1.

Előszó

A hegesztett sínkötési technológia alkalmazása a Dorogi Szénbányák Homokvasúti
üzemrészlegében került bevezetésre. A folyamat alkalmazását
Posch Győző Viktor művezető irányította, a gyakorlati kivitelezést Torma Vince szakszerű
hegesztései biztosították, közreműködött Fórizs Antal vasúti pálya karbantartó.
Köszönetem fejezem ki Molnár Márk Úrnak a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület alelnökének,
hogy javaslatára bemutatom, és közzéteszem a szakdolgozatot
„Vasúti Sínkötések Hegesztése” témakörében.
Bízom abban, hogy a műszaki dokumentáció megfelelő része lesz a keskeny nyomtávú
iparvasutak történetének.
Dorog, 2016.02.25
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VASÚTI SÍNKÖTÉSEK HEGESZTÉSE
(továbbiakban sínhegesztés)

A szakdolgozat a Dorogi Szénbányáknál meghirdetett Fiatal Mérnök, Közgazdász, Technikus
mozgalom keretén belül készült.
Készítője BRONZ plakett elismerésében részesült.

2. Bevezetés, sínkötések osztályozása
A modern technika mind jobban érezteti hatását a vasúti szállításban is.
A sínhegesztés jelentősége egyre növekszik, mivel a legfejlettebb ipari országokban is csak
60-100m hosszúságban gyártanak síneket.
Hazánkban több mint fél évszázados múltra tekint vissza a sínek hegesztése.
1904-ben már 150m hosszú síneket állítottak elő aluminotermikus eljárással. Miért
szükséges a sínek hegesztésével külön foglalkozni?
A válasz a következő: a sín is acél, terhelésére nézve dinamikus igénybevételnek alávetett
tartószerkezet.
Vegyi összetétele lényeges eltérést mutat a normálisan hegeszthető acélok összetételéhez
képest. Az egyik fő alkotó a szén más arányokban jelentkezik, mint a többi acélokban.
Jól hegeszthetők azok az acélok, melyek maximális széntartalma 0,25%.
A sínek vegyi összetételében pedig 0,48-0,56% a széntartalom. További követelmény: a kis
kopás, különleges szilárdsági és nyúlási viszonyok. Mindezeket a különleges vegyi
összetétellel lehet elérni.

MSZ. 4340 szerinti összetétel:
C:
0,48 - 0,56%
Mn:
legalább 0,6%
Si:
legalább 0,3%
P:
0,06%
S:
0,06%
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A sínkötések osztályozása:
1./ oldható
2./ oldhatatlan kötés
1./ Oldható kötéshez tartozik a hevederkötés.
A legegyszerűbb és a legáltalánosabb forma.
A síngerincbe lyukakat fúrnak. A két sínvéget a terjeszkedés figyelembevételével
összetolják. Ezután a gerinc mindkét oldalára hevedert helyeznek el, s csavarok
segítségével rögzítik. Előnye, hogy kivitelezése egyszerű.
Hátránya a jelentős anyagigény és a rendszeres karbantartás.

Heveder kötés

2./ Oldhatatlan kötés: (hegesztés)
A sínhegesztés két főcsoportra osztható:
1./ sajtoló
2./ ömlesztő eljárások

old. 3

3. A hegesztésre kerülő sínekkel szemben támasztott követelmények:
a./ beépítés előtt roncsolás mentes anyagvizsgálat
b./ a minimális sínhosszúság 2m lehet
c./ csak olyan sínek hegeszthetők össze, amelyeknél a helyi hiányosságok a táblázatokban
meghatározott érétkeknél nem nagyobbak/ talpkopás, olvasztási dudorok stb. /
d./ fémes felületek hegeszthetők össze
d./ az egyenetlenségeket helyre kell igazítani/ helyi görbeség 50cm-ben 1mm-nél nagyobb
nem lehet/
f./ kétoldali kopás nem lehet
Használatos eljárások:
1/a Termit hegesztés:
igen régi eljárás. Felfedezője Gold Schmith, aki először 1899-ben alkalmazta.
Jelentősége egyre jobban csökkent a lánghegesztés és a villamos eljárások
bevezetésével.
Alapja: a vasoxidot az alumínium hő fejlődés közben tiszta vassá redukálja, s közben
alumíniumoxid keletkezik.
Al2+Fe2O3=Al2O3+188 kcal
A kémiai reakció csak igen magas hőfokon indul meg. Begyújtására bárium-szuperoxid és
alumínium keveréket használnak.
A termitpor 1300 Co-on gyullad meg. A keletkezett hőmérséklet a 2450 Co-ot is elérheti –
leszámítva a vezetési és sugárzási hő veszteséget.
A reakció alkalmával tisztavas keletkezik, ami sínkötésekben nem felel meg. Ezért a termit
vasat ötvözik pl.: C, Mn, Si vagy más elemekkel.
Az adalék anyag fajtáját, mennyiségét sajnos nem hozzák nyilvánosságra, ami érthető is.
Jelentős a felhasznált Al mennyisége is, mivel előírt mennyiségben növeli a szilárdságot és
nyúlást.
Nagy mennyiségben a termitacélt rideggé, törékennyé teszi.
Az ötvöző anyagokat kész keverékként / z-70 jelű / vagy külön helyezik el a tégelyekben.
/A T jelű/
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A második esetben az ötvöző elemek helyes kihasználása attól függ, milyen magasságokban
helyezik el a tégelyben.
Mn ötvöző kihasználása:

