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köszöntő

Kedves Vendégek!
Tisztelt Olvasók!
Az Európai Bizottság egy ambiciózu-

gi, a digitalizációs és a magas minőségű

sabb Európa vízióját vetíti elő, melyen

infrastrukturális elvárásoknak, a vasutat

keresztül vezető szerephez kíván jut-

képessé kell tennünk arra, hogy a lehető

ni az egész világon. Ezért meghatároz-

legnagyobb mértékben járuljon hozzá a

ta azokat az irányokat, amelyek mentén

fenntartható gazdaságfejlesztéshez.

az elkövetkező öt évben tevékenykednie

E folyamat egyik kulcstényezője a hazai

kell. Bevezetésre kerül az európai zöld

vasúthálózat színvonalas nemzetközi át-

irányvonal, mely a dekarbonizáción ke-

járhatóságának biztosítása. A magas mi-

resztül a klímasemlegességet tűzi ki cél-

nőségű közlekedési kapcsolatok kiépí-

jául 2050-re. Egy olyan gazdaság kiala-

tésével nemcsak hazánk, hanem a teljes

kításában gondolkodik, mely az
embereket szolgálja, kihasználva

Fontos elem a nagyvárosok ütemes, gyors, menetrend-

a digitalizáció, az innováció és a

szerű, az autóbusz-közlekedéssel összeegyeztetett el-

mesterséges intelligencia adta

érése, melyben a vasút kulcsszerepet játszik.

lehetőségeket. A közlekedés szerepe ebben a célrendszerben vitathatat-

közép-európai térség versenyképessége

zási komfortot és a szolgáltatások meg-

lan, hiszen a mobilitás tartja mozgásban

nőhet. Az összehangolt fejlesztések nyo-

bízhatóságát. Meg kell teremteni a 21.

az egész világot. Ám a közlekedés is új

mán a régió országain átvezető vasútvo-

századi utastájékoztatási és jegyvásárlási

kihívások elé néz, hiszen fenntarthatóvá

nalak az Ázsia és Európa közötti árufor-

megoldásokat, melyeknek az utas számá-

kell válnia, szerepet vállalva a szennye-

galom meghatározó tranzitútvonalává

ra egységesnek, teljes körűnek, átlátha-

zőanyag-kibocsátás csökkentésében,

válhatnak, melynek aktív részese Ma-

tónak és könnyen felhasználhatónak kell

meg kell ragadni a digitális kor nyújtot-

gyarország is.

lenniük. Végül nem elhanyagolható a fo-

ta lehetőségeket, hiszen a digitális tech-

A személyszállításban kiemelt szerepet

lyamatos szemléletformálás annak érde-

nológiák példa nélküli sebességgel ala-

kell hogy kapjon a közösségi közlekedés,

kében, hogy hazánk valóban elérhesse

kítják át a világot. Szükséges továbbá

melynek gerince az utasbarát, innovatív,

kitűzött céljait.

a megfelelő intelligens infrastruktúra-

fenntartható, integrált és rugalmas vasút,

Az Innorail konferencia 2019-ben is le-

hálózat és az összekapcsoltság kialakí-

mely irányába a korábbinál is hangsúlyo-

hetőséget biztosít arra, hogy a vasúti

tása, a közlekedési, a digitális és a villa-

sabb elvárás egy versenyképes szolgálta-

szakma iránt elkötelezett szakemberek

mosenergia-hálózatok közötti szinergiák

tói jövőkép kialakítása. A vasút szerepe

megvitathassák a vasút jelenét és jövő-

ösztönzése.

úttörő jelentőségű a közúti közlekedés

jét. Az említett célkitűzéseket csak kö-

Magyarország az Európai Unió országa-

okozta környezetterhelés és torlódások

zösen lehet megvalósítani, ehhez kivá-

ihoz hasonló céltudatossággal fejezte ki

csökkentésében, melyhez hozzájárul a

ló lehetőséget biztosít ez a nívós, kiváló

szándékát arra, hogy 2030-ra Európa öt

teherszállítás minél nagyobb mértékű

előadásokban bővelkedő, a nemzetkö-

legélhetőbb és legversenyképesebb or-

vasútra terelése. Fontos elem a nagyvá-

zi tapasztalatok cseréjének helyet adó

szága közé tartozzon. Ezt a célt a közle-

rosok ütemes, gyors, menetrendszerű, az

konferencia.

kedés a gyors, kényelmes, biztonságos

autóbusz-közlekedéssel összeegyezte-

Kívánok önöknek hasznos időtöltést és si-

és versenyképes személy- és áruszállí-

tett elérése, melyben a vasút kulcsszere-

keres munkát!

tás megteremtésével tudja elősegíteni.

pet játszik. Korszerű vontatójárműveket,

Mosóczi László

Ahhoz, hogy eleget tudjunk tenni a kör-

motorvonatokat és személykocsikat kell

közlekedéspolitikáért felelős

nyezetvédelmi, a közlekedésbiztonsá-

üzembe állítani, biztosítva ezzel az uta-

államtitkár, ITM
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köszöntő

Tisztelt Vendégek!
Kedves Olvasók!
Örömmel köszöntöm önöket az InnoRail

vagy éppen a vasút mellett élőkről. Meg-

2019 konferencián, amely immár negye-

bízható, színvonalas és nem utolsósor-

dik alkalommal kínál az európai vasút

ban egységes, integrált vasúti rendszerre

képviselőinek kiváló lehetőséget szak-

van szükségünk ahhoz, hogy a kötöttpá-

mai eszmecserére, egymás nézőpontja-

lyás közlekedés vonzó alternatívája le-

inak megismerésére, közös célok megfo-

gyen a többi közlekedési megoldásnak.

galmazására.

Az már tény, hogy jelentős változások

A vasút fejlesztése helytől függetlenül

előtt állunk, fejlesztések sora van folya-

sosem kerül le az országok napirendjé-

matban. Már a 2014 és 2020 közötti eu-

ről, és bár sokszor eltérő kihívásokkal

rópai uniós költségvetési időszakban je-

nézünk szembe, a társadalmi átalakulások mégis sokban hason-

Párhuzamosan meg kell értenünk a vasút összes szereplő-

lóak a kontinensen. Közös, hogy

jének elvárását és szükségletét, legyen szó az utasokról,

mindenhol kitüntetett időszakát

a vasút munkatársairól vagy éppen a vasút mellett élőkről.

éli a vasút, a közösségi közleke-
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dés régen kapott ilyen nagy figyelmet:

lentős forrásokból gazdálkodhattunk, a

tusban pedig további hetven, belföldi

környezetvédelmi aspektusból is felérté-

vasútfejlesztésre a következő ciklusban

forgalomra tervezett IC+ összeszerelése

kelődött a szektor, és részben ezzel ös�-

pedig várhatóan még nagyobb forrás áll

is megkezdődött, az elsőt ősszel avatjuk

szefüggésben az igény is évről évre nő.

majd rendelkezésre. Az innováció hang-

fel. Mindegyik fejlesztés utasok tízezrei-

Ezt mutatják a MÁV-Start hazai és nem-

súlyos szerepet kap a 2030-ig tervezett

nek életébe hoz pozitív változást.

zetközi utasforgalmának a számai is. Ne-

vasúti stratégiában is. A már elindult fej-

Bízom benne, hogy a konferencia sokfé-

künk ezért most nagyon fontos felada-

lesztések közül kiemelném az új eme-

le témát felölelő előadásai és a személyes

tunk, hogy világos jövőképünk legyen,

letes KISS motorvonatflottát, amelynek

találkozási lehetőségek pozitív élményt

és annak megvalósításához minél haté-

első 11 darabja jövő év elején áll forga-

adnak önöknek, és szakmai tudásfejlesz-

konyabb stratégia mentén dolgozzunk.

lomba, a komplex állomásfelújítási prog-

tésben is hasznosnak bizonyulnak.

Ennek egyik alapja, hogy párhuzamosan

ramunkat, az „50 megújuló állomást”,

Kiváló hangulatú konferenciát és jó mun-

meg kell értenünk a vasút összes szerep-

illetve idén elkészül a nemzetközi for-

kát kívánok!

lőjének elvárását és szükségletét, legyen

galomra alkalmas, új generációs InterCi-

Dr. Homolya Róbert

szó az utasokról, a vasút munkatársairól

ty-kocsik első húsz darabja is. Augusz-

elnök-vezérigazgató, MÁV Zrt.
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köszöntő

Kedves Vendégek!
Kedves Olvasók!
Vasútvonalaink ma már nemcsak a ha-

matos javítása. Kollégáink a Swietelsky

zai közlekedési rendszer fontos részei,

Vasúttechnika Kft.-nél nap mint nap azon

hanem egy nemzetközi hálózat szerves

dolgoznak, hogy országszerte megte-

elemei. Ahogy a vasúti pályák behálóz-

remtsük a korszerű, európai színvonalú

zák a kontinenst, úgy a közlekedési fej-

közlekedés feltételeit. Hogy munkánkban

lesztések, az új megoldások is határokon

sikeresek legyünk, a megfelelő szakmai

átívelők. A kétévente megrendezésre

tudás és technológiai háttér mellett szük-

kerülő InnoRail konferenciák kiváló le-

ség van arra is, hogy folyamatosan töre-

hetőséget teremtenek arra, hogy időről

kedjünk a legújabb kihívásoknak is meg-

időre egy csomópontban találkozzanak

felelő megoldások alkalmazására.

útjaink, hogy Budapest – a rendezvény idejére – a vasúti közle-

A vasúti közlekedés versenyképességéhez elengedhe-

kedésfejlesztés európai központ-

tetlenül fontosak a technológiai újítások, az utasé l

jává váljon. A konferenciasorozat

mény folyamatos javítása.

rendszeres részvevőjeként azt
tapasztaljuk, hogy ezek a szakmai na-

Az InnoRail konferenciák az ágazati in-

bíró rendezvényének teremtettek ha-

pok alkalmasak nemcsak az együtt gon-

nováció kulcsfontosságú rendezvényei.

gyományt a magyar fővárosban.

dolkodásra, de eredményeink, sikere-

Itt ugyanis hozzájuthatunk a vasúti infra-

Hasznos időtöltést kívánok önöknek,

ink megosztására, valamint a személyes

struktúra legfrissebb információihoz, és

mind a konferencián, mind a magazin ol-

kapcsolatok kialakítására és ápolására is.

megismerhetjük a legújabb piaci tren-

vasása közben!

A vasúti közlekedés versenyképességé-

deket is. Elismerésünk a szervezőknek,

hez elengedhetetlenül fontosak a tech-

hogy a vasúti ágazat egyik kiemelt fon-

ügyvezető igazgató

nológiai újítások, az utasélmény folya-

tosságú és nagy szakmai elismertséggel

Swietelsky Vasúttechnika Kft.
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Vasútfejlesztés a Gödöllői-dombságon és a Galga völgyében

Változatos műtárgyak

December elején helyezik forgalomba a tervek szerint a Budapest-Keleti–Hatvan közötti vasúti nagyberuházás részeként a
Gödöllő–Hatvan vasúti pálya felújított szakaszait. A vasúti
pályát és valamennyi kapcsolódó építményt (magasépítmények,
műtárgyak, utak stb.) kivitelező Swietelsky Vasúttechnika projektvezetője, Kónya Viktor válaszolt kérdéseinkre.

ezért költségcsökkentés miatt a tenderben
meghatározott feltételek mentén át kellett
tervezni, tanúsíttatni és engedélyeztetni
valamennyi tervet.
A sikeresen teljesített előkészületek után
2019. február 4-től teljes vágányzárban
megkezdődtek az építési munkák Gödöllő és Aszód állomások között, illetve a vo-

6

Alig három hónappal a szerződés hatály-

építése is. A projekt résztvevőinek az előb-

natforgalom mellett folytatódott Aszód és

balépését követően megkezdődtek a ki-

bi építési munkák mellett a megszokott-

Hatvan elágazás építése is. A tavaly már

vitelezési munkák a vonalon – mondta a

nál nagyobb figyelmet kellett fordítaniuk

átépített Aszód–Tura közötti nyíltvonali

projektvezető. A Swietelsky Vasúttechnika

a 2019. évi munkák előkészítésére, ugyan-

szakaszt leszámítva hozzávetőlegesen 20

Kft. kivitelezésében már korábban, 2018

is a 2019. évi munkákat a fővállalkozónak

kilométer hosszú szakaszon párhuzamo-

tavaszán megtörtént az Aszód és Tura kö-

részben újra kellett terveznie, tanúsíttatnia

san folytak az építési munkák.

zötti vasúti pálya teljes átépítése nagygé-

és engedélyeztetnie. Az áttervezésre azért

A projektben komoly kihívást jelentettek

pes technológiával. Ugyanezen szakaszon

volt szükség, mert a Nemzeti Infrastruktú-

a műtárgyépítési munkák, amelyeknek

a nagygépes munkákkal párhuzamosan lé-

ra Fejlesztő (NIF) által korábban elkészítte-

döntő többsége elkészült: a munkavona-

tesült négy oldalperon is. Az előbbi munká-

tett tender és kiviteli tervek megvalósítása

tok közlekednek felettük, és már csak a

kat követően megkezdődött Tura állomás

forráskorlát miatt csökkentett műszaki tar-

befejező munkák folynak rajtuk. A domb-

és Hatvan elágazásig a csatlakozó nyíltvo-

talommal valósult meg (Aszód állomás pél-

vidéki környezetnek és a sűrűbb beépí-

nal átépítése, valamint Gödöllőn a felüljáró

dául teljesen új helyen épült volna meg),

tettségnek köszönhetően az átlagosnál
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A member of Europe’s leading construction group, during the past decade Swiet-

Kónya Viktor

elsky Vasúttechnika Kft. has completed several hundred kilometres of reconstructed

projektvezető

railway tracks in Hungary. Reconstruction of the 27-kilometre Gödöllő-Hatvan sec-

Swietelsky Vasúttechnika Kft.

tion of the double-track railway line 80 was started in March 2018 and is due to be

v.konya@vasuttechnika.hu

completed towards the end of this year. The number of bridges, crossings and passages is above average here: 46 major objects were executed. Open tracks were
reconstructed using heavy machinery.

A 80-as vasútvonal Gödöllő és Hatvan közötti, mintegy 27 kilométeres kétvágányú
szakaszának megújulása 2018 márciusában
kezdődött, és várhatóan 2020. év végén
zárul. A hazai kötöttpályás közlekedésben
jelentős szereppel bír ez a vonal. Évente
mintegy 9 millióan utaznak a (Budapest–
Hatvan–Szerencs–Miskolc–Sátoraljaújhely)
teljes hosszán, és megközelítőleg több
mint 9 millió tonna áruforgalmat bonyolít.
A Budapest–Hatvan vasútvonalat 1867ben építették a Magyar Északi Vasút Pest–
Salgótarján vonalának részeként. A kétvágányú vonalat 1956-ban villamosították,
a felsővezeték kora meghaladta a hatvan
nagyobb számban és változatosabb szer-

földmunkás) sokkal nagyobb mértékben

évet. Az átlagos napi vonatszám a Gödöl-

kezeti kialakításban találhatók műtár-

terhelte volna a környezetet. A PM 1000-

lő–Hatvan szakaszon 139 vonat, amelyek

gyak. Összesen 46 műtárgy van a projekt-

es géplánccal azon túl, hogy a bontott és

közül 111 személy, 21 teher. A fejlesztést

tel érintett vonalon, ezek között a vasúti

az új anyagok mozgatása a vágányon tör-

megelőzően az érintett vonalon több he-

műtárgyak legtöbb típusa megtalálható.

ténik, a bontott alépítményi anyagok leg-

lyen is lassújelek korlátozták a sebességet.

dolgozott a bal vágányon, addig az SMD

alább 40 százalékban újrahasznosulnak,

A megújított vonalszakaszon a fejlesztés-

80 géplánc a jobb vágányt építette át, a

visszaépülnek a pályába. A vasúti pálya

nek köszönhetően 100-160 km/h sebes-

PM 1000 géplánc mögött pedig folyt a

hamarosan elkészül, a vágányok a terve-

séggel közlekedhetnek majd a vonatok,

vasúti zúzottkő elhelyezése a vágány-

zett sínkoronaszinten lesznek, és a 2019.

ezzel várhatóan csökken az utazási idő.

ba és a vágányszabályozás is. A PM1000

december 7-i forgalomba helyezésig az

A felújítás eredményeként megszűnnek

géplánc használata tökéletes választás a

új vasúti pályán a felsővezetéket és a biz-

a lassújelek a vonalon, a vonatközlekedés

Gödöllői-dombságon keresztül haladó

tosítóberendezést szerelők dolgoznak to-

sokkal stabilabbá válik. Gödöllő (bez.) és

vasút átépítésére. Más technológia (pl.

vább – mondta Kónya Viktor.

