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Abstract 
The article outlines the reasons for repairing railway sleepers briefly, and then introduces the tech-

nologies of repairing concrete sleepers, especially their technological procedures, fields of application, and 
their advantages and disadvantages. 

As the clamping force of the rail fastenings have declined during the years spent in rail tracks, thus it is 
necessary to do experimental tests in order to investigate the value of rail fastenings’ clamping force. 

The proceed of the measuring that is helped by the lag screw pull out tool, is presented, and also its re-
sults, which give a possibility to compare the different technologies and to draw other conclusions. 

 

1. Bevezetés 
A hézagnélküli vágányok stabilitási sajátosságaiból következik az a tény, hogy a hézagnélküli pályák jó 

kialakításához és használatához elengedhetetlenül szükségesek a megfelelő erős szorítóhatást eredményező
sínleerősítések, valamint a nagy teherbírású aljak alkalmazása. Ennek eléréséhez fejlődésre volt szükség az 
elmúlt évtizedekben, mely magával hozta a magyar vasútnál korábban egyeduralkodó talpfának, a nagyobb 
élettartamú és jobb műszaki tulajdonságokkal rendelkező vasbetonaljjal történő felváltását. Ennek köszönhe-
tően jelenleg a magyarországi vasúti pályák körülbelül 75%-a betonaljas és 25%-a talpfás. Természetesen 
vannak még acél és vasaljas pályaszakaszok is, de azok kiterjedése nem jelentős. A betonaljakat kezdetben 
csonkagúla alakú fabetéttel, majd hullámos fabetéttel, később pedig műanyag betéttel készítették. Jelenleg a 
pályákban fekvő betonaljak közül 34% hagyományos csonkagúla alakú fabetétes, 32% hullámos fabetétes, és 
34% műanyagbetétes. 

A leírt adatokból is jól látszik, hogy jelenleg tehát a vasbeton aljaknak van döntő többségük és szerepük. Mi-
vel Magyarország és a MÁV gazdasági helyzete már évek óta nem engedi meg, hogy az elhasználódott, rosszabb 
állapotban lévő szerkezeteket minden esetben cserével váltsák ki, így nagyobb a pályán történő javítások, és a 
megelőző karbantartások hangsúlya. Ehhez társul az a tény, miszerint a vasúti szakemberek megállapították, hogy a 
vasbetonalj kicsiny. Rendszerint a sínleerősítésnél fellépő és viszonylag kis munkával megszűntethető hátrányos 
tulajdonságainak kijavításával az aljak élettartama a pályában lényegesen meghosszabbítható. Összefoglalva tehát, 
a magyar vasút jelenlegi gazdasági és műszaki helyzetét tekintve, a meglévő hézagnélküli vágányok sínleerősítés 
oldaláról történő stabilitásának folyamatos fenntartását az aljjavítási módszerek alkalmazásával lehet gazdaságosan 
és műszaki szempontból is megfelelőmódon elvégezni.  

A vasbetonaljak szervezett és nagyobb mértékű javítása a MÁV-nál már több mint három évtizeddel 
ezelőtt kezdődött el. Azóta azonban nemcsak a betonaljak mennyisége növekedett meg nagymértékben, ha-
nem a különféle alj és betét típusok száma is. Ezek gazdaságos javítása eltérő technológiák kidolgozását kí-
vánta meg. Nyilvánvaló, hogy mind műszaki, mind gazdasági szempontból a pályában történő javítás a legel-
őnyösebb, hisz ebben az esetben nem bontják meg a pályát és az ágyazatot, ezáltal nem veszélyeztetik a 
vágány keretmerevségét, valamint elmaradnak a rakodási és szállítási költségek is. Ennek köszönhetően a 
pályafenntartási szakemberek figyelme is egyre inkább a pályában történő javítások lehetőségeinek bővítésére 
irányul, így ez a cikk is ezekkel foglalkozik kiemelten. 
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2. A betonaljak pályában történő javítására használt módszerek Magyarországon 

2.1. A betétcsere elkerülése céljából kifejlesztett aljjavítási módok 
2.1.1 Traversan eljárás, a síncsavar-furatok javítása műgyantával 
Ezt a technológiát napjainkban már nem használják, de említése fontos, mert hosszú időn át ez volt az 

egyik kiváló aljjavítási lehetőség, és számos olyan betonalj fekszik még a vasúti pályákban, melyeket ezzel a 
módszerrel javítottak. 

