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ÖSSZEFOGLALÁS 

Doktori értekezésem témája a polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések 

hézagnélküli vasúti vágányokban történő alkalmazhatóságának vizsgálatával kapcsolatos. Ku-

tatási munkámban a polimer-kompozit hevederek felhasználhatóságával foglalkozom, annak 

laboratóriumi körülmények közötti és vasúti pályás terhelések hatására kialakuló állapotválto-

zását vizsgálom és elemzem. A probléma felvetése (acélanyagú hecederek kiváltása, villamos 

szigetelés tartós biztosítása, fáradásos hibák kialakulásának megakadályozása) és ismertetése 

után az elvégzett hazai és nemzetközi irodalomkutatás alapján bemutatom a hevederes sínil-

lesztésekkel kapcsolatos legfontosabb megállapításokat, tapasztalatokat, vizsgálati eredménye-

ket. Disszertációm elkészítése során laboratóriumi vizsgálataim, idegen fél által végrehajtott 

vasúti pályás mérések és véges elemes modellezéseim eredményeit használtam fel.  

 

Disszertációmat három témakör köré építettem fel, amelyek a következők: 

– hevederes sínillesztéseken végzett statikus és dinamikus laboratóriumi vizsgálatok el-

végzése, ezek mérési eredményeinek elemzése (beleértve a hevederek vizsgálatát és a 

hevederek anyaágából kimunkált próbatestek anyagjellemzőinek meghatározását, elem-

zését is). 

– Terepi-helyszíni vizsgálatok (vágánygeometriai mérőkocsis mérések; kézi egyenesség-

mérés a sínszálak futó- és vezetőélein a hevederes sínillesztések környezetében) ered-

ményei alapján az állapot és annak változása számszerűsítése. 

– A laboratóriumi mérési eredmények alapján felépített véges elemes modellek, azok ka-

librálása és validálása, matematikai statisztikai elemzések készítése (újabb szimulációk 

futtattatása kalibrált paraméterekkel). 

 

A laboratóriumi vizsgálatokra kialakított próbakötéseken elvégezett axiális húzóvizsgála-

tokból, valamint a függőleges statikus és dinamikus/fárasztó vizsgálatok során kapott eredmé-

nyek megfelelő képet adnak a polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztésekkel 

kapcsolatban, illetve megfelelő alapot nyújtanak a véges elemes szimulációk futtatásához és 

elemzéséhez. 
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A kísérleti jelleggel vasúti pályába beépített hevederes sínillesztések (polimer-kompozit és 

a kijelölt acél anyagú hevederrel szerelt ragasztott-szigetelt hevederes sínillesztések – ún. refe-

rencia kötések) vágánygeometriai süppedés értékeit és a kézi egyenességmérési adatok ered-

ményeit elemzem, hogy valós képet adhassak geometriai állapotváltozásukról. 

 

Fontosnak tartom az Axis VM programmal végzett véges elemes szimulációkat is, amellyel 

a laboratóriumi vizsgálataim során kapott lehajlás értékek változásából felépített kétdimenziós 

egyszerűsített gerendamodellt kalibrálom és validálom, illetve statisztikai módszerekkel elem-

zem – mindezeket a disszertációban csak 60-as sínrendszer esetében mutatom be. A számított 

és a modellezés során kapott és kalibrált paraméterekből felépített kétdimenziós vágánymodell 

közelítő képet ad a valós körülmények szimulálásáról, a hevederes sínillesztések járműteher 

alatti alakváltozásáról. 

 

Az elvégezett laboratóriumi és helyszíni/terepi vizsgálatok, valamint a számítógépes szimu-

lációk olyan egységet alkotnak, amellyel elemezhetők és értékelhetők a ragasztott-szigetelt he-

vederes sínillesztések terhelés hatására kialakuló állapotváltozása, leromlásának folyamata 

(tönkremenetele). 

 

A három témakörhöz tartozó vizsgálatokkal határoztam meg, hogy milyen körülmények kö-

zött, milyen feltételek teljesülése esetén lehet a polimer-kompozit hevederes, ragasztott-szige-

telt sínillesztés megfelelő hézagnélküli vasúti pályában való alkalmazásra. 

 

Az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján, tudományos módon téziseket fogalmaztam 

meg, amelyeket az egyes fejezetek végén, valamint a dolgozatom zárásaként külön fejezetben 

is összesítettem. 
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ABSTRACT 

Investigation of applicability of polymer-composite fishplated glued insulated rail joints 

in railway tracks with continuously welded rails 

 

The topic of the author’s Ph.D. thesis is related to examining the applicability of polymer-

composite fishplated glued insulated rail joints in railway tracks with continuously welded rails 

(so called CWR tracks). In the research, the author dealt with the usability of polymer-

composite fishplates, examining and analyzing the change in condition due to laboratory tests 

and real field tests. After raising and explaining the problem, the author presented the most 

important findings, experiences and test results on the basis of the Hungarian and international 

literature review. The author examined the scientific areas (laboratory tests, rail track 

measurements, finite element modelling) that can be used in the preparation of this dissertation. 

The glued insulated rail joint solution with polymer-composite fishplates can (possibly) 

eliminate failure caused by early fatigue, and ensure electrical conduction insulation the one 

rail from the other. The advantage of such rail joints are able to be the replacement possibility 

of the glued insulated rail joints (with common steel fishplates) currently applied by MÁV.  

 

The author built his dissertation around three sub-topics: 

– Analysis of the measurement results of static and fatigue laboratory tests on fishplated 

rail joints (including the test and analysis of the material characteristics). 

– Field tests (track geometry measurements; manual straightness measurement on the run-

ning and guide edges of the rail surface in the vicinity of the joints) on the built-in joints 

on the track of their condition changes. 

– Validation of parameters and mathematical statistical analysis of finite element models 

based on laboratory measurement results (running new simulations with calibrated pa-

rameters). 

 

Axial tensile test results based on rail joints in laboratory, vertical dynamic and static tests 

provide an appropriate picture of polymer-composite fishplated glued insulated rai joints, and 

test results provide an appropriate basis for conducting and analyzing finite element simula-

tions. 
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The author analysed the track geometry measurements: deflection values and the results of 

manual straightness measurement data, which are experimentally built into a railway track, 

which give a real picture about the change of status of the rail joints in geometry take into 

consideration of the vehicle loadings and real track circumstances. 

 

The author considered that it is important to use calibrated and validated Finite element sim-

ulations with Axis VM software. It this software the author applied two-dimensional simplified 

beam model. The basis of the calibration and the validation was the statistical graphing of the 

deflection values obtained in the author’s laboratory tests with different rail systems and support 

bay lengths. The two-dimensional track model, which is calculated from the parameters ob-

tained during modelling and constructed from calibration. It provides an approximate picture 

of the simulation of real, in-situ conditions and the behaviour of fishplated joints in orbit. 

 

The executed laboratory and field tests and computer simulations shall form a unit to analyse 

and evaluate the process of deterioration of the condition and deterioration of the fishplated rail 

joints due to load. 

 

The author used the tests for the three subjects to determine, what kind of conditions the polymer-

composite fishplated glued insulated railway joints may be suitable for rail application (CWR 

tracks). 

 

Based on the results of the studies carried out, the author sentenced scientifically drafted theses, 

which the author aggregated in a separate chapter at the end of this dissertation. 
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1. BEVEZETÉS 

1.1. Témalehatárolás, motiváció és célkitűzések 

Jelen értekezésben a polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések alkalmazásá-

nak vizsgálatával foglalkoztam, kifejezetten a hézagnélküli vasúti vágányok vonatkozásában. A ku-

tatási munkám során az APATECH (orosz) gyártású – MTH-AP típusú – hevederrel szerelt, ragasz-

tott-szigetelt sínillesztéseket vizsgáltam, amelyek esetében a hevederek magas nyomáson, szabályo-

zott hőmérsékleten előállított, üvegszál erősítésű polimer kompozit anyagból készülnek. 

 

A megoldás képes kiküszöbölni az elektromos hevederzárlat és a korai fáradásos lehajlás okozta 

meghibásodásokat, valamint biztosítani tudja elektromos vezetés szempontjából a sínszálak egy-

mástól való elszigetelését. Az ilyen kötések előnye lehet, hogy alkalmazásuk révén a MÁV által 

jelenleg a pályában alkalmazott, relatíve drága acélhevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések ki-

váltása is elérhetővé válhat [23]. 

 

A ragasztott-szigetelt sínillesztések a hevederes sínillesztések olyan speciális megoldásai, ahol: 

− a két sínvéget elektromosan elszigetelik egymástól, így sem a sínvégeken keresztül, sem a 

hevederkötés által – normál, üzemi körülmények között – nem jöhet létre fémes érintkezés, 

− a sínvégek közé műanyag (általában üvegszál erősítésű) profillemezt (ún. sínvégbetétet) he-

lyeznek, 

− a hevedereket nagyszilárdságú acél anyagú csavarokkal, és teljes keresztmetszetében fémes 

anyagú heveder esetén kötelezően további szigetelő hatású ragasztóanyag és általában 

üvegszövet alkalmazásával, nagy erővel szorítják (össze) a sínszál hevederkamrájához, 

− ezek segítségével olyan nagyságú súrlódó erő érhető el – a szerkezetépítésben használatos 

ún. NF (nagyszilárdságú feszítő-) csavaros kapcsolatokhoz hasonlóan –, hogy a hézagnél-

küli vágányban üzemszerűen ébredő nagy húzóerők sem okozhatják a sínillesztés megnyí-

lását, valamint az kialakuló jelentős nyomóerők sem eredményezik a két sínszál összeérését 

(e miatt lényeges szempont a sínvégbetét nyomószilárdsága is). 
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Magyarországi nagyvasúti körülmények között – új építések és rehabilitációk, valamint felújítá-

sok szempontjából – három sínrendszer (sínprofil) vizsgálata jött szóba a polimer-kompozit heve-

deres ragasztott-szigetelt sínillesztések alkalmazásánál (MÁV 48, 54E1, 60E1). A sínminőség és 

sínrendszer kiválasztásánál fő szempont az volt, hogy a vonali igénybevételeknek a sín(szelvény) 

mint hajlított-nyírt tartó megfeleljen, valamint a kopási ellenállása elégendően nagy legyen [211]. 