Hatvan elágazás között az utasforgalmi lé-

A projekt organizációja miatt a műtárgyépítési feladatok jelentős hányadát 2019.
év első felében, alig öt hónap alatt kellett teljesíteni, ami feltétele volt a vasúti
nagygépes technológiák 2019. augusztusi megkezdésének. A projekt résztvevői ezt a kihívást sikeresen teljesítették,
és a fokozottan védett területekkel határolt, 10,5 kilométer hosszúságú nyíltvonali szakaszon Gödöllő-Máriabesnyőtől
egészen a Galga patakig ütemterv szerint
megkezdődött a vasúti pálya átépítése
nagygépes technológiákkal. Szeptemberben ezen a szakaszon előfordult, hogy
míg a PM 1000 alépítmény-javító géplánc
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tesítmények teljesen megújulnak. Gödöllőn és Bagon új felvételi épületek létesülnek, a megállóhelyeken és állomásokon
új magas peronok épülnek akadálymentes megközelítéssel. Gödöllőn, Aszódon
és Turán peronaluljárók, míg Bagon gyalogos-felüljáró épül, az akadálymentességet pedig liftek fogják biztosítani. A vasúti
utasforgalmi létesítmények fejlesztésén
útállomás megújulásában. Gépeink és
projektteamjeink részt vettek a 100-as vonal (Szolnoktól Ebesig tartó, több ütemben
megvalósuló) megújulásában és a dél-balatoni vasútfejlesztés mindkét szakaszában.
Jelenleg csapataink közreműködésével újul
meg az M3-as metróvonal, és szintén kollégáink dolgoznak a Magyarországon újnak
számító, Hódmezővásárhely és Szeged között létesülő vasút-villamos (tram-train) hálózat kiépítésén.
A Swietelsky Vasúttechnika Kft. piaci elismertségéhez és sikereihez nagyban hozzá-

8

túl Gödöllőn új felüljáró épül, amivel külön

ból, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő

járult a vállalat által alkalmazott nagygépes

szintben keresztezik az autósok, a kerék-

Zrt. beruházásában valósul meg.

eljárás. A PM 1000 URM alépítmény-javí-

párosok és a gyalogosok a nagy forgalmú

A Swietelsky GmbH az elmúlt nyolcvan

tó géplánc technológiája tekinthető ma a

vasúti pályát, ezzel a reggeli és délutáni

évben egy maroknyi kiváló alkalmazott

világ legkorszerűbb alépítmény-javítási

forgalmi csúcsokban a várakozási idő je-

csoportjából Európa 15 országában jelen

megoldásának, amely minőségben, ha-

lentősen csökkenni fog. Új P+R parkolók

lévő, több ezer munkatárssal bíró kon-

tékonyságban és gazdaságosságban is

három, míg új B+R parkolók négy helyszí-

szernné vált. A Swietelsky márkanévhez

egyedülálló. Rendkívüli teljesítményével

nen létesülnek. A projekt keretében Aszó-

olyan szavak társulnak, mint a minőség, a

új távlatokat nyitott meg a vasútépítéssel

don teljesen új fenntartási telep létesül az

hatékonyság és a megbízhatóság. A cég-

és projekt-előkészítéssel foglalkozó szak-

elavult régi helyett, továbbá elbontják az

csoport vállalatai kontinensszerte folya-

emberek számára, lehetővé téve a koráb-

összes funkcióját vesztett üzemi épületet

matosan jelen vannak a legnagyobb út-,

biaknál rövidebb kivitelezési időszakok

a pálya teljes hosszán.

vasút-, magas- és mélyépítési, valamint

tervezését. A nagygépes technológiával

A környezetvédelmi szempontokra is fi-

hídépítési beruházásokban.

megvalósuló projektek során minimalizál-

gyelve a projekt keretében ahol szükséges,

Európa piacvezető építőipari konszernjé-

ható a megközelítő közutak, önkormány-

zajvédő falak épülnek, illetve egyes ingatla-

nek tagjaként a Swietelsky Vasúttechnika

zati utak terhelése, a környezetszennyezés,

nok nyílászáróinak cseréjére is sor kerül.

Kft. elkötelezett a hazai közlekedés fejlesz-

az idegen területek felhasználása, ezáltal

Gödöllő vasútállomás szomszédságában

tése, a meglévő útvonalak minőségi javítá-

csökkenthető a rekultivációs költség is.

van a H8 HÉV végállomása, ami a projekt

sa mellett. Az elmúlt évtizedben több száz

A Swietelsky Vasúttechnika cégfilozófiá-

keretében teljesen megújul: átépítik a tel-

kilométernyi vasútvonal megújításán dol-

ja szerint az eredményes munka csakis a

jes felsővezetéki hálózatot és a térvilágí-

goztak kollégáink. A társaság a vasútépí-

szakmai tudás, a kimagasló technológi-

tási rendszert. Korszerű biztosítóberen-

tésen kívül a műtárgy- és magasépítési pi-

ai háttér és a jól szervezett csapatmunka

dezés létesül, és új peron épül, valamint

acon is jelentős szerepet vállal. Az elmúlt

összhangján alapulhat. Vállalatunk célja,

üzemi épület és perontető is.

évtized és a jelenkor legnagyobb vasúti

hogy munkáink révén országszerte meg-

A beruházás uniós és hazai forrás felhasz-

beruházásaiban rendre jelen volt és van a

teremtsük a korszerű, európai színvonalú

nálásával, a CEF (Európai Hálózatfinanszí-

Swietelsky Vasúttechnika Kft.

közlekedés feltételeit. Vállalatunk sikere

rozási Eszköz) támogatásával, az Innovációs

Kollégáink jelentős szerepet vállaltak töb-

valamennyi kollégánk sikere.

és Technológiai Minisztérium megbízásá-

bek között a váci és a békéscsabai vas-
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Jámbor Gyula

Innovációs lehetőségek a sín- és nyomkarimakenés területén Magyarországon

Nulla vödörveszteség

A múlt század hetvenes éveiben a fejlett iparral rendelkező Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is kormányzati szinten foglalkoztak a súrlódás által okozott veszteségekkel. E kormányok által készíttetett tanulmányok megállapították, hogy a
súrlódásból eredő kopási és energiaveszteségek népgazdasági
szinten elérhetik a GDP 2-7%-át. Az Amerikai Vasúti Szövetség
(American Association of Railroads) a sínek és kerekek kopásából
eredő veszteségeket évi kétmilliárd dollárra becsülte.

Az első sínkenő berendezések
Ezt a problémát jól ismerve négy magyar
vasutas szakember már 1984-ben beadta
szabadalmi igényét egy sínkenő készülékre. A berendezés az SVGB-84 típusjelzést
kapta, a négy szabadalmaztató, Szabó József vezető mérnök, Vásárhelyi Ernő vezető
főmérnök, Glatz István MÁV-osztályvezető
és Balogh Árpád főpályamester nevének
kezdőbetűi és a beadás (1984) időpontja

Az USA vasúthálózata 293 564 km volt

súrlódás folytán hő keletkezik, és ez ener-

alapján. A készülék BNV Nagydíjat kapott,

2005-ben. Ha ezt összevetjük a MÁV és

giaveszteség, továbbá az egymáson csú-

a hozzá kifejlesztett kenőolajjal együtt (2.

a GYSEV kb. 8000 km hálózathosszával,

szó, gördülő alkatrészek kopnak.

kép). A mérési eredmények alapján az évi

akkor ez az éves veszteség Magyarországon 10 és 20 milliárd Ft/év között lehet

1. kép: Sín vezetőfelülete

a karbantartás színvonalától függően.

és profilkopás

Ha lenne a Föld körül egy végtelenített
vasútpálya, és azon tennénk néhány
kört fénysebesség közeli sebességgel,
akkor tehetnénk egy időutazást a jövőbe, és megnézhetnénk, hogy mondjuk
tíz év múlva milyen a magyar vasúthálózat állapota és a sínek kenéstechnikájának műszaki színvonala, hiszen a kettő
között szoros összefüggés van. Ez a cikk
a pálya melletti sínkenés területén Magyarországon lehetséges fejlesztési lehetőségeket kívánja felvázolni, számba
véve a veszteségforrásokat és ezek csökkentésének lehetőségeit. A téma azért is
indokolt, mert a MÁV Zrt. a jövőben növelni kívánja a vasúti teherfuvar arányát
az összes fuvarhoz képest 20%-ról 30%-

10

ra, ami a síninfrastruktúra növekvő ter-

Sínkenés nélkül

helését vonja maga után.

Így van ez a sín és vezető felületének és

A súrlódás mindennapi életünk nagyon

a kerék és nyomkarimájának súrlódá-

fontos fizikai jelensége. Nélküle nem ta-

sakor is, íven való haladásnál. Az egyik

lálta volna fel az ősember a tűzgyújtást,

magyarországi cementgyárban hét év

és az Irinyi-féle magyar találmány, a gyu-

után a használhatatlanságig kopott egy

fa sem kapna lángra. Súrlódás nélkül nem

viszonylag kis forgalmú ipari vágány

tudnánk közlekedni, fékezésnél nem mű-

(660 tengely/nap), mivel nem volt sínke-

ködnének a fékek, hogy csak néhány

nés (1. kép). A csere költséggel és a for-

2. kép: Az SVGB-84 típusú sínkenő berendezés és a

dolgot említsünk. Bizonyos esetekben

galom leállásával járt. 40 pár kerék fel-

hozzá kifejlesztett kenőolaj

viszont a súrlódás veszteséget jelent, a

újítására is szükség volt.

Forrás: Sínek Világa 2009/3. A fotó a szerző felvétele.
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17-18 mm-es sínkopást évi 3 mm-re tudták

Szarvas Lajos

csökkenteni a berendezés és a kenőanyag

ügyvezető

alkalmazásával. A MÁV a kilencvenes éve-

Hennlich Ipartechnika Kft.

kig összesen 905 darab készüléket vásárolt.

szarvas@hennlich.hu

Erről a Sínek Világa műszaki folyóirat számolt be a 2009/3. számban, Glatz István 25
éves az SVGB-84 típusú sín- és nyomkarima
kenő berendezés című cikkében.

A kenőléceknél is jelentkezik ken őa
nyag-veszteség. A kenőléc feladata
a sínk en őz sírt egyenletesen, a kívánt
mennyiségben, a megfelelő helyen, a megfelelő időben a sín vezető felületére juttatni.
A nyári melegben a sínek felületének hőmérséklete elérheti a 60-80 oC értéket is.
Ilyen hőmérsékleten az egyébként nem
folyós kenőzsírok is folyóssá válhatnak, és
a sínfejvezető felületeken, illetve a kenőlé-

1. ábra: Mai modern sínkenő berendezés

3. kép: Nulla vödörveszteséges,

cek külső felületén lecsoroghatnak. Ezek a

fix tartályos berendezés szivattyúval

kenőzsírmennyiségek nem hasznosulnak,
veszteséget jelentenek. Ezt a veszteséget

A leggyakoribb jelenlegi sín- és nyom

a töltés zárt rendszerben történik. A vö-

kar im aken ő rendszerek általában NLGI

dörveszteség = 0. További üzemeltetési

és szerelési pontatlanságok. A kenőlécen

II-es (környezeti hőmérsékleten nem fo-

előny, hogy a leggyakoribb üzemzavart

keletkezett kenőzsírveszteségek elérhetik

lyó) kenőzsírral dolgoznak hálózati vagy

okozó kenőzsír-szennyeződés a zárt fel-

évi átlagban akár az 50%-ot is.

napkollektoros energiaellátással, 250-

töltés miatt elkerülhető (3. kép).

Modern kenőléc-kialakítással és megfe-

350 bar nyomáson. A kenőzsír 25 kg-

Egyutas vödrök használatakor nemcsak

lelő beállítással a veszteség csökkenthe-

os műanyag vagy fémvödrökben kerül

kenőzsírveszteség jelentkezik, hanem a

tő akár 10%-ra. A 12 kenőpontos, kefés

a kenés helyére, amelyből egy szivattyú

kenőzsírral szennyezett műanyag vagy

elosztóaj akos kenőléc-kialakítások ezt

a sínkenőzsírt közvetlenül szivattyúzza

fémvödrök veszélyes hulladékok, melyek

a célt szolgálják. Ezeknél a típusoknál a

növelheti az előnytelen kenőléc-kialakítás

ki, és juttatja egy elosztószelepen keresztül a kenőlécekre 2 × 4 vagy 1 × 8 kenőpontra, modernebb kenőléceknél 2 ×
12 kenőpontra (1. ábra).

Veszteségek áttekintése
A sínkenő berendezések nem megfelelő tervezéséből, elhelyezéséből, üzemeltetéséből, feltöltéséből eredő veszteségeket az idő előtti, túlzott sínkopás és a
kenőanyag-veszteségek okozzák. A ke
nőz sírg öng yöl eg ártalmatlanítása költségeinek nagy részét is meg lehetne ta-

4a és 4b kép: Korszerű, 12 pontos, kefés, elosztóajakos kenőlécpár

karítani. A 25 kg-os egyszer használatos
vödrökben a műszaki megoldások miatt

megsemmisítéséről gondoskodni kell. Ez

veszteségtálca alkalmazása felesleges

4-5 kg kenőzsír is maradhat, amikor cse-

akár évi 4-5000 db vödröt (12-25 tonna/év)

(4a és 4b kép).

rélik a vödröket. Ez 16%-os veszteség.

is jelenthet, melyek begyűjtése, tárolása,

A kerékpárok nyomkarimáira kijuttatott

Magyarországon 1500 kenőberendezést

szállítása, ártalmatlanítása költséget jelent,

kenőzsírt a kerekek a sínek hosszában rá-

feltételezve, ez évi 100-150 millió Ft vesz-

ezekre a költségekre vonatkozóan nincsen

kenik a sín vezető felületére, létrehozva a

teséget jelent. Ezt el lehet kerülni állandó

adatom, 10-50 millió Ft/év költséget is je-

kívánt kenőfilmréteget. A kerék kerületi

tartályos megoldással. Ebben az esetben

lenthet (becsült érték).

sebessége miatt a centrifugális erő igyek-

www.innorail.hu
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pálya

Digitalizáció a sínkenésmenedzsmentben
Rail lubrication management with digitisation
Mobile data, directly from sensor to cloud

App and web
interface

SKF Remote
Diagnostic Centre

Big data

2. ábra

Alert
lerepül a kerekekről. A kerék veszteségről

lás és teleállás jelző, kenésiciklus-jelző)

nincsenek adataim, egy ilyen irányú kon-

egy „felhőn” keresztül egy központi szer-

zultáció a sínkenőzsírgyártókkal, továbbá

verbe vagy éppen egy okostelefonba

tesztek elvégzése biztosan hasznos adato-

futnak be. Megfelelő programmal vagy

kat szolgáltatna.

applikációval nyilvántartják a kenési ciklusok számát, helyét, időpontját, a fel-

Konténeres kenőzsírellátás

töltések idejét, mennyiségét. A rendszer

Az iparban a nagy kenőanyag-felhasz-

jelzéseket ad üzemzavarok esetén, és ke-

nálók, mint például az ISD Dunaferr Zrt.

nőhelyenként beállítható a kijuttatni kí-

több mint 15 éve alkalmaz egytonnás

vánt kenőzsír mennyisége a tengelyszám

konténeres kenőzsírt a hengercsapágyak

függvényében. A karbantartó személyzet

feltöltésére. Előnye, hogy a kenőzsír szál-

előre értesítést kap a feltöltés szükséges-

lítója a konténerek belső, zsírral érintkező

ségéről (2. ábra).

betétjét, ami veszélyes hulladék, vissza5. kép: A tapadó kenőzsírok kevés kenőanyag-

veszi és az ártalmatlanításról gondosko-

Összegzés

veszteséget jelentenek

dik, ez tehát nem a felhasználó feladata.

Innovációs lehetőségek a sínkenés terü-

További előny, hogy kevesebb kenőzsír

letén:

szik leszakítani a kenőanyagot a nyomka-

marad a konténerben, mint a hordós

• Egyszer használatos vödör helyett tartá-

rima felületéről. Egy bizonyos sebességha-

vagy vödrös kiszerelésnél. A beszerzési ár

tár felett a sínkenőzsír lerepül a kerekekről.

is kedvezőbb nagyobb kiszerelés eseté-

• Sínkenőzsírok jobb tapadásának elérése

A sínkenőz sírok tapadóképessége tehát

ben. Az anyagmozgatás, a logisztika pe-

• Hatékony kefés ajakos kenőlécek alkal-

nagyban befolyásolja ezt a veszteség-

dig könnyebben gépesíthető.

forrást (5. kép). A Deutsche Bahn például
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lyos kenőrendszer

mazása
• Kenőanyag-logisztika fejlesztése

60 km/h sebességben határozta meg az

Digitális sínkenésmenedzsment

általa alkalmazott sínkenőanyag sebes-

A digitális sínkenésmenedzsment egy

séghatárát, mert az ezt meghaladó sebes-

olyan rendszert jelent, ahol a szenzorok

• Digitális sínkenésmenedzsment

ségnél a sínkenőzsír nagy mennyiségben

jelzései (tengelyszámláló, tartály üresál

Szarvas Lajos
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• Hordós rendszerről konténeres rendszerre áttérés

HENNLICH
SÍNKENÉS

SKF Lubrication
Systems Distributor

www.hennlich.hu
kenestechnika@hennlich.hu

pálya

Százhalombatta–Ercsi–Pusztaszabolcs vonalszakasz felújítása

Teherbírás-növelés felsőfokon

A 40-es számú vasútvonal Magyarország egyik legforgalmasabb, leginkább igénybe vett vonala. Mind a személyszállítást,
mind a teherforgalmat illetően jelentős forgalom gördül át rajta évről évre. A Budapesthez közeli szakaszán kiemelkedően
magas a személyforgalom, mert a fővárosba ingázók közül
sokan veszik igénybe.

ós szabványnak megfelelő magasperonok
kerülnek kialakításra, új gyalogos-peronaluljáró, rámpák, liftek és perontetők épülnek, a térvilágítás is modernizálásra kerül.
A korszerűsítés keretében a teljes szakaszon megújul a villamos felsővezetéki hálózat, kiépítésre kerül a villamos váltófű-

Mindezek szükségessé tették a vasúti
pálya átépítését, az elavult rendszer korszerűsítését, valamint a kor elvárásainak
megfelelő színvonal biztosítását. A Százhalombatta és Pusztaszabolcs közötti
vasúti pálya korszerűsítése két szakaszra
bontva, Százhalombatta és Ercsi elágazás
között, valamint Ercsi elágazás és Pusztaszabolcs között valósul meg.

Százhalombatta–Ercsi elágazás
A Százhalombatta–Ercsi elágazás közötti, 15,7 kilométer hosszú szakasz felújításának keretében 11,4 kilométer hosszan

Forrás: NIF Zrt.

teljesen új nyomvonalon épül ki a kétvágányú pálya. A kivitelezés befejezését kö-
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vetően itt 120/160 kilométer/órás sebes-

valósul meg, amelyek Ercsi állomás alatt az

tés, tizennégy műtárgy és hat külön szintű

séggel haladhatnak majd a vonatok.

újonnan kialakításra kerülő Ercsi nyíltvo-

csomópont épül meg vagy épül át. A vas-

A beruházás keretében teljesen megújul

nali elágazásnál térnek vissza a meglévő

úti zajhatás csökkentése érdekében össze-

Százhalombatta állomás, zöldmezős beru-

vágányhálózatba. A közlekedés megkön�-

sen 1,2 kilométer hosszan zajvédő fal kerül

házásként új nyíltvonali vágányok építése

nyítése érdekében korszerű, európai uni-

kiépítésre.