Az eljárás lényege, hogy a talpfák, illetve betonaljak elhasználódott furatait kibővítették, majd a lyu-
kakba acél feszítőbetét elhelyezése után műgyantát öntöttek, mely a síncsavarok feszes állapotig történő be-
hajtása után 15-20 perccel megkeményedett.  

Előnye, hogy a munkát könnyű, kis gépekkel el lehetett végezni. 
Hátránya, hogy a technológiai folyamat hőmérséklethez kötött volt, így a művelet több időt igényelt, 

valamint a műgyanta ridegségéből eredően a síncsavar lefogása merevre adódott. 
 

2.1.2  Vortok eljárás, aljjavítás javítóspirál alkalmazásával 
Az eljárás lényege az, hogy a csavarlyukak felfúrása nélkül, segédeszköz közvetítésével az alátétlemez 

furatán keresztül a meglévő csavarmenetbe hajtanak be alumíniumspirált, és ebbe a spirálba síncsavart. A 
módszer azon alapul, hogy a Vortok spirál kisebb belső átmérővel rendelkezik, mint a síncsavar magátmérője. 
Visszacsavarásnál a síncsavar menete belefekszik a spirál menetébe. Ezáltal a spirál megfeszül, és a menet 
külső oldala a még jól tartó fabetét egészséges részébe benyomódik, ezzel biztosít egy erős kapcsolatot anél-
kül, hogy a spirál a betonaljat a behajtáskor szétfeszítené. 

Előnye, hogy gyors, gépesíthető és hatékony módszer, melynek segítségével nagyobb haladást lehet elérni a 
javítási munkáknál. Emellett jelenti egy erős, ugyanakkor rugalmas kapcsolat létrejöttét is, ami megfelelő nyomtáv-
tartást eredményez egyrészt a nagy függőleges leszorító-erőnek, másrészt a spirál fabetét palástjába történő beágya-
zódásának köszönhetően, hisz a csavar mozgási lehetősége a betétben teljesen megszűntethető.

Hátránya, hogy az LM és LI jelű vékony műanyag betétes vasbeton aljak esetén a Vortok spirált tilos 
alkalmazni. 

 

2.1.3  SIDER eljárás síncsavar furatok javítására 
Az eljárás lényege, hogy a meglazult síncsavart eltávolítják, a furatot kissé nagyobb átmérőjű fúróval 

átfúrják, majd a furatba egy facsapot ragasztanak be, és ebbe a facsapba hajtják be az új csavart. Ez a módszer 
alkalmazható faaljak, valamint csonkagúla alakú fabetéttel rendelkező vasbetonaljak síncsavaros és szétvá-
lasztott leerősítéseinek javítására. 

Előnye, hogy gazdaságos, nem nagyon függ a fabetét állapotától, nincs nagy élőmunka igény. 
Hátránya, hogy a ragasztás időigényes, körülményes és egészségre ártalmas munkafolyamat. 

2.2. Betétcsere alkalmazásával történő aljjavítási módszerek 
A vasbeton aljak fabetétei az idő múlásának hatására már tömegesen mennek tönkre korhadás következ-

tében. Ennek a korhadásnak köszönhetően már nem biztosítható megfelelően a nyomtáv, valamint a hézagnél-
küli vágányok stabilitása is csökken. Sok esetben a fabetétek állapota már nem teszi lehetővé a betétcsere 
elkerülése céljából kifejlesztett más aljjavítási módok alkalmazását, ezért az idő előrehaladtával a betétcserék 
megoldására is több alternatíva és technológia született.  

 

2.2.1  Betonaljak csonkagúla alakú fabetéteinek pályában történő cseréje 
Az eljárás lényege, hogy a leszorító hatást már nem biztosító síncsavarokat eltávolítják, az alátétlemezt 

eltolják, majd különböző célszerszámokkal az elkorhadt fabetétet szétroncsolják és kiszedik az üregéből. A 
kitisztított fészekbe azután két részből álló csonkagúla alakú fabetétet feszítenek be felülről, és ebbe erősítik 
be a síncsavarokat. 

Előnye, hogy a pályában fekvő ép vasbeton aljakat nem kell kicserélni. 
Hátránya, hogy a fabetét eltávolítása körülményes és hosszadalmas. 
 