 

A kutatási munkámmal a célom az volt, hogy a laboratóriumban összeállított próbakötéseken, 

illetve a pályába beépített kísérleti kötéseken elvégzett mérések és vizsgálatok, valamint a számító-

gépes szimulációk és véges elemes modellezések során kapott eredmények alapján a műszaki al-

kalmazhatóságra, a technológiai utasításokra vonatkozó javaslataim, ajánlásaim hasznosíthatók le-

gyenek a mindennapi vasúti pályaüzemeltetési gyakorlatban. Mindezt úgy megkísérelve, hogy az 

eredményeket tudományos igényességgel összeállított értekezéssel, és az abban megfogalmazott 

tézisekkel lehessen alátámasztani. 

  

 

1 Az alkalmazott hivatkozási stílus az irodalomjegyzékben a Harvard-féle citációs stílus, alfabetikus sorrendben 

felsorolva az irodalmakat. Az egyes irodalmak ezen túlmenően numerikus sorszámokat is kaptak. A jelentős számú 

irodalomra való tekintettel, a szöveg közben az irodalomjegyzék sorszámai alapján hivatkozom meg az egyes 

tételeket (az irodalomkutatásban több helyen jelenik meg nagyszámú hivatkozás egy-egy bekezdésben, amelynél 

a Harvard-féle stílus optikailag előnytelen hatást keltett volna a szövegben). Ez az oka annak, hogy nem a szöveg-

ben való megjelenési sorrend határozta meg az egyes irodalmak bibliográfiai azonosító számát, és nem az 1-es 

számú irodalommal kezdődik a szövegben a források megjelölése. 
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1.2. A vasúti hevederes sínillesztések 

A sínillesztés feladata, hogy függőleges, és vízszintes lépcső, valamint iránytörés nélkül bizto-

sítsa a sínszálak folytonosságát, valamint a jármű- és a hőmérsékleti terhek (a sínekben a hőmér-

sékletváltozás hatására kialakuló erők, ebből keletkező feszültségek) elviselését. A sínek (hosszirá-

nyú) illesztése – általánosságban véve – az alábbi megoldásokkal történhet [176]: 

– hevederkötéssel, 

– hegesztéssel, valamint 

– síndilatációs szerkezettel. 

A sínillesztésekre az alább felsorolt követelmények vonatkoznak [101]: 

– a sínszál folytonossági hiányánál képesek legyenek a függőleges és az oldalirányú dina-

mikus terhek felvételére, 

– a sínvégek közötti magassági és vízszintes lépcső kialakulását képesek legyenek meg-

akadályozni, illetve bizonyos határok között tartani, 

– a sínvégek hosszanti (dilatációs) erő hatására létrejövő mozgásait szerkezeti sérülés nél-

kül tudják biztosítani úgy, hogy közben kedvezően nagy heveder-ellenállás ébredjen, 

– kevés alkatrészből álljanak, 

– gyors, egyszerű legyen az építésük, és az alkatrészeik cseréje, 

– a jelző- és biztosítóberendezési követelményeknek feleljenek meg, 

– a vasútbiztonsági előírásokat teljesítsék. 

 

A sínillesztések a vágány gyenge pontjai, mivel a két heveder az illesztendő sínszálak inerciájá-

nak csak mintegy 60%-át képes pótolni. A hézagon történő áthaladáskor a kerék (dinamikus) ütést 

mér a követő sínvégre, ami a pályaszerkezetre és a járműre is előnytelen hatásokkal jár(hat). Ma-

gassági és/vagy oldallépcsős sínillesztésnél a dinamikus hatások jelentősen nagyobbak lehetnek, 

mint szabályozott (vagy szabályos kialakítású) sínillesztések esetében. 
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A normál (ún. „sínhézagos” kialakítású) hevederes sínillesztések tekintetében az alábbi típusokat 

lehet megkülönböztetni [101]:  

– lapos hevedert alkalmazunk (1.1. ábrán a baloldali rajz): 

o 54-es rendszerű vágányban, a sínillesztés típusától és a leerősítés módjától függet-

lenül minden esetben, 

o 48-as rendszerű vágányban, szigetelt sínillesztésekben (hagyományos és ragasztott 

is) ikeraljas vágányban szorítóhatású leerősítés esetén, vendégsínes vágányban, 

– szöghevedert alkalmazunk (1.1. ábrán a középső rajz): 

o 48-as rendszerű vágányban, lengő illesztésben, ikeraljas sínillesztésben közvetlen 

sínleerősítés esetén (statikailag a laposheveder is megfelelő, de a lenyúló heveder-

szárak gátolják a sínvándorlást, ezért alkalmazása célszerű), 

– csont alakú heveder (1.1. ábrán jobboldali rajz). 

 

 

1.1. ábra: Hevederek fajtái (lapos heveder, szögheveder, csont alakú heveder) 

([101] alapján). 

 

60-as rendszerű sínt általában csak hézagnélküli vágányban alkalmaznak, ahol szigetelt sínil-

lesztéseket kell használni. A hevederek hossza legtöbb esetben 600 mm, illetve 900 mm. A furatok 

száma a 600 mm hosszúságú hevedernél 2×2 db, a 900 mm-esnél 2×3 db. A szöghevederek és a 

lapos hevederek furatelrendezése azonos sínrendszeren belül megegyezik, sőt sínrendszerenként a 

6 lyukú és a 4 lyukú hevederek belső furatainak elrendezése is azonos2 [176]. 

 

2 Megjegyzendő, hogy a kijelentés országokra, vasúttársaságokra érvényes, azaz pl. Ausztriában, Németországban, 

stb. a MÁV-nál és a GYSEV-nél alkalmazott hevederfuratokétól eltérő a furatkiosztás. Ez a speciális sínhegesz-

téseknél is problémát okozhat, amikor a korábban hevederes sínvégek hegesztését végzik (pl. hézagnélküli pályává 

átépítéskor) és a szélső furatok behegesztését szeretnék elérni. A technológia kidolgozásakor figyelembe vett fu-

ratkiosztástól eltérően a várt eredmény jelentősen eltérhet, amit mindenképpen figyelembe kell venni. 
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A kötés (sínillesztés) laza, amennyiben a furatelrendezés a maximális illesztési hézag kialakulá-

sát lehetővé teszi. Szoros illesztésnél a gerincfuratok sínvégtől való távolságát megnövelik, ezzel a 

maximális hézagot csökkentik. 

A sín dilatációját (hőmérséklet-változásból eredő mozgását) súrlódás jellegű vágányellenállások 

akadályozzák, amelyek részben a hevederpár szorításából származó heveder-ellenállásból, részben 

a sínleerősítések hosszirányú eltolási ellenállásából állnak. Ez utóbbi az ágyazat-ellenálláson ke-

resztül realizálódik. 

 

A normál hevederes sínillesztéseknek az alábbi típusait különböztethetjük meg [101] [106]: 

– merev illesztés esetében: a merev illesztésnél a két sínvég egyetlen aljra támaszkodik, el-

lenben a statikus és dinamikus terhelés hatására az ágyazat rövid idő alatt fellazul, fekszint-

hibák alakulnak ki. A merev illesztést jelenleg már nem alkalmazzák. 

– Lengő illesztés esetében: lengő illesztésnél az illesztési hézag a két alj között középen fek-

szik, és a heveder túlér a két szomszédos alj sínleerősítésén. A hevederre ható nagy hajlító-

nyomaték miatt 900 mm-es hevedert és szoros kötést (6 db vízszintes csavart) kell alkal-

mazni. A kilazulás ellen kettős Grower-gyűrű garantálja a csavarok rugalmasságát. Lengő 

illesztés mind fa-, mind vasbeton keresztaljas vágányban alkalmazható. 

– Ikeraljas illesztésnél: az ikeraljas illesztést a hevederekre ható hajlítónyomaték csökkenté-

sére, és a sínvégek jobb – de nem merev – alátámasztására hozták létre. Két illesztési aljat 

összetolnak, és a sínvégeket közös (ún. iker) alátétlemezre kötik le. Faaljak esetén az iker-

aljas illesztés a legmegfelelőbb illesztési forma. Az aljakat nyárfalemez közbeiktatásával 

(20 mm vastag), hosszú, vízszintes csavarokkal egymáshoz kapcsolják. A két faalj együtt-

dolgozását a vízszintes csavar és az ikerlemez együttesen biztosítják. 

  



 

 
  

 15 

Németh Attila 

doktori értekezés 

A polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések 

alkalmazásának vizsgálata hézagnélküli vasúti vágányokban 

A szigetelt sínillesztések a hevederes sínillesztések olyan speciális megoldásai, ahol a két sínvé-

get elektromosan elszigetelik egymástól, így sem a sínvégeken, sem a hevederkötés által fémes 

érintkezés nem jön létre [101]. A szigetelt sínillesztések fejlődés során kialakult típusai (a felsoro-

lásban a Magyarországon alkalmazott típusokat szerpeltetem): 

– fahevederes, talpfarácsos (már nem alkalmazzák), 

– fíberbetétes acélhevederes (már nem alkalmazzák), 

– préselt falemezes, 

– műanyag hevederes (metamid, teramid), 

– ragasztott hevederes, 

– P.C. Wagner ragasztott-szigetelt sínkötés, 

– GTI ragasztott-szigetelt sínkötés, 

– MTH-P típusú ragasztott-szigetelt sínkötés, 

– műanyag bevonatú és műanyag betétekkel szerelt acélheveder, 

– polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínkötés. 