Különszám

www.innorail.hu

pálya

A szakasz kivitelezését az E-P Konzorcium
(Mészáros és Mészáros Kft. és Vasútépítők
Kft.) végzi nettó 38 milliárd forint értékben. A kivitelezés várhatóan 2020 végére
készül el.
Ezen a projekten a Vasútépítők Kft. főbb
feladatkörébe a következő tevékenységek tartoznak:
A nyomvonalon a vasúti pálya alépítményének tervezésekor, az előzetes mérések alapján a meglévő altalaj mérési
eredményei nem elégítették ki az előírt
geotechnikai követelményeket, ezért
teherbírás-növelésre van szükség. Ezt
geotextília és georács, valamint erősítő rétegek beépítésével kell megvalósítani, helyenként meszes talajstabilizáció is szükséges. Továbbá vízzáró réteget kell beépíteni
és víztelenítést kell kiépíteni felépítményi
szivárgóval és árokkal biztosítva.
A szakasz kivitelezését az SZ-E Konzorcium (Mészáros és Mészáros Kft. és Vasútépítők Kft.) végzi nettó 48,2 milliárd forint
értékben. Az alapkőletételt 2018. szeptember 4-én tartották Százhalombatta ál-

Forrás: NIF Zrt.

lomáson. A Százhalombatta–Ercsi elágazás közötti szakasz átadása 2020 második
felében várható.

Ercsi elágazás–Pusztaszabolcs

A Vasútépítők Kft. főbb feladatkörébe az

Ercsi elágazás és Pusztaszabolcs kö-

nyének építése 60-as rendszerű sínnel,

alábbi tevékenységek tartoznak:

zött szintén megvalósul a 12,2 kilométer

előfeszített vb. aljjal nyíltvonali szaka-

- hézagnélküli vágány al- és felépítményé-

hosszú, kétvágányú vasúti vonalszakasz

szon és állomási átmenő fővágányok

nek építése 60-as rendszerű sínnel, előfe-

teljes átépítése és a kapcsolódó létesít-

szített vb. aljjal nyíltvonali szakaszon;

mények korszerűsítése. Összesen 33 kilo-

- hézagnélküli vágány al- és felépítmé-

átépítése keretében;
- állomási mellékvágányok, al- és felépít-

- állomási átmenő fővágányok és nyílt-

méter hosszúságú hézagnélküli vágány

mények átépítése;

vonali vágányok átépítése al- és felépít-

épül, a villamos felsővezetéki hálózat

- vízépítési munkák;

ménnyel;

felújításra kerül. A fejlesztésnek köszön-

- vasúti térvilágítás kialakítása;

hetően 160 kilométer/óra lesz az enge-

- perontető-építési munkák;

délyezett pályasebesség. A zaj- és rez-

- közműkiváltási munkák.

gésvédelem szempontjából szükséges

A munkálatok az ütemterveknek megfe-

helyeken összesen 810 méter hosszúságú

lelően zajlanak.

- közműkiváltási munkák;

zajvédő fal létesül.

A fejlesztés uniós és hazai forrás felhaszná-

- állomásperon-építési munkák;

Iváncsa állomás is átépül. Korszerű ma

lásával, a CEF (Európai Hálózatfinanszíro-

- zöldmezős beruházások;

gasp eronok, új gyalogos-peronaluljáró,

zási Eszköz) támogatásával, az Innovációs

- vízépítési munkák.

rámpák, liftek, perontetők épülnek, kor-

és Technológiai Minisztérium megbízásá-

A kivitelezési munkák folyamatosan zajla-

szerű térvilágítási rendszer létesül, és a

ból, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő

nak, jelenleg a projekt 65%-os készültsé-

használaton kívüli állomási épületek el-

Zrt. beruházásában valósul meg.

gi fokon áll.

bontásra kerülnek.



- állomási mellékvágányok, al- és felépítmények átépítése;
- Százhalombatta állomás átépítése során 27 csoport új kitérő beépítése;

www.innorail.hu

Különszám

Vasútépítők Kft.
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Reconstruction of Százhalombatta–Ercsi–Pusztaszabolcs rail section

Greatly increasing bearing capacity
Hungarian railway line 40 is amongst the country’s busiest,
most strained lines. Significant quantities of passenger and
freight traffic roll along the track year after year. Passenger traffic is particularly heavy on the section closest to Budapest used
by many commuters to the capital.

Ercsi junction to Pusztaszabolcs
In the Ercsi junction to Pusztaszabolcs section a 12.2-kilometre double-track segment
is being completely reconstructed and related facilities are being modernised. A total of 33 kilometres of CWR track is being
constructed along with the refurbishment

All of the above made it necessary to re-

isting subsoil did not meet geotechnical

of overhead wiring. Thanks to the develop-

construct the line, update the obsolete

specifications. Therefore an increased load

ment, track speed limit will be 160 kilome-

system and ensure the system fulfils cur-

capacity will be achieved by incorporating

tres per hour. In areas requiring noise and

rent expectations. Modernisation of the

into the substructure geotextile, geogrid

vibration protection an 810-metre noise

Százhalombatta-Pusztaszabolcs line was

and reinforcing layers, as well as lime-based

barrier will be erected. Iváncsa station is be-

divided into two sections: Százhalombat-

soil stabilisation in some areas. In addition

ing reconstructed. Modern high platforms,

ta to Ercsi junction and Ercsi junction to

a waterproof layer and drainage had to be

a new underpass with ramps, elevators and

Pusztaszabolcs.

included complete with superstructure

platforms are being built and modern light-

drains and ditches.

ing will be installed. The unused station

Százhalombatta to Ercsi junction

The section is being reconstructed by the

buildings will be demolished.

Within the reconstruction of the 15.7-kilo-

SZ-E Consortium (Mészáros és Mészáros

The section is being reconstructed by the

metre leg of Százhalombatta to Ercsi junc-

Kft. and Vasútépítők Kft.) for a net cost of

E-P Consortium (Mészáros és Mészáros

tion section, a 11.4 km double-track seg-

48.2 billion HUF (145 million €). A ground-

Kft and Vasútépítők Kft.) for a net value

ment will be constructed on a completely

breaking ceremony was held on 4 Septem-

of 38 billion HUF (114 million €). Construc-

new track. Once reconstruction is com-

ber 2018 at Százhalombatta station. The

tion is expected to be completed by the

plete trains may run at a 120/160 km/h

Százhalombatta to Ercsi junction section is

end of 2020.

speed here.

expected to be ready for handover in the

Main responsibilities of Vasútépítők Kft. in

As part of the investment the Százhalom-

second half of 2020.

this project are:

batta station will be completely renovat-

The main responsibilities of Vasútépítők

- Construction of sub- and superstruc-

ed, the open track leg will be construct-

Kft. are:

ture of CWR track with UIC 60 rails and

ed as a greenfield investment branching

- Construction of sub- and superstructure

pre-stressed reinforced concrete sleep-

into the existing rail network at the new

of CWR track with UIC 60 rails and pre-

ers in open track segments and station

Ercsi junction just outside Ercsi station.

stressed reinforced concrete sleepers in

main lines

High platforms complying with current

- Reconstruction of station sidelines, sub-

- Reconstruction of sub- and superstruc-

ramps, elevators and platform roofs will

tures of station main tracks and open

- Hydraulic engineering works

be built to facilitate passenger transport,

tracks

- Erection of station lighting

and lighting will be modernised.
Overhead wiring is being upgraded
throughout the section, electric switch
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the open track section

EU standards, platform underpasses,

- Reconstruction of sub- and superstructures of station side lines
- 27 new switch sets within reconstruction

and superstructures

- Construction of platform roofs
- Utility replacement works.
Work is proceeding according to schedule.

heating are being installed and fourteen

of Százhalombatta station

The project is funded by the European Un-

bridges and level crossings along with six

- Utility replacement works

ion and the Hungarian state household

separate level intersections are being built

- Platform construction works

and supported by the Connecting Europe

or rebuilt. A 1.2-kilometre noise barrier will

- Greenfield investments

Facility (CEF); the principal is the Ministry

reduce the noise impact of the railway.

- Hydraulic engineering works.

of Innovation and Technology, and the in-

During the track substructure design phase

Construction work is ongoing; completion

vestor is the National Infrastructure Devel-

preliminary measurements showed the ex-

is currently at 65%.

opment Zrt. (NIF).

Különszám
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The Smart Rail Track by Vossloh.
Digital technologies are key to maximising track availability and planning forward-looking maintenance. The ability to check
the line at any time thanks to networked data capture in real time with innovative products, reliable materials and optimised
maintenance concepts for every aspect of rail infrastructure. That’s what we mean by “The Smart Rail Track by Vossloh”.

www.vossloh.com

pálya

Gumi és beton ötvözet az útátjárókban és a kompozit aljak ígéretes innovációja

Innovatív termékpaletta
Cégünk immár több mint 25 éve aktív a hazai pályafenntartási
és -karbantartási piacon.
Dr. Szentiványi János vasúti mérnök az alapításkor elsősorban
pályakarbantartó és -építő nagygépek, valamint kisgépek forgalmazásával foglalkozott. A mai napig számos európai és egyesült államokbeli gépgyártónak vagyunk kizárólagos magyarországi képviselői. Nagyobb sikereink között említhető a Holland
Co. Inc. USA-beli gyártó ET sínhegesztő gép több, Magyarországon napjainkban is használatban lévő gépe, illetve a Harsco Inc.,
szintén USA-beli gyártó aláverő és ágyazatkotró gépe.

1. kép Swisscross RUBE a gyakorlatban

2016 óta azonban megújult arculattal te-

nyeit kihasználva sokkal teherbíróbb, és

anyagú gumik tökéletesen ellenállnak a ter-

vékenykedünk, és új, innovatív termé-

sokkal kevesebb kopó és cserélendő eleme

helésnek és az időjárásnak is (1. kép).

kek forgalmazásával bővítettük portfóli-

van. Mivel modulokból áll, a ki- és beépítés

Ennek köszönhetően a gyártó által java-

óinkat, így a gépek mellett pályaépítési

rendkívül egyszerű (1. ábra). Magyarországi

solt ötéves karbantartási ciklus során álta-

anyagok irányába is nyitottunk. Ezek kö-

tapasztalat, hogy vágányszabályozáskor a

lában csak az aljakra felfekvő papucsokat

zül két fő terméket szeretnénk kiemelni,

ki- és beépítés mindössze öt órába telt Elő-

kell cserélni, így a csekély környezetszen�-

amelyekkel az idei InnoRail 2019 konfe-

szálláson 2018 tavaszán.

nyezési tényező mellett a karbantartási

rencián és kiállításon meg is jelenünk, és

Legfőbb előnyei között elsősorban a stabili-

költségek is jóval alacsonyabbak a jelen-

be is mutatjuk azokat a standunkon.

tás említendő, hiszen minden vasbeton lap

leg széles körben alkalmazott technológi-

A közös ezekben a termékekben, hogy

modul három darab vasúti aljon támaszko-

áknál. Valamint a már említett moduláris

mindkét technológia viszonylag újnak

dik (legtöbbször betonaljak). Az aljak és a

ki- és beépíthetőségnek köszönhetően a

számít, ugyanakkor a gumi, a beton és az

vasbeton lapok között gumi alátétek bizto-

karbantartást igen egyszerűvé teszi a rö-

újrahasznosított kompozitanyagok fel-

sítják a vertikális, míg az egybeöntött, ke-

vid forgalomkorlátozási igény, illetve a vi-

használását segíti elő. Így mindkét ter-

ményebb gumikeret biztosítja a horizontá-

szonylag kevés munkaerő és a gépesítés.

mék környezetbarát, a hulladék újrahasz-

lis stabilitást. Teljesítmény tekintetében akár

A Swisscross átjárók már több országban

nosítását is elősegíti.

napi ezer nehézgépjármű és korlátlan szá-

használatban vannak, és a svájci (BLS) és

mú személygépjármű keresztezését bírja.

a francia (SNCF) típusengedély után idén

Swisscross RUBE típusú vasúti
útátjáró

Mivel a vasbeton lapok teszik ki a meghatá-

április óta már hazánkban is rendelkez-

rozó kopófelületet, így jóval kevesebb a ko-

nek DeBo tanúsítvánnyal, illetve típusen-

Első termékünk a svájci gyártmányú

pás, jobb a csúszásgátlás, és a besüppedés

gedéllyel a MÁV-tól, ahol már több mint

Swisscross RUBE típusú vasúti útátjáró,

szinte nulla. Ugyanakkor rugalmas, hiszen a

másfél éve használatban vannak Előszállás

amely a gumi és a beton tulajdonsági elő-

betonlapok és a betonaljak közötti speciális

állomás közelében. További beépítésekről
is elindult a tervezés, így remélhetőleg a
közeljövőben egyre több helyen találkozhatunk majd ilyen útátjárókkal.

Sicut kompozit aljak
Másik termékcsaládunk tagjai a Sicut
Enterprises angol cég kompozit aljai, melyek anyagösszetétele 100 százalékban új-
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1. ábra

rahasznosított műanyag (HDPE) és üveg-

Swisscross RUBE típusú útátjáró (betonlapok gumi alátétekkel és kerettel, minden lap három aljon fekszik)

szál keveréke.

Különszám
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Established in 1991, Conwest Ltd. is an official retailer of manufacturers of products for

Szentiványi Gábor

the global railway industry. Their founder Dr J. Szentiványi is a mechanical engineer and a

ügyvezető

former Hungarian State Railways employee. Conwest Ltd. has successfully implemented

Conwest Kft.

a number of international business partnerships and manufacturing co-operations.

Honlap: conwestco.eu,

Throughout the years they have been involved in the management of multicultural,
multilingual international projects. Around 2016 they have renewed their CI, expanding

sicut.co.uk
gabor@conwestco.eu

activities to the representation of Swisscross level crossing systems and Sicut composite
sleepers, successfully obtaining Hungarian certification and installing such systems in

Szentiványi Tamás

several rail infrastructure networks.

ügyvezető
Conwest Kft.
Honlap: conwestco.eu,
sicut.co.uk
tamas@conwestco.eu

bízhatóságának megállapítása céljából.
Fontos lehet egy esetleges bebetonozott
ágyazatú vágány létesítésekor, amikor is a
2. kép Nyíltvonali beépítés, Deutsche Bahn, 2017

3. kép Kitérő a 4-6 villamos vonalán, Budapesten

bebetonozott keresztalj beágyazásának
tartósságát kell mérlegelni. A hőtágulási

Ezen aljak mind tulajdonságukban, mind

Az Universitas Győr Nonprofit Kft. által

együtthatóra európai előírások nem isme-

pedig levédett kivitelezésükben élen jár-

2019-ben készített szakvélemény kimu-

retesek, de a Müncheni Műszaki Egyetem

nak a műanyag aljak piacán. A kompozit

tatta, hogy a Sicut aljak hazai országos

a Sicut műanyag aljak termoplasztikus vi-

aljak általában elsősorban a különböző

és helyi közforgalmú, valamint saját cé-

selkedésére is készített vizsgálatot. A klíma-

mérgező hatású impregnáló anyagokkal

lú vasúti vágányokban a fa keresztaljas

kamrában végzett terhelési eredmények

kezelt talpfák kiváltására tökéletesen al-

(talpfás) kiépítésre vonatkozó előírások

alapján a 72 órás pihentetés után 3,8 mm-

kalmasak műszaki tulajdonságukat nézve.

alkalmazása esetén azokkal egyenérté-

es maradó nyomtávbővülést mértek, mely

Ezenfelül több előnnyel is dicsekedhet-

kűen használhatók. Az elemzés függet-

megfelel a Deutsche Bahn erre meghatáro-

nek, hiszen előreláthatóan többszöröse

len laborvizsgálati jelentések, valamint a

zott max. 4 mm-es termoplasztikus nyom-

lehet az élettartama egy kompozit aljnak,

közúti vasútépítésben szerzett gyakorlati

távváltozási előírásainak.

mivel nem korrodálódik és nem korhad el.

megfontolások alapján készült.

A Sicut aljak számos EU-s országban ta-

A Sicut alj a vasúti aljakkal szemben tá-

Összegzés

núsítvánnyal rendelkeznek immár jó né-

masztott követelményeknek eleget tesz,

Az újrahasznosított műanyag kompozit

hány éve, azonban a technológia és a

emellett az egyik legfontosabb innováció-

keresztaljak előnyei a telített talpfákkal

tapasztalat egyes helyeken az USA terüle-

ja a lyukacsos oldal- és alsó felületek, ame-

szemben:

tén már húsz évre is visszanyúlik.

lyek egy jogvédett tervezésnek és kivitele-

• Teljesen mentes a mérgező és a rákkel-

Európa több vasútjánál még csak szer-

zésnek köszönhetően rendkívül jó ágyazati

kesztik a szintetikus aljak alkalmazási

stabilitást eredményeznek mind a kellő ru-

feltételeit, amellyel várhatóan hamaro-

galmasság, mind pedig a lyukakba stabilan

san elkészülnek. Pár országban már tel-

ágyazódó zúzottkövek révén. A beépíté-

• Nem veszít a csavarbehajtási erőből;

jes engedélyezés alatt kerül beépítésre,

sükhöz, kezelésükhöz, vágásukhoz és fúrá-

• Az igen hosszú élettartam során nem

úgymint Nagy-Britanniában (London Un-

sukhoz is azonos szerszámokat, illetve eljá-

veszít sem a statikus, sem a dinamikus

derground, Network Rail), Olaszország-

rásokat kell használni, mint a talpfáknál.

ban, Svédországban és Németországban

A Sicut aljakkal kapcsolatos vizsgálatok kö-

• Nincs hosszirányú kúszása;

(2. kép) (NoBo tanúsítvány). Magyaror-

zül meg kell említeni az anyagra vonatkozó

• Nem igényel utólagos karbantartást;  

szágon 2018 óta a BKV hálózatán (3. kép)

fajlagos hőtágulási együttható meghatá-

• Elektromos ellenállása 15-ször jobb a

több helyen is használatban van, és idén

rozását. Mivel az újrahasznosított anyagú

a MÁV hálózatán is beépítésre került tesz-

Sicut aljak anizotróp tulajdonságúak, en-

• Nincs repedésképződés.

telés céljából.

nek ismerete fontos a nyomtávtartás meg-

 Szentiványi Gábor, Szentiványi Tamás

www.innorail.hu
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tő anyagoktól;
• Nincs toxikus hatása a növényekre, az
állatokra és az emberekre;

merevségéből;

fáénál;
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Vasúti ágyazati kőanyagszemcsék aprózódásának mérése laboratóriumi eszközökkel

Az ágyazati aprózódás
legkorszerűbb vizsgálatai
A hagyományos vasúti ágyazati kőanyag a pályában legnagyobb
arányban és tömegben elhelyezkedő matéria. Az európai termékszabvány [1] szerint jelenleg két kőanyagszabványban definiált
mechanikai ellenállással kapcsolatos méréseket kötelező elvégezni ezen anyagokon: a Los Angeles aprózódási és a mikro-Deval
kopási vizsgálatokat. Kutatásunk során felvetettünk olyan műszaki szabályozásbeli előírásokat és régóta bevált módszereket,
melyek megváltoztatásán érdemes elgondolkozni [2]. A vonatkozó aprózódási és kopási határértékeket országonként és kontinensenként széleskörűen alkalmazzák.

