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Rólunk: MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft.

• Vágánydiagnosztikai társaság  

Magyar Államvasutak (MÁV) 

tulajdonában

• Alkalmazottak száma: 120

• 4 felépítménydiagnosztikai vonatot 

üzemeltet

• bevétel 2018: 

8.4 millió EUR (2.8 milliárd Ft.)

• A mérővonatok által szolgáltatott 

mérések az utóbbi években:

Ausztria, Horvátország, 

Magyarország, Szlovákia, Szlovénia  



Vágánygeometriai mérések

Sín vizsgálatok

Egyenértékű kúposság számítás

Űrszelvény mérések

Szakértői rendszer

E bemutató fő témái



Vágánygeometria: mit kellene elkerülnünk

sebességkorlátozások

siklások



Vágánygeometria: mérőkocsik

FMK-004 vágánymérő kocsi

• önjáró

• 100 km/h

• Űrszelvénymérés is

• Érintkezéses mérések 
(speciális mérőkerekek)

FMK-007 vágánymérő kocsi

• 160 km/h

• Járműdinamikai mérés is

• Érintkezésmentes mérés

(lézer rendszer)



Vágánygeometria: mérési alapelvek

érintkezéssel érintkezésmentes



Vágánygeometria: kettős megközelítés

h hagyományos vágány 
geometria

járműdinamika a 
geometria egy 

eredményeként

mit kell észlelni A vágány geometriai eltérései A vagon mozgási eltérései

mérőeszközök Lézer egységek Gyorsulás-érzékelő rendszer

fő paraméterek Hossz-fekszint, irány,
keresztfekszint, síktorzulás,

nyomtáv

Siklásbiztonság,
vágánytúlterhelés,

utaskomfort

mértékegységek mm m/s2,kN, % 



Vágánygeometria: lézer rendszer

Húrkitérés mérési pontok

Inerciális egység



Vágánygeometria / járműdinamika : a siklásbiztonság

és utaskomfort kiértékelése

Gyorsulásérzékelőkön keresztül



Vágánygeometria: Európai törvényhozás

• Műszaki Specifikációk az Interoperabilitáshoz (ÁME-k):

1299/2014 sz. BIZOTTSÁGI SZABÁLYOZÁS (EU) 

• Európai szabványcsalád 13848

• Speciális követelmények a kiértékelt hullámhossz-tartományokra 

(interoperabilitási okok)

Európai Szabvány EN 13848-1:2003+A1
Vasúti alkalmazások – Vágány – Vágány geometria minőség – 1. rész: A vágány 
geometria jellemzése  



Sínvizsgálatok: mit kellene elkerülnünk

Sín törések

Gördülési érintkezési fáradások (squat (benyomódások), 
head checks (sínfej hajszál repedések)

Belső repedések



Sínvizsgálat: mérő vonatok

SDS vonat

FMK-008 vonat (építve 2016-ban)

MÉRÉSI RENDSZEREK MINDKÉT 
KOCSIN:

• Ultrahang

• Örvényáram

• Keresztprofil-mérés

• Sínhullámoskopás-mérés



Sínvizsgálat: próba (vizsgálati) szemlélet

Mit kell 
észlelni

Belső 
sínhibák

Felületi 
repedések

Sínkopás

technológia Ultrahangos 
rendszer

Örvényáramos 
rendszer,

Videós rendszer

Lézerek a 
kereszt 

profilhoz

Induktív 
szenzorok a hossz 

profilhoz



Sínvizsgálat : FMK-008 vizsgáló vonat, megépítve 2016-ban



Sínvizsgálat : speciális vizsgáló forgóváz

Ultrahangos és örvényáramos mérőfejek



Sínvizsgálat: speciális kamerarendszer



Sín vizsgálat: speciális kamerarendszer



Sínvizsgálatok: Európai Szabvány 16729

• Mérővonatok hitelesítve a DB Systemtechnik GmbH által, a DB 

„Rictlinien” szerint
Európai Szabvány 
EN 16729-1
Vasúti alkalmazások –
Infrastruktúra –
Roncsolásmentes vizsgálat a 
síneken a vágányban – 1. rész:
Követelmények az ultrahangos 
Vizsgálathoz és kiértékelési
alapelvek   

Európai Szabvány tervezet 
prEN 16729-2
Vasúti alkalmazások –
Infrastruktúra –
Roncsolásmentes vizsgálat a 
síneken a vágányban – 2 rész:
A sínek örvényáramos 
vizsgálata a vágányban 



Egyenértékű kúposság: mit kellene elkerülnünk

Instabilitás



Egyenértékű kúposság: számítási alapelv

VÁGÁNY 
ADATOK

KERÉKPÁR 
ADATOK

Egyenértékű kúposság



Űrszelvény: mit kellene elkerülnünk

• Akadályok a szerkezeti szelvényben

• Hiányzó adatok a rendkívüli méretellenőrzéshez



Űrszelvény : mérőeszköz

• Forgó lézer rendszer

• Kompenzáló lézer 

rendszer

• Video rendszer



Szakértői rendszer: mérési adatbevitelek



Szakértői rendszer: további adatbevitelek és eredmények



Szakértői  rendszer: térkép kijelzés elemzése



Szakértői rendszer: idő sorozatok elemzése



Köszönöm a figyelmüket!
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