 

A szigetelt sínillesztések típustól függően lengő- és/vagy ikeraljas illesztésekben alkalmazhatók 

a gyártó által előírt aljtávolság, pályasebesség és kerékterhelés esetén. Nagyszilárdságú csavarok-

kal, nagy erővel szorítják (össze) a hevedereket a sínszálhoz. Ezáltal akkora súrlódó erő érhető el, 

hogy a hézagnélküli vágányban ébredő nagy húzóerők sem okozzák az illesztés nyitását. A sínvé-

gek közé műanyag profillemezt (sínvégbetétet) helyeznek. A szigetelt sínillesztések készülhetnek 

üzemi körülmények között előregyártott gyári elemként, meghatározott hosszúságú síndarabokkal 

készítve, illetve léteznek a helyszínen összeszerelhető-összeállítható típusok is. 
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1.3. A doktori értekezésben alkalmazott jelölések 

Az alábbi 1.3.1–1.3.3. táblázatokban a doktori értekezésemben felhasznált jelölések és az álta-

lam bevezetett jellemzők definíció találhatók. 

1.3.1. táblázat: Paraméterek jelölése 

Jelölés Megnevezés Mértékegység 

Q Névleges kerékteher (125 kN) kN 

E Sín rugalmassági modulusa (2,1105 N/mm2) N/mm2 

Ix Sín inerciája a vízszintes tengelyre mm4 

wmax A csatlakozó szakaszon a sín maximális lehajlása (1,5 mm) mm 

c, s Biztonsági és korrekciós tényezők (lengő illesztésre 1,5). – 

M Hajlítónyomaték kNm 

F Terhelőerő nagysága kN 

L Alátámasztási távolság mm 

V Tervezési sebesség, pályasebesség km/h 

f Fárasztási frekvencia Hz 

 A sín acélanyagának hőtágulási együtthatója ( = 1,1510-5 1/°C) 1/°C 

A A sín keresztmetszeti területe mm2 

T A kialakult hőmérsékletkülönbség °C 

t0 A semleges hőmérséklet névleges értéke °C 

TSH Tényleges semleges hőmérséklet °C 

N A hőmérsékletváltozásból sínben adódó maximális húzóerő kN 

Kdin Dinamikus kerékterhelés kN 

Fstat Statikus tengelyterhelés kN 

5

9
 

A vétlen külpontosság miatti szorzótényező (az jelenti, hogy az egy 

tengelyen belüli két kerék között nem 1:1 arányban, hanem 4:5 arányban 

oszlik meg a terhelés) 

– 

𝑡̅ 
Student-féle eloszlási tényező, 99,7%-os megbízhatósághoz tartozó 

paraméter; pályaszerkezet méretezések esetén  
𝑡̅ = 3  értékkel szükséges számolni 

– 

n 
A pálya állapotától függő tényező (pl: 0,1… ami a nagyon jó/jó állapotú 

pályára jellemző érték 
– 

 Sebességi tényező – 

C Keresztalj ágyazási tényező N/mm3 
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1.3.2. táblázat: Egyéb jelölések és megnevezések 

Jelölés Megnevezés 

MTH-AP 
MÁV Thermit Kft. által forgalmazott, (az orosz APATECH által gyártott) poli-

mer-kompozit hevederekkel kialakított ragasztott-szigetelt sínkötés 

MÁV 48 48,3 kg/m és 48,5 kg/m sínprofil 

54E1 54,43 kg/m (sínprofil neve másként: UIC 54) 

60E1 60,21 kg/m (sínprofil neve másként: UIC 60) 

„A” típusú ragasztóanyag Kétkomponensű poliuretán tömítő- és ragasztóanyag. 

„B” típusú ragasztóanyag Kétkomponensű metil-metakrilát bázisú ragasztóanyag. 

FE Fárasztást megelőző állapot 

FU Fárasztást követő/utáni állapot 

RN Ragasztóanyag felhasználása nélkül 

LP Heveder anyagának jelölése. Típus1: szerkezeti, laminált polimer típus 

SZP 
Heveder anyagának jelölése. Típus2: szálerősítésű polimer kombinációja folyama-

tos (igazított) és folytonos, véletlen-szerűen orientált szerkezettel 
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1.3.3. táblázat: A szerző által bevezetett új fogalmak és azok definíciói 

Fogalom Definíció/magyarázat Mértékegység 

Sínillesztés merevségi pa-

raméter 

Közelítő merevséget jellemző paraméter. Kalkulált paraméter, a ter-

helőerő-lehajlás függvényében a támaszközök változásának figye-

lembevételével (Az ábrázolt terhelőerő-lehajlás grafikonokra lineá-

ris regressziós egyenest illesztettem, ezzel meghatározva azok me-

redekségét (kN/mm). Ezt követően számítottam egy ún. sínillesztés 

merevségi paramétert (közelítő merevséget jellemző paramétert) a 

vizsgált támaszközök figyelembevételével). 

kN/mm/m 

Sínillesztések fárasztási 

ciklusszámtól függő rom-

lási sebessége 

A merevséget jellemző paraméter kezdeti 0-s (FE) értékhez viszo-

nyítva a 3,5·106 fárasztási követően, a ciklusszámok függvényében. 

(Kiszámítottam a merevséget jellemző paraméterek hányadosát 

a 0,0 és 3,5 millió fárasztási ciklusnál (ez az érték lett a merev-

séget jellemző viszonyszám, a kezdeti „0-ás” értékhez viszo-

nyítva). A merevséget jellemző viszonyszámokat grafikonon áb-

rázoltam, a 0,0 és 3,5 millió ciklusnál. Ezekre a pontokra illesz-

tettem lineáris regressziós egyenest. Az egyenes egyenletéből a 

meredekség értékeket kigyűjtöttem, azaz pontosabban a romlási 

sebességre utaló iránytangensek jellemző értékét (a paraméterek 

meghatározásánál a merevséget jellemző paraméterek 0,0, vala-

mint 3,5·106 ciklushoz számított viszonyszámoknak romlási se-

bességét vizsgáltam és nem a merevséget jellemző paraméterek 

ábrázolása során kapott iránytangens „romlási sebességét”)). 

kN/mm/m/ciklus 

Lehajlási jellemző 

A hét darab, sínfejen elhelyezett útadó (függőleges elmozdulás 

mérő) segítségével rögzítettem a terhelő erő hatására kilakuló lehaj-

lás értékeket az alátámasztási távolságok függvényében (a sínfej 

még terheletlen állapotban értelmezett vízszintes síkjához képest 

bekövetkező változást megvizsgálva). A függőleges lehajlások 

mértékének változását grafikonon ábrázoltam, meghatároztam az 

ábrázolt görbék alatti területek nagyságának (lehajlási jellemző) 

változását 

mm2 

Hézagmegnyílási ellenállás 

Kiszámítottam a húzódiagramok meredekségét (hézagmegnyílási 

ellenállás), ami jellemzi az adott ragasztott-szigetelt sínillesztés hú-

zóerővel szembeni „merevségét”, mindhárom sínrendszer esetében. 

kN/mm 

I(s2) 

A Vaszary-féle alakszámmal rokon állapotjellemző. A hisztogra-

mok és az adatsorok 15%, az 50% és a 85%-hoz tartozó kvantilisek 

(i15%, i50%, i85%) összege (a vágánygeometriai mérőkocsi által szol-

gáltatott süppedés paraméterek alapján) 

mm2 

Egyenességi paraméter 

A ragasztott-szigetelt sínillesztések futófelületének kézi egye-

nességmérése során a sínvégektől ±0,5 m-es tartományban mért 

felületi egyenetlenség grafikonok alatti terület („integrál”) kap-

csolata az átgördült bruttótonna függvényében (egy méteres bá-

zishosszon). 

mm2 
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2. A DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE ÉS AZ AL-

KALMAZOTT MÓDSZEREK 

Disszertációm 3. fejezetében bemutatom és áttekintem a témára vonatkozó hazai és nemzetközi 

irodalmak fontos eredményeit. Megvizsgálom az előírásokat, szabványokat, technológiai utasításo-

kat. A felhasználhatóság szempontjából áttekintem a laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez szüksé-

ges mérendő paramétereket és határértékeket. Összegyűjtöm és értékelem a pályás kísérletekre tett 

méréseket és ajánlásokat. A laboratóriumi vizsgálatok a valós vasúti pályás körülmények modellezé-

sére megvizsgálom a véges elemes modellezés során felállított téziseket és megállapításokat. 

 

A 4. fejezetben a hevederes ragasztott-szigetelt vasúti sínillesztések laboratóriumi vizsgálatainál 

előzetesen meghatározom az alkalmazási körülményeket a laboratóriumi vizsgálati paramétereket. 

Az alkalmazandó ragasztóanyag típusának kiválasztását és a próbatestek előkészítését követően 

bemutatom és elemzem az elvégezett statikus és dinamikus fárasztó hárompontos hajlítóvizsgála-

tok, valamint az axiális húzóvizsgálatok során kapott eredményeket. A kezdeti laboratóriumi vizs-

gálati eredményekből készült jelentés eredményei alapján kísérleti jelleggel beépítésre kerültek vas-

úti pályába polimer-kompozit hevederes, valamint kontrollként (referenciaként) kijelölt acélheve-

deres ragasztott-szigetelt sínillesztések. 