1. kép

Visszautalva korábbi munkánkra, felvá-

feltételt kell egyszerre teljesítenie: többek

vannak érvényben szinte mindenhol, mi-

zoljuk a zúzottkő ágyazat degradációjá-

között a szívósság, a kopásállóság, a nagy

vel a nemzeti, országra jellemző saját „ás-

nak olyan mérési lehetőségeit, melyek az

szilárdság, a megfelelő szemeloszlás, a fe-

ványi” vagyont kell figyelembe venni, an-

üzemi terheléseket és a „valós” feszült-

lületi érdesség, a tömörség, a vízáteresztési

nak előnyeit, hátrányait.

ségállapotot jobban figyelembe veszik.

képesség és természetesen a gazdaságos-

A korábbiakban egy „ládás” vizsgálatot dolgoztunk ki és végeztünk el (1. kép),
mely részeként egy megadott anyaghalmazt pulzátor segítségével dinamikusan
fárasztottunk. Ennek részleteit az előző
3. kép

2. kép
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A zúzottköves vasúti pályák – szerkezeti

ság is fontos szempont. Ezek a követelmé-

kialakításukat tekintve – legnagyobb ki-

nyek nem feltétlenül állíthatók párba.

terjedésű eleme maga a mélységi mag-

A szabályozási határértékek a világon nem

más ágyazat. Ez biztosítja a vágány sta-

mondhatók egységesítettnek, mivel míg

bil, de rugalmas alátámasztását, valamint

Finnországban az LARB értékei maximum

fontos teherelosztó és vízelvezető szere-

12–20% közöttiek, addig Brazíliában en-

pe van. Fenntarthatósága egyszerű, gon-

nek a kétszeresét, maximum 40%-ot is

dolva itt a geometriai szabályozásra.

elfogadnak. A felhasznált kőanyagokat

A kőanyagot tekintve az ágyazatnak több

tekintve viszont komoly szabályozások

Különszám
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publikációinkban mutattuk be. A vizsgá-

Juhász Erika

lat során számos paramétert nem tudtunk

PhD-hallgató

Dr. habil.
Fischer Szabolcs

figyelembe venni (ágyazati szennyeződés,

Széchenyi István Egyetem

egyetemi docens

karbantartások, rostálás stb.), valamint a

juhasz.erika@sze.hu

Széchenyi István Egyetem

paraméterek korrelációinak hiánya mi-

fischersz@sze.hu

att 2019-ben új irányokban indultunk el a
kapcsolódó laboratóriumi méréseknél:
- 3D lézerszkenneres mérések (GOM alkalmazással),
- CT röntgenkészülékkel történt mérések,
- diszkrét elemes modellezés (DEM) – ez
nem egy laboratóriumi vizsgálat, de ahhoz szorosan kapcsolódik.
A lézeres méréseknél egy ATOS 3D digitális „letapogató” lézerszkennert, a CT röntgenméréseknél egy Yxilon Modular CT
röntgenkészüléket használtunk (2. kép) az
Anyagtudományi és Technológiai Tanszék

4. kép

munkatársainak segítségével. Ezek az esz-

6. kép

kozatban történő statikus és dinamikus

és a gyári szoftveres háttér segítségével

mérési lehetőséget is, amely komoly kuta-

végzett háromdimenziós képfeldolgozás-

tási potenciál lehet a jövőre nézve. A méré-

sal (6. kép). Távlati célunk, hogy a kifejlesz-

sekhez egy 160 mm külső átmérőjű, 10 mm

tett új mérési módszer alapul szolgáljon

falvastagságú, kb. 300-400 mm magassá-

egy jövőbeli utasításhoz, szabványhoz.

közök önmagukban nem elegendőek a kő-

gú KPE (kemény polietilén) vízcsövet hasz-

Tekintettel arra, hogy vizsgálataink során

zetszemcsék degradációjának megállapí-

náltunk a gyári csőelzáró lezárással (5. kép).

minden esetben idealizált körülmények

tására, mert sem statikus, sem dinamikus

Belülről nagy szilárdságú geotextíliával bé-

között dolgozunk, a valóságtól jelentősen

terhelés kifejtésére nem képesek. Azon-

leltük ki a belső felület és a zúzottkőszem-

eltérő eredményeket kapunk. A jövőben

ban magas pontosságú felület- és térfogat-

csék súrlódása miatt. A csövet kb. 140-160

ezen eredményeket finomítanunk kell, és

modellek létrehozhatók a mérések között,

mm magasságig töltöttük meg vasúti zú-

a különböző egyéb hatásokra is koncent-

melyek tökéletesen be tudják mutatni a fá-

zottkővel (a CT készülék által meghatáro-

rálnunk kell.

rasztási folyamatot. A lézerszkenneres mé-

zott átvilágíthatóság miatt), hogy a minta



rések csupán egyetlen szemcse, míg a CT

magasság- és szélességaránya optimális

készülékes mérés akár egy halmaz degra-

legyen. Tudatában vagyunk, hogy a kialakí-

Felhasznált irodalom

dációjának lekövetésére is alkalmas.

tott mérési modell nem felel meg a valósá-

[1] MSZ EN 13450:2003. Kőanyaghalmazok vasúti

Kutatásunk során az egyetlen szemcsé-

gos igénybevételeknek, viszont jó irány le-

ágyazathoz, 2003

vel történt vizsgálatokat elvetettük (3. és 4.

het a jövőbeli fejlesztésekhez.

[2] Juhász E.: Profil, Researchgate https://www.

kép), így a lehetséges folytatási irányt a CT

Kutatásunk során ötvöztük az egyirányú

researchgate.net/profile/Erika_Juhasz3, Fischer

készülékkel történt vizsgálatok adták, rá-

(egytengelyes) dinamikus és statikus nyo-

Sz.: Profil, Researchgate https://www.researchgate.

adásul megoldottuk a több lépcsőben-fo-

móvizsgálatot CT berendezéses méréssel

net/profile/Szabolcs_Fischer, 2019. szeptember

www.innorail.hu
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Measurement of railway ballast particle crumbling with laboratory resources

The most modern tests of railway
ballast crumbling
Stone railway ballast is the component material within traditional
track superstructure with both the greatest size and the greatest
weight. According to European product standard [1], currently two
laboratory tests – related to mechanical resistance – have to be performed with ballast samples: Los Angeles breakage and MicroDeval abrasion tests. In the course of their research the authors
identified technical requirements and long-standing methods
whose modification should be considered [2]. A wide range of limit
values related to crumbling and abrasion parameters are applied
from country to country and from continent to continent.

Figure 1

With reference to the authors’ previous

With regard to the rock material, ballast

to applicable rock materials, specific limi-

publications, they present measurement

has to fulfil several requirements simul-

tations are in force just about everywhere

methodologies related to the degrada-

taneously: endurance, abrasion-resist-

given that the characteristics of locally

tion of railway ballast material which bet-

ance, high strength, adequate particle

available, typical mineral resources have

ter take into account operational loads

size distribution, surface roughness, den-

to be considered along with their advan-

and realistic stress-strain conditions.

sity, hydraulic permeability and naturally

tages and disadvantages.
In the past the authors developed a specific “boxed” test (Figure 1) environment
where ballast samples were exposed to
load administered by a dynamic actuator. Details of these measurements have
been published in the authors’ earlier papers. During these tests a number of paFigure 3

Figure 2
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As for structural conformation of bal-

cost-effectiveness is another important

lasted tracks, the most widespread ele-

factor. These requirements can’t always

ment is the ballast bed itself made from

be matched.

deep igneous rock, ensuring the stable

Limit values as provided by regulatory

and flexible support of the railway track,

authorities are in no way standardised

along with its load distribution and drain-

globally. In Finland a 12-20% limit value

age functions. It is simple to maintain

for LARB applies, but in Brazil the double

with regard to geometric corrections.

(40%) is deemed acceptable. With regard

Különszám

pálya

rameters could not be considered (bal-

Erika JUHÁSZ

last fouling, maintenance efforts, ballast

PhD student

Dr. habil.
Szabolcs FISCHER

screening etc.), and due to the lack of ad-

Széchenyi István University

Associate Professor

equate correlation of parameters, in 2019

juhasz.erika@sze.hu

Széchenyi István University

the authors started using new approach-

fischersz@sze.hu

es for relevant laboratory measurements:
- 3-D laser scanner measuring (with
GOM software application),
- measuring with CT (X-Ray) device,
- discrete element modelling (DEM) – not
a laboratory test method but closely
linked.
For laser measuring an ATOS 3D digital
laser scanner was used, for computed
tomography measuring an Yxilon Modular CT device (Figure 2), help being provided by colleagues of the Department
of Material Science and Technology at

Figure 4

Széchenyi István University. In them-

Figure 6

sibility for multi-step static and dynamic

al dynamic and static compression tests

test was solved which appears to open an

with CT measuring and 3-D image pro-

important future research potential.

cessing with the CT device’s original fac-

For measuring the authors applied a HDPE

tory software (Figure 6). A goal for the

water tube including its original closing

new measuring technique under devel-

selves these devices are not adequate

element, with a 160-mm outer diameter,

opment is that in the longer run it will

for determining ballast particles’ deg-

10 mm wall thickness and 300-400 mm

provide a base for future standards and

radation as they cannot exert static or

height (Figure 5). To decrease the friction

regulations. Given the fact that authors’

dynamic load. However, high precision

of ballast particles, inside the tube a layer

tests were always performed under ideal-

surface and volume models can be cre-

of heavy-duty geotextile was applied to

ised circumstances, obtained results sig-

ated based on these measurements that

the inner surface. The tube was filled with

nificantly differ from reality. In the future

perfectly illustrate the fatigue process.

railway ballast material up to a level of

results have to be fine-tuned and efforts

Laser scanner measuring is adequate for

140-160 mm (given the fluoroscopy limits

must focus on various other effects.

monitoring the degradation of one sin-

of the CT device and ballast samples), that

gle particle, while the CT method is also

way an optimal width-height ratio could

Literature

good for monitoring the degradation of

be achieved. Authors are aware that this

[1] MSZ EN 13450:2003. Aggregates for railway

entire samples.

kind of laboratory model doesn’t match

ballast, 2003

Given that the authors decided to ignore

real loads, nevertheless it may provide a

[2] Juhász E.: Profile, Researchgate https://www.

measuring individual particles CT (Figure 3

viable direction for future research and

researchgate.net/profile/Erika_Juhasz3, Fischer

and 4), measuring subsisted as a possible

development efforts.

Sz.: Profile, Researchgate https://www.research-

future approach, all the more as the pos-

Authors proceeded to combine uniaxi-

gate.net/profile/Szabolcs_Fischer, Sept 2019

www.innorail.hu
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Új fejlesztések a vasúti diagnosztikában

Dr. Szepessy Zsolt

Vasúti tárgyak internete
Az evopro Innovation Kft. közel tíz éve van jelen a hazai piacon
vasúti diagnosztikai termékeivel. A dinamikus tengelyterhelésmérő (eRDM) rendszerből mára országos hálózatot alkotva 30
üzemel hazánkban. A rendszer normál utazósebesség mellett
méri az áthaladó szerelvények tengelyterhelését, azonosítja a
túlterhelt, rosszul rakodott teherkocsikat, illetve alkalmas
kerékhibák és egyéb futóművel kapcsolatos problémák jelzésére is. A vezeték nélküli sínhőmérséklet-monitorozó (eRTM)
rendszer jelenleg három különböző helyszínen van telepítve
Szlovákiában. A rendszer valós időben követi a sín hőmérsékletét, és riasztást küld a beállított határértékek elérése esetén.

ügyvezető / managing director
evopro Innovation Kft.
szepessy.zsolt@evopro.hu

sén. A kutatás-fejlesztés célja a jelenlegi
eRDM rendszerek alkotta országos hálózat kibővítése önkalibrációs funkcióval,
amely képes az egyes rendszereknek a
rendelkezésre álló statikus mérlegelési
adatok alapján történő folyamatos önkorrekciójára. Fontos szempont, hogy a
folyamat minimális felhasználói közbeavatkozást igényeljen. A másik fejlesztési irány az eRDM és egyéb pályamenti diagnosztikai rendszerek által szolgáltatott

1. kép:

2. kép: eRVO rendszer, szenzormodul

eRVW rendszer, szenzormodul
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Az elmúlt két évben a Vállalati KFI_16

nyek számítása a legújabb jelfeldolgozá-

és jelenleg is évekre visszamenőleg ren-

program által támogatott, Pályába épí-

si és gépi tanuláson alapuló módszerek

delkezésre álló mérési adatok egységes

tett vasúti rezgésdiagnosztikai mérő-

segítségével. A végeredmények vezeték

tárolása és kutathatóvá tétele egy komp-

rendszer kutatása című projekt keretében

nélküli hálózaton keresztül egy központi

lett jármű-diagnosztikai szolgáltató szer-

egy flexibilis vasúti rezgésdiagnosztikai

szerverre jutnak. A rendszer része a mé-

ver kifejlesztésével. A szerver alkalmas

mérőrendszer kifejlesztésére is sor ke-

rési eredményeket tároló adatbázis és a

egy-egy adott jármű historikus adatainak

rült, mely mind pályába, mind jármű-

megjelenítésért felelős webszolgáltatás

integrált megjelenítésére, különböző sta-

re felszerelhető. A termék előnye, hogy

is. Ez a rendszer pályába szerelve (eRVW)

tisztikai funkciókat biztosít, illetve egyedi

ugyanazon hardverkomponensekből és

alkalmas a kerékhibák kiszűrésére, a loká-

lekérdezésekre is lehetőséget ad.

részben ugyanazon szoftverkomponen-

lis pályaállapot (sínlehajlás) monitorozá-

Az evopro Innovation Kft. jelenleg is üze-

sekből álló, hasonló architektúrájú, költ-

sára, illetve sínhőmérséklet-mérő funk-

melő, illetve kifejlesztés alatt álló integ-

séghatékony megoldást kínál különböző

cióval is kiegészíthető (1. kép). A járműre

rált, a szenzortól az adatközpontig és a

alkalmazásokra. A rendszer különböző

szerelt változat (eRVO) monitorozza a pá-

felhasználófelületig a teljes vertikumot

gyorsulásmérő szenzorok illesztésére ké-

lya állapotát, pályahibákat detektál, illet-

lefedő megoldásai hozzájárulnak a vasúti

pes mérőmodulokból áll. A méréstechni-

ve jármű-diagnosztikai célokra is felhasz-

közlekedés hatékonyabbá és biztonságo-

kai alkalmazás követelményeinek meg-

nálható (2. kép).

sabbá tételéhez. Ezek a rendszerek a 21.

felelő számú mérőmodul csatlakozik egy

Az idén indult, KFI_18 program keretében

századi digitális vasút és a vasúti tárgyak

központi adatgyűjtő egységhez. Ezen

futó projektben az evopro Innovation Kft.

internete koncepciók megvalósításának

megtörténik az adatok feldolgozása, il-

és a MÁV Zrt. közösen dolgozik a tengely-

gyakorlati példái.

letve az alkalmazásspecifikus eredmé-

terhelés-mérő rendszer továbbfejleszté-
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New results in railway diagnostics

Internet of railway things
Railway diagnostics has been a key strategic direction of evopro Innovation Kft. for almost 10 years. Currently 30 dynamic
railway weighing and impact load diagnostic (eRDM) systems
are in operation all over Hungary, forming an integrated network. This system is able to measure the load of the vehicle
passing over the system with normal operating speed, it identifies over- or asymmetrically loaded vehicles, detects wheel flats
and other bogie defects. In addition, wireless temperature
monitoring (eRTM) systems of evopro Innovation are currently
deployed in Slovakia, which measure rail temperature real-time
and can send alarm signals in case of extreme temperatures.

Picture 2

In an ongoing research project, also
funded by the Hungarian NRDI Office
In the last two years a flexible vibra-

results are calculated on the data ac-

(VÁLLALATI KFI_18 program), evopro In-

tion diagnostic system was also devel-

quisition module by utilizing novel sig-

novation and MÁV Zrt. works together on

oped by evopro Innovation, funded by

nal processing and machine learning

improving the dynamic weighing system.

the Hungarian NRDI Office (VÁLLALATI

techniques. Finally, the data is sent to

The project aims at adding self-calibra-

KFI_16 program), which can be mount-

a central server via wireless network.

tion functionality to the current network

ed on the track (wayside) as well as on

The system includes a database storing

of eRDM systems, which could monitor
and assess their own accuracy by analyzing available static weighing data and ex-

Picture 1

ecute self-calibration and self-correction
process with minimal operators interaction. The next goal of the project is to develop a full-featured vehicle diagnostics
server which stores all the measurement
data provided by the eRDM and other
wayside diagnostic systems in a unified
and integrated way, allowing retrospective data mining and analysis applications. The server can collect and display
all the historical data related to a given
vehicle, provides statistic functionality
the vehicle (on-board system). This

measurement results as well as a web

and allows custom data queries, too.

product provides cost-effective solu-

service providing user interface and vis-

The railway diagnostic systems of evo-

tions for a variety of applications by ap-

ualization. The wayside (eRVW) system

pro Innovation contribute to safety and

plying unified architecture and shar-

can detect wheel flats, monitor local

efficiency of railway transportation. The

ing modular hardware and software

track condition by measuring vertical

technical implementation of evopro’s di-

components. The system is based on a

rail movement, and can be extended

agnostic systems covers the full vertical

measurement module capable to inter-

with rail temperature sensor (Picture 1).

integration from sensor through backend

face various acceleration sensors. The

The onboard version (eRVO) monitors

server to user interface. These systems

set of measurement modules is con-

track condition and detects track faults,

meet the digital railway and the Internet

trolled by data acquisition and trans-

and can be utilized for vehicle diagnos-

of railway things concept of the 21st cen-

mitter module. Application-specific

tic purposes as well (Picture 2).

tury railway.
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Komplex feladatok az infrastruktúra-építésben és a közmű-kivitelezésben

A megbízható partner

A Belfry az infrastruktúra-építés és a közmű-kivitelezés terén
komplex feladatokat végző sikeres cégcsoport. Közép-európai
tevékenysége négy ágazatot ölel át: útépítést, kötöttpályás kivitelezést, üzemi hírközlést és magasépítést. A Belfry legjelentősebb eredményeit vasúti projektek megvalósításában érte el.