A grafikonból látható, ha a tégely alján helyeznék el az összes ötvöző anyagot, 45%-os
kihasználást érnénk el. Viszont így nem biztosítható a kötésben az ötvöző helyes elosztása.
A gyakorlatban az a megfelelő, ha a tégely 2/3-ában helyezik el az ötvöző elemeket.

A termit hegesztésnek a következő fajtái ismertek:
a./ nyomóhegesztés
b./ olvasztóhegesztés
c./nyomó-olvasztó hegesztés

Nyomóhegesztés:
A sínvégeket fémesre megmunkálják, s egymáshoz illesztik. Ide helyezik az öntőmintát úgy,
hogy a sín és a minta között csatorna legyen az acél és a salak mozgására.
Előmelegített 700Co-ra történik, közben a termitport meggyújtják egy tégelyben.
A folyékony anyag lefolyik a sínvéghez, ahol az acél a salakot kívülre szorítja.
Az előmelegített sínvégek a salak és az acél melegével elérik a hegesztési hőfokot, s
megtörténik a sínek összenyomása.
Lehűlés után a futófelület megmunkálása szükséges. Megfelelő minőségű hegesztett kötések
készíthetők. Az eljárás hátránya azonban a helyhez kötöttség.
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Olvasztóhegesztés:
A fémes sínvégeket 10mm-re helyezik el egymástól. Szintén előmelegítés szükséges kb. 700Cora.
Az öntőmintába a kúpos tégelyből a begyújtott anyag lefolyik.
Először az acél tölti ki a teret, a salak pedig a mintából kifolyik.
Lehűlés után megmunkálás szükséges.
Sínillesztéseknél nem használják, inkább öntvények összehegesztésére.

Nyomó-olvasztó hegesztés:
A gerincet és a talpat olvasztó, míg a sínfejeket nyomó eljárással hegesztik össze.
A megmunkált sínfejek közé kb. 5mm vastag lágy acél-lemezt helyeznek. Összenyomás után a
talp és a gerinc között a lemezvastagságból keletkezett hézag áll fenn.
A mintát a tégelyből kifolyó acél csak a sínfejekig tölti ki.
A többi részt a salak foglalja el.
A sínfejek csak a hegesztési hőfokot éri el, ezután történik az összenyomás.
85-130 kg/mm2 szilárdságú síneknél nem alkalmazható, mivel kemény acélt nyomással
hegeszteni nem lehet.

Jellemezve a termit hegesztést, automatikus folyamatnak tekinthető. A hegesztés menete
befolyásolható, viszont lényeges a pontos előkészület. Legfontosabb feladat a megfelelő
termit anyag megválasztása és az adag nagysága.
Hátránya, hogy az átmeneti-zóna határsávban ridegtörés léphet fel a talp felöl kiindulva.
Ennek oka salakzárvány, lunker képződése.
Törések abból is keletkeznek, ha a sínek régiek, s az anyagvizsgálat elmarad.
Termit hegesztést hazánkban inkább a MÁV használja. A gyakorlatban jól bevált.
Magyarországon 1904-ben hegesztettek ezzel a típussal a tiszai algyői hídon. A munkát az
Esseni Krupp gyár végezte
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A negyvenes években a Győr- Sopron- Ebenfurti vasúti pályán az állomásokon lévő síneket
illesztették így össze.
A moszkvai metró vágányait is ezzel az eljárással hegesztették 60-120m-es hosszakban.

