvényeit nem haladhatják meg.  

 

A járművek teteje és a felső rakszint alsó síkja között függőleges irányban 8 cm távolságot szabadon kell 

tartani.  

 

Biztosítás 

 

A járműveket a kocsi hosszirányában 

 egy tengely mindkét kerekénel (leheöség szerint a hátsó tengelynél) 4 kerékelőtéttel és  

 rögzítőfékkel,  

 

a kocsi keresztirányában  

 a külső- és 

 a belső kerékelőtét-vezetősínekkel  

 

kell biztosítani. 

 

A járművek korlátozott mértékű elmozdulása a járműkerekek kerékelőtét-vezetősínre történő felfekvéséig 

engedélyezett. A hosszirányú biztosítás ettől még hatásos. 

Rakodási példa:      
7 

2180-102-18 

 Legfeljebb 2800 kg tömegű elektromos járművek kizárólag kerékelőtétekkel és befékezéssel biztosítva 



 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás és rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 rakodási információt. 

 

Eltérés az UIC Rakodási szabályok 1 kötetétől 

A hajtómű legalacsonyabb sebességfokazatba kapcsolása, ill. blokkolása annak járművek koncepciójából 

adódó hiánya miatt nem lehetséges.  

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Legerősebb ütközés: 8,0 km/h, a járművek nem sérültek meg, az ütközés az üzembiztonságot nem befo-

lyásolta. 

 

 

Rakodási példa melyet elfogadott: ČD Cargo, CFL Cargo, DB Cargo Denmark, DB Cargo Nederland, Line-

as, MERCITALIA Rail, PKP Cargo, Rail Cargo Hungaria, Rail Cargo Austria, RENFE, SBB Cargo, 

SNCF, SZ, ZSSKC 

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Automotive 

Mainz, 01.02.2019  

 

 

Rakodási példa: 
7 

 
2180-102-18 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Legfeljebb 3200 kg össztömegű gépjárművek 

 

A kocsi kiválasztása 

Laaers 560 típusú kétszintes autószállító kocsi  

 

Rakodási mód 

A járműveket hosszirányban kell felrakodni, az egyes járművek, valamint a járművek és a felállított átjá-

rók között rakodáskor legalább  

15 cm 10 cm 

kell lenni. 

Azon járművek esetén, melyeket a rövidkapcsolat fölé rakodtak, a szomszédos járművekhez képest leg-

alább 26 cm távolságot kell tartani.  

 

A fuvarozás során a járművek korlátozott elmozdulása megengedett. A járművek között rakodáskor előírt 

15/10 és a 26 cm távolságok a fuvarozás során határérték alá csökkenhetnek. Azonban ez által a járművek 

sem a kocsi részegységeit (kocsipadló, vezetősín/kerékelőtét leszámítva) nem érinthetik, sem a fuvarozás-

ban részt vevő vasúti vállalkozások mindenkor érvényes rakszelvényeit nem haladhatják meg.  

 

A járművek teteje és a felső rakszint alsó síkja között függőleges irányban 8 cm távolságot szabadon kell 

tartani.  

 

Biztosítás 

A járműveket a kocsi hosszirányában 

 csak egy keréknél két kerékelőtét ékkel, az alsó- és felső rakszintek ferde részeire rakodott járműve-

ket egy tengely mindkét kerekénél 4 kerékelőtéttel és 

 rögzítőfék behúzásával és a hajtómű legalacsonyabb fokozatba kapcsolásával, vagy pótlólag annak 

blokkolásával, autómata váltó esetén annak parkolófokozatba kapcsolásával, 

 

a kocsi keresztirányában  

 a külső- és 

 a belső kerékelőtét-vezetősínekkel  

 

kell biztosítani. 

 

A járművek korlátozott mértékű elmozdulása a járműkerekek kerékelőtét-vezetősínre történő felfekvéséig 

engedélyezett. A hosszirányú biztosítás ettől még hatásos. 

 

Rakodási példa:      
7 

2180-103-18 

 
Legfeljebb 3200 kg tömegű gépjárművek Laaers 560 sorozatú kocsin 



 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás, rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 rakodási információt. 

 

A járműveket csak egy keréknél biztosít kerékelő-

tét. A keresztirányú biztosítás a legalább 5 cm 

magasságú kerékelőtét-vezetősínek által. 

A DSB vonalain e küldemnyek zárt vonatokban 

kompösszeköttetés alkalmazása esetén nem továb-

bíthatóak. 

 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Legerősebb ütközés: 8,0 km/h, a járművek nem sérültek meg, az ütközés az üzembiztonságot nem befo-

lyásolta. 

Normál üzemben végzett próbafutások alkalmával nem tapasztaltak rendellenességet. 

A kerékelőtét – vezetősínes keresztirányú biztosítás téli viszonyok között is kielégítőnek bizonyult. 

 

 

Rakodási példa melyet elfogadott:  

ČD Cargo, CFL Cargo, DB Cargo Denmark, DB Cargo Nederland, Lineas (Belgien), MERCITALIA 

Rail, Rail Cargo Hungaria, Rail Cargo Austria, SBB Cargo, SNCF, SŽ Cargo, ZSSKC 

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Automotive 

Mainz, 01.02.2019 

 

Rakodási példa: 
7 

 
2180-102-18 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
7 

 
2180-103-17 

   



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Fémpalettára rögzített vágóasztalok, kisebb, kb. 800 kg-nél könnyebb vágóasztalok faállványra is rakod-

hatók. A vágóasztalokat párosan kell egymás mellé rakodni és az alkalmas érintkezési pontoknál legalább 

két, legalább négyszer megsodort acéldrót (∅ min. 4 mm) kötéssel egy egységgé kell összekötni.  

 

A kocsi kiválasztása 

Fapadlós pőrekocsi 

 

Rakodási mód 

A vágóasztal párokat egymás mögé, szükség esetén az állandó kocsikapcsolat fölé nyúlva, közvetlenül a 

kocsipadlóram, vagy kielégítőan a kocsipadlóra rögzített alátétfákra kell rakodni.  

Ha a rakomány az állandó kocsikapcsolat fölé ér, akkor a vágóasztal és a szilárd kocsirészek között fügő-

legesen 10 cm-t szabadon kell tartani, ahol a vágóasztal a szélső tengelyen/forgócsapon nem nyúlhat túl 

6,5 m-nél nagyobb mértékben. (Szűkítéseket figyelembe kell venni.) 

 

 
Biztosítás 

Hossz- és keresztirányban 

- legfeljebb 1950 kg tömegű vágóasztalokat (3900 kg vágóasztal páronként) 4,  

- 1950 – 3000 kg tömegű vágóasztalokat (3900-6000 kg vágóasztal páronként) 6, minden menetirány-

ban ható ferde, műanyag kötésekkel; szakítóerő a hurkolt ágban legalább 2200 daN. A vágóasztalok 

egymással szembeni összehúzása/feszítése érdekében, e kötéseket  átlósan, lehetőség szerint ferdén 

kell megfeszíteni és 

 
- nagyjából 300 mm hosszú rögzítőfákkal-, ékekkel; hatásos ma-

gasság hosszirányban kb. 50 mm, keresztirányban 30 mm (a ha-

tásos magasság elérése érdekében a rögzítőfák egymásra 

szögelhetőek, ahol a szögek számának a kötési helyeken egyez-

nie kell az egyszerű fák esetén alkalmazandó mennyiséggel. 

- Fák és szögek száma: 

 vágóasztal-páronként 4 rögzítő fa/ék, egyenként 6 szöggel 

rögzítve hosszirányban 

 kocsioldalanként 2 rögzítő fa/ék egyenként 2 szöggel pad-

lóra rögzítve (szög ∅ kb. 5 mm, a szögeknek leglalább 40 

mm-rel kell a padlóba nyomódni) 

Rakodási példa:      
7 

81-101-07 

 
Legfeljebb 3000 kg tömegű kombájn vágóasztalok 

 

 

 

 

 



 

 

A biztosításhoz a rögzítő fák/ékek helyett a kocsi részét képező kerékelőté-

tek is alkalmazhatóak. 

 

 

 

A vágóasztalokat bólintás és billegés ellen 

- lehetőség szerint a vágóasztal-végeken elhelyezett, vágóasztalonként 2 

további lekötéssel kell biztosítani. Az állandó kocsikapcsolat főlé rako-

dott vágóasztalok esetén a nem átnyúló vágóasztal-oldalon elhelyezett- 

és a túloldalon az állandó kocsikapcsolás tartományában elhelyezett 

második kötéssel kell biztosítani ⑧. Átnyúló vágóasztalt tilos mindkét 

kocsifélhez rögzíteni. (A fordító kiegészítése.) 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás, rakszelvény, és lekötések végett lásd a 0.1, 0.2 és 0.7 rakodási információkat, az éles élek-

nél minden kötést élvédelemmel kell ellátni 

 

Eltérés az UIC Rakodási szabályok 1 kötetétől 

A rakoncákat nincsenek hatásos alaphelyzetbe felállítva. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Ütköztetési próbát nem végeztek. 

Az egy éven át zajló próbaszállítások megfelelő eredményel zárultak. 

 

Értesítés egy rakodási módról 

 

Rakodási példa melyet elfogadott: Railion Deutschland, CD, MAV, GySEV, ÖBB 

 

Kiadó vasútvállalat: ÖBB 

 

 

Rakodási példa: 
7 

 
81-101-07 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

Előzetes megjegyzés 

E rakodási mód alkalmazása feltételezi a feladó és vasútvállalat közötti megállapodást, amely kizárja a to-

vábbításban részt vevő vasútvállalatok felelősségét a 4 ütközős, állandó kapcsolás fölötti 40 cm minimális 

védőtávolság be nem tartására visszavezethető károkért. 

 

A rakomány 

 Személygépkocsik és kishaszonjárművek legfeljebb 

2200 kg tömeggel. 

- A jármű ponyvájának, vagy takarásának zárt-

nak, vagy rögzítettnek kell lennie, 

- az antennákat be kell süllyeszteni, le kell szerel-

ni, vagy le kell hajtani, 

- a motor akaratlan beindulását meg kell előzni, - 

a kerékabroncsokat üzemi nyomásra fel kell töl-

teni. 

 

A kocsi kiválasztása 

 Kerékelőtétrendszerrel felszerelt autószállító kocsik 

 

Rakodási mód 

 A járműveket 

- a kocsi hosszirányában kell felrakodni 

- A rögzítőfékeket be kell húzni és a váltókat 

mindig első fokozatba, vagy hátramenetbe, il-

letve automata váltó esetén parkolófokozatba 

kell kapcsolni. 

- A kerékelőtéteket amennyire lehetséges kere-

keknek kell fektetni. 

A sérülések elkerülése érdekében a járművek között 

elegendő szabad teret kell biztosítani;  

ez függ: 

- a kerékelőtét fajtájától 

- a szállítandó járművek műszaki jellemzőitől. 

 

A kocsik szilárd részei és a járművek közötti szabad 

tér hosszirányban mintegy 10 cm legyen. 

Távolság olyan járművek között, amelyek közül az 

egyik a rövid-, vagy tartós kapcsolat (4 ütköző) fö-

lött, ill. után helyezkedik el, legalább 26 cm. (lásd 

alábbi ábra.) 

 
 A járművek teteje és a vasúti kocsi felső rakodószint-

jének alja között legalább 8 cm szabad távolság álljon 

rendelkezésre. 

 

Rakodási példa:      
7 

81-101-11 

 
Légtömlős kerekes járművek legfeljebb 2200 kg-os tömeggel 



 

 

Biztosítás 

 A járműveket a következő három lehetőség egyike 

szerint kell rögzíteni. 

 
 

 Azokat a járműveket, amelyeket rövid- vagy tartó 

kapcsolat fölé raktak be, csak az egyik tengelyt sza-

bad 4 kerékelőtéttel biztosítani. 

Kiegészítő adatok 

A teherelosztás és rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 lapokat. 

A nem használt előtét-ékeket rögzíteni kell. 

A tartós kapcsolat (4 ütköző) fölé illetve mellé rakodott járművek sérüléséért a feladó vállal minden felelőssé-

get. 

 

Értesítés egy rakodási példáról 

 

Eltérés a Rakodási szabályok 2. kötet 7.5 pontjától: 

A tartós kapcsolat (4 ütköző) fölé és ezek mellé rakodott járművek között a távolság a 40 cm helyett csak 26 

cm. 

A járművek összes sérüléséért a feladó viseli a felelősséget. 

 

Rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Az ütköztetési próbát nem végezték el. A Románia és Belgium közötti próbaszállítást eredményesen elvégez-

ték. 

 

A rakodási példa melyet elfogadott: RCH, RCR, DB Schenker Rail, B CARGO, SNCF FRET, CFR 

MARFA; GYSEV 

 

Kiadó vasútvállalat: ÖBB 

 

Rakodási példa: 
7 

 
81-001-11 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
7 

 
81-101-10 

   



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Legfeljebb 5000 kb tömegű és üzemi nyomásra fel-

töltött, legfeljebb 1000 mm átmérőjű légtömlős kere-

kes gépjárművek. 

 

A kocsi kiválasztása 

Különleges építésű, állandó rövidkapcsolású pőre-

kocsi hullámlemez padlóval (Laadkks típus) rúdfor-

májú, oldalsó csúszósíneken rögzített és a hullámle-

mez padlón blokkolható kerékelőtét-ékekkel felsze-

relve 

 

Rakodási mód 

A járműveket hosszirányban kell a rakfelületre felra-

kodni, kéziféket be kell húzni, vagy a hajtóművet a 

legalacsonyabb fokozatba kell kapcsolni, vagy blokkolni kell.  

 

A rövidkapcsolat fölötti rakodás engedélyezett. 

 

Az ékeket kb. 45°-os szögben kell a kerekeknek fektetni és a hullámlemez padlón rögzíteni.  

 

A felrakodott járművek között hosszirányban legalább  

20 cm 10 cm 

kell szabadon hagyni. 

 
Biztosítás 

Minden legfeljebb 3,1 m tengelytávolságú és legfeljebb 4000 kg össztömegű járművet 4 ékkel kell biztosí-

tani. 

- minden egyes gördülési irányban 2-t, a fékezett tengely kerekeinek (2 db minden egyes keréknél) 

fektetve, vagy 

- az első és hátsó tengely minden egyes kerekénél 1 (kivéve a rövidkapcsolat fölé rakodott járművek 

esetében), gördülési irányonként 2 éket kell elhelyezni. 

Minden 3,1 m-nél nagyobb tengelytávolságú járművet 6 ékkel kell biztosítani, melyekből 4-et a befékezett 

tengely kerekeinél és 2-t a másik tengely külső oldalán kell elhelyezni. 