A Belfry részt vesz a Budapest–Esztergom
vasútvonal villamosításában és a felsővezeték építési munkáihoz kapcsolódó kiegészítő építési feladatok elvégzésében. A
projektben a Belfry számára kiemelkedő jelentőségű a biztosítóberendezések és a távközlési rendszer átalakítása, új állomások és
alállomások létesítése, valamint a komplex
A cég Magyarországon a leginnovatívabb
infrastrukturális projektek kivitelezésében vesz részt, komplex és rendkívül bonyolult feladatokat is képes megoldani.
Ilyen például a Szegedet Hódmezővásárhellyel összekötő tram-train építése, ahol
olyan műszaki kihívásoknak kell megfelelni, ami Európában is ritkaság. Össze kell
hangolni a vasúti és villamosközlekedést
a kivitelezés folyamatával, a különféle
szabványok között kell kitalálni, megteremteni a biztonságos együttműködést.
feladathoz kapcsolódó egyéb munkálatok.
A Belfry végezte a budapesti M3 metróvonal északi szakasz állomásainak elektromos
szakági kivitelezési munkáit is. Továbbá
részt vesz a déli (Kőbánya-Kispest–Népliget
közötti) vonalszakasz állomásainak felújítási munkáiban és kiegészítő tervezésében.
A munkák célja a metróállomások és a
vonali műtárgyak, továbbá azok berendezéseinek felújítása a mai kor műszaki
színvonalán úgy, hogy a berendezések –
rendszeres karbantartás mellett – 30 évig
üzem- és forgalombiztosan működjenek.
Hitelesség – Partnerség – Megbízhatóság
= Belfry

www.innorail.hu
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Az M3 metróvonal infrastruktúra-rekonstrukciója

A megváltozott északi szakasz
A budapesti M3 vagy észak–déli metróvonal több szakaszban
1970–90 között épült, a legforgalmasabb kötöttpályás közlekedési eszköz, hiszen utasforgalma meghaladja a teljes magyarországi vasúti közlekedését. A 17,3 km hosszú, 20 állomással rendelkező vonalon működése óta csak kisebb-nagyobb szerkezeti
és állagmegóvási felújításokat végeztek, így átfogó rekonstrukciója halaszthatatlanná vált.

A főváros legjelentősebb közlekedésfej-

Dózsa György út metróállomás

szerre kiterjedő korszerűsítés során 5,5 km

volt. Az utazóközönség 2019. március 30-án

lesztési beruházása 2017. november 6-án

hosszú pályaszerkezet újult meg, és hat ál-

vehette ismét birtokba az Újpest-központ–

kezdődött a vonal északi szakaszán. A 16

lomás modernizálása történt meg. A pro-

Dózsa György út közötti vonalszakaszt.

hónapig tartó teljes körű, minden rend-

jekt összköltsége mintegy 39 milliárd forint

A hat megújult állomás képekben:

Árpád híd metróállomás

Gyöngyösi utca metróállomás

Forgách utca metróállomás
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Reconstruction of M3 metro line infrastructure

The modified northern section
Also known as the North-South-Line, Budapest’s M3 metro line
had been constructed in several phases from 1970 to 1990. It is
definitely the capital’s busiest rail-based means of public transport, its ridership being in excess of the entire Hungarian railway
network’s passenger traffic. Since its construction, minor maintenance jobs have been achieved on the 17.3 km line with 20 stations next to some more significant partial reconstruction, therefore its overall thorough reconstruction has become urgent.

lion €). Traffic resumed on 30 March 2019 on
the renewed section between Újpest-központ and Dózsa György stations.
Presently the southern section is under reconstruction. The central section deep
underneath the city centre will be the final reconstruction leg. Reconstruction is
scheduled to be completed by the end of
2022. Total costs of the reconstruction will

The capital’s most significant transport de-

ernisation including all systems a 5.5 km

amount to 217.5 billion HUF (655 million €),

velopment investment started on 6 No-

track stretch was reconstructed and 6 sta-

to be financed from European Union and by

vember 2017 on the northern section.

tions were modernised. Project budget

Hungarian government funds.

During the 16-month comprehensive mod-

amounted to some 39 billion HUF (117 mil-

Photographs of the six modernised stations

Újpest-központ metróállomás

Újpest-városkapu metróállomás

www.innorail.hu
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Az M3 metró déli szakaszának korszerűsítése

Délen a helyzet változóban
A megújult északi szakasz átadása után csupán egy hétig közlekedett teljes vonalán az M3-as metró, és máris elkezdődött a
Nagyvárad tér–Kőbánya-Kispest közötti metrópótlás. 2019.
április 6-án elindult a 4,7 km vonalszakasz és négy állomás teljes körű korszerűsítése.

ségmentesítés idején végezhetők 7–17 óra
között, így a korszerűsítés időbeosztása
rendkívül szigorú.
A déli szakaszon – csakúgy, mint a teljes
vonalon – megújulnak az állomások, az
utasforgalmi terek, az üzemi területek, a
pályaszerkezet, a biztosítóberendezések,

Az M3 metróvonal infrastruktúrájának át-

aránt. A déli szakaszon az anyagok, beren-

minden elektronikai és gépészeti rendszer.

fogó rekonstrukciója – műszaki tartalmát

dezések ki- és beszállításánál előnyt jelent

A legújabb előírásoknak megfelelő tűzvé-

tekintve – minden, a metró közlekedteté-

a Kőér utcai járműtelep közelsége, azon-

delmi és korszerű szellőző-, hő- és füstel-

sével kapcsolatos rendszer korszerűsíté-

ban a kivitelezést nehezíti, hogy a középső

vezető rendszerek létesülnek, melyek víz-

sét magába foglalja, tehát egy kifejezetten

és az északi szakasz zavartalan utasforgal-

köddel oltó berendezésekkel egészülnek

bonyolult, összetett folyamatról van szó

mához a szerelvényeket naponta kétszer

ki, és egységes digitális rádiótávközlő (EDR)

a tervezés, a munkálatok megszervezése,

át kell engedni a lezárt munkaterületen.

rendszer is kiépül. Célunk, hogy az M3 met-

illetve a kivitelezés szempontjából egy-

Felújítási munkálatok kizárólag feszült-

róvonal megfeleljen a XXI. század elvárá-

Az Ecseri út metróállomás a bontási munkálatok ideje alatt

A bal oldali sínpár eltávolítása előtt a
szakemberek megjelölik a vágás helyét

Elbontott bal oldali sínpár

A bal oldali sínpár
bontási munkálatai
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sainak, legyen méltó a magyar fővároshoz,

bákat követően a szerelvények áthaladhat-

megelégedést és elismerést váltson ki a ha-

nak a megújult bal vágányon, és folytatód-

alapszerelések, a kábelazonosítások és ká-

zai és külföldi utazóközönségben egyaránt.

hat a pályaszerkezet korszerűsítése a jobb

belbontások, a szigetelésjavítások.

Az alagúti munkákat tekintve a bal vágány

vágány elbontásával és cseréjével.

A kivitelezés ütemterv szerint halad, azon-

elbontása és újraépítése hamarosan befeje-

Az állomásokon hamarosan véget érnek

ban rengeteg még a tennivaló, amíg a déli

ződik, új edzett fejű sínszálakat építettek be

a bontási munkálatok, a Pöttyös utca és a

szakasz megújult, modernizált állomásai új-

a korábbinál sűrűbb, 75 cm távolságú lekö-

Határ út metróállomásokon befejeződött

ra készen állnak az utazóközönség fogadá-

tésekkel. A Nagyvárad tér metróállomásnál

az azbesztmentesítés. A metrófelújítás kez-

sára. A 2020. III. negyedév végére tervezett

a kitérőkörzet vágányainak modernizálása

dete óta kiemelt figyelmet fordítunk az az-

átadás tartható, azonban még folytatódik

július végén kezdődött el, augusztus végén

beszttartalmú szigetelések beazonosítá-

az azbesztmentesítés, ami esetleges koc-

pedig véget ért a munkálatok első fázisa.

sára és szakszerű eltávolítására. A bontási

kázatot jelenthet a szerződéses határidőre

A felújítás során a meglévő kitérők teljes

munkálatok során azonban korábban nem

vonatkozóan. A budapesti M3 metróvonal

cseréje megvalósul, a középső és bal vá-

ismert azbeszttartalmú szigeteléseket azo-

rekonstrukciójához tartozó középső (Nagy-

gány között új kapcsolat létesül. Kőbá-

nosítottak be június első hetében a szak-

várad tér–Lehel tér közötti) vonalszakasz ál-

nya-Kispesten a kihúzóvágányok elbon-

emberek. Július vége óta szakkivitelező

lomásai felújítási munkáinak kivitelezése és

tása befejeződött, jelenleg a felbontott

bevonásával történik a mentesítés, hogy

kiegészítő tervezése tárgyában kiírt közbe-

beton újrahasznosításának előkészítése

minden egészségre káros anyagtól meg-

szerzési eljárás jelenleg folyamatban van.

történik, az új pálya zúzottköves ágyazat-

tisztuljon a metró területe.

A középső szakasz korszerűsítése a déli sza-

ra épül, amely várhatóan késő őszre készül

Az üzemi területeken elkezdődtek a szer-

kasz átadását követően kezdődhet el.

el. Az említett feladatok elvégzése után egy

kezetépítési munkálatok, többek között az



BKV Zrt. Metró Felújítási

tesztidőszak következik, majd a sikeres pró-

állomási diszpécserhelyiségek kialakításá-



Projekt Igazgatósága

val. Folyamatban lévő feladatok a gépészeti

A bal oldali sínpár eltávolítása

Sínhegesztés

Az elbontott kihúzókörzet Kőbánya-Kispest metróállomáson

www.innorail.hu

Különszám

31

városi sínek

A nyári tanítási szünetben a Corvin negyed és a Goldmann György tér között sínkörülöntéses,
előregyártott vasbeton pályalemezes felépítményű villamospályát épített a TTDExpert Zrt.

Korszerű felépítményen
gurulnak a Combinók
A 4-es, 6-os villamosvonal felújításának egy újabb szakaszán van túl
Budapest, illetve a BKV Zrt. Annak ellenére, hogy minden résztvevő
igyekszik mindent megtenni, hogy a munkavégzés a lehető legkisebb zavart okozza a belváros életében, egy ilyen nagyságrendű
kivitelezési munka még így is felborítja azt. A körúton parkolóhelyek szűnnek meg, buszsávok és sávelhúzások kerülnek kialakításra, a csomópontokban félpályás vagy teljes útlezárások szükségesek. Az utasok átszállásra kényszerülnek. Érthető, hogy mindezek
miatt sokakból előjön az elcsépelt mondat: „Már megint felújítják a
körúti villamost…” Lássuk azonban az érem másik oldalát is!

togontól a József utcáig. Idén ugyanez a
technológia került alkalmazásra a Margit
körút azon szakaszain, amelyek a budai
fonódó villamoshálózat átépítésekor nem
voltak érintve. A korábbi tapasztalatok
alapján szintén sínkörülöntéssel, de nem
helyszíni betonozással, hanem gyárban
előregyártott vasbeton pályalemezek alkalmazásával építette át idén a TTDExpert
Zrt. a Corvin negyed–Goldmann György
tér közötti pályaszakaszt.

A nagykörúti 4-es és 6-os villamos Európa egyik legnagyobb forgalmát lebonyolí-

SBT35 típusú 4,5 m hosszú panel beemelése

tó villamosa. A 6-os viszonylat éjjel-nappal
közlekedik, és csupán kéthetente egyetlen,
nagyjából négyórás éjszakai üzemszünet
van, amikor a vasúti infrastruktúrán bármiféle érdemi beavatkozásra nyílik lehetőség.
Csúcsidőben 2-2 és fél percenként követik
egymást az impozáns, de a pályát jelentősen igénybe vevő, 54 méter hosszú, utasokkal teli szerelvények. Éves szinten a pályát
12-14 millió elegytonna terheli, ami még
a nagyvasúti pályák esetében is jelentős
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igénybevétel. A vonalon a munkanapokon

művek. Ekkor került átépítésre az összes

A kellő helyismeret és a korábbi felújítás so-

szállított utasok száma eléri a 350 ezer fő

peron, valamint az áramellátási hálózat. Az

rán kialakított jó partneri kapcsolatok (BKV

felszálló utast, ami magasabb, mint az eu-

éjjel-nappali közlekedés 2011. évi beveze-

Zrt., Budapest Közút Zrt. szakterületei, köz-

rópai metróvonalak átlagos utasforgalma.

tése után egyre jobban kijöttek a korábbi

művek üzemeltetői stb.) alapján remélhető

Mindezek mellett a burkolat csomópontok-

pályaszerkezet karbantartásának nehézsé-

volt, hogy az új technológiával is határidő-

ban és időnként hosszirányban is igénybe

gei, amely miatt egyre inkább szükséges-

re elkészül ez a szakasz is, annak ellenére,

van véve közúti közlekedésre is. Érthető te-

sé vált egy új, könnyebben, rövidebb idő

hogy hazánkban ekkora volumenben még

hát, hogy az idők során természetszerűleg

alatt karbantartható felépítmény beveze-

nem alkalmazott rendszerű felépítményt

elhasználódik a pálya.

tése. A lehetséges alternatívák közül a sín-

kellett építeni. A most beépített, SBST35

A szemlélődőknek sokszor nem tűnik fel,

körülöntéses felépítmény került kiválasz-

típusjelű vasbeton pályalemezek ugyan-

hogy az egymás utáni felújítások a körút

tásra. Először 2015-ben a Jászai Mari tér

is 35 cm vastagok, ami miatt bonyolultabb

más-más szakaszát érintik. A budapesti

és az Oktogon közötti pályaszakasz épült

volt a mozgatásuk, mint a „hagyományos”,

látképhez tartozó, jó öreg kapcsolt Ganz

át. Később, 2018-ban ugyanilyen felépít-

18 cm vastag nagypaneleké, amelyek már

csuklósokat 2007-ben váltották le az új jár-

ménnyel került felújításra a pálya az Ok-

sokfelé beépültek a városban. 35 cm vas-
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Czitrovszky Balázs
projekt mérnök
BKV Zrt.
czitrovszkyb@bkv.hu
Öntömörödő beton bedolgozása

During the summer break the third leg of the tramway tracks of the Great Circular Road

Vörös Balázs

were reconstructed. Next to day-and-night traffic that tramway line is handling Europe’s

műszaki vezérigazgató-

largest passenger traffic. TTDExpert Plc. successfully applied for execution rights in the

helyettes

tender published by transport company BKV Plc. That section was the first major project

TTDExpert Zrt.

to use a large quantity of SBT350 large track panels. These track elements each weighing

balazs.voros@ttd.hu

6 to 8 tons are being placed into self-levelling concrete. Rails are encapsulated in a flexible embedment. That new system is an integral part of reliable track panels, it requires
less maintenance and rails can be changed without demolishing the substructure.

A pályalemezeket a helyszínen előre elkészített, szintre beállított beton „pogácsák”
fogadták, amelyek folyamatos geodéziai

tagságú pályalemezekből eddig Budapes-

is mélyebb árok keletkezett. A lemezek el-

jelenlét mellett készültek. A pályalemezek

ten csak egy-egy útátjáróban épült vágány,

helyezése a pályatengelybe beállított, 45

alá- és körülbetonozása a munka megkez-

néhány méter hosszban. Előre alaposan vé-

tonnás daruval indult, amelynek a telje-

dése előtt a Betonpartner Kft.-vel közösen

gig kellett gondolni a kivitelezés minden

sítménye teljesen ki volt használva. Nem

kikísérletezett egyedi, önterülő, öntömö-

lépését. Ehhez lettek rendelve a gépek, a

csoda, hiszen a pályalemezek nagy része

rödő betonnal történt. A többszöri próba-

fuvareszközök, a létszám és a részletesen

közel 8 tonna volt, és ezeket a felsőveze-

keverés meghozta az eredményét. Minden

kidolgozott organizáció. Könnyebbnek és

ték alatt, gyakorlatilag vízszintes gémmel

panelt tökéletesen körbe lehetett önteni,

gyorsabbnak látszott a munka, mint a ta-

kellett a darunak a hozzá képest magasab-

és még az építéskor kialakult egy-két kriti-

valyi, hiszen nem a helyszínen betonozva

ban, a közúton mellette parkoló szállító

kus helyre is megnyugtató módon befolyt

készült a monolit vasbeton pályalemez, ha-

trélerről maga mögé beemelnie. Minden

a beton. A kivitelezés további része már a

nem előregyártott paneleket kellett „csak”

pályalemezpár (két vágányban egymás

megszokott módon folytatódott, azzal a

elhelyezni, ami kevesebb élő munkaerőt

melletti pályalemezek) elhelyezése után

különbséggel, hogy az előregyártásnak és

igényel a helyszínen.

előbbre kellett állni. Ezért fontos volt a pá-

a panelek pontos elhelyezésének köszön-

A számítások csak részben jöttek be.

lyalemezek gyártásának és szállításának

hetően a sínek fogadására kialakított vályú

A technológia a vastagabb pályalemezek

sorrendje. Az ezeknek az elemeknek az elő-

sokkal pontosabb lett.

megbízható helyszíni körülbetonozását

regyártását végző BauM Kft. és Beton-Star

Sajnos a munka végén mégis versenyt

várta el. Emiatt nem volt elegendő csak a

Kft. alkotta konzorcium a túlfeszített gyár-

kellett futni az idővel, a befejező munkák

pályalemez elbontása, mint az előző sza-

tási kapacitás ellenére is megbízhatóan

már nagyon feszített ütemben készül-

kaszokon, hanem az alatta lévő vasbe-

szállított, így jó helyszíni szervezéssel szin-

tek. Mindezek és többek kétsége ellenére

ton alaplemezt is el kellett távolítani. En-

te napra pontosan tartani lehetett az előre

idén is nyugodt vasárnapja lehetett min-

nek következtében a villamospálya helyén

meghatározott ütemtervet. Ebben segített,

denkinek, hiszen a próbavillamos idén is

terv szerint kb. 45 cm mély, gyakorlatilag

hogy menet közben egy nagyobb teljesít-

gond nélkül végig tudott menni a pályán

jellemzően 55-60 cm, de néha még annál

ményű, 60 tonnás daru is munkába állt.

szombat délután.
Ezúton és itt szeretnénk köszönetet
mondani minden partnerünknek, akik a
lebonyolításban és a kivitelezésben részt
vettek, és azoknak, akik a helyszínen a
rekkenő nyári hőségben kitartó munkájukkal személy szerint is sokat tettek
azért, hogy a 4-es és a 6-os villamos forgalma az elkövetkező években, évtizedekben minél zavartalanabb lehessen.
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Városi villamosvonalak építése új technológiákkal

Speciális vágányépítés

Matusek János
ügyvezető igazgató
Normálnyomtáv Kft.
iroda@normalnyomtav.hu

1. kép

2. kép

3. kép

A Normálnyomtáv Építőipari és Szolgál-

építés adta kihívásokra (1. kép). Mun-

Iparvágányok létesítése:

tató Kft. száz százalékban magyar tu-

káink során tisz telt megrendelőink

• Győr – Audi iparvágány

lajdonú cég, amely 1991. október 20-án

elégedettségének folyamatos fenntar-

• Gönyű – kikötőkomplexum darupálya

alakult meg. Fő profilunk a vasútipálya-

tására, növelésére, valamint hosszú tá-

és mélyépítés. A vasútépítés terén a cég

vú vevői kapcsolatok kiépítésére törek-

megalakulása óta eltelt több mint 28 év-

szünk. Megrendelőink igényeit korszerű

ben az egész ország területén a városi

technológiákkal, felkészült személyzet-

villamosvonalak építésében, Budapest,

tel, gyors és pontos munkavégzéssel

Szeged, Debrecen és Miskolc városok

igyekszünk kielégíteni.