Termit hegesztéses sínkötés

1./b Villamos ellenállás hegesztés:
A hegesztés alapja, hogy a villamos áram hőhatásra a fém képlékennyé válik, s
nyomással egyenesíthető. Sajtoló eljárásnak tekinthető.
Joule törvény szerint a keletkezett hőmennyiség:
Q=0,239 ∙ I2 ∙ R ∙ T
I= áramerősség
/A/
R= ellenállás
/Ω/
T= idő
/ sec /
Q= hőmennyiség
/ kcal /
A hegesztéshez kis feszültség / 1 – 10 V / s igen magas áramerősség / 3 – 150000 A /
használatos.
A keletkezett hőfok értéke kb.: 3000 Co.
A megfelelő váltakozó áramot transzformálás útján érik el. A primer részt a hálózathoz, míg a
szekunder részt a sínvégekhez vezetik.
Lényeges, hogy a hálózati feszültség a hegesztési alatt +- 5%-os eltérésnél jobban ne változzon,
mert ellenkező esetben károsan befolyásolja a hegesztés minőségét.
A helyes érték fokozatváltó transzformátorral biztosítható.
Továbbá a befogó pofáknál a feszültség ellenőrzése is szükséges.
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A művelet fázisai a következők: a sínvégek homlok lapjait fényesre munkálják. Ezután az álló,
illetve a mozgó pofába behelyezik.
Az áramtól átjárt végeket összeérintik, majd széthúzzák.
A keletkezett villamos ívtől a sínvégek megömlenek, majd összenyomják őket, s a hegesztés
ezzel befejeződik.
A hegesztési idő átlaga: 2,5 perc.
A gyakorlati megállapítás az, hogy így jó minőségű sínkötések készíthetők.

Hibái: - a hegesztő gépek mozgatása nehézkes.
- a hosszú sínek szállítása szintén akadályozza nagyméretű elterjedését.
Hazánkban a Székesfehérvár – Komáromi vasút vonal teljes egészében ezzel az eljárással
készült / 82 km /.

2./ Ömlesztő eljárások:
Általános jellemzője - a sínvégek közötti hézagot heganyaggal kell kitölteni.
- A hegesztőhuzal illetve az elektróda különleges összetételű a
kötés szilárdsági viszonyainak biztosítására.

2./a Gázláng-hegesztési eljárás:
Az ömlesztés acetilén / C2 H2 / és oxigén keverékének elégetésével biztosítható.
A gyakorlatban inkább dissous gázt / C3H6O / használnak, mivel kezelése egyszerűbb, mint
a szokásos gázfejlesztőké.
A keverék elégetésekor kb. 3200 C fokos hőmérséklet keletkezik, melyet koncentrálnak a
sínvégekre és a hegesztő huzalra.
Kezdetben a Böhler-féle ˝x˝ kötéseket alkalmazták.
A síntalpakat ferdén vágták le a feszültségek csökkentésére.
A kiegészítő talplemezek alakja romboid.
A kötés gyengéi: a négy talpvarrat és az egy pontban való találkozás.
Ezen hiányosságok miatt nem tudott tért hódítani.
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A gázlánghegesztési eljárás másik fajtája a DB típusú kötési mód. Inkább ezt a hegesztést
alkalmazzák a gyakorlatban.
A hegesztési sorrend a következő: gerinc
sínfej
talp rész hegesztése

Sínvégek előkészítése hegesztéshez

Különleges minőségű hegesztőhuzalt használnak a hegesztéshez. A gázláng-hegesztés
nehezen terjed, talán kevés figyelmet fordítanak e művelet terjesztésére.
2./b Ívfényhegesztéses kötések:/
A villamos ív előállítása két megfelelő feszültségű /20-60/ és áramerősségű/15-500/
anyag összeérintésével, majd hirtelen széthúzásával képezhető- erős fény és magas
hőhatás kísérletében.
A hőmérséklet kb. a 3500 Co-ot éri el.
Az ívhegesztésnek több változata ismeretes:
Benárdos- féle szén és fémsarkos
Zerener-féle szénsarkos
Slavianoff-féle fémsarkos.