Dupla tengely esetében engedélyezett a 4 ék tengelypár kerekénél történő rögzítése, 2-t minden gördülési 

irányba elhelyezve. 

Rakodási példa:      
7 

83-101-01 

 
Legfeljebb 5000 kg tömegű gépjárművek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Azon 3,1 m-nél nagyobb tengelytávolságú járműveket, melyeket a rövidkapcsolat fölé rakodtak, legalább 

6 ékkel kell biztosítani, melyekből 4-et fékezett- és 2-t a másik tengelynél kell elhelyezni. A 4000 kg felet-

ti sajáttömegű járműveket 8 ékkel kell biztosítani, 4-gyel minden gördülési irányban. 

 

A rövidkapcsolat fölé rakodott járművek nem fékezett tengelyeinél elhelyezett ékeket, 

- az oldalsó csúszósínekhez képest kb. 35°-os szögben, 

- hosszirányban a kerekekhez képest kb 5 cm távolságban  

kell elhelyezni. 

 

Kiegészítő adatok 

A használaton kívüli ékeket (üres kocsik esetén is) a rakfelületen kell rögzíteni. Szintén megengedett az 

ékek támaszkodó lábaikkal csúszósínre helyezése.  

 

Eltérés a RIV, II melléklet 1. kötetétől 

5.6.3. pont  alpont: A legfeljebb 3,1 m tengelytávolságú gépjárművek gördülési irányonként csak két 

ékkel vannak biztosítva. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerint ütköztetési kísérletnél 

Legerősebb- és ellenirányú ütközés: 8,35 km/h 

Az ékek nem mozdultak el és a járművek sem ugrották át azokat. 

 

 

Értesítés egy rakodási módjól 

 

Rakodási példa melyet elfogadott:  

HSH, GySEV, ŽRS, PKP, BDŽ, CFR, ČD, MÁV, ŽSR, BLS, FNME, MŽ, AAE, JŽ, CH, GC (SJ), 

TCDD, NSB, HŽ, SŽ, DB, ÖBB, CFL, FS, NS, SBB/CFF, DSB, SNCF, SNCB/NMBS, ZHB 

 

Kiadó vasútvállalat: FS 

 

Trenitalia  

Divisione Cargo 

 

 

Rakodási példa: 
7 

 
83-001-01 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hajók 

 

 

 

fenntartva 



 

 

 
 

 

 

 

 

A kombinált forgalom  

szállítóegységei 



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Egymástól 20’, 30’ távolságban lévő rögzítőelemekkel felszerelt üres felfogó kádak, helyhez kötött gyűjtő 

tartályként az átrakó állomásokon a sérült tartálykonténerekhez 

A kocsi kiválasztása 

a) 22-es és 86-os hosszúsági csoportszámú cserefelépítmények (UIC 592-4) szállítására alkalmas 

hordozókocsi 

b) Fapadlós pőre kocsi rakoncákkal (K…, L…, R…, S…) 

Rakodási mód 

A felfogó kádakat 

(L = 7148 mm, B = 2690 mm, H = 1616 mm, G = 2,1 tonna) hosszirányban kell felrakodni 

(L = 10424 mm, B = 2690 mm, H = 1616 mm, G = 4 tonna) ) hosszirányban kell felrakodni 

(L = 10424 mm, B = 2690 mm, H = 1846 mm, G = 4 tonna) ) hosszirányban kell felrakodni 

 Pőre kocsira rakodás esetén a homlokfalakhoz, homlokrakoncákhoz képest legalább 

 50 cm |  0 cm 

szabad teret kell hagyni. 

 
Biztosítás 

a) hordozókocsin 

a kocsi részét képező rögzítőtüskékkel, vagy elfordítható reteszekkel (twist-lock), melyeknek a 4 

rögzítőelembe kell illeszkedniük. A felfogó kád alatti rögzítő tüskéket és elfordítható reteszeket nem 

szükséges lehajtani, ill. lesüllyeszteni. 

b) pőrekocsin  
legalább 30 x 8 x 8 cm méretű oldalsó vezetőfákkal, melyeket egyenlént 3 szöggel (Ø 5 mm) kell 

rögzíteni. A széllökések hatására bekövetkező leesés vagy ledőlés elkerülése érdekében a felfogó 

kádakat valamennyi oldalrakonca felállításával, vagy kikötözéssel (szakítóerő legalább 1400 daN) kell 

biztosítani. 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Ütköztetési próbát nem végezték el, mert e rakodási mód egyenértékű a konténerekre vagy cserefelépítmé-

nyekre vonatkozó rakodási móddal. 

Rakodási példa:      
9 

2180-001-16 

 
Felfogó kád 



 

 

Értesítés új rakodási módról:  

Rakodási példa mely elfogadott: valamennyi vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Intermodal 

Mainz, 31.08.2016 

 

Rakodási példa: 
9 

 
2180-001-16 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
9 

 
80-001-00 

   



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

DB konténer ömlesztett áru közúti- és vasúti szállítására,  

emelési pontokkal különleges teherkocsi általi- és 

megfogási helyekkel emelővillás targonca általi átrakáshoz 

Műszaki adatok: 

 hosszúság : 2500  mm 

 szélesség :  1940  mm 

 magasság :  2014  mm 

 térfogat : 7,4  m3 

 sajáttömeg : 910  kg 

 megengedett össztömeg:  12,5  t 

A kocsi kiválasztása 

Legfeljebb 2700 mm szélességű fapadlós pőrekocsi, alacsony homlok- és oldalfalakkal (pl.: Res) 

Rakodási mód 

Az ömlesztett áru szállító konténereket csúszást lehetővé téve, hosszirányban egyenletesen elosztva,  

a kocsi keresztirányába állítva, egyenletesen elosztva kell felrakodni,  

A homlokfalakhoz képest legalább 

70 cm 0 cm 

teret kell szabadon hagyni. 

 
Biztosítás 

- A kocsi hosszirányában : 

a kocsi homlokfalaival 

- A kocsi keresztirányában : 

a kocsi oldalfalaival 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt 

Az oldalrakoncákat le kell hajtani 

A DB ömlesztett áru szállító konténerek ponyvával letakarhatók, ezáltal időjárásra érzékeny áruk szállításá-

ra is alkalmassá válnak. 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Legerősebb összeütközés : 10,3 km/h,  

A tárolók menetiránynak megfelelően egyenletesen mozdultak el, elcsúszás: 61 cm 

Rakodási példa:      
9 

2180-002-16 

 
Ömlesztett áru szállítására alkalmas DB konténerek 

 

 

 

 

 



 

 

 

Értesítés új rakodási módról:  

Rakodási példa mely elfogadott: valamennyi vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 
DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Intermodal 

Mainz, 31.08.2016 
 

Rakodási példa: 
9 

 
2180-002-16 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
9 

 
80-001-01 

   



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Konténerek ömlesztett áru közúti- és vasúti szállítására,  

emelési pontokkal különleges teherautó általi- és 

megfogási helyekkel emelővillás targonca általi átrakáshoz 

Műszaki adatok: 

 hosszúság :  2020  mm 

 szélesség :   2930  mm 

 magasság :   2350  mm 

 térfogat :  11 m3 

 sajáttömeg :  910  kg 

 megengedett össztömeg:  12,5  t 

A kocsi kiválasztása 

Fapadlós pőrekocsi alacsony homlok- és oldalfalakkal (pl.: K…, Re…), az oldalfalakon különleges terelő-

lemezekkel felszerelve. 

Rakodási mód 

Az ömlesztett áru szállító konténereket hosszirányú csúszást lehetővé téve egyenletesen elosztva,  

a kocsi keresztirányában, állítva kell felrakodni,  

A homlokfalakhoz képest legalább 

50 cm 0 cm 

teret kell szabadon hagyni. 

 
Biztosítás 

- A kocsi hosszirányában : 

homlokfalakkal 

- A kocsi keresztirányában : 

különleges terelőlemezekkel és a kocsi oldalfalaival 

 
Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1-es rakodási információt 

Az ömlesztett áru szállító konténerek ponyvával letakarhatók, ezáltal időjárásra érzékeny áruk szállítására is 

alkalmassá válnak. 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél: 

Legerősebb összeütközés 9,7 km/h,  

Az ömlesztett áru szállító konténerek a szalasztás irányában 31 cm-t csúsztak el, sem a kocsi, sem a rako-

mány nem sérült meg 

Rakodási példa:      
9 

2180-003-16 

 
Ömlesztett áru szállító konténer („awilog” rendszer) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Értesítés új rakodási módról: 

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

Rakodási példa mely elfogadott: az összes vasútvállalat 

 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Intermodal 

Mainz, 31.08.2016  

 
 

Rakodási példa: 
9 

 
2180-003-16 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
9 

 
80-002-01 

   



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Tricon konténerek (1. kép): 

- Hosszúság 1968 mm x szélesség 2438 mm x magasság 2438 mm 

Quadcon konténerek: 

- Hosszúság1457 mm x szélesség 2438 mm x magasság 2438 mm 

A konténerekkel szemben támasztott követelmények: 

- A sarokelemeknek és a szilárdságnak a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által szabványosí-

tottnak kell lennie 

- érvényes CSC biztonsági tanúsítványt igazoló táblával kell felszerelve lenniük (2. ábra). Meg kell je-

gyezni, hogy a Tricon- és a Quadcon konténerek egymáshoz csak engedélyezett csatlakozókkal (ISO 

konténerekhez alkalmas 1 DX, vagy 1 CX kivitelű SeaLock csatlakozókkal) kapcsolhatók (D = 20’ 

hosszúság, C = 10' hosszúság, X = hivatkozás 0 és 2438 mm közötti magasságra (lásd DIN ISO 688)) 

A konténerek összekapcsolása:  

- 3 db Tricon konténer egy az ISO 20’ konténer-egységbe összekapcsolva, vagy 

- 4 db Quadcon konténer egy ISO 20’ konténer-egységbe összekapcsolva 

- a konténereket SeaLock csatlakozóval kell összekapcsolni (3. kép) 

 2 konténer között 4 db (Tricon konténerek esetén összesen 8 db, Quadcon konténerek esetén összesen 

12 db) 

- a SeaLock csatlakozókat reteszelni kell (4. és 5. kép) 

 

Rakodási példa:      
9 

2180-004-16 

 Tricon-, Quadcon konténerek SeaLock csatlakozóval 20’ ISO konténer-egységekké összekötve 



 

 

 
A kocsi kiválasztása 

Pőrekocsi rögzítőtüskékkel, vagy elforgatható reteszekkel (twist-lock) 20’ konténerek szállításához (Kg…, 

Lg…, Rg…, Sg…) 

Rakodási mód 

- A 3 ill. 4 konténerből kialakított ISO 20’ egységeket 4 rögzítőelemre kell fektetni 

- Az egység alatt fekvő rögzítőtüskéket, vagy elforgatható reteszeket nem szükséges lehajtani, ill. 

lesüllyeszteni és rögzíteni 

Biztosítás 

- a kocsi rögzítőtüskéivel, vagy az elforgatható reteszeivel 

Kiegészítő adatok 

Tehereloszlást, rakszelvény és a rakománybiztosítás végett lásd a 0.1-es, 0.2-es és 0.5 (jelenlegi 9.0.1 rako-

dás irányelv) lapot. 

A fuvarozás előtt a rakszélvény betartását ellenőrizni kell. (adott esetben rendkívüli küldeményként keze-

lendő) 

A küldemény nem szalasztható és nem ütköztethető más küldeményekre. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Az ütköztetési próbát nem végeztek, mivel a felépítmények CSC táblával (biztonsági tanusítvány) rendel-

keznek. 

A 2008 óta végrehajtott belföldi szállítások során semmilyen rendellenességet nem tapasztaltak. 

 

Értesítés egy rakodási módról: 

Rakodási példa mely elfogadott: valamennyi vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Intermodal 

Mainz, 31.08.2016 
 

Rakodási példa: 
9 

 
2180-004-16 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
9 

 
80-001-14 

   



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

20’ ISO-konténer, 

2 20’ ISO-konténer egy 40’ ISO konténer-egységgé összekötve 

Egy íj módon képzett 40’ ISO konténer-egység össztömege nem lehet nagyobb, egy 40’ ISO konténerénél. 

A teherelosztásnak mindkét 20’ ISO konténeren és mindkét 20’ ISO konténerben egyenletesnek kell lennie. 

 

Konténerekkel szembeni követelmények: 

- A sarokelemeknek és azok szilárdságának a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által szabvá-

nyosítottnak kell lennie. 

- Érvényes CSC táblával (biztonsági tanusítvány) kell rendelkezniük 

 

Kapcsolóelemek: 

- Vízszintes elforgatható reteszek (Twistlock 1-3. kép), Duralock DL-1046 kapcsolók, vagy hasonló e 

felhasználási célra tanúsítvánnyal rendelkező egyéb kapcsolók, 

- konténer között 4 vízszintes kapcsoló (Twistztlock) szükséges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakodási példa:      
9 

2180-001-17 

 
20’ ISO konténerek vízszintes elforgatható reteszekkel (Twistlock) 40’ ISO konténer-

egységekké összekötve 

Reteszelt állás= reteszelőkar függőleges 

állásban és a reteszbe benyomva 



 

 

A kocsi kiválasztása 

Konténerszállító hordozókocsi  kocsitípus jellel. 

 

Rakodási mód 

- A két 20’ ISO konténerből összeállított 40’ ISO konténer-egységet 4 rögzítőelemre kell fektetni.  

- Az egység alatt lévő, használaton kívüli rögzítőtüskéket le kell hajtani. 

 

Biztosítás 

- A kocsi rögzítőtüskéivel 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás, rakszelvény és rakománybiztosítás végett lásd a 0.1, 0.2 rakodási információkat és a 9.0 és 

9.0.1 rakodási irányelveket 

A fuvarozást megelőzően a rakszelvény betartását ellenőrizni kell (adott esetben a továbbítás rendkívül kül-

deményként történhet). 

A küldemény nem szalasztható és nem ütköztethető. 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél: 

Az ütköztetési próbát szükségtelen végrehajtani, mivel a felépítmények CSC (biztonsági tanúsítvány) táblát 

viselnek és csak vízszintes elforgatható reteszek (twistlock) alkalmazhatók, melyek alkalmasságát a minden 

egyes gyártó vizsgálni- és az alkalmasságról tanúsítványt kiadni köteles. 