 

Az 5. fejezetben bemutatom a kiegészítő laboratóriumi vizsgálatok alkalmával kapott eredmé-

nyeket. A hevederek anyagából kimunkált próbatestek hárompontos hajlító- és szakító vizsgálatai 

pontos képet adnak rugalmassági modulusának értékéről. 

 

A kísérleti jelleggel vasúti pályába épített polimer-kompozit és a megfigyelésre referenciaként 

kijelölt (kontroll) acélhevederrel szerelt ragasztott-szigetelt sínillesztések helyszíni szemrevételezé-

sét, kézi egyenességmérési eredményeit és a vasút pályás vágánygeometriai mérővonatok által mért 

süppedés adatok időbeni (áthaladt bruttó tonna) változásának kiértékelését, a hevederes ragasztott-

szigetelt sínillesztések állapotváltozásának megfigyelését a 6. fejezetben részletezem. 
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A 7. fejezetben foglalkozom a véges elemes modellezéssel. A laboratóriumi függőleges hajlító-

vizsgálatok során kapott lehajlás értékek elemzését végeztem el, egy felépített egyszerűsített ge-

renda- és keresztalj ágyazásokat is figyelembe vevő vágánymodell segítségével. A laboratóriumi 

méréseim során kapott paraméterek segítségével kalibráltam, majd validáltam a FEM modellemet, 

végül a validált gerendamodellek alapján felépítettem egy kiegészített speciális 2D-s vágánymo-

dellt a valós körülmények (pályába épített esetek) szimulálásához. 

 

A 8. fejezetben a korábban megfogalmazott téziseket foglalom össze, amelyek szövegezésében 

a doktori disszertációmban végzett kutatásaimhoz kapcsolódó új, tudományos eredményeimet fo-

galmazom meg. 

 

A 9. fejezetben az értekezésemben bemutatott kutatást foglalom össze, valamint javaslatokat 

teszek az MTH-AP típusú hevederrel szerelt ragasztott-szigetelt sínillesztések hézagnélküli vasúti 

pályában történő alkalmazásra. 

 

A 10. fejezetben a doktori disszertációmhoz kapcsolódóan további kutatási lehetőségekre térek 

ki. 
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3. A VONATKOZÓ HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZAKIRODA-

LOM ÁTTEKINTÉSE, ÉS ELEMZŐ ÉRTÉKELÉSE 

3.1. Előzmények 

3.1.1. Előzmények a 2011-2012. évekből 

A MÁV Zrt. 2011 júliusában bízta meg a Széchenyi István Egyetemet, hogy K+F munka kere-

tében vizsgálja meg egy olyan új típusú, ragasztott-szigetelt kötés alkalmazhatóságát, amelyben a 

hevederek magas nyomáson, szabályozott hőmérsékleten előállított, üvegszál erősítésű polimer-

kompozit anyagúak [177]. A K+F munkát Dr. Horvát Ferenc irányította. A munka keretében az 

alábbi részfeladatokat kellett megoldani: 

– tapadási szilárdság tekintetében az igénybevételekre való megfelelőség szempontjából al-

kalmas ragasztóanyag kiválasztása, 

– a ragasztott-szigetelt sínillesztések statikus és dinamikus laboratóriumi terhelési vizsgálata-

inak elvégzése,  

– pályába beépített kísérleti kötések viselkedésének, állapotának ellenőrzése. 

 

A K+F munka az MTH-AP típusú (az orosz APATECH cég gyártotta) polimer-kompozit heve-

derekkel kialakított ragasztott-szigetelt kötések laboratóriumi terhelési próbáinak, valamint a vá-

gányba épített kísérleti darabok üzemi viselkedésének eredményeit, tapasztalatait szolgáltatja és ki-

tér alkalmazási javaslatokra is. A polimer-kompozit hevedercsalád EU minősítéssel rendelkezik a 

COV/1/B/09/INS/EN/0005 számú tanúsítvány szerint. 

3.1.2. Előzmények a 2015-2017. évekből 

2014. szeptember 11-én, Budapesten a MÁV-Thermit Kft. Kőér utcai telephelyén megbeszélést 

tartottunk a 2015-2017. évekre tervezett új kutatás-fejlesztési munkáról, amelynek témája a „Poli-

mer-kompozit hevederek vizsgálata laboratóriumban és dinamikus igénybevételek hatására pályá-

ban, ragasztott-szigetelt kötésekben”, azaz a 2011-2012. évek kutatás-fejlesztési munkájának foly-

tatása volt. Összeállítottuk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) leadandó tervezetet 
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és adatlapokat, amelyek 2014 októberében benyújtásra kerültek az SZTNH-hoz. A Szellemi Tulaj-

don Nemzeti Hivatala (SZTNH) KF 1400048/7 sz. alatt jóváhagyta a projekt szakmai tartalmát, 

mint kutatás-fejlesztési munkát. 

 

A MÁV Zrt. Pályalétesítményi Főosztály 2015. szeptember 15-én bízta meg az Universitas-

Győr Nonprofit Kft.-t a „Polimer-kompozit hevederek vizsgálata laboratóriumban és dinamikus 

igénybevételek hatására pályában, ragasztott-szigetelt kötésekben” c. kutatás-fejlesztési munka el-

végzésével. A K+F munkát témavezetőm – Dr. Fischer Szabolcs – irányította, a kutatás-fejlesztés-

ben aktívan részt vettem [20] [23] [177]. 

3.2. A hevederes sínillesztésekkel kapcsolatos szakirodalom eredményeinek 

bemutatása 

A hazai és a nemzetközi szakirodalmakban a kutatók az alábbi résztémákkal foglalkoztak (a 

feltüntetett sorrend nem relevancia szerint lett összeállítva, valamint a felsorolás sem lehet teljes-

körű, mivel a tématerület rendkívül részletesen és aktívan kutatott az utóbbi 20 évben).  

 

Elsők között a témát érintő szabványokat, műszaki szabályozásokat, egyéb előírásokat, illetve 

ezek releváns részeit mutatom be, mivel a kutatási eredményeken túlmenően a vasúti pályaterve-

zésben, illetve a mindennapi pályaüzemeltetésben elsődlegesen ezek a legfontosabb, alkalmazott 

dokumentumok. 

Az M2. Mellékletekben kiegészítő információk is megtalálhatók az irodalomkutatással kapcso-

latosan, mert terjedelmi okokból minden fontosnak tartott részletet nem volt lehetőségem a disszer-

táció „törzs-szövegében” megjeleníteni. 

Az alábbi – hevederes sínillesztésekkel kapcsolatos – listában legtöbb esetben csak sínillesztést em-

lítek, de megjegyzem, hogy a hagyományos, mechanikus sínillesztés működését és funkcióját te-

kintve is különbözik (különbözhet) a szigetelt sínillesztéstől, illetve a ragasztott-szigetelt sínillesz-

téstől (ld. 2. fejezet) valamint természetesen a sínillesztés a vasútépítési szaknyelvben nem kizáró-

lag a hevederes sínillesztést jelenti, hanem a sínhegesztést, síndilatációs szerkezeteket, stb.: 

– szabványok, előírások, utasítások a tervezés, a szilárdsági méretezés, valamint a szerkezeti 

kialakítás tekintetében [57] [58] [69] [89] [106] [142] [145] [146] [149] [159] [165] [168] 

[173], 
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– az általános meghibásodások és tönkremeneteli formák meghatározása, valamint ezek oka-

inak azonosítása [52] [53] [63] [73] [82] [97] [102] [103] [110] [131] [132] [134] [138] 

[150] [151] [156] [157] [161] [166] [172] [174] [198] [203] [205], 

– a sínillesztések és azok (alkat)részei kialakításának fejlesztése és tökéletesítése (pl. megerő-

sítése) [63] [88] [92] [94] [96] [97] [102] [103] [105] [110] [111] [126] [131] [133] [140] 

[151] [162] [166] [172] [200] [203] [204] [205], 

– a különböző anyagú sínvégbetétek a sínillesztés teherbírására és merevségére gyakorolt ha-

tásának vizsgálata [63] [83] [88] [96] [97] [132] [135] [136] [172], 

– a sínillesztések mechanikai (szilárdsági) és villamos ellenállási szempontok alapján elvég-

zett vizsgálatai [52] [53] [55] [59] [60] [63] [72] [73] [74] [82] [83] [88] [91] [92] [94] [96], 

[97], [102] [103] [105] [110] [111] [114] [118] [120] [126] [129] [131] [132] [133] [134] 

[135] [136] [137] [139] [140] [150] [151] [156] [161] [162] [163] [164] [169] [171] [172] 

[174] [197] [198] [199] [200] [203] [204] [205], 

– a sínillesztések deformációs (főként függőleges lehajlási) viselkedésének, valamint a sín-

fejben és a hevederekben kialakuló feszültségek elemzése; a kerék-sín érintkezés vizsgálata 

a feszültségek és alakváltozások (elsősorban fajlagos nyúlások) szempontjából, illetve a ko-

pási viselkedések [52] [53] [59] [60] [73] [74] [83] [88] [92] [94] [96] [102] [103] [110] 

[111] [114] [118] [120] [126] [129] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] 

[151] [161] [162] [164] [171] [172] [189] [198] [199] [203] [204] [205], 

– annak a hatásnak a vizsgálata, hogy a sínvégek íves kialakítása miatt a sínfejben hogyan 

változik a kialakuló feszültségek eloszlása [94] [171], 

– a sínillesztések alátámasztási tulajdonságainak vizsgálata [119] [131] [172] [205], 