A sínhegesztésnél a pozitív rész az elektróda, míg a negatív részek a sínvégek.
Váltóáramú hegesztés esetén transzformátorral, míg egyenáram esetén dinamó segítségével
állítják elő a megfelelő feszültséget és az áramerősséget.
Ha az energia nem biztosított, aggregátort helyeznek üzembe, melyet diesel, vagy
benzinmotor működtet.
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Az ívhegesztés a már beépített sínhosszak növelésére, továbbá kopott végek, alkatrészek
feltöltésére, kijavítására alkalmazzák.
A beépítés előtt maximális hosszak összehegesztése nem kívánatos, mert ezek mozgatása,
szállítása nehézkes.
Itt is betartandó szabály az egyenlő sínprofil magasság.
Ha kis kopás észlelhető a futófelületek végeinél, először szükséges a felületek feltöltése, s
ezután történhet az összekötés.

Kopott sínvég feltöltése hegesztéssel
A hegesztés egyik lényeges feltétele a helyes elektróda megválasztás.
Kétfajta elektródát különböztetünk meg: kötő és feltöltő.
Gyártás szerint:
- csupasz
- beles
- vékonyan bevont, és
- vastagon bevont elektródákat különböztetünk meg.
Sínhegesztésnél eddig legjobban az EB-1-es típusú bázikus bevonatú elektróda terjedt el.
4. Az EB-1 elektróda fő jellemzői:
Ötvözetlen, vastag bevonatú. A bevonata: mészbázisú. Olyan anyagok hegesztésénél
alkalmazható, melyek C és S-tartalma magasabb.
Más elektródákkal történő hegesztése esetén repedés, pórus képződés állhat fenn.
A salak hegesztésénél hátramarad, s jól fedi a varratot.
Hegesztés előtt 1-2 órán át ez elektródát 300-400 Co-on szárítani kell, hogy az esetleges gázzárványok elkerülhetők legyenek.
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Varrat-jellemzői:
55-60 kp/mm2
24-30%
44-50 kp/mm2

szakító szilárdság
nyúlás
folyás határ

Az adatokból kitűnik, hogy az alapanyagokhoz képest a varrat igen lágy.
A különbség mintegy 70-80 HB-vel kevesebb a sín keménységénél.
A szívóssága megfelelő. A futófelület gödrösödésének a kötési helyen történő
megakadályozására az utolsó réteget EF-250-es elektródával hegesztették. Így biztosítható a
kopásálló futófelület.
Az EF-250 elektróda jellemzői:
Vékonyan bevont / C-W-MO / rutilos elektróda. Kopott részek feltöltésére, s kopásnak kitett
része felhegesztésére használják.
A varrat jellemző ötvözői:
C = kb. 0,6%
W = kb. 0,9%
MO = kb. 0,3%
Keménysége: 280-350 HB.
Az elektróda tulajdonságai csak részben elégítik ki a követelményeket.
Kísérleteket folytattak magasabb széntartalmú elektróda előállítására, mely a magas
széntartalmú sínacéloknál megfelelőbb.
Ennek típusa: EB-3, keménysége: 210-250 HB.
Az elektróda biztosítja az EB-1 előnyeit, de mechanikai tulajdonságai jobbak, melyek magas
szén és mangán tartalma biztosít.
Sínhegesztésnél használatos feszültségek, áramerősségek:
Elektróda átmérő:
3,25 mm
4,- mm
5,- mm

Feszültség:
17-19 V.
18-19 V.
19-20 V.

Áramerősség
100-120 A.
140-180 A.
160-200 A.