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

Rakodási példa, melyet elfogadott: valamennyi vasútvállalat 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Intermodal 

Mainz, 01.05.2017 

 

Rakodási példa: 
9 

 
2180-001-17 



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Laza ömlesztett áru szállító felépítmények, 2 vagy 3 részből egy egységgé szerelve és konténerszállító 

kocsira rakodva 

A felépítmények méretei : 

 Elülső konténer 

(fogantyú nélkül) 

Elülső konténer 

(fogantyúval) 

Középső konténer 

Hossz (mm) 6153 6553 6133 

Szélesség (mm) 2950 2950 

Magasság (mm) 820 820 

A konténerek tömege : 

 Üres (kg) rakott (max. kg) 

Elülső konténer 3540 23330 

Középső konténer 3260 23330 

 sajáttömeg rakott max. össztömeg 

A felépítmények sorozatszámai: 

- Elülső konténer : VARP 11001-5 ; VARP11003-1 

- Középső konténer : VARP 21002-3 

 

A kocsi kiválasztása 

2 vagy 4 tengelyes konténerszállító hordozókocsi 

 

Rakodási mód 

A felépítményeket 

egy csapszeg – anya kapcsolattal kell összefogni, 

és közvetlenül a kocsi rögzítőtüskéire kell rakodni 

 

A rögzítőtüskék száma oldalanként : 

- 2 tengelyes kocsinál : 4 rögzítőtüske 

- 4 tengelyes kocsinál : 6 rögzítőtüske 

 

Rakodási példa:      
9 

2184-001-16 

 
Felépítmények laza ömlesztett áru szállításához 

 

 

 



 

 

Biztosítás 

Mind hossz-, mind keresztirányban is a kocsi konténer rögzítőtüskéi által 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 lapot 

A felépítmények csak azok tulajdonosának hozzájárulását követően emelhetők le, ill. rakodhatók fel a 

kocsira. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél  

10 km/h feletti sebességgel, rakott konténerekkel végzett ütköztetési próbát követően sem a felépítmények, 

sem a hordozókocsi nem sérült és nem is deformálódott. 

A vizsgálat az UIC 592-3 döntvény szerint zajlott. 

A rakodási próba és a próbafutás során több, mint két év alattemlítésre méltó felépítmény-, vagy 

kocsisérülés sem történt. 

 

Értesítés új rakodási módról:  

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo Nederland NV 

 

Rakodási példa mely elfogadott: valamennyi vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat: NS/Railion NL 

 

DB Cargo Nederland NV 

QSHEC 

Utrecht, 31.08.2016 

 

Rakodási példa: 
9 

 
2184-001-16 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
9 

 
84-001-04 

   



 

 

 

 

 
Értesítés egy rakodási módról 

melyet a 3. kötet nem tartalmaz 

 

Rakomány 

 

Halmazba rakodott nagy konténerek 

Halmazba rakodott cserefelépítmények 

 

 

 

 

Rakodási példa, melyet elfogadott 

Minden RIV partnervasút összes vasútvonalán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
9 

 
87-002-82 

   

Rakodási példa:      
9.1 

87-002-96 

 



 

 

A RIV, II. melléklet, 1. kötet előírásainak keretében ajánlott: 

 

1. A kocsi kiválasztása 

1.1 Nagy konténerek és cserefelépítmények szállításához alkalmas pőrekocsi (lásd TR2 E2 Nr.2. számú 

általános útmutatót) 

1.2 Minden rögzítőtüske nélküli kocsinak rakoncával felszereltnek kell lennie. 

 

2. Áru csomagolása 

2.1 Az egymásra rakott nagy konténereknek vagy cserefelépítményeknek üresnek és azonos 

hosszúságúnak kell lenniük 

2.2 Az egymásra rakott nagy konténereket vagy cserefelépítményeket rendszerint 4 forgatható retesszel 

(twist lock) kell rögzíteni. 

2.3 Ha forgatható retesz (twist lock) nem áll rendelkezésre, a nagy konténereket és cserefelépítményeket 

egymással az alábbiak szerint össze kell kötni : 

2.3.1 4db azonos, az SNCF által engedélyezett és a feladó által szállított rögzítő darabbal 

2.3.2 és egy feszes és tartósan csomózott lekötéssel 

2.4 Minden rögzítő darab egy négyszög alakú acél lemezből és mindkét oldalára szimmetrikusan 

felhegesztett rögzítőtüskéből áll(lásd 5. rajz). Az egyik rügzítőtüskét az alsó rakomány felső 

sarokelemébe, a másik rögzítőtüskét a felső rakomány alsó sarokelemébe kell illeszteni. 

 

3. Rögzítés 

3.1 A 2. pontban említettek szerint halmazba rakodott nagy konténereket vagy cserefelépítményeket egy 

egységnek kell tekinteni. 

3.2 Ezeket az alábbiak szerint kell biztosítani: 

3.2.1 a kocsi rögzítő tüskéi által – amennyiben a kocsi fel van azzal szerelve – amelyek a nagy 

konténerek vagy cserefelépítmények alsó sarokelemeibe illeszkednek, 

3.2.2 egyébként vezetősínek és a rakoncák felállítása által. 

 

4. Kiegészítő adatok 

A továbbítási feltételeket a nagy konténerek vagy cserefelépítmények peremmagassága és a szállító 

kocsi tulajdonságai határozzák meg (lásd a TR2 E2 2. számú általános útmutatót.) 



 

 

5. Vázlat az engedélyezett rögzítő darabról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakodási példa: 
9.1 

 
87-002-96 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Kombinált forgalom szállítóegységei (ÚTI) 

A kocsi kiválasztása 

0. A szállítóegységek: 

1.1. különleges építésű (rögzítőtüskékkel felszerelt kocsi, zsebes kocsi…), 

1.2. vezetőfával felszerelt padlós kocsi, 

1.3. normál építésű, rakoncás 

kocsikra rakodhatóak 

 

Rakodási mód 

2. A rakomány elosztása: 

Ha a rakomány nem osztható el úgy, hogy a kerekek illetve a forgóvázak azonos mértékben legyenek 

terhelve, biztosítani kell az alábbi feltételek betartását: 

- a kerékpáronkénti (vagy forgóvázankénti) tömeg nem lépheti át az alábbi hányadost: 

 

sajáttömeg + figyelembe veendő terhelési határ 

kerékpárok (vagy forgóvázak) száma 

 

- kéttengelyes kocsi esetén a tengelyterhelésének hányadosa nem haladhatja meg a 2:1 arányt 

- forgóvázas kocsi esetén a forgóvázterhelések hányadosa nem haladhatja meg a 3:1 arányt 

- egy kerékpárhoz tartozó kerék terhelésének hányadosa nem haladhatja meg az 1,25:1 arányt (C 

kategóriás pálya esetén a kerékterhelés nem haladhatja meg a 11,1 tonnát) 

A kocsira feliratozott nagy tömegű koncentrált terhelésekre vonatkozó maximális érték (kis abc tábla) 

nem túlléphető. 

2.1 rakodás rögzítőtüskékkel felszerelt kocsira 

2.1.1. 60’ rakományhossz esetén a legkönnyebb egységeket a kocsi végein kell elhelyezni 

2.1.2. 60’ rakományhossz alatt az egységeket lehetőleg a kocsi közepére kell elhelyezni, a kocsi 

közepén elhelyezett nehéz rakományegységekre vonatkozó megengedett határértékeket (kis 

abc tábla) be kell tartani 

2.2. Fogóvázas padlós kocsi vezetőfákkal, 

2.2.1. A rakományegység alapfelület szélessége nem haladhatja meg a 8’ (2,44m)-t. 

2.2.2. A rakomány hossza nem haladhatja meg a 60’-t 

2.2.3. a rakományegységeket lehetőleg a kocsi közepére kell elhelyezni, miközben a kocsi köze-

pén elhelyezett nehéz rakományegységekre vonatkozó megengedett határértékeket (kis abc 

tábla) be kell tartani. 

2.3. Független tengelyes padlós kocsi vezetőfákkal 
2.3.1. A rakományegység alapfelület szélessége nem haladhatja meg a 8’ (2,44m)-t 

2.3.2. A rakomány hossza nem haladhatja meg a 40’-t 

2.3.3. 2 db egyenként 20’ hosszúságú egység (ill. azzal összehasonlítható egységcsoportok) rako-

dása esetén, minden egyes szállítási mód esetében az alábbi határértékeket kell betartani, 

hogy elkerüljük a legkisebb terhelésű kerékpár blokkolását: 

 minden egység (illetve csoport) tömegének 4 és 14 tonna között kell lennie, ha a rak-

súlyváltó átállási tömege 20 t és a kocsit annak össztömege alapján „rakott” állásban 

kell fékezni. 

Rakodási példa:      
9.1 

87-001-03 

 Kombinált forgalom szállítóegységei (UTI) 



 

 

 minden egység (illetve csoport) tömegének 5 és 14 tonna között kell lennie, ha a rak-

súlyváltó átállási tömege 22 t és a kocsit annak össztömege alapján „rakott” állásban 

kell fékezni. 

 két 20’ üres, vagy egy 20’ üres egységet és egy kis mértékben rakott egység ugyanarra 

a kocsira rakodható anélkül, hogy a két fent említett pontot be kellene tartani feltéve, 

hogy a kocsi bruttó tömege alapján a „rakott” fékállás átállítása nem előírt.  

2.3.4. A kocsi mindkét végén lévő rakoncák függőleges helyzetben kell állítani 

2.3.5. A kocsi közepére rakodott 20’ egységnél a kocsi közepén elhelyezett nehéz rakományegy-

ségekre vonatkozó terhelési határ a megengedett össztömeg szigorú betartása mellett kivéte-

lesen 24 tonnára emelhető. A megfelelő jelölés hiányozhat. 

2.4. Normál építésű független tengelyes kocsik esetén 

2.4.1. A 2.3.2 - 2.3.5 pontban lévő előírások érvényesek. 

2.5. Normál építésű forgóvázas kocsik esetén 

2.5.1. Ha a kocsi rakodógerendákkal felszerelt, akkor azoknak lehajtott (hatástalan) alapállapotban 

kell lenniük 

2.5.2. A rakomány hossza: 

 Rs, Res kocsin (SNCF-kód: R80/R90) a 60’-t, 

 Rmms kocsin (SNCF-kód: R10) a 40’-t 

nem haladhatja meg. 

Biztosítás 

3. Biztosítás 

3.1. A rögzítőtüskés különleges építésű kocsira rakodott, sarokelemekkel felszerelt szállítóegységeket 

kizárólag a sarokelemekbe vezetett rögzítőtüskék biztosítják. 

3.2. A vezetőfákkal felszerelt kocsikra rakodott szállítóegységeket keresztirányban vezetőfák biztosít-

ják. A szállítóegységek hosszirányban nincsenek ékelve. (lásd 4. pont) 

3.3. Normál építésű pőrekocsira rakodott szállítóegységeket oldalirányban padlóra szögezett vezető-

fákkal  kell biztosítani. A hosszirányú elcsúszás csak akkor kell korlátozni, ha a kiálló részek 

védelme  azt szükségessé teszi. 

3.4. Halmazba rakott pőrekonténerek esetében a felső konténer lehajtott homlokfalait ebben a hely-

zetben kötésekkel kell biztosítani. E kötéseknek a felső pőrekonténer minden lehajtott falát a ko-

csin láthatóan biztosítani kell. A rögzítéshez megfelelően megfeszített, 1400 daN szakítóerejű (9. 

jelentés) műanyag- vagy szövött hevedert kell használni. 

Kiegészítő adatok 

4. Megelőző intézkedések erős széllökések általi leborulás ellen 

4.1. Az összes vonalra vonatkozó intézkedések (RIV előírás) 

Az üres, vagy rakott, 3 méterenként 1200 kg-ot meg nem haladó össztömegű szállítóegységeket, 

melyeket normál építésű, ill. vezetőfákkal ellátott padlós kocsikra rakodtak, leborulás ellen ke-

resztirányban az összes rakonca felállításával, vagy ha ez nem lehetséges kötésekkel kell biztosí-

tani. 

Az üres, vagy rakott, 3 méterenként 800 kg-ot meg nem haladó össztömegű szállítóegységeket, 

elsősorban rögzítőtüskés kocsikra kell felrakodni. Amennyiben e szállítóegységeket (normál épí-

tésű, vagy vezetőfás) padlós pőrekocsira rakodták fel, akkor azokat keresztirányban az összes ra-

konca felállításával és kötésekkel kell biztosítani. 

4.2. Kiegészítő intézkedések szállítóegységek továbbításához erős szélhatásnak kitett vonalakon (1) 

(2) (RIV előírás) 

Az üres, vagy rakott, 3 méterenként 1200 kg-ot meg nem haladó össztömegű szállítóegységeket, 

melyeket normál építésű, ill. vezetőfákkal ellátott padlós kocsikra rakodtak, leborulás ellen ke-

resztirányban az összes rakonca felállításával, és kiegészítőleg kötésekkel kell biztosítani. 

Az 5. oldalon található táblázatban megtalálhatóak az egyes esetekben rögzítőtüske nélküli ko-

csikra vonatkozó rendelkezések.  

4.2.1 Narbonne – Perpignan szakaszra vonatkozó különleges rendelkezések 

A Narbonne – Perpignan (észak-déli) és (dél-északi) vonalain különleges helyi intézkedések 

vannak hatályban, melyeket regionális vagy helyi előírásokban és utasításokban rögzítettek. 

4.3. A kombinált forgalom szállítóegységek biztosítására vonatkozó rendelkezések kiterjednek az 

összes hasonló méretű és tömegű egységekre, mint például dobozok, bungalók, szerelt barakkok 

is. 



 

 

Padlós, rögzítőtüske nélküli kocsikra rakodott kombinált szállítóegységek (UTI) biztosítása erős szélhatással 

szemben 

Kocsik 

 

Vonalak 

Padlós kocsik 

Kocsik vezetőfákkal felszerelt és normál építésű kocsik (Ks, R…, L…) 

Üres vagy megrakott szállítóegység (ÚTI): 

Összes vonalon ≤ 800 Kg / 3 m hossz: rakoncák és kötések 

≤ 1200 Kg / 3 m hossz: rakoncák vagy kötések 

Erős szélhatásnak kitett 

útvonalakon (1)(2)(3) 

(felsorolt vonalak) 

≤ 1200 Kg / 3  m hossz: rakoncák és kötések 

 

(1)  

- NARBONNE / TARASCON 

- VILLENEUVE LES AVIGNON / MIRAMAS (érintve CAVAILLON) 

- TARASCON / MARSEILLE (érintve ROGNAC és PORT DE BOUC) 

- MIRAMAS / CARNOULES 

- AVIGNON / TARASCON 

- ELNE / LE BOULOU PERTHUS 

- PORTBOU / NARBONNE 

(2) 

- NARBONNE / PERPIGNAN 

(2) A NARBONNE – PERPIGNAN útvonal egy speciális eset a táblázat szempontjából, mert a helyi külön-

leges intézkedések alkalmazandók. 