2.2.2 Vasbetonaljak menetes műanyagbetét bebetonozásával történő javítása 
Az eljárás lényege, hogy a tönkrement fabetétek eltávolítása után félaljanként 2-2 darab átalakított mene-

tes műanyagbetétet betonoznak be az aljba. A megfelelő szilárdság elérése után a GEO leerősítésű aljakat KL 
jelű, míg a nyíltlemezes leerősítésű aljakat H jelű síncsavarral kötik le, az eredeti alátétlemez felhasználásával. 

Előnye, hogy nem kell aljcserét végezni. 
Hátránya, hogy a munkafolyamat a betonozás miatt körülményes és hosszadalmas. 
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2.2.3  Betonaljak csonkagúla alakú fabetéteinek csonkagúla alakú, három részből álló műanyagbetétre 
történő cseréje 

A három darabból álló, csonkagúla alakú műanyagbetétes rendszer használata egyesíti az imént említett 
két korábbi módszer előnyeit, eszerint használatával a pályában fekvő betonaljak gyorsan és hatékonyan meg-
javíthatóak. Az eljárás lényege, hogy a leszorító hatást már nem biztosító síncsavarokat eltávolítják, az alátét-
lemezt eltolják, majd különböző célszerszámokkal az elkorhadt fabetétet szétroncsolják és kiszedik az üregé-
ből. A kitisztított fészekbe azután három részből álló csonkagúla alakú műanyagbetétet helyeznek be felülről, 
és ebbe erősítik be a síncsavart. 

Előnye, hogy az összeszerelt és javított betétrendszer a későbbiekben a síncsavar kicsavarása után felülről újból 
javítható, valamint az, hogy elmarad a ragasztó vagy műgyanta használata, tehát nincs időveszteség kötésidők miatt.  

Hátránya, hogy a fabetét eltávolítása körülményes és hosszadalmas. 
 

2.2.4  Betonaljak csonkagúla alakú fabetéteinek csonkagúla alakú, két részből álló  műanyagbetétre 
történő cseréje 

Az előbb bemutatott, két fél-darabból és a közéjük becsavarható menetes műanyagbetétből álló betét-
rendszer helyett, két darabból álló, egymásba illeszkedő és ugyanakkor felülről beszerelhető betétrendszert 
fejlesztenek ki. 

Az eljárás lényege, hogy a leszorító hatást már nem biztosító síncsavarokat eltávolítják, az alátétlemezt 
eltolják, majd különböző célszerszámokkal az elkorhadt fabetétet szétroncsolják és kiszedik az üregéből. A 
kitisztított fészekbe azután két részből álló csonkagúla alakú műanyagbetétet helyeznek be felülről, és ebbe 
erősítik be a síncsavart. 

A megoldás előnye, hogy a két darabból álló betétet rendkívül egyszerűen és könnyen, ugyanakkor 
szinte hibátlanul lehet az alj kitisztított fészkébe elhelyezni, tévedés, vagy rossz összeállítás lehetősége kizárt. 
További pozitívum, hogy nem szükséges ragasztó vagy műgyanta használata, így nincs kötésidőkből keletke-
ző időveszteség.  

Hátránya, hogy a fabetét eltávolítása körülményes és hosszadalmas. 
 

2.2.5  Betonaljakban lévő hullámos fabetétek cseréje 
Az eljárás lényege, hogy a leszorító hatást már nem biztosító síncsavarokat eltávolítják, az alátétlemezt 

eltolják, majd különböző célszerszámokkal az elkorhadt hullámos fabetétet szétroncsolják és kiszedik az üre-
géből. A kitisztított fészekbe azután két részből álló hullámos műanyag betétet (régebben hullámos fabetétet) 
helyeznek be felülről, és ebbe erősítik be a síncsavarokat. 

A kialakítás előnye, hogy az L és LX jelű ép betonaljak cseréje elkerülhető.
A megoldás hátránya, hogy viszonylag nagy az idő és élőmunka igénye. 
 

2.2.6  Sínleerősítések menetes műanyagbetét beépítésével történő javítása 
Az eljárás lényege, hogy a leszorító hatást már nem biztosító laza, forgós síncsavarokat eltávolítják, 

majd az alátétlemez furatát sablonként használva a síncsavarok furatait 26 mm-es átmérőjű fúróval felfúrják, 
és a korhadt réteget eltávolítják. Az alátétlemez eltolása után a felfúrt furatban elkészítik a kívül-belül menetes 
műanyagbetét befogadására alkalmas menetes-kúpos kialakítást, ezután a furatot és a műanyagbetét külső
felületét bekenik ragasztóval, majd ezt követően behajtják a műanyagbetétet, és végül összeszerelik a felújított 
sínleerősítést. 