és iparvágány létesítése
• Csepel Szabadkikötő konténerbázis
iparvágányai
5. kép

munkáiban részt vettünk.
A vasútépítéshez szükséges műszaki, fi-

Jelentősebb munkáink az elmúlt 28 évből:

zikai létszámmal és megfelelő géppark-

• 1994: budapesti Nagykörút rekonstrukci-

kal rendelkezünk. Társaságunk elkötelezett a környezet védelme iránt, 2006
óta rendelkezünk ISO:9001 és ISO:14001
minőségirányítási és környezetirányítási rendszerrel.

ója
• 2003-tól: az M2 metró vonalának korszerűsítése
• 2009: 19-es villamosvonal teljes átépítése
a Döbrentei tér és a Batthyány tér között

Társaságunk nyitott az új technológiák alkalmazására és a speciális vágány-

• 2011-től: az M4 metró felszíni és alagúti
vágányainak építése
• 2013: Kossuth tér átépítése, 2-es villamos

4. kép

(2. kép)
• 2014: 1-es és 3-as villamosvonalak felújítása (3. kép)
• 2015: Széll Kálmán tér átépítése és a budai fonódó villamoshálózat megépítése
• 2016: Bartók Béla út, Szent Gellért tér felújítása

építményi rendszereket építjük:
• RAFS vágány
• Sínkörülöntéses vágány (Edilon, SIKA)
• Icosit aláöntéses vágány
• CDM gumiprofil ágyazású vágány

• 2017-től: M3 metróvonal felújítása (4. kép)

• Szerelőaknás vágány

• 2017-től: Hódmezővásárhely, tram-train

• Darupálya

építése
• 2019: Nagykörút déli szakasz és Margit
körút felújítása
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A vasútépítés terén az alábbi speciális fel-
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• Metrófelépítményi rendszerek
• Zúzottköves vágányok és kitérők
(5. kép)
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Building urban tram lines with new technologies

Special track building
Normálnyomtáv Construction, Trade and

Figure 8

Service Ltd. is owned by Hungarian persons, the company was founded on 20th
October, 1991. The main profile of our

Figure 9

company is railway construction including
engineering, implementation and maintance. In the past 28 years we took part in
projects of railway and tram line constructions in the whole country, including Budapest, Szeged, Debrecen and Miskolc moreover we have reference in Slovakia as well.
The company is well-equipped by the nec-

Figure 7

essary machniery and has very highly educated technical and physical staff.
We are committed to proctecting the
environment, we have ISO:9001 qual-

• Budapest, Northern railway bridge

ity management and ISO:14001 environ-

• Szolnok, Tisza-bridge

mental management certifications.

• Szeged-Algyő, Tisza-bridge (Figure 7)

Our company is open to apply new tech-

• Bratislava, Old bridge

nologies and the challenges of special

Notable works of the past 28 years are as

track constructions.

follows:

The aim of the company is to keep the

• 1994: reconstruction of Grand Boule-

costumer satisfaction on the highest lev-

vard of Budapest

el and to maintain longterm relationships

• 2003: modernizing the metro line M2

with our partners.

• 2009: total reconstruction of tram line

Building of Edilon embedded rail systems
on bridges:

19 between Döbrentei tér and Batthyány tér

• Budapest, Árpád-bridge: tram line 1
• Budapest, Rákóczi-bridge: elongation
of tram line 1 (Figure 6)

Building of side tracks:

• 2011: significant work on surface and
int he tunnels of metro line M4
• 2013: reconstruction of Kossuth tér and
tram line 2

Figure 6

Figure 10

• Győr – Audi side track
• Gönyű – port, constructing of side
track and crane system
• Csepel Freeport, side tracks for con-

• 2014: renewal of tram lines 1 and 3

tainer system

• 2015: reconstruction of Széll Kálmán tér
and building the tram system of Buda

On the field of railway construction we

• 2016: renewal of Bartók Béla út be-

build the following special systems for

tween Móricz Zsigmond körtér and

superstructure:

Szent Gellért tér

• RAFS track system (Figure 9)

• since 2017: reconstruction of metro line
M3 (Figure 8)

• CDM embedded rail system (Figure 10)

• since 2017: Hódmezővásárhely, construction of Tram train

• Icosit track system
• Tunneld track

• 2019: reconstruction of the south sec-

www.innorail.hu

• Embedded rail system (Edilon, SIKA)

• Crain rail systems

tion of Grand Boulevard and Margit

• Metro line track systems

Boulevard

• Ballasted tracks and turnouts
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Rail System típusú nagyelemes vasúti átjáró építése a 4. sz. főúton

Mobil elemes betonvályú-védelem
Rail System típusú, előregyártott vasbeton nagypaneles, rugalmas
Edilon ágyazású, két méter hosszú rugalmas átmeneti szakasszal
kialakított vasúti átjáró kétütemű átépítését mutatjuk be a MÁV
903. sz. Kaba–Nádudvar vasútvonal 2+69 hm (hektométer) szelvény és a 4. sz. út kereszteződésében, mobil betonvályú-védelemmel, melyet először alkalmaztunk vasúti kereszteződésben.

Rail System Kft.
Kiöntött síncsatornás és átmeneti
szakaszos pályaszerkezetek
Keresztmetszet-jellemzők: 220 × 190 mm
sínvályú, 54 r. sín, a síndőlés 1:20 értékű.
Módosított Geo alátétes pályaszerkezet:

Előzmények

Korábbi munkáinknál is alkalmaztunk be-

az átmeneti zónában Geo alátétlemezes

Az edilon)(sedra rezgéscsillapítási és ru-

tonvályú szakasz ideiglenes védelmet. Ez

pályaszerkezet kerül alkalmazásra Edilon

galmas vágányrögzítési módszerek har-

vagy szemcsés anyaggal való vályúfeltöl-

csavarokkal és betonlemezbe ragasztott

minc éve használatosak Magyarországon.

tést, vagy kiékelt fabetéteket jelentett (két-

műanyag hüvelyekkel.

A szintbeni közúti-vasúti kereszteződések

vágányos villamospálya, Szeged, Brüsszeli

e két közlekedési ágazat pályájának kriti-

körút). A vágányépítés napjára ekkor is egy

Az építés első szakaszának lépései

kus pontjai. A közúti forgalom ugrásszerű

nap teljes útzárra volt szükség.

1. Az átjáró melletti szakasz burkolatszé-

növekedése, a sebesség és a tengelyter-

A Rail System legújabb megoldása a mobil

lesítése

hek növelése miatt a nagy terhelhetőségű,

elemes teljes felső acéllemezes védelem.

A fővállalkozó az átjáró mindkét irányában burkolatszélesítést építtetett, hogy

hosszú élettartamú, gondozásmentes kialakítások kerültek előtérbe. Az Edilon

A Rail System típusú átjáró anyagai

a csatlakozó panelek geometriája mellett

típusú átjárók élettartama min. 20 év.

Alépítmény: Ckt alap és SZK1 védőréteg,

is jól járható, biztonságos szélességű átjá-

Tartósságukra jellemző, hogy szemrevé-

D200 szivárgó, készítője a Déli Vasút Kft.

rást biztosítson (1. kép).

telezésnél az 1990 körül épült Enying és a

Alátétgerendák: 240 × 240 mm kereszt-

2. A félpálya alépítménye és a szivárgó az

2019-ben épült Szombathely–Hatmajori

metszetű, C 40/50 minőségű

út tengelyéig elkészült.

átjáró állapota nem nagyon különbözik.

Betonpanel: CP 4/2,7 útburkolati beton

3. A kész alépítményre kerültek a beszin-

2019-ben a 7. sz. főúton Balatonfenyves

C40/50 értékkel, gyártója a Ferrobeton Zrt.

tezett fektetőgerendák, majd bedaruztuk

kisvasút, az 5. sz főúton Kecskemét után

Helyszíni betonaláöntés: C 30/37 szivat�-

az első átmeneti szakaszos és a közbenső

és a 4. sz. főúton Kaba területén átjárók

tyúzható beton

panelt is.

edilonos átépítésére kaptunk megbízást.

Kiöntőanyag: Corkelast VA70 és a rendszer

A paneleket a betonelemben kialakított

összes anyaga, gyártó edilon)(sedra bv.

csöveken keresztül és a fektetőgerendák

Rail System típusú átjáró alkalmazása a 4. sz. útnál

Körülöntéses vágányépítés: Normál-

alatt körbebetonoztuk. A panelvég és a

nyomtáv Kft., Rail System

szivárgó 1. szakasza zsaluzással lezárásra

A közút kezelője a 4. sz. út háromnapos

Egyedi kapcsolószerek: Edilon, Geo

kerültek.

teljes tereléséhez nem járult hozzá a kiszemelt kétsávos terelőutak rossz állapota (Kaba, cukorgyári út) és a terelésben
előálló szűkebb kapacitás (Püspökladány–Báránd–Kaba) miatt.
A munkát így váltakozó irányú félpályás
forgalomirányítás mellett, 2 × 4 nap építési ütemben, átmeneti betonvályú-védelemben kellett elkészíteni.
Feltétel volt, hogy teljes útzár nappal 20
percre, éjjel 30-40 percre alkalmazható a

1. kép: A fél pálya alépítménye

torlódások elkerülése érdekében.
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‘Rail System’ level crossing construction with mobile concrete culvert protection on

Hatvani Jenő

highway 4.

okl. építőmérnök

The first use of mobile concrete culvert protection in railway crossing:

ügyvezető

‚Rail System’ type prefabricated monolithic concrete with transition extension and

Rail System Kft.

Edilon embedded rails in two-phased construction at MÁV 903 Kaba-Nádudvar and

hatvani.jeno@railsystem.hu

highway 4. intersection.

Honlap: www.railsystem.hu

3. kép: Átjáróbevédés félpályás terelésben

A Rail System típusú átjárók rendszere összefoglalva

2. kép: Félpályás terelés új paneleken

- vb. elemek, vb. átmeneti elemek
4. A panelvályúkra kimozdulásmentesen

nek és betonvályúk homokszórását, ala-

- állítható egyedi leerősítések

elhelyeztük az acél védőlemezeket. Az

pozását (3. kép).

- változtatható rugalmasságú ágyazás a
- síntalp alatti rugalmas lemez

pótlását. A forgalmat áttereltük a bevé-

Az építés harmadik és negyedik szakasza, körülöntéses vágányépítés

dett paneles forgalmi sávba (2. kép).

Az előkészített betonvályúba emeltük a

- rugalmas kiöntés takarékcsövén átve-

útépítők ezalatt elkészítették a közút és
a betonpanel közti szakasz mart aszfaltos

kapcsolószerek alatt

44 m hosszú síneket. Ekkor vált szüksé-

- kétoldali vízelvezető folyóka
zetett 4 db kábelelvezető csatorna

Az építés második szakaszának
lépései

gessé az acéllemez védelem 20 mm-es

- aláinjektálás vagy alábetonozás

emelése, hogy az áthaladó forgalom ne

A jóváhagyott terv szerinti nagyelemes,

A munkafolyamatok megegyeztek az el-

zavarja a vágányszabályozást és a ki-

200 m sugárral, 10 mm nyombővítéssel,

ső ütemben alkalmazottakkal. Külön fi-

öntést. A sínek elhelyezése és ragasztá-

a csatlakozásoknál három átmeneti sza-

gyelmet kellett fordítani a szivárgócső

sa az edilon)(sedra cég előírásai szerint

kaszt tartalmazó elemekkel tervezett

toldására, amelyet 80 cm mély keskeny

(Orange Booklet, 2014) történt. A forgal-

egyvágányos átjáró valósult meg.

munkagödörben kellett folytonossá ten-

mi sávok váltásának feltétele az Sh 50 ér-

ni. Ezen a napon kellett megoldani a sí-

ték elérése volt (4. kép).

Szerzői bemutatkozó:
Hatvani Jenő okl. építőmérnök, a Rail
System Kf t. ügy vezetője. A holland
edilon)(sedra bv partnere a vasúti átjárók és burkolt vágányszakaszok fejlesztésében, tervezésében, beépítésében.
Továbbá a Ferrobeton Zrt. fejlesztő és
vasúti beépítő partnere. A Rail System
által képviselt szabadalmai: bordás utófeszített teherelosztó lemez, Rail System
típusú vasúti átjáró és előregyártott betonelemekbe ágyazott optikai szenzorok. Feltaláló és beépítő közreműködő
a Ferrobeton típusú előregyártott busz-

4. kép: Kiöntött kész átjáró

öböl szabadalmi mintaoltalomnál.
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Kiegészül a kisvasúti forgóvázcsalád

Sőrés Árpád

Univerzális futó forgóváz
A korszerű kisvasúti forgóvázcsalád első tagjának fejlesztését, a
keskeny nyomközű univerzális hajtott forgóvázat (UHFV) az
InnoRail 2018/1 számában mutattuk be. Az elkészült prototípus pedig 2019. február 22-én került bemutatásra Székesfehérváron, a MÁV Vagon Kft. telephelyén. A kisvasúti forgóvázcsalád
következő tagjának, a keskeny nyomközű univerzális futó forgóváznak (UFFV) a fejlesztését a hajtott forgóváz esetében
tapasztalt hasonló okok és hiányosságok indították el.

okl. gépészmérnök
ügyvezető igazgató
Invent Mérnökiroda Kft.
E-mail: sores@inventkft.hu

- „terepjáró” képesség, azaz alkalmazkodás a jelenlegi, rossz állapotú vasúti
pályához;
- vasúti pályát kímélő kialakítás, többlépcsős rugózás;
- alacsony tömeg, minimálisra csökkentett rugózatlan tömeg;
- alacsony karbantartási igény;
- magas utaskomfort rossz pályán is;

A mai kisvasúti járművek évtizedekkel

- környezetbarát kialakítás, alacsony

ezelőtti műszaki színvonalnak megfele-

zajszint;

lő, nehézkes, ezen belül nagy rugózatlan

- univerzalitás (minél több azonos haj-

tömegű, gyakran csak egylépcsős rugó-

tott és futó forgóvázalkatrész).

zású forgóvázakon futnak, így a szüksé-

A keskeny nyomközű forgóvázcsalád a

gesnél nagyobb mértékben veszik igény-

futó forgóváz kifejlesztésével válik teljes-

be a vasúti pályát. Ráadásul emellett csak

sé. A korszerű kisvasúti forgóvázcsalád új

alacsony utaskomfortot képesek biztosí-

fejezetet fog nyitni a kisvasutak életében.

tani. Konstrukciós kialakításuk miatt nagy

A keskeny nyomközű hajtott forgóváz

Különösen azon kisvasutak életében,

karbantartásigényűek, működésük ma-

fejlesztése során összegyűlt tapasztala-

amelyek eddig kifejezetten azért nem

gas zajszinttel jellemezhető.

tok és a kisvasúti személykocsi-állomány

kezdtek új kisvasúti járművek előállításá-

Ez az állapot eddig konzerválódott, hi-

forgóvázainak megismerése nyomán pá-

ba, mert nem állt rendelkezésre korsze-

szen új jármű hosszú évek óta nem állt

lyázott és nyert támogatást az Invent

rű forgóvázcsalád. De azok számára is jó

üzembe, az utóbbi évek járműátépítései

Mérnökiroda Kft. a 2018-1.1.1-MKI-2018-

hír, akik kényszerűségből eddig öreg te-

során is korszerű keskeny nyomközű fu-

00009 számú pályázatával UFFV (univer-

herkocsi-forgóvázat voltak kénytelenek

tómű (forgóváz) hiányában egylépcsős

zális futó forgóváz) kifejlesztésére, kes-

kocsijaik alá beépíteni.

rugózású teherkocsi-forgóvázakat voltak

keny nyomtávú vasutak számára.

Az UFFV forgóváz „terepjáró” képességé-

kénytelenek alkalmazni.