– a ragasztott-szigetelt sínillesztések szempontjából az alkalmazott ragasztóanyag megfelelő-

ségének elemzése a felhasznált ragasztóanyag mennyiségének, valamint annak vizsgálata, 

hogy a hevederek felhelyezését és a kötés összeszerelését követően a ragasztóanyag milyen 

módon (szabályos alakzatban, eloszlással) igazodik be a heveder és a sínszál közé [154] 

[161] [162] [163 [174], 

– a ragasztóanyagok elválási jelenségének vizsgálata (azaz a tapadás megszűnésének, meg-

szűnési körülményeinek elemzése) [161] [162] [163] [174], 

– annak a vizsgálata, hogy a hevederes sínillesztés esetében milyen hatással van a sínillesztés 

működésére és avulására az, hogy a sínvégek megmunkálási (függőleges) síkja a sín hossz-

tengelyével hány fokos szöget zár be: 90°, 45°, 30°, stb. [55] [59] [94] [131] [133] [134] 

[139] [164] [204], 
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– az alkalmazott sínvégbetétek vastagsági hatásának elemzése [63] [92] [96] [97] [133] [138] 

[171] [204], 

– a sínvégek és a sínvégbetétek zónájában a sínek acélanyagában bekövetkező plasztikus 

alakváltozások (angolul „lipping” és/vagy „ratcheting”/”ratchetting” jelenség) vizsgálata 

[63] [73] [126] [132] [133] [134] [135] [136] [138], 

– nagysebességű vasutak vasútállomásain az ún. elektromos ívkisülés jelenségének elemzése 

a szigetelt sínillesztések esetében [84] [85], 

– az egyes sínillesztési alkatrészekben kialakuló feszültségek sebességfüggőségének vizsgá-

lata [150] [189], 

– a hiányzó és/vagy fellazult hevedercsavarok detektálása/detektálhatósága [115] [157], 

– a sínillesztések meghibásodásai (elektromos és/vagy mechanikai) speciális mérési módsze-

reinek fejlesztése [47] [59] [63] [74] [82] [88] [108] [115] [117] [129] [153] [157] [161] 

[174], 

– meghibásodás alapú értékelési módszerek fejlesztése [93], 

– a sínillesztések, valamint a vasúti járművek okozta dinamikus hatások vizsgálata [52] [53] 

[55] [74] [105] [117] [118] [120] [134] [137] [138] [155] [156] [157] [172] [198] [199] 

[203]. 
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3.2.1. A kutatók, kutatócsoportok által alkalmazott módszerek 

A témát éritően a kutatók, kutatócsoportok az alábbi módszereket használták a kutatásaik-

ban: 

– véges elemes módszerrel végzett numerikus elemzések (ún. FEM modellezések), mind sta-

tikus, mind dinamikus megközelítésekkel 2D-ben, illetve 3D-ben [53] [59] [60] [73] [83] 

[94] [102] [103] [110] [131] [132] [134] [135] [136] [138] [139] [151] [162] [172] [189] 

[198] [199] [203] [205], 

– laboratóriumi vizsgálatok [59] [60] [63] [73] [74] [88] [96] [97] [102] [103] [114] [126] 

[129] [154] [161] [163] [200], 

– helyszíni (terepi) mérések [52] [53] [54] [55] [74] [82] [88] [103] [105] [108] [115] [119] 

[120] [150] [151] [156] [157] [161] [162] [163] [197] [200] [204], 

– Wavelet számítási módszerrel végzett, kiegészített képelemzések [115] [117], 

– matematikai és fizikai (mechanikai) elméleteken alapuló számítások, pl. MATLAB-os kal-

kulációk [84] [85] [117], 

– romlási és karbantartási elméletek matematikai kalkulációs módszerei [155] [169,], 

– IoT (internet of things, azaz a „dolgok internete”: különböző hálózatba kötött „intelligens” 

eszközök, amelyek érzékelők és szenzorok segítségével gyűjtenek adatokat) módszerek 

[82], 

– elektromos mérési módszerek [72] [91], 

– roncsolásmentes vizsgálatok jelfeldolgozási módszerei [108]. 

3.2.2. Fontos kutatási eremények, konklúziók, általános megállapítások 

Néhány releváns konklúziót mutatok be az alábbiakban a vizsgálati-kutatási eredmények tekin-

tetében (általános megállapítások). 

A sínillesztések jelentős részénél a tönkremenetel a hevederpár csökkentett, alacsony értékű 

inercianyomatéka (a sínéhez viszonyítva értendően) miatt következik be [103], valamint a kialakuló 

magas feszültségértékek következtében, amik akár plasztikus alakváltozáshoz és „lipping”-hez ve-

zethetnek a sínacél anyagában [63] [73] [126] [132] [133] [134] [135] [136] [138]. A „lipping je-

lenség” a sínvégeknél a sínfejek összezáródása, az ismételt kerékáthaladás (gördülés) hatására ki-

alakuló sínvég meghibásodás, amely a sínacél plasztikus alakváltozásának következménye. 
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Az egyéb tönkremeneteli módok következőképp jöhetnek létre a CRC FOR RAIL INNO-

VATION (2009a) irodalom szerint [89]: 

– sínvégek összenyomódása (3.4. ábra), 

– sínvégek lehámlása (3.5. ábra), 

– sínvégek plasztikus alakváltozása, megfolyása (3.6. ábra), 

– sínvégbetét kitöredezése (3.7. ábra), 

– eltört heveder (3.8. ábra), 

– a sínfej anyagának „felhasadása” a sínvégeknél (3.9. ábra), 

– a sínvégek és a nyomtávsarok kopása (3.10. ábra), 

– a sínvégek összeérése, lelapulása (3.11. ábra), 

– szigetelt sínillesztés megnyílása (3.12. ábra), 

– sínvégek lehajlása (3.13. ábra). 

 

  

3.4. ábra: Sínvégek összenyomódása [89] 

 

3.5. ábra: Sínvégek lehámlása [89] 

  

 

 

3.6. ábra: Sínvégek plasztikus alakváltozása, 

megfolyása [89] 

 

 

 

3.7. ábra: Sínvégbetét kitöredezése [89] 
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3.8. ábra: Eltört heveder [89] 

 

3.9. ábra: A sínfej anyagának felhasadása a 

sínvégeknél [89] 

 

 

 

  

3.10. ábra: A sínvégek és a nyomtávsarok ko-

pása [89] 

 

3.11. ábra: A sínvégek összeérése, lelapulása 

[89] 

 

  

3.12. ábra: Egy tipikusan megnyílt szigetelt 

sínillesztés [89] 

3.13. ábra: Lehajolt sínvégű szigetelt sínillesz-

tés [89] 

 
A sínillesztések karbantartási költsége igen magas, ez kritikus abból a szempontból, hogy a hé-

zagnélküli vágányoknál a ragasztott-szigetelt illesztések csak nagyon bonyolult módon lennének 

„nélkülözhetők” jelző- és biztosító berendezési okokból Gallou et al. (2018b) szerint [103]. 

A módosított sínfej geometria (hossz-szelvényileg, azaz a lekerekített sínvég) képes csökkenteni 

az ébredő feszültségeket és növelni a sínillesztés élettartamát [94] [171]. A „lipping” jelenség ki-

alakulását hátráltatni lehet magasabb kategóriájú és/vagy hőkezelt fejű sínek alkalmazásával [63] 

[126]. 
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Kifejezetten fontos a megfelelő ragasztóanyag kiválasztása [63] [88] [96] [97] [132] [135] [136] 

[172], valamint természetesen az adekvátsínvégbetét anyag és vastagság meghatározása is kritikus 

szempont [63] [83] [92] [96] [97] [133] [138] [171] [204]. Nagy a ragasztási „mintázatok” és a 

felhasznált ragasztóanyag mennyiségének jelentősége [154] [161] [162] [163] [174]. A fentiekkel 

kapcsolatban a következő releváns eredményeket érdemes megemlíteni: 

– Beaty et al. (2016ba) [63] egy ún. „SUROS” (Sheffield University Rolling and Sliding) 

kéttárcsás vizsgáló berendezéssel mérte szigetelt sínillesztések viselkedését. Az egyik tár-

csa a sínfej anyagából, a másik tárcsa pedig a vasúti kerék anyagából lett kimunkálva, a 

tárcsák mérete: átmérő: 47 mm, szélesség: 10 mm. A vizsgálat során a gördülési-csúszási 

igénybevételeket tudták mérni a különböző típusú összeállításoknál: kb. 6 és 9 mm vastag 

sínvégbetétet szimulálva – az Egyesült Királyságban alkalmazott méretekhez igazítva, a 

kicsinyített vizsgálathoz arányosítva – poliamid 6 (PA6) és epoxi-üveg kompozit anyagok-

kal; normál (R260) és US prémium sínacélt (DHH 390, 390 HB keménységgel), valamint 

lézeres felrakóhegesztéssel (Satellite 6 típusú réteggel) módosított sínanyagokat figyelembe 

véve. A SUROS berendezés fordulatszáma 400 rpm, míg a beállított csúszás 0,5%-os értékű 

volt. A vizsgálatokat két részre osztották: az első 2000 ciklus, valamint a 2000. ciklustól a 

96000. ciklusig. Megállapították, hogy a sínacélnál a „lipping” szempontjából nincs jelen-

tősége a sínvégbetét vastagságának, bár a vastagabb (>6 mm-es) sínvégbetét idő előtti elekt-

romos zárlathoz vezethet, és a sínillesztés lehajlása is nagyobb értékű lehet. A PA6 típusú 

sínvégbetét alkalmazása esetén jelentősebb „lipping” jelenség volt a sínacélnál, valamint 

magasabb kopási rátát lehetett mérni, mint az epoxi-üveg kompozit anyagú sínvégbetét ese-

tén. A sínacél minőségének növelésével a „lipping” csökkent a sínacélban a sínvégbetét 

környezetében, valamint a függőleges deformációt is redukálni lehetett a sínvégbetétnél. A 

legjobb eredményeket a lézeres felrakóhegesztéssel érték el. 