Az eljárás alkalmazható faaljak, váltó- és hídfák, illetve nagyobb méretű fabetéttel rendelkező régebbi 
típusú (TU, B jelű) vasbeton aljak leerősítéseinek javítására. 

Az eljárás előnye, hogy a furat falának terhelhetősége a palástnyomás szempontjából megnő, valamint 
javításkor nem kell új furatot készíteni, mert az eredeti furatot állítják helyre. Továbbá hasznos az is, hogy az 
acélból készülő síncsavar és a furat fából lévő fala közé műanyag elem kerül, ami a korróziót és a korhadást 
csökkenti. Így, ez egy gazdaságos technológia, ami különösen fontos a nagy értékű és nehezen cserélhető kité-
rőaljak és hídfák javításánál. 

Hátránya a munkafolyamat nagy időigénye. 
 

2.2.7  Betonalj javítási módszer, átlósan felfúrt furatú alátétlemez segítségével 
Az eljárás lényege, hogy a T jelű, V síncsavarral lekötött betonalj korhadt fabetéteinek javítását úgy 

oldják meg, hogy 4 lyukú alátétlemezek furatait műhelyben átfúrják KL síncsavar átmérőjének megfelelő
méretűre, majd a pályában lévő alátétlemezek eltávolítása után a fabetéteket is átfúrják nagyobb fúróval, eltá-
volítva ezzel a fabetét korhadt részeit. Ezután műanyag lemezeket helyeznek az új alátétlemezek alá, majd KL 
jelű síncsavarokkal lekötik a vágányt. Ez a módszer a T jelű vasbetonaljak 4 darab V síncsavarral lekötött sínle-
erősítéseinek javítására alkalmas. 
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Előnye, hogy egyszerű és gyors, valamint kombinálható más aljjavítási módszerekkel, legfőképpen a 
Vortok spirálos technológiával. 

 

3. A javított aljak síncsavarjainak vizsgálata a kihúzóerők szempontjából 

3.1 A vizsgálat menete 
Az aljjavítási eljárások mechanikai szempontból történő megítéléséhez elsősorban a sínleerősítések és a ke-

resztaljak közötti kapcsolatot kell megvizsgálni. Mivel a javítási módszerek a sínleerősítések lehorgonyzásának 
minőségét teszik kedvezőbbé, ezért az igénybevételi vizsgálatok során a síncsavarokra ható kihúzóerők meghatáro-
zása válik szükségessé. 

A kihúzóerő vizsgálat során arra történik próbálkozás, hogy a síncsavart kihúzzák az alj betétjéből. En-
nek eléréséhez a síncsavart egy kezdeti értékről növekvő kihúzóerő, kihúzó terhelés ér, amellyel szemben a 
csavar és a betét közötti erős kapcsolat ellenállást tanúsít. Mikor a kihúzóerő már meghaladja azt az értéket, 
ahol a kapcsolat még éppen biztosítani tudja az elmozdulás-mentes ellenállást, akkor a síncsavar a betéthez 
képest felfelé eltolódik. Természetesen a kapcsolat ellenállása és az eltolódás mértéke összefüggésben állnak 
egymással, és a mérés során megkapható a leerősítés maximális ellenállásának megfelelő erőérték, és az ehhez 
tartozó elmozdulás-érték.  

Ennek a tartónak az egyik támaszán túl egy hidrau-
likus emelő található, melynek pumpálásával a felső ke-
resztgerenda a forgáspont körül mereven (200 kN erőig 
deformáció-mentesen) elfordítható, így a befogó pofák a 
síncsavart függőlegesen felfelé húzzák. Annak érdekében, 
hogy a befogó pofák át tudják adni a kihúzóerőt a síncsa-
varnak, azaz a befogó szerkezetet megfelelően rá lehessen 
kötni a csavar fejére, a mérés megkezdése előtt speciális 
hosszabbított nyakú mérőcsavarokat kell behajtani az alj-
ba. Ezzel gyengül ugyan az eredeti leszorító erő értéke, de 
a mérés tévedése a biztonság javára történik. 

3.2. A vizsgálatok eredményei 
Mivel a MÁV-nak érdeke és kötelessége megfele-

lő figyelmet szentelni a pályák állapotára és minőségére, 
ezért számos esetben fordult és fordul elő az, hogy a 
MÁV Rt. Pálya, Híd és Magasépítményi Szakigazgató-
sága, vagy valamelyik osztálymérnöksége megbízást ad 
ki a kihúzóerő vizsgálatok elvégzésére. 

