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ltendszobályok nemzetközi vasutakon türtónó
csapatsziíllítás esetén" c:ÍP1ü cikkhez
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1./ Rögzítés el6készítése és vógrebajtása
Nemzetközi vasúti száll{tás esotón rögzítésre csak a
llÁV, illetve a nemzetközi rakodási szabályzatban el6Írt
anyagok használhatók, a nemzetközi el6írásoknak megfeleI6
mennyiségben és méretben.
~zek a következ6k1
- k6nnyil és közepes·jármüvek rijgzitése /1-5 t-tg/
8 db faék, 4 db oldalék, % db kétszálas /5-7 llllll átmér6JU/ drótkötés ékenként, 2-2 db 150-200-as drótszeg1
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Az ékeket tetszé,, ,,zc1·inti vnrLÍcitílmn lehet ,:lh.::l. c:.1ni,
a l;:övetelmény ez, lloa.1 le.:;ul,Íbb 11 ,H.1 lc;:;·en a J,ínct:ll 11.ilc cl.5

elhelyezve é:i ,ícr.kopocc::;al wogtJÍzlmtúnn n vu,;úti koc1ii ptull,~jához fogatva. Az ol,lelókckct a Línctal)'nk llcbü ,,z.:Hcihcz o
júrmii elején és végén kell clhel;/eZni. Az ékek anyaga ci;ok

kemcfoyfa lehet. '1 dnrabn.:i töllb ,'.;1:ct a biztom;,íg foko:i:;Í„o célj.Íból alkeln1azu11k,
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,.,:ij:-,bon kell clhel:,,cz-

azt c,1.:tVUl"<Í. 1Ítj u 1:H·1·ev:ÍL,mi. A 1.:crcvít.S:.t túlfeszí.-

t<J1ti 1101:1 . ztdmd, mert uz n vomit hirtcl,·n indít,L,a /r,Í.nto:,/,
vat;:
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11.lAl o:;et~u un.,:•,.,za!(aci,

nnn. i1·n ,.zallmi megfe'..zÍ.teul, !10: ..
cn: he j·ít,Slw leg_.e11.

td1;:_t A mcrevít1bt Cf.81[

u j;:.nninck az ékel, kö.:ött

A fal'lrnl1ct /oldol·'ilrnl;:ut/ el,írc ul lrnll ldszíteni, kereke:;
J..ir1L1iivelt rL'a,z,.';re az ,.;1,e1, un:.n,c/1 lehet 1,ulwi'a, J1cményfa, 1,ínc-
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talpas jármtivek részére csak keményfa és méretüknel, megtcleld'en 2-4 db furatot kell kJszíteni, amelyen kerebZtül 150-~00-as
drótszeggel a vasuti kocsi padlÓjúhoz rögzítjük.
Uázilag készített

merevítők

haszn;Í.lata tilost

Széles nyomtávon a drótkötéseket ugyancsak a jármü és a
vasuti kocsi alvázához 45°-os szögben kell végrehajtani, de
vas oldalfalú kocsik esotében az oldalfal felett, fa oldalfalú
kocsi esetében az oldalfal alatt áthúzva .kell merevíteni. A
lehajtott Óldalfalftkat a rendelkezésre álló fülecsckkel, vagy
dr6tkötéssel elmozdulás ellen biztosítani kell.
Kirakások, átrakások végrehajtása után a rögzítd'anyagot
a vasuti kocsikról feszítővasak, drótvágó ollók, hidegvágók
segítségével el kell távolítani és a vasútállomás megbízottja
által kijelölt helyen összegyüjteni. A vasutak területén kötö ...
zóanyagot szétszórni szigorúan tilos, mert az balesetveszélyes!