– Dhanasekar (2015a) [92] szerint a szigetelt sínillesztések a vizsgált ausztráliai környezet-

ben kb. 341 millió elegytonna értékű élettartamot tudnak biztosítani, viszonylag magas 

(30%-os) szórással, 130,7 kN-os kerékterhelés esetén. A tönkrementeli mechanizmusokat 

két fő csoportba lehet sorolni: (1) szerkezeti károsodás-tönkrementel (hevedertörés, fáradási 

repedések, stb.), valamint (2) az azosított „nyúlás vezérelt tönkremenetelek”. Két külön-

böző típusú, módosított, új szigetelt sínillesztési kialakításra tesznek javaslatot: 

▪ „low impact” szigetelt sínillesztés: 

• ragasztott, vagy ragasztás nélkül beépített sínvégbetét, 

• 5 mm-es vagy 10 mm-es sínvéghézag, 
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• sínvégbetét anyaga: Nylon66, üvegszálas polimer-kompozit, PTFE 

(politetrafluoretilén), 

• lengő- vagy ikeraljas illesztés, 4 vagy 6 lyukú hevederrel, 

• a ragasztott-szigetelt sínillesztés preferált a normál szigetelt sínil-

lesztéshez viszonyítva (kisebb hézag, alacsonyabb dinamikus 

(ütő)hatás), 

• alacsonyabb értékű vágánymerevség esetén alacsonyabb a kerék-

sín érintkezési dinamikus (ütő)hatás, amit a heveder hossza nem be-

folyásol, 

• minél merevebb a sínvégbetét (azaz pl. üvegszálas polimer-kompo-

zit), annál alacsonyabb a dinamikus ütőhatás, 

• ikeraljas illesztés esetén jelentősen megnő a dinamikus ütőhatás, 

▪ „non-ratchetting” szigetelt sínillesztés. 

– Elshukri (2015a) [96] és Elshukri (2016a) [97] cikkekben egy ún. „Block-on Ring Rig” 

szerkezetet alkalmaztak, amely egy villamos géppel hajtott, szíjas erőátvitelű, normálerővel 

(magas súrlódást és kerékmegcsúszást szimulálva) is terhelni képes szerkezet. Ezzel több-

féle sínvégbetét anyagot vizsgáltak: Nylon 12, Nylon 66, Nylon 66a, üvegszálas polimer-

kompozit, valamint fenolgyanta kötésű anyag. A csúszási sebességek 1,5 m/s, 3,3 m/s és 

7,2 m/s értékűek voltak három terhelési értéken: 10 N, 30 N és 50 N, száraz és vizes körül-

mények esetén. Minden termoplasztikus sínvégbetét anyag megolvadt a terhelések közben, 

valamint a száraz körülményeknél megnövekedett a terhelőerő. A termoplasztikus anyagok 

kopási ellenállás értékei javultak vizes vizsgálati körülmények esetén, a Nylon 66 kivételé-

vel. A hőre keményedő anyagok esetén semelyik nem olvadt meg a vizsgálatok során. Az 

üvegszálas polimer-kompozit anyagú sínvégbetétek magas kopási ellenállással rendelkez-

tek. A vizsgált anyagokból a legjobb eredményeket az üvegszálas polimer-kompozit adta. 

– Mandal és Dhanasekar (2013a) [133] és Mandal (2017a) [138] ragasztás nélküli szigetelt 

sínillesztéseket vizsgáltak véges elemes modellezéssel 5 mm-es és 10 mm-es sínvégbetét-

tel. A kiadódott eredmények (plasztikus alakváltozás, von-Mises feszültségek, deformációk 

szempontjából) alapján minden esetben az 5 mm-es kialakítás alkalmazása volt a kedve-

zőbb. A ragasztás nélküli szigetelt sínillesztések helyett a jobb mechanikiai viselkedés (me-

revség, kialakuló feszültségek, alakváltozás) miatt a ragasztott-szigetelt megoldást javasol-

ják. 
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– Sandström és Ekberg (2009a) [171] véges elemes modellezéssel kimutatták, hogy ameny-

nyiben a sínvégbetét méretét 4 mm-ről 8 mm-re növelik, az effektív nyúlás értéke 

12-15%-kal emelkedik, a plasztikus zóna mélysége pedig 20-30%-kal nő. 

– Zong et al. (2013b) [204] 6 helyszínen végzett 500 napos vasúti pályás teszt alapján – ame-

lyek során a sínvégek közötti hézagot és a sínvégbetétet, valamint a vágánygeometriát vizs-

gálták – kimutatták, hogy jelentős csökkenés tapasztalható mind a 7, mind a 9 mm-es kez-

deti vastagságú sínvégbetét esetén. Extrém példaként megemlíthető, hogy az egyik helyszí-

nen a 9 mm vastag sínvégbetéttel szerelt sínillesztés közel 1 év alatt majdnem 3 mm-es 

csökkenést mutatott a sínfejnél. A többi esetben 0,5-1 mm-rel csökkent ez az érték az 

500 napos megfigyelési időszak alatt. 

– Chen és Kuang (2002a) [83] véges elemes modellezéssel vizsgáltak szigetelt sínillesztése-

ket (ragasztás nélkülieket). Különböző sínvégbetét anyagokat vettek figyelembe: üvegszá-

las polimer-kompozit, politetrafluoretilén, valamint Nylon-66. A sínillesztés bizonyíthatóan 

befolyásolja a kerék-sín érintkezési feszültségeket és a feszültség-eloszlásokat. A hagyo-

mányos Hertz-féle érintkezési modell nem alkalmas ennek az elemzésére. Eredményként 

azt kapták, hogy a magasabb Young-modulussal rendelkező (pl. üvegszálas polimer-kom-

pozit anyagú) sínvégbetétek sokkal egyenletesebb feszültség-eloszlást eredményeznek ke-

rékáthaladáskor. Az alacsonyabb Young-modulusú (pl. Nylon-66, vagy politetrafluoretién 

anyagú) sínvégbetét esetén magasabb csúcsértékű nyírófeszültségek ébrednek a szigetelt 

sínillesztés-sín érintkezési felületnél. Az ilyen magas nyírófeszültség a sínillesztés részleges 

megnyílásához vezethet az illesztés tengelyében. 

– Mandal (2015a) [136] 3D-s véges elemes modellezéssel (Abaqus szoftverrel) vizsgált 

üvegszálas polimer-kompozit és Nylon-66 típusú sínvégbetétekkel összeállított szigetelt 

sínillesztéseket (a kalibrálást-validálást laboratóriumi vizsgálatok alapján végezték). A szi-

mulációkban 5 mm vastag sínvégbetétet, 6 lyukú hevederpárt vettek figyelembe, lengőaljas 

alátámasztási viszony esetén. Nemlineáris izotróp és kinematikus felkeményedő anyagmo-

delleket alkalmaztak a rugalmas-képlékeny viselkedés modellezésére. A végeredmény sze-

rint az üvegszálas polimer-kompozit sínvégbetét adta a jobb eredményeket, de a Nylon-66 

anyagú sínvégbetét is megfelelő volt. A maximális függőleges és von-Mises feszültségek a 

sínfej felső felülete alatt 2-3 mm-rel alakultak ki a sínillesztésnél, a maximális reziduális 

hosszirányú feszültségek pedig a sínfej felületén. A plasztikus zóna 10-12 mm-rel a sínfej 

felső felülete alatt alakult ki. 
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– Peltier és Barkan (2008a) [162] azt publikálták, hogy a ragasztóanyag elválást a heveder 

közepére helyezett nyúlásmérő bélyegekkel és a sínvégek közötti távolságmérésre beállított 

extenzométerekkel megfelelően lehet lokalizálni, azonosítani. Már kis mértékű elválás ese-

tén kimutatható a feszültség és a sínvéghézag mértékében való változás, így a tönkrementel 

előrejelezhető. 

 

„Külső” megerősítéseket lehet használni a hevederes sínillesztés magasabb hajlítási merevségé-

nek biztosításához [103], a ferde (30°-os és 45°-os) illesztések alkalmazása csökkenti a függőleges 

lehajlásokat, ezen kívül zaj- és rezgéscsökkentő hatásuk is van a merőleges illesztés-kialakítások-

hoz képest [55] [94,]. Megemlítendő, hogy a vasúti pályaüzemeltetési gyakorlatban viszont igazol-

ták, hogy a ferde illesztések nagyobb sebességeknél nem megfelelők (azaz pontosabban nem ked-

vezőbbek, mint a merőleges kialakításúak) [158]. 

A támaszelrendezés és a feltámaszkodási viszonyok befolyásolják a sínillesztések elemeiben 

(alkatrészeiben) a kialakuló feszültség-alakváltozási állapotot [119] [131] [172] [205]. 

Sokféle módszert fejlesztettek ki, amelyek alkalmasak a sínillesztések hibáinak-elváltozásainak 

detektálására, valamint a feszültség-alakváltozási állapotok meghatározására (azaz pl. ultrahangos 

vizsgálat, akuszto-elasztikus módszer, neutron diffrakciós módszer, röntgensugaras (pl. komputer-

tomográfiás) mérések, optikai szálas Bragg grating szenzorok alkalmazása) [47] [59] [60] [63] [74] 

[82] [88] [108] [115] [117] [129] [153] [157] [161] [174]. 