1. kép 
A METALELEKTRO Kft. BoltPull  

síncsavar kihúzó készüléke 

 

Ez a megbízás történhet egyrészt állapotfelmérés 
céljából annak kiderítésére, hogy a pályában több éve, 
vagy évtizede elhelyezett szerkezeti elemek miként ké-
pesek eleget tenni az elvárásoknak (valamint ha szüksé-
ges, akkor milyen technológiájú javítást célszerű alkal-
mazni), illetve másrészt történhet pályarekonstrukcióval 
egybekötve, mikor a munkálatok eredményességének 
ellenőrzése a cél. Ebből következik, hogy a szakembe-
rek már számos ilyen mérést végeztek a pályákban fek-
vő különböző típusú aljak, betétek és leerősítések, va-
lamint ezeknek aljjavított változatain. Ezek alapján tehát 
rendelkezésre áll számos mérési eredmény, melyek a 
következő 1-3. ábrákon láthatóak. Az ábrák mindegyi-
kében több mérési görbe található együtt, az eredmény 
jellegének szemléletesebbé tétele céljából. 
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2. ábra 
Aljjavított pályaszakaszon végzett  
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3. ábra 
Nagyon jól aljjavított pályaszakaszon végzett  

kihúzóerő vizsgálatok eredményei 

3.3.  Az eredményekből levonható következtetések 
1. Mindhárom diagramon jól látható, hogy kezdetben a kihúzóerő folyamatosan növekszik, majd egy 

elmozdulás-érték közelében eléri a maximumot, ezután pedig csökken. 
2. Észrevehető, hogy ez a maximum körülbelül 2-6 mm-es elmozdulásnál jön létre, tehát a síncsavar 

eddig folyamatosan biztosítja az ellenállást, és csak viszonylag nagy elmozdulás elérése után veszíti el azt. 
Ezzel van összefüggésben a MÁV-nak azon előírása, mely szerint az eredmény akkor elfogadott, ha a kihúzó-
erő értéke a 8 mm-es elmozdulás elérése előtt éri el a maximumot. 

3. Az első diagramon az erőértékek elég alacsonyra adódtak (0-8 kN), ami nagyon rossz kapcsolati ösz-
szetartásra utal. A második ábrán az erőértékek elérik, és meg is haladják a MÁV által előírt minimum értéket, 
ami 35 kN, míg a harmadikon található számértékek már kiváló minőségű aljjavítási munka elvégzésére utal-
nak. 

4. Összefoglaló megállapítások 
Természetesen az ismertetett különböző aljjavítási technológiák különböző műszaki biztonságot adnak, 

vannak közöttük jó kapcsolatot biztosító megoldások (a kihúzóerő értéke 35-60 kN), és vannak nagyon erős
tartást létrehozó eljárások is (a kihúzóerő értéke 60-130 kN). Fontos azonban tudni, hogy mindegyik eljárás 
megfelel a MÁV által előírt minimális követelményeknek, mely szerint a kihúzóerő értékének el kell érnie a 
35 kN-t. Ennek a kritériumnak való megfelelőséget a MÁV az új technológia bevezetése előtt ellenőrzi, majd 
később szúrópróba-szerűen vizsgálja. 

Végezetül érdemes annyit megemlíteni, hogy a magyarországi piacon nagyjából megvan az egyensúly a 
fent bemutatott, ma használatos aljjavítási módszerek alkalmazása között. Ez azért fontos, mert egyik kialakítás 
sincs teljes monopolhelyzetben a többihez képest, így a forgalmazó cégeknek törekedni kell a versenyképesség-
re, a tökéletes kialakításra, a jó minőségre, és a megfelelő élettartam biztosítására. Nagyon fontos azonban tisz-
tázni azt, hogy ezeknek a módszereknek nem egymással kell versenyezni, hanem a sokféleséggel kell lehetőséget 
biztosítani arra, hogy a műszaki vezetők adott esetben ki tudják választani azt a leggazdaságosabb eljárást, mely 
a betonalj típusának, a betét állapotának, a pálya kihasználtságának és a rendelkezésre álló kisgépeknek figye-
lembevétele mellett a legmegfelelőbb. Csak így érhető el az, hogy a vasút teljes területén a körülményeknek és 
elvárásoknak legmegfelelőbben legyenek megoldva az aljjavítási munkálatok. 
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