 

 



 

 

 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa mely elfogadott: RIV partnervasutak valamennyi vasútvonalán 

 

Kiadó vasútvállalat: SNCF 
 

 

Rakodási példa: 
9.1 

 
87-001-03 

 



 

 

 

  

A rakomány 

 jelölést viselő, vagy anélküli kódolt cserefelépítmények 

 

A kocsi kiválasztása 

 kiegészítő feliratot viselő zsebeskocsi 
 

Rakodási mód 

- A legfeljebb 40’ hosszú,  feliratot viselő, vagy anélküli, kódolt cserefelépítmény korlátozások 

nélkül rakodható a,b,c,d,e,f,g,h,i rendszer kódú zsebeskocsira. 

- Legfeljebb 40’ hosszú,  feliratot viselő, vagy anélküli, 2500 mm-nél szelesebb kódolt 

cserefelépítmény, melynek egy „letöréssel” (vörös vonal) a rögzítőelemek tartományában olyan a 

kiképzése/méretei, mint egy 2500 mm széles cserefelépítményé, korlátozás nélkül rakodható minden 

zsebeskocsira.  

   
- Felső sarokelemekkel felszerelt kódolt, halmazolható, ezáltal CSC táblával is ellátott cserefelépítmé-

nyek minden zsebeskocsin korlátozások nélkül fuvarozhatók. 

 

- Kódolt, felső sarokelemek nélküli, nem halmazolható ezáltal CSC tábla nélküli, de az alábbi jelölést 

viselő cserefelépítmények minden zsebeskocsin korlátozások nélkül fuvarozhatók. 

 
 

- Legalább 40’ hosszú, az alábbi feliratot viselő kódolt cserefelépítményeket olyan zsebeskocsin kell to-

vábbítani, melyek a külső hossztartókon közbenső támmal vannak felszerelve és azok hatásos helyzet-

be vannak állítva. 

 

Rakodási példa:      
9 

2182-101-20 

 

Zsebeskocsira rakodott  kiegészítő jel nélküli kódolt cserefelépítmények 

 

 



 

 

 Kódolt, legalább 40’ hosszú, az alábbi feliratot viselő, vagy anélküli ponyvás cserefelépítményeket 

olyan zsebeskocsin kell továbbítani, melyek a külső hossztartókon közbenső támmal vannak 

felszerelve és azok hatásos helyzetbe vannak állítva. 

 
 

- Az alábbi feliratot viselő kódolt cserefelépítmények semelyik zsebes kocsin nem továbbíthatóak. 

 
 

Biztosítás 

- A cserefelépítményt 4 rögzítőelemre kell fektetni. 

- Amennyiben egy cserefelépítmény több, mint 4 rögzítőelemmel van felszerelve, a vasúti szállítás során 

mértékadó rögzítőelemeket élére állított sárga, vagy vörös háromszöggel, vagy a sarokelemek kont-

rasztszínnel vannak megjelölve. Amennyiben a cserefelépítményen nincs ilyen jelölés, akkor egyszeri 

szállításra a teherhordó oszlopok alatti rögzítő emelemeket kell használni.  

 
 

- Zsebeskocsira rakodás esetén a középső alátámasztásokat hatásos helyzetbe kell állítani. 

- A cserefelépítmény alatti további, nem szükséges rögzítő tüskéket, vagy elforgatható reteszeket (twist 

lock) le kell hajtani, ill. süllyeszeni és rögzíteni kell. 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás végett lásd a 0.1 rakodási információt. 

A kocsira kiadott rakodási sémát be kell tartani. 

 

Eltérések az UIC Rakodási szabályoktól 

Az UIC Rakodási szabályok 2. kötet 9.1 irányelvben foglaltaktól eltérően jelölést nem viselő cserefel-

építmények rakodása zsebes kocsira. 

 

 

Értesítés egy rakodási módról 

Rakodási példa melyet elfogadott:  

CFL cargo DE, CFL cargo DK, Hupac Impresa ferroviaria, SBB Cargo Italia, SBB Cargo, SBB Cargo In-

ternational, SBB Cargo Deutschland, SBB Cargo Nederland B.V., Rail Cargo Austria, ASTOC, Rail Car-

go Hungaria, CD Cargo, CD Cargo PL, ZSSK Cargo, DB Cargo, Fret SNCF, LNS Lineas, Lineas De-

utschland, Lineas Italia, Lineas Netherland, Captrain, Mercitalia Rail, CargoNet AS 

 

Kiadó vasútvállalat: CFL Cargo S.A. 

 

Rakodási példa: 
9 

 
2182-101-20 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
9 

 
2182-101-19 

   

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

„r2L 2.1 TWIN 18-36“ típusú hordozó eszköz (üres és halmazba rakodva) 

„r2L 2.1 TWIN 18-36“ típusú hordozó eszköz félpótkocsival megrakodva 

- legnagyobb tömeg 40 300 kg 

- kódolási táblával, vagy anélkül (a kódolási táblán feltüntetett adatok e küldeménykre nem érvényesek) 

Üresen kocsiba helyezett „r2L 2.1 TWIN“ típusú hordozó eszköz fölé cserefelépítmény, konténer, vagy 

2600 mm-nél nagyobb alapszélességű cserefelépítmények rakodhatók. 

Üres hordozó eszköz sajáttömege: r2L 2.1 TWIN 18-36 = 4.300 kg 

 

A kocsi kiválasztása 

Sdggmrs(s) TWIN-II (S158/159, S175/176 típusok) és TWIN III (S198 – S201 típusok) 

 

Rakodási mód 

Példák: 

  

Félpótkocsi r2L TWIN típusú hordkerettel a zsebben támbakkal biztosítva 

 

 

Rövid tartály – félpótkocsi r2L TWIN kereszttartós hordkereten a zsebben Sdggmrs(s) zsebes kocsi 

támbakjával biztosítva 

Rakodási példa:      
9.4 

2182-101-21 

 
„r2L 2.1 TWIN 18-36“ típusú hordozó eszköz/hordkeret 



 

 

 

    

Szállítás üresen – egy, vagy 2-3 darab r2L TWIN hordkeret halmazba rakodva és összekötözve, 4 konténer rögzí-

tőtüskén biztosítva 

 A halmazba rakodott, üres hordozó eszközök szállítása cask szétszerelt rövid félpótkocsi 

emelőgerendával lehetséges! 

 

Biztosítás 

- A felrakodott félpótkocsi biztosítása hossz- és keresztirányban elől a támbakba befogott és reteszelt 

félpótkocsi királycsapszeg, és kiegészítőleg a kerekek tartományában a zsebeskocsi zsebe és a horbózó 

berendezés által történik. 

A félpótkocsi légrugózását ki kell levegőztetni, a kerekeknek befékezett állapotban kell lenniük. 

- A támbakban a királycsapszeg reteszlet állapotáról meg kell győződni.  

- A nyereglemeznek a támbak tartólemezén kell feküdnie. 

reteszelt    nem reteszelt – nem engedélyezett 

 

 

- Kormányékkel felszerelt (kormányozható hátsó tengelyű) félpótkocsik e jellel ellátott 

félpótkocsira nem rakodhatóak:  

 

- Az üres hordozó eszközök biztosítása pőrekocsi üzemben hossz- és keresztirányban 4 rögzítőtüskével, 

halmazba rakodás esetén (legfeljebb 3 darab rakodható egy halmazba) összekötések által, a Kassboh-

rer Transport Technik GmbH használati útmutatójában leírtaknak megfelelően történik. 

- Egy üres, zsebes kocsi zsebében továbított hordozó berendezés biztosítása hosszirányban a kereszttar-

tó, keresztirányban a zsebes kocsi zsebe által történik (az üres hordozó keret fölé konténer, vagy csere-

felépítmény rakodható). 

 A rakodási példa, a rakodási- és a kezelési utasítások legutolsó érvényes változatának mindig 

rendelkezésre kell állniuk és biztosítani kell, hogy a rakodási tevékenység minden esetben azok 

szerint történjen.  

 

Szükség esetén a legfrissebb verzió elérhető az alábbi címen 

www.kaessbohrer.at/files/r2lpublic/index.html 

vagy a lap jobb oldalán látható QR kódon. 

 

QR – kód a r2L / TWIN dokumentumokhoz: 

félpótkocsi 

kormányék 

támbak reteszelés 
félpótkocsi 

királycsapszeg 

MEGJEGYZÉS 

http://www.kaessbohrer.at/files/r2lpublic/index.html


 

 

 

Kiegészítő adatok 

- Teherelosztás végett lásd az UIC Rakodási szabályok 2. kötet, 0.1 rakodási információt 

- Rakományok letakarása végett lásd az UIC Rakodási szabályok 2. kötet 0.3 rakodási információt 

- Ömlesztett áruk végett lásd az UIC Rakodási szabályok 2. kötet, 0.4 rakodási információt 

- Azon vonatok, melyekbe e küldeményeket besorozzák legfeljebb 100 km/h sebességgel 

továbbíthatóak. 

- RCA továbbítás esetén azon eltolható ponyvás félpótkocsikat, melyek az EN12642 szabvány Code XL 

követelményeinek nem felelnek meg, legalább 2 kötéssel (szakítóerő az egyenes ágban legalább 2000 

daN biztosítani kell. A félpótkocsik elülső és hatsó végeitől legalább 10 – 25 cm távolságra egy-egy 

kötést kell elhelyezni. E kötéseket a szállítás közbeni leesés, elveszés ellen biztosítani kell.  

- Azon létrával felszerelt félpótkocsiknak, melyek a feljutást a magasfeszültségű 

vezeték veszélyes tartományába lehetővé teszik, a létra tartományában 

magasfeszültségre figyelmeztető jellel kell ellátva lenniük. 

- A félpótkocsik segédtámasztékainak a berakodást követően szabadnak és 

tehermentesnek kell lenniük. 

- E küldeményeket “rendkívüli küldeményként” kell továbbítani, ahol a kritikus pontok bemérése 

rendkívüli küldeményekre vonatkozó rendelkezések szerint kell történnie. 

 

 

Tájékoztatú egy rakodási módról 

 

Rakodási példa, melyet elfogadott: CFL Cargo SA, CFL Cargo Deutschland, RCA, Gysev Cargo, RCH, 

Lokomotion Rail, RCLG, SBB Cargo, SBBCD, SBBCI, SBB Int., 

SBBCNL,SK 

 

Kiadó vasútvállalat: CFL Cargo S.A. 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint 

lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

 

A rakomány 

Cserefelépítmények, 2600 mm-nél nagyobb alapszélességű cserefelépítmények felhelyezett felsőkerettel 

 

 
Példa: 2600 mm-nél nagyobb alapszélességű cserefelépítmény felsőkerettel 

 

 
Példa: cserefelépítmény felsőkerettel 

 

Rakodási mód 

A cserefelépítményeket, 2600 mm-nél nagyobb alapszélességű cserefelépítményeket a kombi 

hordozókocsikra felrakodva, kombi-vonatokban az azokhoz tartozó kombinált forgalomra megnyitott 

pályaszakaszokon továbbítva. 

Rakodási példa:      
9.1.2 

81-101-15 

 Cserefelépítmények, 2600 mm-nél nagyobb alapszélességű cserefelépítmények felhelyezett felsőkerettel 



 

 

Kocsiegység forgalomban, vagy kocsicsoportonként kizárólag rendkívüli küldeményként továbbítható. 

(Profilvizsgálat) 

A keret részletes jellemzői 

A keret egy egy részből álló erős hegesztett szerkezet. A keret hossza és magassága módosítható. A felépít-

mények kerettel együtt értendő magassága és hossza a vörös kódszámtáblán feltüntetett profilszám felett 

van feliratozva. A keret a felső sarokelemekbe illeszkedve, alakzáróan fekszik fel a felépítményre. A keretet 

a sarkokon csapszegekkel biztosítják. E biztosítás kívülről felismerhető. 

 

 
 

A biztosítás nagyított nézete: 

A csap (vörös nyíl) alakzáróan fekszik a felépítmény 

felső sarokelemében. A (2) csapszeg maga biztosítja a 

csapot és két (3) csavarkötéssel (önzáró anya) van 

biztosítva. 

 
 



 

 

A cserefelépítmények és 2600 mm-nél nagyobb alapszélességű cserefelépítmények kerettel együtt értendő 

méretei az egyes típusok szerint: 

 

Schüttgutbox XXL 

Hossz: 6058 mm (20’) 

Szélesség: 2900 mm (UIC 592 szerinti méret) 

Magasság: 3250 mm (C80) 

 
Schüttgutbox XL 

Hossz: 6058 mm (20’) 

Szélesség: 2900 mm (UIC 592 szerinti méret) 

Magasság: 2789 mm (C34) 

 

 
 

A keret felső élénél mért szélessége 2479 mm 

 



 

 

Kiegészítő adatok 

A kerettel felszerelt 2600 mm-nél nagyobb alapszélességű cserefelépítményeket vörös kódszámtáblával je-

lölik, melyen a feliratozott profilszám (pl.: C 80) adja meg az alkalmazandó kombi profilt. 

 

 
 

Eltérések az UIC döntvényektől 

A kerettel megemelt cserefelépítmények és 2600 mm-nél nagyobb alapszélességű cserefelépítmények meg-

felelnek az UIC 596-6 döntvény által meghatározott kombinált forgalom profiloknak, ugyanakkor a keret 

alapján az UIC 592 döntvénynek megfelelő szabványosított alkalmazási lehetőséggel nem rendelkeznek, 

ezáltal a konvencionális kombinált forgalomban korlátozások nélkül nem alkalmazhatóak. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

E rakományegységek kizárólag zártvonati körülmények közötti továbbítás esetére rendelkeznek engedéllyel. 