A fejlesztés célkitűzései ezúttal is:

nek köszönhetően rossz minőségű pályán
is képes futásával magas utaskomfortot

A growing family of narrow-gauge bogies

biztosítani. Az alacsony rugózatlan tömeg

In the 2018/1 issue of INNORAIL magazine the first member of a family of modern nar-

biztosítja a pálya kímélését, konstrukci-

row-gauge bogies was introduced, the powered universal narrow-gauge bogie (Hungar-

ós kialakítása révén pedig alacsony szintű

ian abbreviation: UHFV). The prototype was introduced 22 February 2019.

karbantartást igényel. Az UFFV forgóváz

Development of the next member, the unpowered universal narrow-gauge bogie (UFFV),

kifejlesztésével elhárul a műszaki akadály

was undertaken due to similar needs and shortcomings of pre-existing solutions.

a kisvasúti személykocsik fejlesztése (új

Development goals: „terrain tracking” ability suited to the current poor state of the tracks •

gyártás, átépítés) elől is.

track-sparing construction with multiple stage springs • low mass: minimised unsprung

Az UFFV futó forgóváz fejlesztése jelen-

mass • low maintenance requirements • high running quality even on poor tracks • eco-

leg a gyártási rajzdokumentáció készíté-

friendly design, low noise • universality (maximising identical parts between powered

sének fázisában tart. A forgóváz prototí-

and unpowered bogies)

pusának gyártása 2020. évben fejeződik

This small family of narrow-gauge bogies will be complete following development of this

be. A fejlesztés előrehaladásáról, a forgó-

unpowered bogie. Due to its „terrain tracking” ability, the UFFV can provide high running

váz műszaki jellemzőiről további cikkek-

quality even next to poor track conditions.

ben fogunk beszámolni.
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Megindult a villamos vontatás a Mezőzombor–Sátoraljaújhely vasútvonalon,
és befejeződött a vasúti pálya korszerűsítése is

Egyedi megoldások
A zempléni térség jelentős mértékű, sikeres vasúti beruházást
tudhat maga mögött, ugyanis 2019. július 13-án hivatalosan is
átadták a forgalomnak a villamosított Mezőzombor–Sátoraljaújhely vasútvonalat.

Megindult a villamos vontatás, elindultak

A rekonstrukció keretében a vonal három

bályzó biztosítóberendezés korszerűsíté-

az első villanymozdonnyal vontatott vona-

közbenső állomásán – Bodrogkeresztúr,

se, új D55 típusú biztosítóberendezés és

tok Sátoraljaújhelyre, valamint ezzel pár-

Olaszliszka-Tolcsva, Sárospatak – felújí-

új villamos váltófűtő berendezés épült

huzamosan megtörtént a vonalszakasz, il-

tották a pályahálózatot, és új szivárgó, va-

Bodrogkeresztúr, Olaszliszka-Tolcsva és

letve az állomások korszerűsítése is.

lamint kábelalépítményi hálózat épült.

Sárospatak állomásokon. Sárospatak és

Megtörtént a vonatok közlekedését sza-

Sátoraljaújhely állomásközben új ellen-

A projekt műszaki tartalmának
főbb elemei

1. kép Az első villanymozdony

A kivitelezést a Vasútvill Kft. és a Vasútépítők Kft. alkotta M-S Konzorcium végezte. A teljes szakaszon, összesen 46,3 km
hosszban kiépítették a 25 kV-os, 50 Hz-es
villamos felsővezeték-hálózatot, ehhez
kapcsolódóan korszerűsítésre és bővítésre került Szerencs villamos transzformátorállomás is. A kivitelezők több szakaszon pályarekonstrukciós munkálatokat
is végrehajtottak, Sárospatak–Sátoraljaújhely állomásközben, 4,6 km hosszban a pálya szintjének emelése is megtörtént, védelembe helyezve ezzel a
vonalszakaszt a Bodrog folyó időszakos
áradásaival szemben. A tervezési sebesség 100 km/h, a tengelyterhelés 210 kN.
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menet- és vonatutolérést kizáró berende-

Tar Erzsébet

Süle Zoltán

zés épült a vonatforgalom biztonságának

stratégiai igazgató

projektvezető

növelése érdekében. Sátoraljaújhelyen

Vasútvill Kft.

Vasútépítők Kft.

korszerű Központi Forgalomirányító (Köfi)

tar.erzsebet@vasutvill.hu

sule.zoltan@vasutepitok-gyor.hu

épült, mely lehetővé teszi a teljes vonalon a forgalom egy helyről történő távvezérlését. Négy állomáson megújult a
térvilágítás, Sátoraljaújhelyen pedig új

During the past decades Vasútvill Ltd. constructed and modernised several thousand

előfűtőtelep is épült. A vonal valamen�-

kilometres of railway catenary wire all over Hungary, thus they were part of virtually all

nyi állomásán és megállóhelyén kor-

significant network infrastructure projects that included overhead wiring. A company

szerű akusztikus és részben vizuális

employing more than 200 professionals, Vasútvill Ltd. boasts a 70-year institutional

utastájékoztató berendezések épültek az

history even though it incorporated in 1992 only. Hungary’s largest company

utazóközönség pontosabb tájékoztatása

specialised in catenary works disposes of all human resources and technical equipment

érdekében. A biztonságos üzemeltetés

necessary for overhead wiring. Besides that core competence around 2018 they

feltételeit javítja a megújult térvilágítás

extended activities to certain track maintenance and reconstruction tasks. Accordingly

mellett a kiépített kamerahálózat, a tűz-

in the past two years they purchased several Plasser construction vehicles.

és vagyonvédelmi rendszer is. A kulturált utazás érdekében a fentieken túl eső-

Vasútépítők Ltd. – as the member of the Wiebe Group – has approximately 3 decades

beállókkal ellátott, akadálymentesített

high level experience in the construction of engineering facilities. Our company

magasperonok kerültek kivitelezésre.

focuses on the construction and reconstruction of railway tracks, including the

Összességében régi vágya valósult meg

implementation of other related engineering facilities such as construction works,

ezzel a projekttel a térségben élőknek,

earthworks and public utilities. Due to our well-experienced staff and our machinery

melynek eredményeként a menetrend-

we are able to carry out international projects. Currently we are mainly involved in

váltástól kezdődően csökken az eljutási

domestic projects, but our goal is to continue participating in international markets.

idő Budapest és Sátoraljaújhely között,
és ezzel környezetbarát, átszállás nélküli
alternatívát nyújt az utazóközönség szá-

dultak a pályakorszerűsítést megelőző

tására, mely keskeny nyomközű vasút

mára. A projekt 2017 júniusában indult,

bontási munkálatok is. A bontási mun-

hosszú évtizedeken keresztül ívelt át a

és 24 hónap állt rendelkezésre a teljes

kálatok között vasúttörténeti érdekes-

nagyvasút felett. A kisvasút 1927. októ-

kivitelezésre. A kivitelezési munka 2017

ségnek számít, hogy a vonali felsőve-

ber 11-én indult meg Sárospatak–Sátor-

szeptemberében nagy erőkkel kezdő-

zeték építéséhez szükség volt a 374+65

aljaújhely között, és 1980. november 29-

dött meg az oszlopállítással, de megin-

hm szelvényben lévő kisvasúti híd bon-

ig üzemelt.

2. kép Töltésemelés Sárospatak–Sátoraljaújhely között
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villamosítás

transzformátor kiépítésére. Az alállomási
munka része volt a 25 kV-os kitáplálás mellett a 120 és a 25 kV-os mezők kiépítése, a
vezérlőközpont kialakítása és a védelmi és
irányítástechnikai berendezések kiépítése
is. Összességében ezzel a korszerűsítéssel nemcsak a transzformátorállomás, hanem a teljes vonali felsővezeték-hálózat
távvezérelhetővé vált a miskolci villamos
üzemirányító központból.
A kivitelező M-S Konzorcium a kivitelezé3. kép Megújult a vonal egyik fontos állomása, Sárospatak is

si munkát alvállalkozó szakcégek bevonásával, a szerződés szerinti 24 hónap alatt

4. kép Szerencs vontatási transzformátorállomás

Egyedi megoldások a villamos felsővezetéki rendszer kiépítésében

lózathoz. A megerősítő vezeték a vona-

befejezte és átadta a Nemzeti Infrastruk-

li és az állomás előtti szakaszolásoknál

túra Fejlesztő Zrt.-nek, illetve a MÁV Zrt.-

A felsővezeték-hálózat kiépítése szakma-

villamos kötésekkel csatlakozik a hossz-

nek üzemeltetésre. A beruházás határ-

ilag több egyedi megoldást követelt meg

láncokhoz. A táp-, a megerősítő és meg-

időre történő elvégzéséhez szükség volt

az építőktől, mert a vasútvonal szlovákiai

kerülő vezetékek elhelyezkedésének

a NIF Zrt. mellett a ME-SU (Eco-Tec Kft. –

kapcsolódó szakaszán még nem történt

tervezésekor a madárvédelmi követelmé-

VHU Kft.) független mérnökszervezet és a

meg a vonal villamosítása, így a felhúzott

nyeknek is megfelelő megoldást kellett

MÁV Zrt. területi és központi munkatársa-

vezetékek csak egy irányból, Szerencs

tervezni, melynek az alkalmazott, füg-

ival való folyamatos együttműködésre és

vontatási transzformátorállomás felől kap-

gesztett rögzítés megfelel.

egyeztetésre, melyet minden érintettnek

hatnak villamos táplálást. Az egyirányú
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ezúton is köszönünk.

táplálás miatt, a felsővezeték-rendszer im-

Szerencs alállomás

A projekt európai uniós pénzeszközök

pedanciájának csökkentése céljából egy

A felsővezeték építésével párhuzamosan

felhasználásával és a Magyar Állam támo-

megerősítő, egy tápvezeték és egy áram-

sor került Szerencs 120/25/20 kV-os von-

gatásával, az Integrált Közlekedésfejlesz-

visszavezető vezeték került felszerelésre.

tatási alállomás korszerűsítésére és bővíté-

tési Operatív Program pályázati keretein

Az áram-visszavezető vezeték minden

sére, a meglévő 16 MVA-es transzformátor

belül kerül megvalósításra.

tartóoszlopánál csatlakozik a vágányhá-

gyártóművi felújítására és új, 16 MVA-es
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Tar Erzsébet, Süle Zoltán

villamosítás

A beton-, vasbeton- és feszítettbetonelem-gyártás 75 éve

Nagyvasút, kisvasút,
városi vasút
A PCM RAIL.ONE csoport mintegy 60

nereit. A PCM RAIL.ONE csoport saját

éve gyárt vasúti betonaljakat és kínál

gyárával jelen van Németországban,

vasúti rendszereket a városi közleke-

Romániában, Szaúd-Arábiában, Spa-

dés és a nagyvasúti forgalom számára

nyolországban, Dél-Koreában, Törökor-

világszerte. Piacvezetőként tervezéssel

szágban, Indiában és az USA-ban (1., 2.

és technológiatelepítéssel is segíti part-

és 3. kép).

1. kép

3. kép

2. kép

A RAIL.ONE csoport magyarországi le-

mellett, az évek során kiegészült kisvas-

lyás szakaszok villamosítása során épít-

ányvállalata, a Lábatlani Vasbetonipa-

úti, valamint a városi közlekedés számá-

hetők be, különböző magasságokban és

ri Zrt. közel nyolc évtizede gyárt vasúti

ra kifejlesztett betonaljakkal (4. és 5. kép).

eltérő csúcshúzással, akár talpcsavaros

betonaljakat. A nagyvasúti betonaljak

A pörgetett beton felsővezetéki tartó-

kivitelben is (6. kép).

termékpaletta, átmeneti és kitérőaljak

oszlopok a vasút vagy egyéb kötöttpá-



4. kép

5. kép
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Mérnöki tanácsadás

Mérnöki szolgáltatások a vasútépítés területén

Kompromisszum nélkül
A kötöttpályás közlekedés terén beruházók, tervezők, kivitelezők számára egyaránt tudunk hasznos tanácsokkal szolgálni
ahhoz, hogy munkájukat hatékonyabban tudják végezni.
A beruházás előkészítésének koncepcióalkotási időszakától
kezdve az egyes beruházások összhangjának vizsgálatán át a
tervváltozatok elemzésén keresztül a legoptimálisabb ütemezési és építési technológia meghatározásáig nyújtunk mérnöki
tanácsadási szolgáltatásokat.

az árazandó kockázataik, így összességében alacsonyabb ajánlati árak érhetők el,
és a beruházás közelebb kerülhet a megvalósításhoz. A tenderdokumentációk ös�szeállításakor arra törekszünk, hogy az
egyes szakágak közötti összhang megjelenjen a tenderanyagban, tesszük ezt úgy,
hogy nyomon kísérjük a tervezés menetét,
egyeztetünk a végleges tervek előzményeiről, és természetesen megjelenítjük a

Tanulmányok, változatelemzések készítése és felülvizsgálata
(1. ábra)

tosítani, a döntés-előkészítés során a
nem ismerünk kompromisszumot.

Gyakori probléma, hogy a beruházások

Beruházások kockázatelemzése
A beruházás életciklusának bármely pillanatában szükség lehet arra, hogy an-

zések során nem kellő alapossággal

Tenderdokumentációk készítése
és felülvizsgálata

kerülnek megvizsgálásra a lehetséges

Egy beruházás megvalósulását nagymér-

szolgál a kockázatelemzés, amely során

megoldások: egy „jó” és három „rossz”

tékben meghatározza az ára, illetve az,

elemzésre kerülhet a műszaki tartalom,

változatból nem nehéz kiválasztani a

hogy az ajánlati árak milyen összhang-

források, kapcsolódó beruházások és

„legjobbat”. Mi azonban abban hiszünk,

ban vannak a becsült költségekkel, vagy-

piaci folyamatok vizsgálata, továbbá a

hogy a legjobb megoldást csak három-

is a tanulmányterv kiválasztott változata

tanúsítási és engedélyezési folyamatok

négy jó megoldás közül szabad kivá-

alapján a projekthez rendelt költséggel.

vizsgálata a megrendelő elvárásainak

lasztani, minden egyéb csak önámítás.

Ez egyrészt azt jelenti, hogy a kezdeti

megfelelően. A beruházásokat érintő je-

Fontosnak tartjuk egy beruházás elő-

költségbecsléseket kellő körültekintéssel

lentős döntések előtt célszerű egy-egy

készítésekor, hogy a különböző projek-

kell meghatározni, másrészt az ajánlatté-

ilyen vizsgálat elvégzése, hogy objektí-

tek közötti összhang már a kezdetektől

tel alapját képező tenderdokumentációt

ven lehessen a döntéshozók számára az

meglegyen, és így egy egységes kon-

a megfelelő minőségben kell elkészíteni.

előkészítéseket megtenni.

cepció álljon elő, amely a beruházások

A tervek és engedélyek szükségszerűen

minden egyes stádiumában követhető.

nem tartalmazhatnak minden információt,

Ahhoz, hogy a beruházásnak már eb-

ezeket a közbeszerzési műszaki leírásban

Elkészült tervek műszaki tartalmának felülvizsgálata

ben a korai fázisában is egy gazdaságo-

(3. kötet) és a költségvetésben (4. kötet)

A beruházások megvalósítása során

san megépíthető változat kerülhessen

kell meghatározni. Ha ezek a dokumentu-

kulcsfontosságú a tervek minősége. Ma

kiválasztásra, a vizsgálat elvégzéséhez

mok kellően részletesek és megalapozot-

fontos szemponttá vált az is, hogy az el-

szükséges időt és forrást is célszerű biz-

tak, azzal az ajánlattevőknek csökkennek

készült tervek megfeleljenek a hazai és

embrionális állapotában a változatelem-

1. ábra: S-Bahn-koncepció a Rákos–Pécel elővárosi vasúti vonalszakaszra
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A Railmasters Kft. 2018-as megalapításakor az motivált, hogy a partnerek széles körével

DUDÁS István

együttműködve kamatoztathassam azt a 15 év vasútépítési és oktatási tapasztalatot,

ügyvezető

amelyet munkáim során megszereztem, és ezzel segíthessem hazánk kötöttpályás köz-

Railmasters Kft.

lekedési projektjeinek megvalósítását. A vasútépítésben – összetettségéből fakadóan

i.dudas@railmasters.hu

– csak minden szakágra kiterjedő, komplex szemlélettel lehet sikereket elérni: ennek
érdekében csapatban, olyan tapasztalt kollégákkal dolgozom együtt, akikkel az eddigi
pályám során nagyszerű emberi és munkakapcsolatot alakítottam ki. Ez teszi lehetővé,
hogy a kötöttpályás közlekedés területén magas szintű mérnöki szolgáltatást nyújthas-

munkra ez azonban sokkal több egy

sunk – kompromisszum nélkül.

„szabásmintánál”, kusza vonalak ös�szességénél: ez az alap ahhoz, hogy tudjuk, mit, mikor, mivel, hol fogunk elvé-

nemzetközi előírásoknak, és megkap-

felsővezetéki munkákkal, ideiglenes biz-

gezni. Az ütemterv szükségszerűsége

ják a megfelelést igazoló tanúsításokat

tosítóberendezések számát. Ehhez szük-

megkérdőjelezhetetlen egy beruházás

(DeBo, NoBo). Ez garantálja a megépí-

séges, hogy a tervezési időszakban ne

kivitelezési időszakában, azonban job-

tésre kerülő létesítmények megfelelősé-

csak az kerüljön papírra, hogy mit szeret-

ban belegondolva nyilvánvalóvá vá-

gét, átjárhatóságát. Az előírásoknak való

nénk építeni, hanem az is, hogy hogyan.

lik, hogy ez egy tervezési munka során

megfelelés mellett azonban az is fontos,

A „mit?” és a „hogyan?” összhangja adja

vagy egy beruházói fejlesztési program

hogy az elkészült tervek megépíthető-

az optimális beruházást, ennek megta-

kialakításakor is fontos szerepet kell

ek és főként gazdaságosan megépíthe-

lálásához pedig a Railmasters Kft. tudja

hogy betöltsön. Bizonyos esetekben a

tőek legyenek. Kis túlzással kijelenthető,

biztosítani a megfelelő szakmai hátteret.

sávos Gantt-diagram (2. ábra) lehet a

hogy nincs olyan terv, amely nem meg-

Optimális esetben ez a tevékenység a ter-

célravezető, míg más esetben a ciklo

építhető, azonban kérdés, hogy mennyi

vezési munka teljes időtartamában, terv-

gram készítése a legcélravezetőbb, ezt

ideiglenes létesítmény, hány ideiglenes

felügyeleti tevékenységként jelenik meg.

a megrendelővel egyeztetve, az aktuális

építési fázis szükséges a megvalósításá-

elvárásoknak megfelelően határozzuk
meg és készítjük el.

