
Szarvas Lajos gépészmérnök, 25 év ipari 
kenéstechnikai gyakorlat
Lajos Szarvas engineer : 25 years practise on
the field of industrial oil and grease
lubrication systems

A sín- és nyomkarimakenés innovációs lehetőségei 
Magyarországon

Innovation facilities of rail-wheel lubrication in 
Hungary

Innovationsmöglichkeiten von Schiene- und 
Flankenschmierung in Ungarn



Egyszer volt…  / It has always been there…

Die erste Schienenschmierung/ The first railwaylubrication / Az első sínkenés



SVGB-84 es sínkenőkészülék 
SVGB-84 rail-wheel lube equipment

A MÁV 905 db-ot rendelt összesen a készülékből az 1990-es évekig /          MAV ordered 905 pc until 1990 .
Kenőanyag: fáradtolaj és grafitos kenőzsír keveréke  / Forrás: Sínek Világa 2009/3 Lubricant: mix of refuse oil and graphitegrease

Feltalálók/Inventors/ Erfinder:
Szabó József vezető mérnök /Chef ing.
Vásárhelyi Ernő vez. főmérnök Haupt. Ing.
Glatz István osztály vez. MÁV /Abt. Leit.
Balogh Árpád főpályamester / Hauptb.meister

1984-ben szabadalmaztatott
Hungarian patent in 1984
Im Jahre 1984 patentiert in Ungarn +7 Länder



Mai modern sínkenő berendezés
Raillubrication equipment today



A sínkenőzsír vödörben maradó vesztesége
Losses caused by greaseremaining in bucket

Veszteség 4 kg/vödör
4 kg losses/bucket

Veszteség 0 kg /tartály
0 kg losses in fixtank

16%
100-150 millió Ft/év 

kenőanyagmegtakarítás

16%  saving of grease
100-150 million Ft /year



Veszélyes hulladék csökkentés 
Reducing of hazardous waste

5000 db/év hulladék
Aprr. 5000 pc/ year waste

0 db/év hulladék
0 pc./year waste

Környezetkímélés és
10-50 millió Ft / év 

megtakarítás 

Greensolution +
10-50 million Ft/year saving



Kenőlécen 
keletkező kenőzsírveszteségek csökkentése

Reducing of greaselosses by wiper bar

Kenőzsírveszteségek a merev kenőlécnél
Greaselosses by rigid wiperbar
Schmierstoffverluste bei der rigiden Schmierleiste

Kis veszteségű elosztóajkas-kefés kenőlécek
Small greaselosses with brush-lips wiper bar
Kleine Verluste bei Bürsten-Lippen Schmierleiste

50% veszteség csökkentése 
Lehetséges megtakarítás 

300-400 millió Ft/év

Reducing of Greaselosses of 50%
Saving of 300-500 millions Ft/year
Verminderung der 50% Verluste
Ersparniss 300-400 millió Ft/Jahr



Korszerű 12 pontos kefés elosztóajakos kenőléc 
pár

Rail lubrication wiper bar with 2x12 lub.point



Kenőzsír nem megfelelő tapadása miatti veszteségek
Losses caused by not enough adhesion of lubegrease

Jobban tapadó sínkenőzsírok 
kisebb nyomkarima veszteség

Better adhesion: lower losses at
the gauge face

Sebesség növekedésével nő a 
veszteség

Higher speed : higher losses



Vödrös kenőzsír kiszerelés, vagy konténeres?
25 kg BUCKET OR 1 ton CONTAINER?

Kg-ár csökkentése
Megtakarítás ?

Éves felhasználás cca. 150 
Tonna/év (?)

Kg-Preis Verminderung
Ersparniss ?

Jahresverbrauch cca. 150 Tonnen/Jahr
(?)

25 kg vödör / 25 kg bucket / 25 kg Hobock 1000 kg Konténer / 1000 kg Container

Reducing of kg-price
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Digitalizáció a sínkenés menedzsmentben
Digitisation of raillubrication management

Szenzorok adatai a felhőbe kerülnek

Mobile data, directly from sensor to cloud

Alkalmazások és 

webes kapcsolat

App and web

interface

Riasztás    Alert

Távoli SKF

diagnosztikai 

központ

SKF Remote

Diagnostic Centre

Big data

Big data: nagy mennyiségű, nagy sebességgel változó és nagyon változatos adatok feldolgozása



Összegzés / Re’sume’ / Fazit:

Innovációs lehetőségek a sínkenés területén:

1./ Egyszer használatos vödör helyett tartályos kenőrendszer

3./ Sínkenőzsírok jobb tapadásának elérése

2./ Hatékony kefés, elosztóajakos kenőlécek és nagyobb rendszernyomás 350 bar-nagyobb üzembiztosság 

4./ Kenőanyag logisztika fejlesztése
5./ Vödrös rendszerről konténeres rendszerre áttérés

6./ Digitális sínkenés menedzsment

Possibility of innovation on the field of rail-gauge face lubrication:
1./ Tank greasing system instead of one way bucket

3./ Rail lubricant development

2./ More effective brush - dispenser lips wiper bar , and higher systempressure of 350 bar higher working reliability

4./ Developing of lubricant logistic

5./ From 25 kg-bucket system to 1 ton-container system

6./ Mobile data, directly from sensor to cloud



Köszönöm a figyelmet!

Partnereket keresünk!


