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Gyártja a

SICUT Enterprises Limited



• Az Európai Parlament - 649/2012/EU – rendelete szerint tilos a karbolsavval (creosote) telített faanyagok

ipari használata.

• Az elmúlt években a hazai vasúti üzemeknél is megjelentek a szintetikus keresztaljak, a beépítések már nem

csak kísérleti jellegűek.



• A SICUT kizárólagos globális jogokkal rendelkezik a Rutgers Egyetem által, 1988-ban kifejlesztett 

egyedülálló technológia felett

• Üvegszál + HDPE

• A Rutgers technológia felhasználásával Amerikában 1994 óta, Angliában 2016 óta gyártanak műanyag 

vasúti aljakat

• Első aljak 1996-ban kerültek beépítésre az USA-ban

• A legszélesebb körben tesztelt újrahasznosított polimer kompozit aljak a világon



Tesztszakaszok voltak a következők (a teljesség igény nélkül):

1. Association of American Railroads/TTCI, USA, 1996

2. Long Island Railway, New York, USA, 2002

3. Princeton, USA, 2004

4. London Underground, GB, Stonebridge Park, October 2014

5. Deutsche Bahn (German National Railways), GER, München, 2017

6. Hamburg Hochbahn - Barmbek Station, GER, 2018

Minden beszámoló szerint a tesztidő alatt kedvező vágánystabilitás (tartószerkezeti stabilitás) jellemezte a

SICUT szintetikus keresztaljra fektetett vágányszakaszt, oldalirányú elmozdulásokat a pálya nem produkált, a

kivetődés-biztonság megfelelő volt.
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Laborvizsgálatok

Deutsche Bahn



Laborvizsgálatok



Laborvizsgálatok



Főbb vizsgálati eredmények:

Hőtágulás: TU München vizsgálata alapján klímakamrában végzett terhelési eredmények alapján a 72 órás 

pihentetés után 3,8 mm-es maradó nyomtávbővülést mértek. A DB erre meghatározott max. 4 mm-es 

termoplasztikus nyomtávváltozási előírásainak így megfelelnek.

Csavarkihúzás: A TU München által végzett ilyen vizsgálat azt állapította meg, hogy az Ss8-as (éles menetű, 

talpfákhoz használatos) síncsavarral legalább 50 kN a kihúzási erő. 





Környezeti szempontok

Az újrahasznosított műanyag kompozit keresztaljak előnyei a telített talpfákkal szemben:

• Teljesen mentes a mérgező és a rákkeltő anyagoktól;

• Nincs toxikus hatása a növényekre, az állatokra, és az emberekre;

• Nem veszít a csavarbehajtási erőből;

• Az élettartam során nem veszít sem a statikus, sem a dinamikus merevségéből;

• Nincs hosszirányú kúszása;

• Nem igényel utólagos karbantartást;

• Élettartama legalább 2x-es a telített fához képest; 

• Elektromos ellenállása 15x jobb a fáénál;

• Nincs repedésképződés.



Alkalmazási területek. Meghatározó adatok, körülmények:

• nyomtávolság 1435 mm illetve 1520 mm,

• a forgalmi terhelés nincsen korlátozva,

• a statikus tengelyterhelés max. 225 kN,

• országos közforgalmú vasutak pályáiban

• a faaljakra vonatkozó előírások szerint alkalmazhatók helyi közforgalmú vasutak hagyományos (hevederes) 

vágányaiban,

• helyi közforgalmú vasutak zúzottköves, hézagnélküli pályáiban az alábbiak szerint:

• alkalmazható síndőlés 1:∞, 1:40, 1:20

• aljtávolság a faaljakra érvényes országos és helyi közforgalmú vasúti előírások szerint,

• valamennyi járatos Vignol és vályús sín alkalmazható,

• valamennyi járatos osztott vagy közvetlen kivitelű sínleerősítés alkalmazható,

• kitérőkben,

• felülbordás kiegyenlítő lemezen és síndilatációs szerkezet alátámasztására alkalmazhatók.

• a vonatkozó előírások betartásával keskeny nyomközű vasúti vágányokban is alkalmazhatók



Belgium - Infrabel

Sweden

Germany - DB



Sweden - Trafikverket



14

Belgium - Crossing



Texas - USA



Germany – Public Transport System



Germany – Public Transport System



Italy – Public Transport System



Germany – Industrial Installation



SwedenSweden -

Trafikverket
Germany - DB

UK - TfL

France - SNCF

Hungary 



UNIVERSITAS-GYŐR NONPROFIT KFT

SZAKVÉLEMÉNY

SICUT

típusú szintetikus keresztaljak és szabványos vasúti faaljak hazai országos és helyi közforgalmú, 

valamint sajátcélú vasúti vágányokban történő alkalmazhatóságának egyenértékűségi 

kritériumairól

„Kijelenthető, hogy fizikai paramétereiket tekintve a SICUT gyártmányú szintetikus

vasúti keresztaljak legalább egyenértékűek a szabványos vasúti talpfákkal.”



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