 

 

 

Értesítés egy rakodási módról 

 

Rakodási példa melyet elfogadott: 

 

DBSR, CDC, (ZS), (Trenitalia a jóváhagyást megelőzően saját kockázatelemzést kíván végrehajtani), SBB, 

(HZ még vizsgálja), (SZ még vizsgálja), (ZBH), (ZRS), RCH rendkívüli küldeményként, GYSEV, (ZSSK), 

(CFR), (PKP CARGO-nak az infrastruktúrval tisztáznia kell az alkalmazás feltételeit), CFL CARGO rend-

kívüli küldeményként 

 

Kiadó vasútvállalat: RCA 

 

 

Rakodási példa: 
9.1.2 

 
81-101-15 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
9.1.2 

 
81-101-13 

   



 

 

Különleges berendezésekkel felszerelt kocsik 



 

 

 
 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

 

A rakomány 

Csövek, fatörzsek fűrészelt fa és ehhez hasonló áruk 

A kocsi kiválasztása 

Forgóvázas pőrekocsi lekötöző berendezéssel Snps(-x) 719, vagy Sns 727 

Biztosítás 

Különleges heveder hosszabbító a raktér fuvarozási útvonalon mértékadó rakszelvényig történő kihasználá-

sához 

A hevederhosszabbítót annak hurkával a lekötözőberendezés beakasztó részének fogantyújába kell be-

akasztani.  

A heveder hosszabbító másik végén lévő felfüggesztő csapszeget a rakonca erre kialakított részébe kell 

beakasztani. 

 

Rakodási példa:      
100 

2180-001-16 

 
Lekötések meghosszabbítása 

 

 



 

 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás és rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 rakodási információkat. 

A heveder hosszabbító szakítóerejének egyeznie kell a lekötözőberendezés szakítóerejével és a DIN EN 

12195-2 (kötöző heveder) szabvány szerinti címkével kell megjelölve lennie. 

A többszöri felhasználásból adódó terhelhetőség csökkenést erősebb hevederrel kell kiegyenlíteni. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

A szakítóerőt laboratóriumban vizsgálták felül. 

 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa mely elfogadott: minden vasútvállalat 

 

Kiadó vasútvállalat: DB Cargo AG 

 

DB Cargo AG 

Ladungssicherung/Verladeberatung 

Referent Branche Montan 

Mainz, 31.08.2016  

 

Rakodási példa: 
100 

 
2180-001-16 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
100 

 
80-001-04 

   



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Fatörzsek, fűrészelt fa, fakötegek, csövek, acél- és betontartók, acél szőnyegek egyesével, összefogva vagy 

csomagba kötözve 

A kocsi kiválasztása 

Pőrekocsi magas, terhelhető rakoncákkal és lekötöző berendezéssel (ÖBB-Ros) 

Rakodási mód 

A rakományt: 

- szorosan egymás mellé 

- rétegelten vagy nyergelten, 

- rakodógerendáka rakodva és a rakoncáknak fektetve 

 

Biztosítás 

- a rakoncákkal, oldalanként csak 2 rakonca esetén a túlnyúlás a rakonca középvonalán legalább 

30 cm 20 cm 

- olajozott vagy sima bevonatú csöveknél legalább 

50 cm 30 cm 

- halmazonlént legalább 2 lekötéssel 

 

Valamint 

- kerek keresztmetszet esetén 

o a rakoncáknak legalább az átmérő feléig kell érniük, a rakoncák hatásos magassága legalább 10 

cm 

o a nyergelést szimmetrikusan hossztengelyre csúcsosan vagy ívesen kell elkészíteni, miközben a 

hengeres rakományegységek átmérője nem lehet nagyobb a nyerget képző rakomány 

átmérőjénél 

 
- egyéb, más keresztmetszet esetén 

o a rakoncák ható magasságának legalább 10 cm-nek kell lennie, vagy a rakomány magassága 

nem haladhatja meg a rakoncák magasságát 

Kiegészítő adatok 

Teherelosztás, rakszelvény végett lásd a 0.1 és 0.2 lapokat. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Ütköztetési próbát nem végeztek. 

Futópróbák során a rakomány stabil maradt. 

 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa mely elfogadott: az összes UIC vasútvállalat 

 

Kiadó vasút vállalat: ÖBB 

 

Rakodási példa: 
100 

 
81-001-97 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
100 

 
81-001-89 

   

Rakodási példa:      
100 

81-001-97 

 
Fatörzsek, csövek, tartók, szőnyegek 



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Legalább 7/10 szélesség/átmérő viszonyúszámú egyes lemeztekercsek 

A kocsi kiválasztása 

Eltolható tetős kocsi bölcsőkkel és oldalsó rögzítőberendezésekkel (Shimmns) 

Rakodási mód 

Lemeztekercseket nyergelten kell berakodni 

a nyergelt lemeztekercs méretei és tömege ≤ az alsó nyerget képező lemeztekercsek mérete és tömege 

- A bölcsőkbe és a nyergekbe mindig csak 1 lemeztekercs kerülhet. A nyergelt lemeztekercsek nem 

nyúlhat túl a teherhordó lemeztekercsen. A tekercsek külpontossága legfeljebb ± 50 mm lehet. 

- Bölcsőnkénti rakománytömeg : a nyergelt tekercsek egyes bölcsőkre eső tömeg-arányát figyelembe kell 

venni, a megengedett kihasználtságot a rakodási séma és terhelési határtábla adatai szerint kell 

meghatározni. 

A kocsi felépítmény és a nyergelt lemeztekercsek között keresztirányban legalább 150 mm távolságot kell 

tartani. 

Rajz: 

 
Biztosítás 

- a kocsi hosszirányában 

A nyergek hatékony magasságának a nyergelt lemeztekercs átmérő 1/8-ának, de legalább 120 mm-nek 

kell lennie. 

- a kocsi keresztirányában 

A rögzítő berendezéseket olyan szorosan, amennyire lehetséges kell a tekercsek mellé rögzíteni 

Súrlódást növelő alátéteket (µmin. 0,75) kell használni, vagy 

A nyergelt lemeztekercseket a nyerget képező tekercsekkel acélszalaggal össze kell kötni 

Kiegészítő adatok 

A nyergelés a lemeztekercsekre káros nyomást fejthet ki 

A hasított lemeztekercsek, még abban az esetben sem nyergelhetők, ha egymással egy egységgé össze van-

nak kötözve. 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

A rakodási példa az 1. kötet rendelkezéseinek teljes mértékben megfelel 

 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa mely elfogadott: az összes UIC vasútvállalat 

 

Kiadó vasút vállalat: ÖBB 

 

Rakodási példa: 
100 

 
81-002-97 

Rakodási példa:      
100 

81-002-97 

 
Lemeztekercsek nyergelten rakodva 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Hengerelt drót kötegek 

- minden huzalátmérő 

- átmérője : 1100 – 1300 mm 

- hossza : 1400 – 2200 mm 

- tömege : 1400 – 2400 kg 

A kötegek tömörítését különösen gondosan kell elvégezni, úgy hogy a stabilitás biztosítva legyen. Minden 

köteget legalább 4 kötéssel (drót, vagy acélszalag; szakítóerő min. 1400 daN) össze kell fogni, melyeket a 

köteg kerületén egyenletesen kell elosztani. Egy kötés sem lazulhat meg, vagy szakadhat el. 

A kocsi kiválasztása 

Különleges építésű forgóvázas pőrekocsi homlokfalakkal, mechanikusan működtethető ponyvatetővel, vagy 

anélkül. Rilnss-y vagy Rnooss-y típus 

- A fa padlóra rögzített, a rakomány jellemzőihez igazított nyeregállványokkal 

- Eltávolítható, a padlóhoz képest 1620 mm magas oldalrakoncákkal 

A rakoncák felső végét levehető, a homlokfalakhoz rögzített acélláncok kötik össze 

 

Rakodási mód 

A hengerelt drótkötegeket 

 az alsó rétegben közvetlenül nyeregállványokba (13 köteg) 

 a felső réteget nyergelten (12 köteg) 

 a leghosszabb kötegeket az alsó rétegbe kell rakodni 

 az összes köteget a kocsi hossztengelyére szimmetrikusan kell berakodni 

 

 
 

Rakodási példa:      
100 

82-001-04 

 
Hengerelt drótkötegek két rétegben, keresztirányban különleges felépítésű kocsira rakodva 

 

 

 

 



 

 

Biztosítás 

Egyéb biztosítás nem szükséges 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

- Az ütköztetési próbát nem végeztek el 

- A szállítást 2001 óta e módszer szerint végzik 

- Azóta semmilyen esemény nem történt 

 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa mely elfogadott: az összes RIV partnervasút vasútvonalán 

 
Kiadó vasút vállalat:  

 CFL 

 9, Place de la Gare 

 L – 1616 Luxemburg 

 

Rakodási példa: 
100 

 
82-001-04 

 



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

80, 90 és 108 méteres, különböző szabványok szerinti sínek 

 

A kocsi kiválasztása 

A hosszúsín szállító egységeket a Uaeerrs és Uaeeffrrs sorozatú teherkocsik képzik. Egy szállítási egység 6 

kocsiból állnak, az egység elején és végén lévő kocsik „A” típusúak, a középső kocsikból 3 kocsi „B” típusú 

és 1 „C” típusú: 

- „A” típusú kocsik megemelt vezetőfülkével (csak az Uaeerrss sorozaton), a sínek pályára történő 

kirakásához görgős szerkezettel, két távtartóval ellátott, megfelelő rakoncák által megtámasztott 

közbetéttel, oldalsó biztonsági szekrénnyel és oldalsó támfallal (kizárólag az Uaeerrs sorozat 

esetén) vannak ellátva; 

- „B” típusú kocsik két sín támasztékkal, csúszólemezes, megfelelő rakoncák által megtámasztott 

közbetétekkel van ellátva 

- „C” típusú kocsi egy sín támasztékkal csúszólemezes, megfelelő rakoncák által megtámasztott 

közbetétekkel van ellátva és egy (a kocsi középvonalához illeszkedő) támasztékkal , mely 

megfelelő rakoncák által megtámasztott kereszttartóval és az egyes sínek rögzítésére szolgáló 

kapcsokkal van ellátva 

Minden szabványosított sínprofilhoz létezik egy rögzítő kapocs sorozat. 

  

A fent nevezett sorozatok valamennyi kocsija alkalmas 108 m hosszúságú sínek fuvarozására. Azonban kor-

látozott számú, a 35 83 9314 140-149 pályaszám tartománnyal jelölt kocsi csak 80 és 90 méteres sínek szál-

lítása esetén vehetők figyelembe. E kocsik esetében lehetőség van az egyik külső „A” típusú kocsi oldalsó 

biztonsági szekrényeit a szomszédos „B” kocsi további két rögzített helyzetébe mozgatni. 

 

Rakodási mód 

A síneket központosan, legfeljebb 3 rétegben, rétegenként 12 sínt elhelyezve kell berakodni, megengedett 

legmagasabb rakománytömeg a kocsin feltüntetett terhelési határ 85%-a (Rakodási szabályok 1. kötet 5.9-es 

pont); 

 

A kocsi ütközőkészülékei (vagy egyéb rögzített alkatrészei) és a legalsó sínréteg alsó síkja közötti függőle-

ges távolság legalább 5 cm 

 

A 80 és 90 méter hosszú sínek rakodásá-

nak és ellenőrzésének megkönnyítése ér-

dekében az „A” típusú kocsi mind két ol-

dalán az oldalsó biztonsági szekrény kö-

zelében két sárga táblát helyeznek el. 

 

Ezek a táblák jelölik a sínkötegek helyét.  

 

Rakodási példa:      
100 

83-002-04 

 
80, 90, 108 m hosszúságú sínek szállítása különleges építésű kocsin 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Biztosítás 

Mind a kereszt-, mind a hosszirányú biztosítás az „A” , „B” és „C” típusú kocsik részét képező eszközökkel 

történik: 

 

Tartók és rögzítő kapcsok. Az egyes rögzítő csavarokat legalább 

13,5 daNm nyomatékkal kell meghúzni; 

 

A rakoncák közé beágyazott távtartós közbetétek, melyek az 

egyes sínek közötti távolság biztosítása érdekében szükségesek; 

 

Oldalsó biztonsági szekrények és tartófalak 

 

A sínek biztosításához szükséges súrlódási együttható garantálá-

sa érdekében a hordozó- és rögzítő bilincseknek kenőanyagtól 

teljesen mentesnek kell lenniük.  

 

Kiegészítő adatok 
 

A 80 méter hosszú sínek szállítása a szükséges próbák végrehajtásáig 

ideiglenesen nem engedélyezettek. 

 

A vonat végéi megerősítés és az ütköztetéses, vagy szalasztásos elegyren-

dezés szigorúan tilos (a RIV 2000 14. táblázat 1. ábra bárcázás elhelyezé-

se) 

 

A BDZ, EWS, FS, GySEV, HZ, JZ, OBB, PKP, RENFE, GC(SJ), SNCB, 

SNCF, SZ, TCDD vonalain rendkívüli küldeménynek tekintendő; normál 

küldemény a többi társvasútnál. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Ütköztetési próbák helyett a rendkívüli küldemények továbbítási- és futási feltételeinek meghatározása érdekében 

nyílt pályán végeztek futási próbákat. Ilyen típusú szállításokat belföldi körülmények között éveken át, rendelle-

nességek/rendkívüli események nélkül folytattak. 

 

 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa mely elfogadott: az összes RIV partnervasút 

 

Kiadó vasút vállalat:  

Trenitalia S. p. A. 

Divisione Cargo 

Direzione Tecnica 

Firenze 

 

Rakodási példa: 
100 

 
83-002-04 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
100 

 
83-001-02 

   

 

 

 



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

0. A rakomány tulajdonságai: (súly, csomagolás, kötözés, stb.) 

0.1 A rakomány : Kerekes járművek, mezőgazdasági gépek és traktorok 

0.2 Súly: maximum 20 tonna 

1. A kocsi kiválasztása 

Kerekes járművek, mezőgazdasági gépek szállítására szolgáló különleges építésű kocsi 

1.1 Különleges építésű SNCF pőrekocsi, rácsrostélyos padlózattal és előtét-ékekkel (Ldkks) 

1.2 Különleges építésű magán pőre kocsi rácsrostélyos-, vagy hornyolt padlóval és kerékelőtét-ékekkel 

(STVA – GEFCO) 

2. Rakodási mód 

A járműveket építési módtól függően 1 vagy 2 sorban kell felrakodni 

3. Biztosítás 

3.1 SNCF kocsikon a járműveket hosszirányban 4 kerékelőtét-ékkel; keresztirányban oldalirányban 

minden kerék mellett elhelyezett egy kerékelőtét-ékkel kell biztosítani 

3.2 (STVA ill. GEFCO) magánkocsik esetében 4, oldalfával ellátott kerékelőtét-ékkel kell biztosítani. E 

kerékelőtét-ékek merevek vagy lökéscsillapítóval felszereltek is lehetnek. 

