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Kerék csikorgás kenés nélkül



Grease

Friction 
Modifier

Kétféle zajforrás, kétféle problémamegoldás



Optimális súrlódási együtthatók sínkenés 
és/vagy kondicionálás révén az íveken



Pálya menti 
sínkenő, és kondicionáló 
berendezés

On-Board 
Járműre szerelt
berendezés

Zaj- és kopáscsökkentés módjai  pálya 
menti sínkenő és kondicionáló berendezéssel



Pálya menti sínkenés és kondicionálás lehetőségei

A./ Szórással vályús sínre belülről kenés , vagy kondicionálás
B./ Szórással Vignol sínre belülről vagy kívülről kenés vegy kondicionálás
C./ Kenőléccel Vignol sín vezető felületére belülről  (kenés) 
D./ Kenőléccel Vignol sín futó felületre kívülről (kondicionálás)
E./ Furatokon keresztül futó és vezető felületre Vignol és Phönix sínre (kombinált)



Kondicionáló paszta felvitele SLID rendszerrel 



WIPERBAR sínkenő applikátor az 
egyenes pálya szakaszban

MÁV alkalmazási engedély



KTI típusvizsgálati tanúsítvány, és MÁV 
alkalmazási engedély



Kerék csikorgás kenés nélkül
Sínzajok egy 300 méter alatti ívsugarú pályán 
sínkeknés és kondicionálás  nélkül



Kerék csikorgás kézi kenésselSínzajok egy 300 méter alatti ívsugarú pályán 
sínfej kondicionálással



Rezgéssel és hanghatással járó kopások íveken 

Hullámos sínkopás a futófelületenOldalkopás a vezető felületen

Ha csökken a zajhatás, 
csökken a kopás üteme is !



Modern sínkenő- és kondicionáló berendezés

1./ Helyszíni és forgalmi viszonyokat figyelembe vevő tervezés

2. / Gazdaságos üzemeltetés

3. / CO2 mentes kenő és kondicionáló anyag logisztika

4. / Digitális kommunikációs rendszer

5. / A berendezés alkalmas legyen szofisztikált kenő és kondicionáló anyag logisztika alkalmazására

6. / A lehető legnagyobb mértékben karbantartás mentes legyen a berendezés



Modern sínkenő- és kondicionáló berendezés

2. / Gazdaságos üzemeltetés

200 kg-os tartály



Komplett zajvédő, és sín kopáscsökkentő 
menedzsment a Klotildliget Piliscsaba szakaszon



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



CO2 mentes kenő és 
kondicionáló anyag logisztika 

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

0 db/év hulladék
0 pc./year waste

CO2 csökkentés és
10-50 millió Ft / év 

megtakarítás 

Greensolution +
10-50 million Ft/year saving25 kg-os 

egyutas vödör

25 kg-os 
Fix tartály



Digitális kommunikációs rendszer
Modern sínkenő- és kondicionáló berendezés

SMS kommunikációs rendszer



Modern sínkenés és kondicionálás =
0 karbantartás

6. / A lehető legnagyobb mértékben karbantartás mentes legyen a berendezés



Külön köszönet Heiszig Tamásnak a MÁV ZAJ-
ÉS REZGÉSVÉDELMI SZAKÉRTŐJÉNEK, hogy hangos videóit a prezentációhoz 

rendelkezésre bocsájtotta !



Thanks for your attention !

37www.LincolnIndustrial.de

Köszönjük a figyelmet!

Folyt. Köv. ?

http://www.lincolnindustrial.de/


Kérdések?