értékét, viszont a beruházási költséget

Ütemtervek készítése és felülvizsgálata

növelik. Egy beruházás bekerülési össze-

Az ütemterv egyesek számára pusztán

gét akkor tudjuk a legalacsonyabban tar-

szükséges rossz, amit el kell készíteni,

Építési fázistervek készítése és
felülvizsgálata

tani, ha minimalizáljuk a megvalósításhoz

mert valaki kéri. Másoknak egy doku-

A csapatunk építéskivitelezésben szer-

szükséges hídprovizóriumok, ideiglenes

mentum, ami arra szolgál, hogy tud-

zett tapasztalatai lehetővé teszik szá-

vágánykapcsolatok a hozzájuk tartozó

ják, hogy mitől térnek éppen el… Szá-

munkra, hogy hathatós segítséget nyújt-

hoz, hiszen ezek nem növelik a kész mű

2. ábra: Sávos ütemterv
Figure 2: Gantt chart
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sunk egy beruházás kivitelezési idejének

tervmenedzsment) területére koncent-

megvalósítása során a feladat elvégzésé-

becsléséhez, az optimális kivitelezési

rálnak, de akár komplex feladathalmazt

hez szükséges és elégséges projektszerve-

technológiájának kiválasztásához és az

is jelenthetnek (1. kép).

zet kerüljön felállításra. A túl nagy projekt-

egyes építési fázisok meghatározásához,

szervezet felesleges kiadásokat okoz, a túl

Oktatás, képzés és szervezetfejlesztés

kicsi viszont a projekt megvalósításának

Egy gazdasági társaság számára elen-

szetesen minden projekt egyedi, de a ko-

Projektmenedzsment-feladatok

gedhetetlen, hogy a kollégái a munkájuk

rábbi időszakok projektjeinek lebonyolítá-

A kötöttpályás beruházások során a pro-

elvégzéséhez szükséges legfrissebb is-

sában szerzett tapasztalataink segítséget

jektszervezetek számára közreműködői

meretekkel rendelkezzenek. Kollégáink fo-

nyújthatnak a megfelelő szervezet és kép-

és tanácsadási tevékenységeket nyúj-

lyamatosan képzik magukat, hogy valóban

zési program kialakításához.

tunk, amelyek jellemzően egy-egy szak-

aktuális és hasznos ismereteket adhassa-



ág (vasúti pálya, erősáram, vízelvezetés,

nak át. Fontos továbbá, hogy a projektek

figyelembe véve a vasúti forgalom fenntartásának igényeit is.

Engineering services for railway construction

Without compromise
We can provide useful advice to investors, designers and constructors in the field of railways so their projects can be implemented more effectively. We provide our engineering consulting services from the conceptual design phase of the
investment preparation process, through the analysis of each
plan, the analysis of design variants, to the choice of the optimal scheduling and construction technology.

veszélyeztetését eredményezheti. Termé-

Dudás István
ügyvezető

István DUDÁS
Managing Director
Railmasters Kft.
i.dudas@railmasters.hu

Preparation and revision of tender
documentation
The realization of an investment is largely
determined by its price and how well the
bid prices are in line with the estimated
costs, i.e. the cost assigned to the project
according to the selected version of the

Preparation and revision of studies and version analyses (Figure 1)

expedient to provide the time and re-

feasibility study. This means on one hand

sources needed to complete the study,

that the initial cost estimates must be de-

A common problem is that the options

and in the preparation of the decision,

termined carefully, and on the other hand

are not carefully considered during the

completeness must be sought - no

that the tender documentation on which

period of the feasibility study when the

compromise is made.

the bid is based must be of sufficient qual-

investments are in an embryonic state:
it is not difficult to choose the ”best”
from one ”good” and three ”bad” variants. However, we believe that the optimal solution can only be chosen from
three or four good solutions; everything else is self-deception. When preparing an investment we find it important to have consistency between
the various projects from the outset,
so that there is a unified concept that
can be followed at each stage of the investment. In order to be able to select

1. kép: Munkaterületi projektmenedzsment

an economically feasible option at this

Picture 1: On-site project management

early stage of the investment, it is also
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When I founded Railmasters Kft. in 2018 my motivation was to make the most of the 15

tionable during the construction phase of

years of experience in railway construction and education I obtained during my work,

an investment, but when you think about

cooperating with a wide range of partners to support planning and implementing rail-

it, it becomes clear that it must play an im-

way projects. Because of the complexity of rail construction, a qualified professional

portant role in the design or development

staff is needed to reach this goal, which can only be achieved with complex in-depth

of an investment program. In some cases,

knowledge. For this reason, we’ve set up our team with colleagues who have outstand-

a Gantt chart (Figure 2) may be most use-

ing knowledge and experience in their own technical field and can also work in close

ful, while in others creating a time-loca-

cooperation. This allows us to provide a high level of engineering expertise in railway

tion diagram is most expedient. We deter-

projects - without compromise.

mine and prepare this in consultation with
the customer, in accordance with current
requirements.

ity. Plans and permits may not necessarily

This guarantees the compliance and in-

contain all the information and must be

teroperability of the facilities to be built.

specified in the Public Procurement Tech-

However, besides meeting the require-

Preparation and review of
construction phase plans

nical Specifications (Volume 3) and in the

ments, it is also important that the com-

Our team’s experience in railway con-

Budget (Volume 4). If these documents

pleted plans are buildable and, in particu-

struction enables us to provide effective

are sufficiently detailed and well-founded,

lar, can be built economically. There is no

assistance in estimating the execution

they will reduce the risks to bidders, result-

plan that’s not possible to materialize, but

time of an investment, selecting the op-

ing in overall lower bid prices and bring-

it is questionable how many temporary

timum construction technology and de-

ing the investment closer to completion.

facilities have to be implemented, how

fining the phases of the construction, tak-

When compiling the tender documenta-

many temporary construction phases are

ing into account the needs of keeping the

tion, we strive to ensure consistency be-

needed, which give no added value to

flow of the rail traffic.

tween each technical fields of railways in

the finished work but increase the invest-

the tender documentation, by monitoring

ment cost. The cost of an investment can

Project management tasks

the design process, agreeing on the back-

be kept to a minimum by minimizing the

During railway projects, we provide collab-

ground of the final plans, and, of course,

number of temporary bridges required

oration and consultancy for project organi-

displaying the needs and requests of the

for implementation, temporary track links

zations that typically focus on a specific ar-

contractor or investor.

to the associated overhead line work and

ea (railway track, power supply, drainage,

temporary signalling system. In the de-

plan management) but can also represent

Investment risk analysis

sign phase this requires not only draw-

a complex set of tasks (Picture 1).

During the life cycle of a project, it may

ing what you want to build, but also how

be necessary to examine its viability at

would you like to build it. The combina-

any time. This is done through risk analy-

tion of ”what?” and ”how?” provides the

Education, training and
organizational development

sis, which can include analysis of technical

optimum investment, and Railmasters Kft.

It is essential for a business that its col-

content, resources, related investments

can provide the appropriate professional

leagues have the most up-to-date knowl-

and market processes, as well as check-

background to find it. Ideally, this activ-

edge in order to carry out their work. Our

ing certification and approval processes as

ity appears as a plan monitoring activity

colleagues are constantly educating them-

per customer expectations. Before mak-

throughout the design work.

selves so they can pass on current and useful knowledge. It is also important to set up

ing any major investment decisions, it is
advisable to carry out an investigation like

Preparing and reviewing schedules

a project organization that is appropriate

this so that the decision makers can make

For some people a schedule is simply a

and able to carry out the task during pro-

preparations objectively.

necessary evil that needs to be prepared

ject implementation. When a project or-

because someone asks for it. For others, it

ganization is too big, it causes unnecessary

Reviewing the technical content of
completed plans

is a document that serves as to show them

expenses, but if it’s too small it can endan-

what they are doing differently… But for

ger the execution of the project.

The quality of the plans is key to realize

us, it is much more than a “sewing pat-

Of course, each project is unique, but our

the investments. Today it is also important

tern”, a collection of tangled lines: it is the

experience in managing projects can help

that the completed plans meet national

basis for knowing what, when, with what,

you to build the right organization and plan

and international standards and receive

where we would like to do something. The

the right training program.

certificates of compliance (DeBo, NoBo).

necessity of a time schedule is unques-

www.innorail.hu
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A Siemens Mobility új piacokat nyitott meg
a Smartron mozdonyok előtt

is adta az első Smartron bulgáriai forgalomba helyezési engedélyét.
A Smartron annak a Vectron mozdonynak a
jól bevált komponenseire épül, amely a for-

A Siemens Mobility Bulgáriában és Ro-

galomban elért 220 millió kilométer futás-

mániában is kínálja a Smartron moz-

teljesítménnyel igazolta megbízhatóságát.

donyokat. A kizárólag sztenderd, elő-

A Smartron szabványos, 1,435 mm széles

konf igurált változatban rendelhető

nyomtávon üzemel, a súlya pedig körülbe-

mozdony a vevők számára költséghaté-

lül 83 tonna. A Bulgária és Románia számá-

kony üzemeltetést és magas szintű meg-

ra gyártott Smartron mozdonyt 25 kV-os

bízhatóságot biztosít. A román E-P Rail

váltakozó áramú (AC) tápellátó rendszerre

máris négy, míg a bolgár PIMK három

tervezték, és PZB vonatbefolyásoló rend-

Smartron mozdonyt rendelt a Siemens

szerrel szerelték fel. A mozdonyt a szten-

Mobilitytől. Az illetékes hatóság már ki

derd Capri-kék színben fogják szállítani.

Svájcban már elég utólag fizetni a vonatjegyért

Megindult a közvetlen
vasúti teherszállítás
Kína és Szerbia között

Egy hónapos út után gördült be Belgrád
új vasúti pályaudvarára a China Railway
Express tehervonata. A sínek felett kife-
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2020-tól Svájcban országosan is beve-

ja a GPS-szel rendelkező okostelefon

szített szalag átszakításával hivatalosan

zetik a 2018 óta tesztelt automatikus

és egy azon futó applikáció, amelyben

is megindult a közvetlen vasúti teherszál-

jegyfizetési lehetőséget. Ezzel Svájc a

az utazásunk előtt aktiváljuk a jegyün-

lítás Szerbia és Kína között. A tehervonat

világon az első, ahol az egész ország

ket, amely innentől kezdve bárhol ér-

több mint 500 tonna építőanyagot szállí-

szinte minden közlekedési eszközén le-

vényes, vonaton, buszon, hajón, vil-

tott, amelyet a Budapest–Belgrád vasút-

het majd használni a GPS-alapú, utólag

lamoson stb. Legközelebb csak akkor

vonal szerbiai szakaszának felújításánál

fizetős jegyrendszert.

van dolgunk az egésszel, amikor az-

használnak majd.

Az eredeti ötlet már elég régi, de a tény-

nap már nem akarunk többet utazni,

A Belgrád–Budapest vasútvonal az első ha-

leges bevezetéséig csak az elmúlt évek-

vagy mondjuk autóval/taxival utazunk

táron átnyúló projekt, amely Kína, valamint

ben jutottunk el. A mobiltelefonok és

tovább. Ekkor az applikációban befe-

16 kelet-közép-európai ország együttmű-

-hálózatok fejlődésével lehetőség nyílik

jezzük az utazást, és a rendszer a GPS

ködésének keretében jön létre, és azért is

arra, hogy a hagyományos jegyvásár-

adatok alapján kalkulálja nekünk a tari-

egyedülálló, mert Kína, egy EU-tagország

lást a feje tetejére állítsuk. A cél, hogy az

farendszereknek megfelelő legolcsóbb

és egy nem EU-tag együttesen vesz részt

utasoknak ne kelljen sorban állni, vagy

opciót, amit aztán automatikusan levon

benne. A Budapest és Belgrád közötti, két-

akár csak előre kitalálni, hogy ponto-

a csatolt bankszámláról. Ennél egysze-

vágányú, villamosított vasútvonal kiépíté-

san merre akarnak utazni aznap, ezzel

rűbb módja az utazásnak és jegyvásár-

séhez 350 kilométernyi vasúti szakaszt kell

jóval nagyobb függetlenséget kínálva.

lásnak már tényleg alig lehetne. (Forrás:

felújítani, ebből 166 kilométer Magyaror-

A most bevezetett svájci rendszer alap-

Regionalbahn.hu)

szágon, 184 pedig Szerbián halad át.

www.innorail.hu
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A méltán híres, Luzern és St. Gallen
között közlekedő vonatok gördülőál-

Generációváltás a Voralpen-Expressen

lományát évtizedek óta a hagyományos kocsis vonatok határozzák meg.
Ez azonban az idei menetrendváltással
véglegesen elmúlik, és átveszik az uralmat a Stadler motorvonatok.
A korosodó gördülőállomány lecserélésére a Südostbahn még 2014-ben kiírt tenderét a Stadler nyerte a Flirt 160
enyhén módosított verziójával. Az első
ilyen, Traverso névre keresztelt, kétszer
négyrészes szerelvényt a nagyközönség
a 2018-as Innotranson csodálhatta meg.
Ezután az idei év elejétől kezdve alapos
tesztelésnek vetették alá a szerelvénye-

így az idei menetrendváltástól már csak

ket, amelyek nyár eleje óta el is kezdték

az új szerelvényeket találhatjuk majd a

nyolcrészes szerelvényekkel együtt ha-

kiváltani a hagyományos mozdonyos

Luzern és St. Gallen közötti közvetlen

gyományos, négyrészes Flirtöket is ren-

vonatokat a Voralpen-Express vonalán.

vonatokon. A Südostbahn a Voralpen-

delt a Stadlertől.

Az üzembeállításuk terv szerint halad,

Expressek esetleges erősítését pedig



úgy tervezi megoldani, hogy a hosszú,

(Forrás: Regionalbahn.hu)

Hivatalosan is megnyitották az RFC11 – Amber (Borostyán)
Árufuvarozási Folyosót
Szeptemberben a szlovén kikötővárosban, Koperben hivatalosan is megnyitották az RFC11 Árufuvarozási Folyosót. Violeta Bulc, az Európai Bizottság
közlekedésért felelős biztosa gratulált
a vasúti korridor létrehozásában részt
vevőknek, és hangsúlyozta a folyosó jelentőségét a kelet-közép-európai nemzetközi áruszállítás fejlődésében.
Violeta Bulc nyitóbeszédében kiemelte,
az árufuvarozási folyosók a transzeurópai közlekedési hálózatban (TEN-T) fontos szerepet töltenek be, annak alapvető alkotóelemei. Arra biztatta az Amber
árufuvarozási folyosó tagjait, hogy folytassák az ügyfelekkel és a terminálokkal
megkezdett szoros együttműködést a
többi közlekedési ágazattal való jó kapcsolat biztosítása érdekében. Violeta
Bulc bejelentette, hogy a vasút a soron következő, 2021–2027-ig tartó uniós költségvetési időszakban továbbra is
központi szerepet fog betölteni.

www.innorail.hu
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Növeli mozdonyflottáját, és tovább digitalizálja
folyamatait a Rail Cargo Hungaria

Megújultak a miskolci
Tiszai pályaudvar peronjai
Befejeződött a miskolci Tiszai pályaudvar
peronjainak felújítása. A MÁV október 31én adta át az utazóközönségnek az idei,
utolsó ütemben elkészült, 2-es és 3-as vágány közötti peront.
A vasúttársaság az 1960-as években épült
betonszerkezetű perontetőket 2016-tól
kezdte felújítani. Legelőször a D perontető készült el 2016-ban, ezt követte a
C peron 2017-ben, idén pedig a MÁV 50
megújuló állomás elnevezésű felújítási és karbantartási programjában a B perontetőt is renoválták. A munkák során
a perontető pilléreit, a födémszerkezetet megerősítették, elvégezték a teljes
felülettisztítást homokszórással, majd
lefestették a perontetőt. Rugalmas és
hatékony szigetelés készült a tetőfelület-

A Rail Cargo Hungaria (RCH) nagy volu-

alkalmas dízelmozdonnyal bővítik az esz-

re, a vízelvezetési rendszer is megújult.

menű befektetésekkel és árufuvarozási

közparkot. Európában elsőként vasúi árufu-

A műemlékvédelmi szempontokat is fi-

tevékenységének digitalizációjával nö-

varozásra optimalizált, környezetbarát vil-

gyelembe véve korszerűsítették a peronvi-

veli vasútlogisztikai szolgáltatásainak

lany-hibrid mozdonyokat szereznek be.

lágítást, és a peronon lévő utastájékoztató

minőségét.

A világ legnagyobb vasútijármű-gyártó

berendezések is megújultak.

Ennek keretében két új alkalmazást fejlesz-

társaságának leányvállalata, a kínai CRRC

A B perontető felújítását a MÁV FKG Kft.

tenek, amelyek számos korábban manuá-

a mozdonyokat az RCH specifikációja sze-

végezte mintegy 250 millió forintból.

lisan végzett feladatot helyeznek digitális

rint fejleszti és 36 hónapon belül készíti

A fejlesztés eredményeként Miskolc-Tiszai

platformra. Ezáltal támogatják, egyszerűsí-

el. A technológia lehetővé teszi majd az

pályaudvar mindhárom perontetője egy-

tik és optimalizálják a kocsivizsgálati, a vo-

RCH vonatainak továbbítását olyan infra-

séges megjelenéssel, a kor elvárásainak

nattervezési és irányítási tevékenységet.

struktúrán is, amelyen a vontatási villamos

megfelelő tájékoztató rendszerekkel fel-

Másrészt 2020 első felében 5 villanymoz-

energia időlegesen vagy egyáltalán nem

szerelve szolgálja az utasok kényelmét.

donnyal, valamint 3 tolatási feladatokra

áll rendelkezésre. 

(MTI)

(MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság)

Forgalomba állt az első felújított Talent Győr és Bécs között
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többek között a forgóváz egységeire, a fék-

fényezése, a külső feliratok módosítása is

rendszerre, a vezetőállásra és az utastérre

megtörténik. A munkák eredményeként a

egyaránt. Az utastérben a lengő tolóajtók,

Győr–Hegyeshalom–Bécs között EuRegio-

a lépcsők, a WC-berendezés, a klímaberen-

járatként közlekedő Talentek nemcsak

dezések és az ülések újultak meg, a WC he-

megújult belsővel, hanem tetszetős külső-

lyiség fala pedig antigraffiti fóliát kapott. A

vel is az utasok szolgálatába állhatnak.

Forgalomba állt az első felújított 425 soro-

motorvonat az eredeti külső festés meg-

Jövő év végére fejeződhet be a flotta meg-

zatú Talent villamos motorvonat, amelyen

újításával állt forgalomba. A következő

újítása, utána már a jelenleginél megbízha-

úgynevezett R2 jelű nagyjavítást hajtottak

felújítások során a MÁV-Start már a meg-

tóbban, akár 80-90 százalékos üzemkész-

végre a MÁV-Start, a MÁV Vagon és az ÖBB

újuló arculatnak megfelelő megjelenéssel

séggel közlekedhetnek.

szakemberei. A javítás és felújítás kiterjedt

látja el ezeket a járműveket is, így a külső

Különszám

(MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság)
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