3.3 A nem elég stabil eszközöket (pl. szüretelőgép) pótlólag kötésekkel is biztosítani kell 

3.4 Azon járműveket, melyeket egy kétrészes kocsi rövidkapcsolata fölé rakodtak, csak egy tengely 

kerekeinél, legfőképpen a nehezebbnél kell 4 kerékelőtét-ékkel biztosítani. 

4. Rakomány védelme 

A járművek, ill. gépek rögzítőfék berendezését mindig be kell húzni. Azon járműveket, melyek kézifékkel 

nem rögzíthetőek, a meg nem engedett mértékű elmozdulás megelőzése érdekében kerékelőtét-ékekkel és 

lekötözésekkel kell biztosítani. A kötéseket ez esetben úgy kell megfeszíteni, hogy különösen a hosszanti 

igénybevételeket fel tudják venni. 

5. Kiegészítő adatok 

Ezen irányelv rendelkezései abban az esetben érvényesek, ha a kocsik és azok rakománybiztosító 

berendezései rendeltetésüknek megfelelő, jó állapotban vannak és minden biztonsági 

garanciával/tanúsítvánnyal rendelkeznek. 

6. Rakodási rajzok, méretek (fenntartva) 

 

Értesítés új rakodási módról:  

Rakodási példa mely elfogadott: az összes RIV partnervasút valamennyi vonalán 
 

Kiadó vasútvállalat: SNCF 

Rakodási példa: 
100 

 
87-001-96 

 

Rakodási példa:      
100 

87-001-96 

 
Kerekes járművek, mezőgazdasági gépek és traktorok 



 

 

 

 

A RIV II. melléklet, 1. kötet előírásainak keretében ajánlott  

 

0. A rakomány tulajdonságai: (súly, csomagolás, kötözés, stb.) 

0.1 Méretek: különböző kerekes járművek és gépek kerekeken 

0.2 Súly: maximum 2 tonna 

1. A kocsi kiválasztása 

Kerekes járművek, mezőgazdasági gépek és hasonló járművek szállítására szolgáló különleges építésű ko-

csik 
1.1 különleges építésű magánkocsik kerekes járművek biztosítására szolgáló kerékelőtét-ékekkel 

2. Rakodási mód 

A járműveket hosszirányban egymás mögé kell rakodni 

3. Biztosítás 

3.1 Minden kerekes járművet 4 kerékelőtét-ékkel kell biztosítani 

3.2 A nem elég stabil eszközöket (pl. szüretelőgép) pótlólag kötésekkel is biztosítani kell 
3.3 Azon járműveket, melyeket egy kétrészes kocsi rövidkapcsolata fölé rakodtak, csak egy tengely 

kerekeinél, legfőképpen a nehezebbnél kell 4 kerékelőtét-ékkel biztosítani. 

4. Rakomány védelme 
A járművek, ill. gépek rögzítőfék berendezését mindig be kell húzni. Azon járműveket, melyek kézifékkel 

nem rögzíthetőek, a meg nem engedett mértékű elmozdulás megelőzése érdekében kerékelőtét-ékekkel és 

lekötözésekkel kell biztosítani. A kötéseket ez esetben úgy kell megfeszíteni, hogy különösen a hosszanti 

igénybevételeket fel tudják venni. 

 

5. Kiegészítő adatok 

Ezen irányelv rendelkezései abban az esetben érvényesek, ha a kocsik és azok rakománybiztosító 

berendezései rendeltetésüknek megfelelő, jó állapotban vannak és minden biztonsági 

garanciával/tanúsítvánnyal rendelkeznek. 
Az ütköztetési kísérlet során 8 km/h sebességig a járművek nem lépték át a kerékelőtét-ékeket. 

6. Fotók 

 
 

Rakodási példa:      
100 

87-002-96 

 
Kerekes járművek és gépek kerekeken 



 

 

 
 

 
 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa mely elfogadott: az összes RIV partnervasút vasútvonalán 

 

Kiadó vasútvállalat: SNCF 

 

Rakodási példa: 
100 

 
87-002-96 

 



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Ford Mondeo, Renault Safrane, Renault Laguna, Peugeot 307 és 607 

A kocsi kiválasztása 

A nagy-britanniai (komp és Csalagút) forgalomra alkalmas nyitott autószállító kocsik (Laaefs (STVA - TAL 

489) és Laaefs GEFCO) 

Rakodási mód 

A személygépkocsikat az alsó rakodási szintre legfeljebb 150 mm keresztirányú eltolással kell berakodni. 

Az alsó rakodási szinten 3 személygépkocsi rakodható fel a kocsi egyik felére.  

Az alsó rakodási szinten a rövidkapcsolat fölötti személygépkocsit keresztirányban minden esetben középre 

kell rakodni. 

A felső rakodási szinten valamennyi gépjárművet keresztirányban központosan kell elhelyezni. 

Biztosítás 

A személygépkocsik rögzítőfék-berendezését teljesen be kell húzni, a sebességváltót első fokozatba, vagy 

hátramenetbe, ill. automata váltónál parkoló üzemmódba kell kapcsolni. 

A felső rakodási szinten a rövidkapcsolat fölötti személygépkocsit egy tengelynél 4 kerékelőtét-ékkel kell 

biztosítani. 

Az alsó rakodási szintre rakodott gépjárműveket az egyik oldali első- és hátsó kerekeknél minig 2 kerékelő-

tét-ékkel kell biztosítani. 

Kiegészítő adatok 

Az egy kerékpárhoz tartozó kerékterhelés aránya keresztirányban az 1,25:1 arányt nem haladhatja meg. 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Ütköztetési kísérletet nem végezték el. 

A próbafutások kifogás/probléma nélkül zajlottak le. 

 

Értesítés új rakodási módról:  

 
Kiadó vasút vállalat: Fret SNCF 

 

Railion Deutschland AG 

L.REE 23 We 

Mainz, 15.08.2007 

 

Rakodási példa: 
100 

 
87-001-01 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
100 

 
87-001-00 

   

Rakodási példa:      
100 

87-001-01 

 
Személygépkocsik nagy-Britanniai komp- és Csalagút közlekedésre alkalmas kocsikon 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Különböző méretű és tömegű személygépkocsik és kisteherautók, melyek különleges építésű autószállító 

kocsik felső szintjére történő vízszintes rakodáskor rakszelvény túllépést okozhatnak. 

 

A kocsi kiválasztása 

Különleges építésű, kerékelőtétekkel ellátott személygépjármű szállító kocsik, melyek felső rakszintjének 

mindkét vége mozgatható rámpával van felszerelve. (Laes, Les) 

 

Rakodási mód 

A járművet a lehajtott elülső résszel a kocsiközép felé a mozgatható rámpán kell berakodni. 

A mozgatható rámpáknak a támokon kell feküdniük, az üzemeltetési kábeleket enyhén meg kell feszíteni. 

A mozgatható rámpák végein lévő átjáróknak felhajtott állapotban kell lenniük. 

 

Biztosítás 

A járműveket 6 kerékelőtéttel kell biztosítani. 

Mind a két első kereket 2-2 db kerékrögzítő tartja, mindkét menetirányban 1-1 db. 

Az elülső futómű mindegyik kerekét gördülési irányonként 1, összesen 2 kerékelőtéttel kell biztosítani.  

A hátsó futómű mindegyik kereke mögött 1 kerékelőtétet kell elhelyezni.  

Egy kikötözésnek 4 hevederrel, vagy kötéllel (szakítóerő 1400 daN) kell történnie. 

A kötelek vagy hevederek a jármű gyártója által meghatározott pontokon kell a járműhöz és a kocsihoz rög-

zíteni. 

 

Kiegészítő adatok 

A működtető hajtókarokat (amennyiben vannak) le kell plombálni, továbbá a követelményt, hogy a mozgat-

ható rámpát ferde helyzetben kell tartani, egy piktorgramm rakodási konfigurációba történő elhelyezésével 

kell előírni. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Az ütköztetési kísérlet mindkét menetirányban elvégezték: 9 km/h-ig a rakomány nem mozdult el és a keré-

kelőtéteket sem ugrotta át. 

Rakodási példa:      
100 

87-001-02 

 
Személygépjárművek és kisteherautók 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Értesítés egy rakodási módról 

Rakodási példa mely elfogadott: minden RIV vasútvállalat 

 

Kiadó vasút vállalat: FRET SNCF 

 

Rakodási példa: 
100 

 
87-001-02 

 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
100 

 
87-012-96 

   



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Szokványos UIC 596-5 dönvény szerinti, megfogókarokkal emelhető, légrugózású félpótkocsik, melyeket 

az elülső oldalukon a királycsapszegnél oldalsó védelemmel ellátott, a keret hossztartói alatt található 

hosszanti hornyokkal láttak el. (1. ábra) 

A félpótkocsikat a 2a ábra szerinti UIC kódszámtáblával és a 2b ábra szerinti piktogrammal látták el 

1. ábra 

 
2a. ábra 

 
 

2b ábra 

 

Rakodási példa:      
100 

88-001-95 

 
Félpótkocsik 



 

 

 

A kocsi kiválasztása 

Az UIC 571-4 döntvényben meghatározott 1a Sddgkkmss és 1b Sdgmss zsebes kocsik alkalmasak az ilyen 

félpótkocsik felrakodására. Az 1a zsebes kocsik esetében azonban a támbakot el kell távolítani. Az 1b 

kocsik esetében a támbakot el kell tolni a kocsi mellgerendája felé. E félpótkocsik rakodására alkalmas 

hordozókocsik a 3. ábra szerint piktogrammal vannak megjelölve.   

3. ábra 

 
Rakodási mód 

A félpótkocsikat kilevegőztetett rugózással hátul a futóművükkel a padlón a kocsi zsebeibe (4. ábra 2. 

pont), míg elől a kocsin elhelyezett rögzítőtüskékkel ellátott felfekvési lemezekre (4. ábra 1. pont) kell 

fektetni, úgy hogy a rögzítőtüskék a félpótkocsi hornyaiba kerüljenek.  

 
Biztosítás 

A félpótkocsik rögzítése hossz- és keresztirányban a futómű zsebekbe helyezése és a rögzítőtüskék 

félpótkocsi hosszanti hornyaiba hatolásával történik. E hornyok lehetővé teszik a félpótkocsik enyhe 

hosszirányú elmozdulsását a futómű felfüggesztés játék nagyságrendjének mértékében. 

Lekötés : nem szükséges 

Kiegészítő adatok 

- Kombinált forgalom keretén belül az N kódolás a P kódolásnak felel meg 

- Az N kódolási rendszert (Novatrans) a példa megjelentetése idején engedélyezte az UIC 

- E rakodási módot a 10 éve Franciaországon keresztül belga/olasz relációban kifogás nélkül alkalmazzák 

 

Értesítés új rakodási módról:  

Rakodási példa mely elfogadott: az összes RIV partnervasút a kombinált forgalomban továbbított vonatokban 

 

Kiadó vasútvállalat: B Cargo 

 

Rakodási példa: 
100 

 
88-001-95 



 

 

Különleges berendezések 
 

 



 

 

 

České dráhy s.o. 
Főigazgatóság 

Áruszállítási osztály 

Nábřeží Ludvíka Svobody 12. 

CZ – 100 15 Prága 1 

Kiadó vasútvállalat: ČD 
                        

 
 

 

-  
Értesítés új rakodási módról 

- melyet a RIV II. melléklet, 3. kötet nem tartalmaz 

- különleges felszereléssel rendelkező kocsikon 

- különleges eszközökkel az áruk rögzítéséhez 

Rakomány: merev és hosszú rakományegység két, különleges forgózsámollyal rendelkező hordozókocsin 

Rakodási példa mely elfogadott: az összes RIV partnervasút vasútvonalán 

 

Rakodási példa:      
200 

54-001-96 

 



 

 

A RIV II. melléklet 1. kötet keretein belül javasolt: 

 

0. A rakomány sajátosságai (csomagolás, kötések, stb.) 

 

0.1 Merev, hosszú és nehéz rakományegységek (pl hídtartó, beton oszlop, stb…), melyeket 2, kocsinként 1-1 

áthelyezhető forgózsámollyal (továbbiakban forgózsámoly) rendelkező kocsira helyeznek el. 

0.2 Alapadatok: 

0.2.1 Méretek és tömeg: 

- hossz az 1 táblázat alapján 

- a fekvő felület szélessége max. 1,5 m 

- magasság max. 3,4 m 

- tömeg (lásd 1. táblázat) 

0.2.2 Anyag 

Beton, vasbeton, fém, fa vagy más nem csúszó anyag 

0.2.3 Kivitelezés 

- tömör vagy részekből összeállított, 

- önhordó 

- a szállítási igénybevételeknek megfelelően, melyet a forgózsámoly forgásakor fellépő súrlódóerő idéz 

elő, és akár a súlyerő 0,3-szorosát is elérheti (pl. a forgózsámoly rosszul megkent forgótányérja esetén) 

- a szilárdságnak kereszt- és függőleges irányban olyannak kell lennie, hogy a rakomány szállítás során 

ne rezonálhasson 

- a súlypont magassága legfeljebb 1,3 m lehet 

- Támasztófelület, amelynek szélessége megegyezik a nyereg beállított szélességével, és a hossza min. ± 

1 m-re a nyereg közepétől.  

 
1. A kocsi kiválasztása: 

1.1 S teherforgalomra alkalmas pőre kocsi csoportok alacsony oldalfalakkal, vagy azok nélkül, 

1.2 A rakomány szállítása során a következő szállítási sorrendret kell betartani: 

1.Kocsi - Védőkocsi: alacsony oldalfalas pőre kocsi 

2.Kocsi - Hordozó kocsi: Res-, vagy Smmp-kocsi 

fapadlóval a forgózsámolyok rögzítési ponjainál 

rögzítőszemekkel, vagy horgokkal a kötözőanyagok padlón, vagy oldalakon történő 

rögzítéséhez. 

Egy rakományegység szállításához két azonos típusú hordozókocsit, ill. amennyiben a 

rakomány hossza azt szükségessé teszi, azok között egy közbenső kocsit kell 

hozzárendelni. 

3.Kocsi: közbenső kocsi (szükség esetén) 

Pőrekocsi (Smmp-, Ks-, vagy Kbkks-kocsi) 

Az oldal- és homlokfalakat, illetve rakoncákat le kell hajtani, vagy el kell távolítani 

4.Kocsi: Hordozó kocsik: lásd 2.kocsi pontban leírtakat 

5.Kocsik: Védőkocsi: lásd 1.kocsi pontban leírtakat 

 

1.3 A rakodás megkezdése előtt a hordozó- és a közbenső kocsik csavarkapcsait úgy kell összehúzni, hogy az 

ütközők enyhén benyomódjanak, azaz a kapcsolás szoros legyen. 

