
VasVasúúti kti kőőanyagok anyagok 
minminőőssííttéésséének nek 

kkéérdrdééseisei



MMÁÁV elV előőíírráásasa

102345/1995 PHMF.A102345/1995 PHMF.A

AlAlééppíítmtméényi lnyi léétestesíítmtméények nyek éés az s az 
áágyazat mingyazat minőősséégi gi áátvtvéételi elteli előőíírráásaisai

II. Az II. Az áágyazati mingyazati minőősséégi gi áátvtvéételi elteli előőíírráásaisai



FFőőbb mbb móódosdosííttáás:s:
2. sz.   2. sz.   P P –– 7272 / 20067272 / 2006 PPÜÜ
3. sz.3. sz.

MMóódosdosííttáás okai:s okai:
MSZ EN 13450:2002MSZ EN 13450:2002

KKőőanyagok a vasanyagok a vasúúti ti áágyazathozgyazathoz

P P –– 9119 / 20059119 / 2005
UtasUtasííttáás a haszns a hasznáált fellt felééppíítmtméényi nyi 
anyagok minanyagok minőőssééggéének biztosnek biztosííttáássáárara



SzemeloszlSzemeloszláási gsi göörberbe

„„DD”” –– „„EE””80 km/h 80 km/h >> vv

„„AA”” vagy vagy „„BB””160 km/h 160 km/h ≥≥ v v ≥≥ 80 km/h80 km/h

„„AA””v v >> 160 km/h160 km/h

SzemeloszlSzemeloszláási gsi göörbe rbe 
jelejeleSebessSebesséégg



"A" szemeloszlási kategória
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"A-B" szemeloszlási kategóriák
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"D-E" szemeloszlási kategóriák
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SzilSziláárdsrdsáági vizsggi vizsgáálatlat

+4+41515+4+4242480 80 >> vv

+4+41111+4+41616160 160 ≥≥ v v ≥≥ 8080

+2+21111+2+21616V V >> 160160

Megengedett Megengedett 
elteltéérrééss

HasznHasznáálat lat 
ellenellenáálllláás s 
éértrtééke ke 

(M(MDEDERB)RB)

Megengedett Megengedett 
elteltéérrééss

AprApróózzóóddáási si 
ellenellenáálllláás s 

éértrtééke (LA)ke (LA)

PPáálylyáára ra engeng. . 
sebesssebesséég g 
(km/h)(km/h)



BeszBeszáállllííttáási lehetsi lehetőősséégekgek

KarbantartKarbantartáás s éés fels felúújjííttááss
MMÁÁV BKSZE V BKSZE –– kköözbeszerzzbeszerzééss

BeruhBeruháázzáásoksok
NIF NIF ZrtZrt



Várható beruházások 2008-2013



MinMinőősséégi higi hiáányossnyossáágokgok

BBáánya nya 
SzSzáállllííttáás + rakods + rakodááss
DeponDeponáállááss
BeBeééppííttéés s 



VVáárhatrhatóó 3. sz. m3. sz. móódosdosííttááss

MintavMintavéételek sztelek száámmáának szabnak szabáályozlyozáásasa

KKőőanyag szennyezettsanyag szennyezettséégege
úúj j zzkzzkőő bebeééppííttéésese
visszanyert visszanyert zzkzzkőő bebeééppííttéésese



KKööszszöönnööm a figyelmm a figyelmüüketket

KemKeméény ny ÁÁgnesgnes
terterüületi fleti főőmméérnrnöökk

MMÁÁV V ZrtZrt. P. Páályavaslyavasúúti ti ÜÜzletzletáágg
PPáályallyaléétestesíítmtméényi Fnyi Főőosztosztáályly

Tel: 06Tel: 06--11--511511--3939--8686
kemenyakemenya@@mav.humav.hu