Az áramerősség általában az elektróda átmérő 40-szerese, de lényeges az is, milyenek az
időjárási viszonyok.
Pl.: télen nagyobb áramerősség szükséges, mint nyáron, amikor a napsugarak érik a síneket.
Nagy rövidzárási árammal dolgozó gépeknél kisebb áramerősség szükséges.
A sínvégek közötti hézag 11-13 mm. A végeket 1-2 mm-rel kiemelik, hogy lehűlés után a
hegesztési helyen völgy ne keletkezzék.
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A hegesztés menete a következő:
A sínvégeket előmelegítik 300-350 Co-ra. Ezután történik a talp, gerinc és a futófelület fej
hegesztése. A következő művelet a hegesztés után a normalizálás 700 Co-on.
Elkerülhetetlen, hogy a varrat melletti részeken szemcsedurvulás ne következzen be, ezért
szükséges a normalizálás.
Az előmelegítést és az utóhőkezelést legcélszerűbb propán-bután gáz elégetésével végezni.
A hőfok értékeket hő jelző krétával lehet legegyszerűbben megállapítani. Mindezek után
történik a fejrészek megmunkálása, melyet csiszolással végeznek. A MÁV-nál a teljes varratot
megmunkálják úgy, hogy az illesztési hely egyezik a sín keresztmetszetével.
Több változata ismeretes:
a./ A sínvégek talpaira papucsot helyeznek el és azt hozzáhegesztik a sínekhez.
/ Arcos – Katona eljárás /
b./ Előírás szerinti megmunkálás: talp, gerinc, és a fej összehegesztése.
/ György – Imri/
Pl.: Olaszországban háromféle típust alkalmaznak:
1./ Csak a fejeket hegesztik, a többi kötési tartozék marad.
2./ Hevedereket a síntalppal összehegesztik, a fejeket szintén összekötik ívfény
segítségével.
3./ A sínvégeket 15mm-re helyezik el egymástól, a fejrészt és a talpakat hegesztik. A
gerincet nem, mivel a kötés rugalmassága csökken.
Előnyei közé sorolható, hogy a már beépített sínek is előnyös technológiával hegeszthetők. A
fárasztási kísérletek bebizonyították, hogy az igénybevételeket jól bírja.
Gazdasági szemszögből nézve a többi kötési módokhoz képest komoly megtakarítást
eredményez.
Pl.: Fővárosi Villamos Vasút:

Termithegesztés
Ívhegesztés
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88,70 Ft/db
31,69 Ft/db

5. Sínkötések hegesztése a Homokvasúti üzemrészlegben
A bányaüzemekhez a homokszállítását 760 mm-es nyomtávú vasúti pályán oldjuk meg.
Így a sínhegesztés kérdése és problémája már az üzemben is felvetődött. Ez az időszak kb. 78 évre nyúlik vissza.
Sajnos ebben az időszakban nem ismerték eléggé e komoly művelet jelentőségét és
technológiáját.
Ebből adódott, hogy a síntörések száma igen magas volt.
A hegesztési műveletek a következők voltak:
A talpakra papucsot helyeztek, a gerincet és a fejrészt hegesztették össze.
Nem vezetett eredményre / helytelen hegesztőpálca használata és csekély előkészület /,
ezért beszüntették. A hegesztéseket a pályára beépített síneken végezték.
1963-ban többszöri tapasztalatcsere, tanulmányozás után újból megindult a sínek
összehegesztése, használaton kívüli sínek felhasználásával. Megfelelő fémes tisztaságú
felület előállítása után EB-1-es elektródával történt az összehegesztés. Kb. 60-70 m-es
hosszakra.
Sajnos itt nehézségeket okozott az összehegesztett sínek elszállítása a karbantartó
műhelyből. Váltóáramot használtak a hegesztés energia forrásaként.
A hegesztett kötések a követelményeket kielégítették.
A vasúti pálya korszerűsítése három évvel ezelőtt kezdődött meg.
23,6 kg/m-es sínekről 34,5 kg/m-esekre történt és folyik az átállás.
A szállított és átvett sínek hossza 8-20m között van. Ebből az következik, hogy a sínkötések
száma igen jelentős. Költséggazdálkodási szempontból nem kívánatos, mert a sínkötés
tartozékok értéke jelentős.
Továbbá a sok hevederkötésnek káros kihatásai vannak.
Pl.: a vontató és szállító járműveken rugótörések, csavarlazulások, tengelytörések stb.
Az üzemzavarok csökkentésében elsősorban a sínek összehegesztése segíthet.
1967 tavaszától a beépített 34,5 kg/m-es sínek hegesztése megkezdődött.
Energiaforrásként az egyenáram biztosított, mivel a vontatás is ezzel történik.
A hegesztődinamó adatai:
A meghajtó motor adatai:
N: 11 Le
U: 550 V.

I : 200 A.
U : 25-45 V
n = 1450/p
I: 17,4 A.
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Hegesztődinamó kocsi üzembe helyezés után
Hegesztés művelete a következő:
Létszáma: 1 fő hegesztő + 1 fő pályamunkás.
A beépített sínekről az összekötő szerelvényeket lebontják.
A beépítést a hegesztés üteme nem tudja követni, mivel 8 órában kb. 200-240 m vágányt is
kicserélnek. Továbbá, csak akkor végezhető hegesztés, ha a szállítás szünetel.
A sínvégeket fémes tisztára munkálják. A 11-13 mm-es hézag beállítása előtt felszerelik a
síntalpakat összefogó talplemezt, majd a sínvégeket 1-2 mm-el megemelik. A síntalpak alján
kb. 5 mm vastag alátét lemezt helyeznek el.