Minden további rakományegység szállításához legalább két további hordozókocsival kell kiegészíteni a 

kocsicsoportot. 

A védő kocsik csak a megrakodott, egész kocsicsoport eléjére és végére szükségesek. 

 

2. Rakodási mód 

2.1 Alapinformációk a forgózsámolyokról 

- Egy elfordítható és eltolható felső részből áll, amelynek van egy széltében állítható nyerge, alul pedig 

egy rögzített csapos támasztókerete. 

- A tüskés alátámasztó részt a rakomány súlya nyomja bele a padlóba. 

- A megengedett terhelés 30 t feltéve, hogy forgózsámolyokat azonos, megfelelő teherbírású fapadlóra 

helyezték; 60 t feletti rakománytömeg esetén már különleges kialakítású forgózsámolyra van szükség. 

- A tartószemek és horgok kizárólag a alátámasztó eszközök nem terhelt részeinek átvitelére szolgálnak. 

Lásd 1. számú ábra 

2.2 Áthelyezhető forgózsámoly beállítása 

- A forgó zsámoly középpontjának a kocsi hossztengelyén kell lennie 

Lásd 2. számú ábra 



 

 

2.3 Egy rakományegységet a két forgózsámoly nyergére úgy kell felrakodni, hogy a forgózsámolyok távolsága a 

rakomány végétől legalább 1, legfeljebb 3 m legyen; a rakományvég túlnyúlásoknak azonos hosszúságúnak 

kell lenniük 

 

3. Biztosítás: 

3.1 A kocsi keresztirányában: 

- A forgózsámoly nyerge és az alátámasztó rész tüskéi által, melyeket a rakomány súlya nyom a 

kocsipadlóba 

- ha a rakományt keresztirányban a nyereg szomszédos oldalfalai rögzítik teljes magasságán (0,6 m), a 

felfekvési felület szélességének az alábbi feltételeket kell teljesítenie: 

o A súlypont függőleges tengelye és a borulási él tözötti távolságnak nagyobbnak kell lenni a 

súlypont magasság ¼-énél. 

- Ha a rakomány nem a forgózsámoly nyereg-oldalfal által van biztosítva, vagy csak részben biztosított, 

a felfekvési felület szélességének az alább feltételeket kell teljesíteni: 

o A súlypont függőleges tengelye és a borulási él tözötti távolságnak nagyobbnak kell lenni a 

súlypont magasság ½ -énél. 

3.2 A kocsi hosszirányában 

- kikötözésekkel, ahol a kötés egyik végét a rakomány emelési pontjához, a másik végét a kocsi oldalsó 

tartóján elhelyezett rögzítőgyűrűhőz kell rögzíteni 

3.3. Kötözőanyag 

Drótkötelek 

- A kötéseket nem szabad megfeszíteni, hanem enyhe „belógást” kell képezni a legalább 150 mm 

hosszirányú rakománymozgás lehetővé tétele érdekében; a kötések kocsipadlóval bezárt szögének 

kevesebb, mint  45 °-nak kell lennie.  

- A kötélvégeket végenként legalább 2 kapoccsal szorosan kell rögzíteni 

- A kötözőanyag és a rakomány sérüléseit megelőzendő, a rakomány éleinél élvédőt kell használni 

4. A rakomány védelme 

- 

5. Kiegészítő adatok 

5.1 Egy- vagy több rakott egységekből álló kocsicsoportot csak annak mindkét végére besorozott védőkocsival 

szabad továbbítani. E küldemények nem szalaszthatóak és nem ütköztethetőek. Vonatokat, melyekbe ilyen 

küldeményeket soroznak, tilos tolómenetben továbbítani. 

5.2 Egyik hordózó-, vagy közbenső kocsi műszaki hibája esetén a rakományt a feladó felügyelete alatt egy 

másik kocsicsoportra kell átrakodni. 

5.3 A védőkocsik a RIV II. melléklet rendelkezéseinek értelmében és feltételei szerint (utóbbi a fordító 

kiegészítése) megrakodhatók. 

5.4 E külsemények kizárólag rendkívüli küldeményként továbbíthatóak. Azt, hogy egy adott küldemény 

rakszelvényen túlérő-e, a 2. táblázat alapján előzetesen megállapítható. 

 

6. Ábrák méretekkel 

Lásd a példa utolsó oldalát 

 

7. A rakomány viselkezése a 7. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél  

Ütköztetési próbát nem végezték el, mivel a rakodási példa rendelkezései nem térnek el a Rakodási 

szabályok 1. kötetétől. Az üzemi próbák és az 1996 augusztusa óta zajló szállítások során nem merülte fel 

problémák/kifogások. 



 

 

Merev, hosszú és nehét rakományegységek, melyeket két hordozókocsira szerelt forgózsámolyra rakodnak 

 

1. Táblázat 

Méret- és tömegadatok 

 
Megjegyzés:Közbenső kocsi besorozása esetén a rakomáyegység minimális és maximális hosszát növelni kell a 

közbenső kocsi hosszával. 



 

 

2. Táblázat 

Tájékoztató meghatározás a rakszelvény túllépés határáról 

 

 
A szűkítési értékek 3 m sínkorona feletti magasságig érvényesek. 

Megjegyzés: 

Ha közbenső kocsit soroznak a hordozókocsik közé egyedi szűkítésszámítás szükséges.  

Amennyiben a Res kocsik akár egy oldalfalát lehajtják, minden esetben rakszelvénytúllépésről kell beszélni.  

 



 

 

Beméretezett ábrák: 

 

1. ábra 

 
 

2. ábra 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

A kocsinál szélesebb legalább 8 mm vastag durvalemez. 

Jellemzők: olajozatlan és sík felületű, a lemezek szélesebbek az oldalfalak, vagy rakoncák fesztávolságánál 

és kötések nélkül egymásra vannak rétegelve. 

A kocsi kiválasztása 

Fapadlós pőre kocsi lehajtott rakoncákkalm, vagy oldalfallal 

Rakodási mód 

A durvalemezeket legfeljebb 200 mm magasan lehet a kocsi padlójára, rakodógerendákra, vagy alátétfákra 

rétegelni. A halmaznak közelítőleg megegyező méretű lemezekből kell állnia. A kisebb formátumú lemeze-

ket a rakásokon belül, vagy annak tetejére kell fektetni. 

A 200 mm-nél magasabb halmazokat legalább 12x5 cm keresztmetszetű fa közbetétekkel kell 

szétválasztani, miközben legfeljebb 2 halmaz rakodható egymásra. 

Ábrák 

 
Biztosítás 

kocsi hosszirányában: 

- Homlokfalakkal, vagy homlokrakoncákkal, 

- az alábbi terek szabadon hagyásával : 

50 cm 0 cm 

kocsi keresztirányában: 

Acéllemezből készült (legalább 5 mm vastag, 80 mm széles) rögzítőelemekkel, melyeket egyenként 4 

szöggel kell a fapadlóhoz rögzíteni 

Az acél rögzítőelemeket két fadeszka (24 x 120 mm) közé kell elhelyezni, melyek hossza az 

acéllemezek szélességével egyenlő 

A biztosítás minden oldalon halmazonént legalább 3 acél rögzítőelemmel történjen melyek kiosztását a 

homlokoldali kocsi végektől legalább 1 méterre kell elkezdeni. 

Az acél rögzítőelemek szükséges darabszáma: 

- 6 méter hosszig 3 darab 

- 6 méter hossz felett 4 darab 

A rögzítőelemeket amennyire csak lehetséges egymástól azonos távolságra kell elosztani. 

A táblalemezeket a rögzítőelemekre kell helyezni. 

A rögzítőelemeket a táblalemezekre kell hajlítani. 

Minden egymással szemben lévő szügzítőelemet : 

- egy acélszalaggal (32 x 0,8 mm), vagy 

- 4 összesodort dróttal (legalább 4 mm átmerő)  

- kell összekötni, úgy hogy azok ellássák a csomagkötések funkcióját. 

Rakodási példa:      
200 

81-001-96 

 
Legalább 8 mm vastagságú durvalemezek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél: 

- Legerősebb ütközés: 11 km/h 

- Az acél rögzítőelemek működését sem az ütközés sem a rakomány elcsúszása nem befolyásolta. 

 

 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa mely elfogadott: minden UIC vasúti vállalkozás 
 

Kiadó vasút vállalat: ÖBB 

 

Rakodási példa: 
200 

 
81-001-96 

 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

Kötözőszer tulajdonságai 

 Egyrészes szövött poliészter heveder csattal és rögzítő hurokkal 

 Teljes hossz 11 méter, szélessége kb. 25 mm 

 A rendszer szakítóereje az egyenes ágban legalább 1000 daN 

 ÖBB logó, valamint szakítóerő adatok rányomtatva 

A rakomány 

 főként rönkfa, valamint kötözött fűrészáru 

 adott esetben szélvédelem szükséges 

A kocsi kiválasztása 

Kocsi köracél kötési helyekkel (kötöző gyűrű, és kengyel, kötözőtám kötési pontok) (K…, L…, R…, S…, 

esetenként H…) 

Rakodási mód 

Áruk, lekötözve 

Kezelés 

- Fűzzük a rögzítő hurkot a kötőgyűrűn keresztül 

- Képezzünk gombolyagot a spanifer másik végéből és dugjuk át a hurkon 

- Húzzuk meg a hurkot annyira, hogy a heveder ne tudjon meglazulni vagy visszahajlani 

 

- Dobjuk át a spanifert a rakományon 

- Húzzuk át a spanifert a kötözőgyűrűn, majd a szorító bilincsen 

- Alacsonyabb rakomány esetén először egy másik kötözőgyűrűn is húzzuk át, majd ezután a szorító 

bilincsen 

 
- A heveder előfeszítő ereje legalább 300 daN, szükség esetén 

feszítő kar alkalmazásával 

- A szabadon maradó gurtni véget biztosítani kell 

 

Rakodási példa:      
200 

81-001-03 

 
Egyszer használható kötözőszerek alkalmazása lekötözésekhez „Model 2002” poliészter heveder 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kiegészítő adatok 

Az egyszer használható kötözőszerek újrafelhasználása tilos. 

 

Értesítés új rakodási módról: 

 

Rakodási példa mely elfogadott: az összes RIV partnervasút valamennyi vasútvonalán 

 

Kiadó vasút vállalat: ÖBB 

 

Rakodási példa: 
200 

 
81-001-03 



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Lemeztekercsek a kocsi hossztengelyére merőlegesen, a tekercsek szélesség/átmérő viszonya 6:10 

 

A rakomány kötése: 

A csomagolatlan, vagy a klimatikus hatásoktól papír, vagy nylon csomagolással védett lemeztekercseket a 

kerület mentén, vagy a tengellyukon keresztül acélszalaggal kell összekötni. 

 

A különleges berendezések tulajdonságai: 

Az 1, 2, 3, 4. képen ábrázolt különleges berendezések legalább 1300 mm, legfljebb 2000 mm átmérőjű 

lemeztekercsekhez alkalmasak. A berendezéseket ellenálló oldalsó támasztékokkal szerelik fel, melyek a 

felfekvés szélességét növelik, úgy hogy a szállítandó lemeztekercsek szélessége az átmérő 6/10-ig csök-

kenhet. 

 

Hivatkozással a lemez vastagságára, melyből az állványok készülnek, az alábbi lemeztekercs tömegek 

adódnak: 

- 5 mm vastagságú lemezből készült állvány legfeljebb 18 t tekercstömegig, 

- 8 mm vastagságú lemezből készült állvány legfeljebb 26 t tekercstömegig terhelhető. 

A kocsi kiválasztása 

- Pőrekocsi 

- Nyitott kocsi 

- Nyitható tetejű kocsi 

 

Azon lemeztekercsek szállításához, melyek tömege a 10 t-t meghaladja, forgóvázas kocsit kell alkalmazni. 

 

Biztosítani kell, hogy a padlódeszkák se kopottak, se sérültek ne legyenek, melyek idővel mindenek előtt 

azokon a helyeken keletkeznek, ahol az állványok tüskéi benyomódnak. 

 

Rakodási mód 

Lemeztekercsek elrendezése 

 

Minden lemeztekercset a kocsi hossztengelyére merőleges tengellyel kell felrakodni, azokat csak a faékek 

mindkét ferde felületére szabad fektetni, anélkül hogy az állványok fémes alsó oldalát terhelnénk. 

 

A lemeztekercseket oldalirányban közvetlenül az állványnak kell fektetni, a keresztirány elmozdulások elke-

rülése érdekében. Ahogy az az 1. képből következik, mindig az UIC Rakodási szabályok 1. kötet 5.6 pont-

ban meghatározott feltételeket kell teljesíteni (az ékek tényleges magassága legalább az átmérő 1/8-a). 

 

Az áru elosztása 

A lemeztekercseket egymás mögé, a kocsi hossztengelye mentén kell elrendezni. Emellett figyelembe kell 

venni, hogy a kocsira érvényes 

- megengedett tengelyenkénti tömeget és 

- és a kocsi közepére rakodható megengedett legnagyobb tömeget 

ne lépjék túl. 

 

Biztosítás 

Biztosításként 12 egyenként 20 mm hosszú acéltüske szolgál, melyeket valamennyi állvány alsó oldalára 

hegesztenek fel (lásd az 1. és 3. kép A nézetét) és a kocsi padlójába nyomódnak. 

 

Olyan teherkocsik használata során, melyeket kihajtható rakodógerendákkal szereltek fel, az állványok 

részben sem állítható rakodógerendákra. 

Rakodási példa:      
200 

83-001-79 

 
6:10 szélesség/átmérő arányú lemeztekercsek a kocsi keresztirányában 



 

 

 

 
Kiegészítő adatok 

Nyitott kocsi rakodásához az áru védelme érdekében ponyvázás igényelhető. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

- 8 km/h sebességig 

- 10 km/h sebességig 

Valamennyi próba esetében a tekercsek a berendezés ékein csekély mértékben felgördültek, majd végállás-

ba visszatértek. 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa mely elfogadott: az összes RIV partnervasút valamennyi vasútvonalán 

 

Kiadó vasút vállalat: FS 

 

Rakodási példa: 
200 

 
83-001-79 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
200 

 
83-001-78 

   



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Vasúti járművek kerékpár alkatrészeinek (kerékabroncs, kerékváz és monoblokk keréktárcsa) szállításásra 

és tárolására szolgáló állványok. 