A sínillesztések okozta (járművek átgördülése közben kialakuló) többlet dinamikai hatások 

gyorsíthatják a romlási folyamatot [52] [53] [55] [74] [105] [117] [118] [120] [134] [137] [138] 

[155] [156] [157] [172] [198] [199] [203]. 

 

Nincs egységes vélemény azzal kapcsolatban, hogy a ragasztott-szigetelt sínillesztések pontosan 

milyen módon mennek tönkre. Például az Észak-amerikai nagy tengelyterhelésű vasutakon a ra-

gasztóanyag tönkremenetel heveder-repedéshez vezetett, míg az ausztráliai vasutakon a sínvégek-

nél a sínfej plasztikus alakváltozása a leggyakoribb tönkremeneteli mód a szigetelt sínillesztéseknél. 

Körülbelül 50.000 db szigetelt sínillesztés van az ausztráliai vasúthálózaton, az átlagos üzemi élet-

tartamuk kb. 341 millió elegytonna (30%-os variációs tényezővel). Az alacsony üzemi élettartam 

miatt a cseréjük kb. az éves karbantartás 24%-át teszik ki, ami csökkenti a hálózat kapacitását a 

sebességkorlátozások miatt. Mivel a szigetelt sínillesztések a fokozott dinamikus igénybevételek 

forrásai („ütéses gördülés” az illesztésnél), a körülöttük lévő szerkezetek gyorsabban romlanak, 

mint más vágányelemek, e miatt bármilyen a tervezésben, beépítésben és karbantartásban történő 
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javítás-fejlesztés növelni tudja a hálózat kapacitását és biztonságát a CRC FOR RAIL INNO-

VATION (2009a) alapján [89]. 

Az ARTC (Australian Rail Track Corporation) kutatás részben a nagy tengelyterhelésű pá-

lyákba beépített szigetelt sínillesztésekre fókuszált, habár az eredmények bármilyen esetre általá-

nosíthatók. A kutatás főbb eredményei a következők voltak [90]: 

– a dinamikus ütéses hatás csökkentése a sínvégbetét vastagságának csökkentésével érhető 

el, és nem a vágány merevségének módosításával, 

– a szigetelt sínillesztések sínfej részében lévő növekvő képlékeny deformációk miatti ma-

radó feszültségek kialakulását neutron diffrakcióval és nemlineáris véges elemes módszer-

rel meghatározták, és kimutatták, hogy a hézagokba begyűrődő sínfej acél és a zárlat a ke-

rekek érintkezési mechanizmusának hatása miatt van. Ez a probléma nem kezelhető kizá-

rólag magas folyáshatárú acélanyag alkalmazásával. Egy sokkal erőteljesebb megoldás mó-

dosításokat igényel az érintkezési paraméterekben, amellyel a kockázatot minimalizálni 

és/vagy megszüntetni lehet. 

– A szigetelt sínillesztések üzemi élettartamának becsléséhez szükséges modell fejlesztése és 

kidolgozása; becsült élettartam, karbantartási stratégiák. 

A Ciloglu et.al (2014) [88] irodalom eredményei azt mutatják, hogy a ragasztott-szigetelt sínil-

lesztéseknél a hevederekben kialakuló feszültségeket kb. 40%-kal lehet csökkenteni az illesztések 

elemei tervezésének fejlesztésével. A javított-fejlesztett heveder anyagának tulajdonságai tekintet-

ében azt lehetett megállapítani, hogy alacsonyabb tönkremeneteli (főként fáradási) kockázatot je-

lentenek a vasúti vágányokba beépítve. A módosított kialakítással a hevederek középső keresztmet-

szetében ébredő maximális hajlítófeszültséget 22%-kal lehetett redukálni. Bemutatták [88], hogy a 

kovácsolt, ötvözött acél anyagú hevederek kifejezetten alkalmasak a fáradási tönkremenetel kocká-

zatának csökkentésére. A cirkónia kerámia anyagú sínvégbetétek csökkentik a hevederekben éb-

redő dinamikus nyomófeszültségeket (kb. 24%-kal), valamint húzófeszültségeket (kb. 17%-kal) la-

boratóriumi vizsgálati körülmények között. Az elvégzett laborvizsgálatokkal igazolták, hogy a to-

vábbfejlesztett sínillesztés a normál kialakításhoz képest 15%-kal alacsonyabb függőleges lehajlást 

szenved, 49%-kal kedvezőbb a hevederekben kialakuló nyomó- és húzófeszültségek értéke. 

A Bandula-Heva et.al. (2013a) [59] irodalom a kerék-sín gördülési érintkezésénél vizsgálta a 

sínvégeknél kialakuló feszültségeket laboratóriumban, valamint validált 3D-s véges elemes model-

lel, amely modell figyelembe vette az anyagok nemlineáris mechanikai tulajdonságait. Egy speciá-

lis „tesztpadot” fejlesztettek ki hozzá, amelyen valós méretű vasúti kerék gördülési hatásait figyel-
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ték meg valós méretű (keresztmetszetű) vasúti sínszálakon, ezzel is figyelembe véve a valóságos-

hoz közeli érintkezési-feszültségi viszonyokat a kerék és a sínszál között. Egy különleges képelem-

zési módszert (ún. PIV, Particle Image Velocimetry) használtak a függőleges, vízszintes, valamint 

a nyírási alakváltozások meghatározására, figyelemmel kísérésére a sínvég felületén. Egyszerű nyú-

lásmérési módszert használtak a függőleges nyúlások (PIV módszerből kapott értékek) validálá-

sára. Az érintetlen, vadonatúj sínfejnél a vizsgálat után megfigyelhető volt, hogy jelentős mértékű 

plasztikus deformációt szenvedett a legelső terhelési ciklusnál – összehasonlítva a követő terhelési 

ciklusok után tapasztalhatóval. Több mint ezer mikrostrain (1000×10–6) mértékű sínfejlapulás volt 

mérhető 100 terhelési ciklust követően mind a terhelt (kb. 130,7 kN), mind terheletlen (kb. 50 kN) 

vasúti kerék figyelembevétele esetén. Mélyebb plasztikus zónát eredményezett a sínvégnél a terhelt, 

mint a terheletlen eset. A kísérleti összeállítás és a laboratóriumi vizsgálati elrendezés alkalmas volt 

a kerék-sín érintkezési problémák vizsgálatára különböző sínek és terhelési körülmények esetén. 

Elshukri (2016a) PhD értekezésében [95] és Elshukri és Lewis (2015a) [97] bemutattak egy 

olyan vizsgálat-sorozatot, ami a szigetelt sínillesztéseknél alkalmazott sínvégbetétek tulajdonsága-

inak javítására, továbbfejlesztésére irányult. A doktori értekezés célja az volt, hogy pontosítsa, meg-

határozza a csúszási kopási, csúszva gördülési kopási, „ütközési” tönkremeneteli, valamint nyomó-

igénybevétellel szembeni ellenállási tulajdonságait öt különböző anyagból készült sínvégbetétnél, 

valamint, hogy megállapítsa a különböző vizsgált sínvégbetét tulajdonságainak hatását és a kenő-

anyag alkalmazását a vasúti járműkerék által okozott igénybevételek esetén. A sínvégbetéteket hőre 

lágyuló (termoplasztikus) és hőre keményedő (ún. „thermosetting”) csoportokba lehet sorolni a hő-

vel szembeni viselkedésük alapján. Az értekezés bizonyította, hogy a szigetelt sínillesztések javít-

hatók az optimális sínvégbetét alkalmazásával. A legjobb választás az üvegszál erősítéses, epoxi 

mátrixú kompozitok lettek, mivel mind a „csúszási” igénybevétel, mind kopási ellenállási szem-

pontból jobb eredményeket mutatott alacsonyabb hőmérsékleteken. 

A Boyd et.al. (2012a) [73] konferencia-előadás a sínvég és a sínvégbetét zónájában a progresszív 

sínvég lelapulás („ratcheting”) mérési módszerét mutatta be. Egy speciális mérőpadot terveztek és 

gyártottak a kutatáshoz, ami ezen túlmenően a különböző kerék-sín érintkezési körülmények vizs-

gálatára is alkalmas. A szerzők a következő paramétereket mérték és elemezték: a függőleges nyú-

lások változása a megtámasztás nélüli sínvégen a mélység függvényében, a képlékeny deformáció 

halmozódás-növekedése, valamint a laboratóriumi mérési eredmények alapján kalibrálniuk és va-

lidálniuk kellett az alkalmazott véges elemes modelljüket. A cikk rámutat arra, hogy a megtámasz-

tatás nélküli sínvégnél (a sínvéghézag zónájában) jelentős mértékű képlékeny deformációk alakul-

tak ki minden egyes kerékáthaladás hatására, ami leginkább a kezdeti terhelési periódusban volt 
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erőteljesebben tapasztalható. A sínvég felső élén a felső „sarok” a legsérülékenyebb pont. A [73] 

cikk szerzői a sínvég lelapulás vizsgálatával foglalkoztak, kiegészítve a sínfej anyagának javításá-

val-fejlesztésével. Speciális két tárcsás mérési összeállítást készítettek, amivel különböző típusú 

(minőségű) sínacél anyagot és több, eltérő típusú sínvégbetétet lehetett tesztelni laboratóriumi kö-

rülmények között. A szerkezet gördülési és csúszva gördülési igénybevételeket képes „szimulálni”. 