Sínvégek előkészítése hegesztéshez
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Az előmelegítést sajnos benzinlámpákkal oldják meg. A propán-bután gáz melegítő szerkezet
beszerzése folyamatban van.
Ezután üzembe helyezik a hegesztődinamót, s megkezdődik a talp összehegesztése EB-1-es
elektródával / ᴓ 4mm/

síntalpak hegesztése
A művelet befejezése után a gerincre 2 db. bronz-betétes vaspofát helyeznek, melynek
vastagsága 40mm, hossza 300mm.
A bronz betétbe félkör alakú korong van kimunkálva a varrat és a salak elhelyezkedésére.
A pofák gerincre szorítása rugós fogóval történik. Mindennek rövid időt kell igénybe venni,
hogy a varrat hőmérséklete ne csökkenjen. Tovább folytatódik a gerinc és a futófelület
hegesztése.

Gerinc hegesztése
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Fejrész hegesztés
A feltöltést EF-250-es elektródával végzik, hogy a kopásállóságot fokozzák.
Befejező műveletként az utóhőkezelést szintén benzinlámpával végzik.
Amíg a hegesztő végzi a hegesztést, a pályamunkás a következő kötést bontja és készíti elő.
A gyakorlatilag bevált összehegesztett hossz: 80-90 m. Hosszabb szakaszok nem
hegeszthetők össze, mivel a sín lefogó szerkezetek egyszerűek, és a vasúti pályán sok a kis
sugarú ív.

6. Gazdasági és üzembiztonsági kérdések:
Lényeges kérdés, hogy a hegesztett sínkötések hazai anyagokból és hazai berendezésekkel
előállíthatók legyenek.
Az alkalmazott elektróda típusok a követelményeknek megfelelnek.
A másik követelmény: új vágány fektetésénél a hevederkötések számának csökkentése.
Összevetve: a munkabérek mindig alatta maradnak az anyagár költségeknek. Az
üzembiztonsági szempontok figyelemmel kisérése is lényeges.
A termit hegesztésnél a lejátszódó folyamat alatt beavatkozási lehetőség nincs.
Az alapanyagban szövetszerkezeti változás lép fel a rossz lehűlés miatt, ami káros / átmeneti
zóna /.
Az üzembiztonságot ez befolyásolja. Ívhegesztés esetében pedig jól képzett hegesztő megfelelő felszerelés birtokában - bármilyen hiányosságot időben ki tud javítani. Pl.:
áramerősség, ívhosszúság szabályozás stb.
Az ívhegesztésnél a termithegesztéssel szemben az ömledék mennyisége csekély, így a
repedések, törések valószínűsége is kisebb. A villamos ellenállás-hegesztés is üzembiztosnak
tekinthető, mivel a törések száma kicsi.
Tartóssági szempontból: a fáradás villamos ellenállás és ívhegesztés esetében kisebb, mint
termithegesztéssel.
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Rugalmas alakváltozásnál: a termithegesztési gumóba lépnek fel koncentrált feszültségek,
melyek a törések kiindulási pontjai lehetnek. Fárasztó és hajlító igénybe vétele legjobban a
villamos ellenállás hegesztés, majd az ívhegesztés bírja, míg a legkevésbé a termithegesztés
bizonyul ellenállónak.
A vasúti pályák gazdaságossága nagy mértékben függ a sínkötések fajtáitól. Ezért fontos a
korszerű technológiával készített hegesztett sínkötések alkalmazása.
A hegesztett kötés elkészítésének ideje:
Előkészítés / sínvégek megmunkálása, beállítása /
Síntalphegesztés
Gerinchegesztés
Fejrészhegesztés
Varrat megmunkálás, talpfák lekötése
Összesen:

30 perc
12”
10”
18”
25”
95 perc

Műszakonként 4db. hegesztett sínkötés készíthető el, ami 380 perc produktív munkaidőnek
felel meg.
A fennmaradó 100 perc, pedig a munkahelyre való szállítást, étkezési idő, és a kiindulási
helyre való visszatérést foglalja magában.
1967-ben eddig 112 db. sínkötés készült el hegesztéssel. Eddig a hegesztett kötéseknél törés
nem következett be.
Hevederkötés költségei:
1./ Kalapács fejű csavar, csavaranya M20
2./ Rugós alátét
ᴓ 20mm
3./ Heveder
4./ Alátétlemez 250x500x15 mm
5./ Munkabér
/ Lemezdarabolás, fúrás, hegesztés, beépítés /
Összesen:
Ívhegesztéses sínkötés költségei:
1./ Elektróda EB-1
2./Elektróda EF-250
3./ Villamos energia
4./ Munkabér
/ előkészítés, hegesztés /
Összesen:

4db.
4db.
2db.
1db.
1óra

18,- Ft.
6,80
128,72,8,232,80 Ft.

1,5 kg
0,1 kg
11,7 KWh
3,2 óra

15,1,50
5,85
25,60
47,95 Ft.

A megtakarítás összege: 232,80-47,95=184,85 Ft./ db.
Ez idáig 112 db. hegesztett sínkötés készült el, erre vonatkoztatva a megtakarítás: 5376,- Ft.
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Hő tágulás számítás a vágányépítés során:
Hő feszültségi értékszámítás:
Hézagmentes vasúti pálya a hő behatások miatt dilatációra nem képes.
Ϭhő= +- α∙ E ( t-t0 ) kg/cm2
α= hő tágulási együttható ( 0,0000115 )
E= 2 150 000 kg/ cm2
t0= vágányfektetési hőmérséklet
t= pillanatnyi hőmérséklet
Példa:
Vágány fektetési hőmérséklet +15 Co
Számításban ellenőrizve +50 Co és -25 Co -on
Ϭhő= 0,0000115 ∙ 2 150 000 {50-(+15)}= 989 kg/cm2 (nyomás)
Ϭhő= 0,0000115 ∙ 2 150 000 {-25-(+15)}= - 989 kg/cm2 (húzás)
( feszültség alatt lévőnek kell tekinteni a síneket )
Nyomó feszültségek burkolatlan pályán vágánykivetődést idéznek elő.
Hézagmentes vágány csak burkolt pályán alkalmazható. ( kockakő, kőágyazás egészen a sín
koronáig )
Fektetési hőfok alatt a húzófeszültség eredője nő. ( síntörés, hegesztett törés ) sínborítás
alkalmazása. Lehetőség adása a dilatációra!
Nyúlási érték számítási menete: Lt=Lo ( 1+α∙∆t )
Lt= megnyúlt hosszúság
Lo= vágányfektetési hőfokon a hosszúság
to: vágányfektetési hőfok
∆t: hőmérséklet különbség

α= 0,0000115 ( cm/ cm∙Co )
∆t= t-to
t: számolt maximum/minimum hőfok

Hevederes kötésnél az illesztési hézag: maximálisan 20mm
Magyarországi éghajlati viszonyoknál 24m-es sínhosszúságnál a dilatáció akadálytalan.
24m-nél hosszabb sín esetén normális illesztésnél hő feszültségek lépnek fel.
Példa: H: 60m=6000cm hosszúságú sín nyúlási értékeinek számítására.
to: +15 Co (vágányfektetési hőfok)
t1: +55 Co (számolt maximum hőfok)

Lt = 6000 ∙ (1+0,0000115∙40)= 6002,8 cm
(nyúlás 2,8 cm)

to: +15 Co (vágányfektetési hőfok)
t2: -25 Co (számolt minimum hőfok)

Lt = 6000 ∙ {1+0,0000115∙(-40)}= 5997,2 cm
(zsugorodás: -2,8 cm)
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Összefoglalva: ha a talpfák, kavicságy, a sínkötések, illesztések jók, akkor a vasúti pálya is jó.
Ha az illesztések nem megfelelőek, a vasúti pálya alkalmassága kevésbé felel meg a korszerű
szállítás feltételeinek.
A sínillesztések állapota nem csak a pályafenntartás feladata, hanem összefügg a vasúti
szolgálat minden ágával.

Dorog, 1967. október 26.

Jó szerencsét!

(A fényképek a szerző munkái.)
Posch Győző Viktor
művezető
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Dr. Gillemot László : Szerkezeti anyagok technológiája
Dr. Unyi Béla : Sínek hegesztése ( MÁV építési géptelep főnökség tájékoztatója )
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