Az egyes elemeket (kerékabroncs, keréktárcsa, monoblokk- és abroncsos kerekek) az A-A középvonalnak 

megfelelően, párhuzamosan kell az állványokba rakodni. Az állványok egy mechanizmussal rendelkeznek, 

melyet a kerékpár alkatrészek sajáttömege működtet, ez zárja az állványt. 

Az álványokon belül a szállítandó kerékpár alkatrészeknek szabad terek nélküli szoros egységet kell 

képezniük. 

A tároló adatai: 

Szélesség: 1000 mm; Hossz: 1400 mm; Magasság: 1500 mm; üres tömeg: 320 kg kb. rakott tömeg: 

maximum 3200 kg. 

A kocsi kiválasztása 

Fapadlós, kéttengelyes, vagy forgóvázas kocsi, magas oldalfalakkal (E…, Eaos) vagy fedett HbilIns építésű 

kocsi. 

Rakodási mód 

Az állványokat egy sorban a kocsi hossztengelyére kell rakodni. Emellett az állványoknak szorosan egymás 

mellett, a teljes rakhosszat kitöltve kell állniuk. Az állványok halmazba rakodása a szállítás alatt nem 

engedélyezett.  

Amennyiben az állványokat HbilIns kocsikra rakodják, az eltolható oldalfalakat a kocsi közepén kell 

biztosítani. 

Ha a rakhossz teljesen nem kihasználható, az állványokat a homlokfalaktól kezdve a kocsi közepe felé kell 

rakodni, úgy, hogy a hézag a kocsi közepére essen. Emellett a rakomány egyenletes elosztására, a terhelési 

tábla adatainak betartására ügyelni kell. 

 
 

Rakodási példa:      
200 

83-001-00 

 
Vasúti járművek kerékpár alkatrészeinek szállítására és tárolására szolgáló állványok 

 

 

 

 



 

 

Biztosítás 

Ha a kocsi közepén üres tér marad, akkor azt az 1. kötet 5.4.2 pont szerinti, legalább egy 10 x 10 cm 

keresztmetszetű fákkal ki kell támasztani. 

 

Az állványokat a kocsi keresztirányban azok mindkét oldalán elhelyezett négyszög keresztmetszetű, 

szélesebbik oldalára fektetett, legalább 5 cm vastag vezetőfákkal kell biztosítani. A fák hossza az egyes 

állványoknál legalább 60 cm. A vezetőfákat szögekkel (Ø min. 5 mm) kell rögzíteni. A szögeket 

függőlegesen és legalább 40 mm mélyen kell a kocsipadlóba beütni ; 1500 kg-onként 1 szög. 

 

Rakományhézag fennmaradása esetén az állványokat borulás ellen biztosítani kell. Ehhez a hézag melletti 

állványokat a mellettük lévővel össze kell kötni. (Kötések legalább 4 mm átmérőjű lágyacél drótból.) 

 
 

Kiegészítő adatok 

- 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél. 

Az 5 és 9 km/h sebességgel végzett kísérleteknél sem a rakomány elmozdulása, sem az áruk, tárolók és ko-

csik sérülése nem volt észlelhető. 

 

Értesítés új rakodási módról: 

 

Rakodási példa mely elfogadott: az összes RIV partnervasút 

 

Kiadó vasútvállalat:  

Trenitalia S. p. A. 

Divisione Cargo 

Direzione Tecnica 

Normativa 

Trasporti Eccezionali 

Firenze 

 

Rakodási példa: 
200 

 
83-001-00 

 

 

 



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Vasúti járművek kerékpár alkatrészeinek (kerékabroncs, kerékváz és monoblokk keréktárcsa) szállításásra 

és tárolására szolgáló állványok. 

Az egyes elemeket (kerékabroncs, keréktárcsa, monoblokk- és abroncsos kerekek) az A-A középvonalnak 

megfelelően, párhuzamosan kell az állványokba rakodni. Az állványok egy mechanizmussal rendelkeznek, 

melyet a kerékpár alkatrészek sajáttömege működtet, ez zárja az állványt. 

Az álványokon belül a szállítandó kerékpár alkatrészeknek szabad terek nélküli szoros egységet kell 

képezniük. 

A tároló adatai: 

Szélesség: 1000 mm; Hossz: 1200 mm; Magasság: 1250 mm; Üres tömeg: kb. 250 kg rakott tömeg: 

maximum 2000 kg. 

A kocsi kiválasztása 

Fapadlós, kéttengelyes, vagy forgóvázas kocsi, magas oldalfalakkal (E…, Eaos) vagy fedett HbilIns építésű 

kocsi. 

Rakodási mód 

Az állványokat két, közvetlenül egymás mellett álló sorba kell rakodni. A teljes rakfelületet kitöltve. Az 

állványok halmazba rakodása a szállítás alatt nem engedélyezett.  

Amennyiben az állványokat HbilIns kocsikra rakodják, az eltolható oldalfalakat a kocsi közepén kell 

biztosítani. 
Ha a rakhossz teljesen nem kihasználható, az állványokat két sorban a homlokfalaktól kezdve a kocsi 

közepe felé kell rakodni, úgy, hogy a hézag a kocsi közepére essen. Emellett a rakomány egyenletes 

elosztására, a terhelési tábla adatainak betartására ügyelni kell. 

 
 

Rakodási példa:      
200 

83-001-02 

 
Vasúti járművek kerékpár alkatrészeinek szállítására és tárolására szolgáló állványok 

 

 

 

 



 

 

Biztosítás 

Ha a kocsi közepén üres tér marad, akkor azt az 1. kötet 5.4.2 pont szerinti, legalább egy 10 x 10 cm 

keresztmetszetű fákkal ki kell támasztani. 

 

 
 

Kiegészítő adatok 

- 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

Az 5, 7 és 11 km/h sebességgel végzett kísérletek eredményeképpen nem történt rendellenesség. 

 

Értesítés új rakodási módról: 

Rakodási példa mely elfogadott: az összes RIV partnervasút valamennyi vasútvonalán 

 

Kiadó vasútvállalat:  

Trenitalia S. p. A. 

Divisione Cargo 

Direzione Tecnica 

Normativa 

Trasporti Eccezionali 

Firenze 

 

Rakodási példa: 
200 

 
83-001-02 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
200 

 
83-001-96 

   

 



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

A rakomány 

Kábeldobok 2600 mm átmérőig 

 

A kocsi kiválasztása 

Pőrekocsi oldalakkal és rakoncákkal 

 

Rakodási mód 

A kábeldobok tengelyeinek a kocsi keresztirányában kell lennie 

 

Biztosítás 

Szilárd ékekkel 

Minden dobot 4 fém ékre (1. ábra) kell állítani, úgy hogy kizárólag az ékeken szabad felfekündiük. A 

dobokat az ékeknek a 2-3 cm-el a padló felett kell tartaniuk (2. ábra). 

Az ék eltávolítható oldallapját mindig a dob-oldaltárcsa külső oldalán, attól kb 4 cm-re kell elhelyezni. (2. 

ábra) 

Az ékeket szilárdan a padlóhoz kell szögelni. 

Ha lehetséges, 2-3 dob egymás mellé rakodható, ahol minden egyes dob külön-külön ékekkel biztosítandó. 

 

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél 

12 km/h sebességnél nincs kigördülés az ékek közül 

 

 

Értesítés új rakodási módról:  

 

Rakodási példa mely elfogadott: az összes RIV partnervasút valamennyi vasútvonalán 

 

Kiadó vasútvállalat: SNCF 

 

Rakodási példa: 
200 

 
87-011-96 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
200 

 
83-011-77 

   

Rakodási példa:      
200 

87-011-96 

 
Kábeldob acélékek 



 

 



 

 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

0. A rakomány jellemzői (tömeg, csomagolás, kötés, stb.) 

0.1 Fém állványok reteszelt zártengelyekkel 

 

0.2 Méretek: hossz: 2,20 m – szélesség: 1,63 m – magasság: 0,75 m 

 

0.3 Rekeszenkénti tömeg: 

- üres palackokkal megrakva: kb. 540 kg 

- teli palackokkal megrakva: kb. 1000 kg 

1. A kocsi kiválasztása 

Pőrekocsi oldalakkal és rakoncával, K5 típus 

2. Rakodási mód 

7 állvány 3 rétegben (21 állvány) egymás mellé rakodva, a kocsi közepére összefogva (1. ábra) 

 
3. Biztosítás 

3.1 Egymás alatti állványok összekötése (2. ábra): A rakomány mindkét oldalán 6 összekötő rúddal, 

melyek mindig 2, egyenként 3 állványból álló halmazt köti össze és a reteszeket biztosítja 

3.2 Összekötő rudak biztosítása (1. ábra): a rakomány mindkét oldalán egy hosszanti kötés, amely az 

állványok támasztékait és oszlopait fogja-, és a második és harmadik réteg külső állványainak 

keresztléceit köti össze.  

3.3 A rakomány biztosítása a kocsin (1. és 3. ábra): a kocsi mindkét végén egy megfeszített kötéllel, amely 

az alsó állványok sarokoszlopaitól indul ki és az első és második réteg keresztléceit is összeköti. 

4. A rakomány védelme (fenntartva) 

 

5. Kiegészítő adatok 

Gondoskodni kell arról, hogy a rakomány villamos felsővezetékekkel ellátott pályán történő 

továbbításával kapcsolatos biztonsági óvintézkedések be legyenek tartva. 

6. A rakomány ábrái méretekkel 

 

 

 
1. ábra – teljes rakomány 

Rakodási példa:      
200 

87-013-96 

 
Propán- vagy butánpalackok fém állványban 

kötés összekötő rudak 



 

 

2. ábra – összekötő rudak 

A 2. ábrához: 

I. Horgok az alsó és felső rekeszek alján 

 

 

 

II. Tartó a három állványréteg lezárásához 

 

 

 

 

III. Kar az összekötő rudak beakasztásához (a kocsi padlóra 

fektetett állványok alsó és felső keresztléce) 

 

 

 
3. ábra - rögzítés 

 

7. Viselkedés ütköztetési kísérletnél 

Ütköztetési kísérleteket nem végeztek, de e rakodási módot három hónapon keresztül kielégítő eredményel 

tesztelték. Ez idő alatt mintegy 300 kocsit esemény nélkül szállítottak az alábbi viszonylatokban: 

Le Bourget-Dancyból Saint-Florentin-Vergignybe és Corbeil-Essonesbe, Fos-sur-Merből Drap-Cantaronba 

 

Értesítés új rakodási módról:  

Rakodási példa mely elfogadott: az összes RIV partnervasút vasútvonalán 

 

Kiadó vasútvállalat: SNCF 

 

Rakodási példa: 
200 

 
87-013-96 

 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
200 

 
87-013-75 

   



 

 

 

Egyes kocsik és kocsicsoportok Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, 

valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik 

0. A rakomány sajátosságai, berendezései jellemzői 

UIC 60 sínek :  3 rétegben, azaz 39 sín 

 

UIC 54 sínek 

U 55 sínek 3 rétegben, azaz 42 sín 

U 50 sínek 

 

1. A kocsi kiválasztása 

1.1 Rakoncás pőrekocsi Rs típus, vagy ajjoz hasonló felépítésű 

 

2. Rakomány elrendezése a kocsikon 

- Három egymásra halmazolt sínréteg, (sínek hossza alapján) több kocsira fektetve 

- E három sínréteget három csomagba kell felosztani, a rakomány ezáltal lazán összekötni, de a kötést nem 

szabad megfeszíteni (1 és 2 ábra sínfajtánként) A kocsik terhelése semmilyen esetben lépheti túla kocsik 

terhelési táblájában C alatt feliratozott érték 85 %-át ; a terhelést egyenletesen kell elosztva lennie. 

- A rakományt oldalsó rakoncás fémállványokra kell fektetni. (1, 2. és 4 A ábra) 

- A sínrétegek feém közbetétekkel kell egymástól elválasztani. (3. ábra) 

- Rövidebb (halmaznál) sínek esetén azok végeit a hozzátartozó csomaghoz ki kell kötni.  

- Az utolsó fém állványt (a szélső kocsin) úgy kell elrendezni, hogy az alsó réteg sínvégeinek túlnyúlása 

legalább 1, legfeljebb 3 m legyen. (5. ábra) 

- A szélső kocsikon a sínvégek és a védőpajzs között (4B ábra) minden esetben legalább 1,5 m szabad teret 

kell hagyni : 

Példa: 1,5 m 75 m hosszú sínek esetén  

A sínek szállítás alatti hosszanti elmozdulása miatt szabad terekkel kell számolni, azok mértéke a 

sínhosszúsággal arányosan változik.  

 

3. Biztosítás 

További rakománybiztosítás nem szükséges. 

4. Áruvédelem 

Nem szükséges 

5. Kiegészítő adatok 

A sínrakomány földelni kell. 

A fémállványokat és a fém közbetéteket kenni kell. 

 

A RIV, II melléklet, 1. kötet szerint a 26.1.2.2, 26.1.3, 26.1.5, 26.1.6, 26.2.2, 26.2.4 és 26.2.5 pontokat be kell 

tartani. 

 

6. A rakomány rajzai 

(5 ábra) 

Rakodási példa:      
200 

87-101-96 

 
36 – 75 m hosszú sínek oldalrakoncás forgóvázas pőrekocsin 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

7. A rakomány viselkedése a vonalszakaszokon 

Üzemi feltételek a rakott szerelvényekhez1 

 

a) A vonatok sebessége 100 km/h-ra korlátozva. 

b) Gurítódombra húzás ellenjavalt. 

c) Szalasztás és ütköztetés ellenjavalt. Egyéb járművek e küldeményekre szalasztása és ütköztetése tilos. 

d) A sebesség 10 km/h-ra korlátozva : 

- elegyrendezéskor 

- olyan vonalszakaszok alkalmazásakor, melyeken állandóan 30 km/h sebesség engedélyezett 

(különösen vonattovábbító vágányok, mellékvágányok) 

e) Legkisebb bejárható ívsugár : 150 m 

 

A próbákat "Villeneuve voies des gauches" területen egy szállítási egység sínnel végezték el, melyeknél a 

rakomány/forgóváz/sínek tartományában keletkező feszültséget vizsgálták. A futópróbát 1400 km hosszan végezték 

el. 

 

 

Értesítés egy rakodási módról 

Rakodási példa, melyet elfogadott : az összes RIV vasút 

 

Kiadó vasútvállalat : SNCF 

 

 

Rakodási példa: 
200 

 
87-101-96 

 

 

                                                      
1 Minden vasút jogosult a saját hálózatára az a – e pontokhoz kívételes engedélyeket kiadni. 

Ez a rakodási példa érvényteleníti az alábbi  

rakodási példát: 
200 

 
87-101-93 

   