A vizsgálatok eredményeinél természetesen mind a figyelembe vett sínacél, mind a sínvégbetét 

anyagszerkezeti tulajdonságai befolyásoló tényezőként szerepeltek, azaz a mérhető képlékeny de-

formációkat ezek alapján lehetett értékelni. A magasabb kategóriájú, jobb minőségű sínacél anya-

gok, valamint az üvegszál erősítéses epoxi kötésű műanyag sínvégbetétek adták az optimális meg-

oldást (a mért alacsonyabb képlékeny alakváltozások alapján). 

A Lewis et al. (2017a) [126] cikk összefoglalja az 1:1-es léptékű (valódi méretű) laboratóriumi 

vizsgálataik elvégzése során kapott eredményeket, amelyben 1-2 mm vastagságban lézersugaras 

felrakó hegesztésű („laser cladding”) sínfejeket vizsgáltak. A laboratóriumi vizsgálataiknál szigetelt 

hevederes sínillesztéseket teszteltek sínvég lelapulási és hajlító-fárasztó igénybevételek szempont-

jából. A minták kopási ellenállása kb. 78-89%-kal volt alacsonyabb, mint a normál R260-as sínacél 

esetén (referencia minta). Amennyiben a szigetelt sínillesztések mindkét oldalán (azaz mindkét 

csatlakozó sínvégnél) alkalmaztak felrakó hegesztéssel létrehozott felülelti bevonatot, a sínillesztés 

jelentősen javult sínvég lelapulás (ezzel szembeni ellenállás) szempontjából, valamint így 3-szor 

nagyobb igénybevételnek tudott ellenállni, mint a hegesztés nélküli minták. Egy martenzites he-

gesztett sínmintát is megvizsgáltak hajlító-fárasztó igénybevétellel 5 millió fárasztási ciklus alkal-

mazásával ,350 MPa-os feszültséggel (az R260-as sínacél esetében előírt érté). A hajlítási vizsgá-

latokat a sínek elektrotermikus (ET) sínhegesztési technológiájára vonatkozó UK-s (Egyesült Ki-

rálysági) szabványi előírások szerint végezték el. 

A Rathod et. al. (2012a) [166] irodalomban szintén speciális fémbevonattal ellátott síneket tesz-

teltek, a sínvégbetét közelében lévő sínacél anyagában lévő mikroszerkezeti változásokat vizsgál-

ták. Mind a kezelt, mind a kezeletlen acélanyag esetére elvégezték a méréseket optikai és pásztázó 

elektron mikroszkópos módszerekkel. A perlites fejkeményített sínacélokból készített károsodott 

szigetelt sínillesztéseket összehasonlították a felrakó hegesztéses martenzites sínacélokkal, amelyek 

közül az utóbbi esetében tapasztaltak magasabb (üzemi) élettartamot. 

A Peltier és Barkan (2009a) [163] cikk szerzői a progresszív ragasztóanyag elválást kutatták a 

ragasztott-szigetelt sínillesztések vonatkozásában. Részletesen vizsgálták a hevederek és a sínge-

rinc között a ragasztók tapadásának „megszűnési” jelenségét. A mérési eredmények azt mutatták, 

hogy a ragasztó elválás a sínvégbetét környezetéből indul ki a heveder felső, alsó, vagy mindegyik 
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élénél. Az elválás mindegyik (mind a négy) sín-heveder határfelületénél kialakulhat. Az elvált zóna 

méretével kapcsolatosan nem lehetett korrelációt meghatározni a vágánytengely felőli, vagy a külső 

oldal figyelembevételével, ellenben a bekövetkezés szempontjából különbséget lehetett tenni a la-

boratóriumi vizsgálatoknál aszerint, hogy a kötés melyik végénél következett be az elválás – viszont 

a pályába építve ennek sincs jelentősége. 

A Gallou et.al. (2018b) [103] cikk különböző megoldásokat mutatott be a szigetelt sínillesztések 

külső megerősítését illetően. A vasúti hidaknál is használt terelősínek (plusz két sínszál lekötve a 

keresztaljakra a vágánytengely felé eltolva) alkalmazása megnöveli a hajlítási merevséget, ezzel 

csökkenti a lehajlást a lengőaljas kialakítású szigetelt sínillesztéseknél. Alkalmazása javasolt, költ-

séghatékony megoldást nyújt a szigetelt sínillesztések fenntartása tekintetében. 39%-kal nagyobb 

merevségű „I profilú” gerendák használatával nagyobb mértékben csökkenti a függőleges defor-

mációkat, mint a „terelősínes” kialakítás. A robusztusabb szerkezeti kialakítással a mérhető lehaj-

lások a pályasínnek megfelelő értékre redukálhatók. Lágy vagy lágyabb alátámasztási jellemzőjű 

szigetelt sínillesztések kritikusabb eseteket jelentenek a kialakuló lehajlások és a relatív szögelfor-

dulások tekintetében. A szerkezeti megerősítés elfogadható mértékűre csökkenti a lengő sínillesztés 

teljes relatív szögelfordulását minden alátámasztási viszony esetében. A mérhető teljes relatív szög-

elfordulás és a merevség növelése között nem lineáris kapcsolat van. 

A Buggy et.al. (2016a) [74] irodalom optikai szálas Bragg szűrő szenzoros mérési módszert 

használt laboratóriumi és terepi nyúlásmérésekhez. A módszer alkalmas pl. hevederes sínillesztések 

vagy kitérő csúcssínek mérésére. A szenzor a fölötte történő vonatáthaladás közben detektálja a 

jeleket. A hevedereket illetően szabályozott körülmények között – mind laboratóriumban, mind 

vasúti pályában – vizsgálatokat hajtottak végre, amelyek során a hevedercsavarok meghúzási nyo-

matéka eltérő volt. Mindkét mérési módszer azt mutatta és igazolta, hogy a nyúlást – mint a heve-

dercsavarok meghúzási nyomatékának indikátorát – mérni lehet, és mérési idősorok wavelet alapú 

értékelési módszerrel kategorizálni lehet a meghúzási nyomatékokat. Ennek a módszernek az al-

kalmazása folyamatos monitorozási lehetőséget biztosít a vasúti vágányok elemeinek mérésére, 

mindezzel biztonsági és gazdasági előnyöket is nyújtva a jelenlegi gyakorlatot figyelembe véve. 

A Luzin et al. (2014a) [129] cikkben a neutron diffrakciós módszer alkalmazási lehetőségét pub-

likálták a szigetelt sínillesztések maradó feszültségeinek meghatározására. Neutron diffrakciós mé-

réseket végeztek a vizsgálati mintákon hossz-, kereszt- és függőleges irányokban, valamint 5 mm 

vastag szikraforgácsolt mintákon (Electric Discharge Machining – szikraforgácsolás). Régi (pályá-

ból kibontott) sínmintákon, függetlenül a terhelési körülményektől és a pályában való fekvésidőtől, 

a feszültségeloszlás mélységi profiljaiban hasonlóságot lehetett felfedezni. 
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A Stephen et al. (2018a) [174] folyóirat cikkben ragasztott-szigetelt sínillesztések ultrahangos 

mérés alapú állapot monitorozását használták dinamikus nyírási terhelés alkalmazása közben. A 

módszerrel figyelemmel lehet kísérni a ragasztott felületet (ragasztási határfelületet), azaz azt a 

részt, ami kulcsfontosságú tönkremeneteli hely a ragasztott-szigetelt sínillesztéseknél. Ehhez nor-

mál beesésű hosszirányú ultrahang hullámot használtak. Az eredmények szerint az ultrahangos 

módszer alkalmas a ragasztott-szigetelt sínillesztések állapotának ellenőrzésére. 

A Nicoli et al. (2011a) [154] cikkben laboratóriumi vizsgálatokat végeztek el ragasztott-szigetelt 

sínillesztéshez használható több, különböző ragasztóanyagon. A szerzők elsősorban hagyományos, 

normál ragasztóanyag vizsgálatokat (statikus húzóvizsgálatok egy nyírási síkú – egyszerű átlapolá-

sos kötés – kezeletlen és öregített próbatesteken a látszólagos nyírószilárdság meghatározására, két-

konzolos próbatesteken végzett „szétfeszítés” vizsgálatok öregített próbatesteken a kritikus ener-

giafelszabadulási ráta megállapítására, valamint ékkel való „szétfeszítés” vizsgálatok a tartósság 

mérésére) hajtottak végre a ragasztott-szigetelt sínillesztések megfelelőségének meghatározására. 

A különböző vizsgálatok nem voltak hivatottak javaslatot adni a ragasztóanyag, szigetelő lepel 

(paplan) és felületkezelés alkalmazásával, azok kombinációjával kapcsolatosan, azaz, hogy melyik 

az a kombináció, amelyik a lehető legjobb teljesítményt tudja/tudná biztosítani a beépített sínillesz-

tés esetében. Ennek ellenére megállapították, hogy a vizsgált nyolc típusú ragasztóanyagból (két 

típust szigetelt sínillesztésekhez alkalmaznak, hat másik típust pedig nagy ragasztógyártók készí-

tettek; ezekből hét típus epoxi, egy típus pedig akrilgyanta) az egyik típusú (a cikk szerint a D tí-

pusú) ragasztóanyag esetében volt tapasztalható a legjobb látszólagos nyírószilárdság egyszerű át-

lapolásos kötést vizsgálva, habár egyéb paraméterek tekintetében nem tudta a legjobb értékeket 

nyújtani. A cikkből csak annyi volt kideríthető, hogy a D típusú ragasztó az egyik a nagy ragasztó-

gyártók által készítettek közül, de azt nem publikálták, hogy epoxi vagy akrilgyanta volt-e. 

 

A feldolgozott irodalmakban 2D-s és 3D-s véges elemes (FEM) modelleket használtak statikus, 

vagy dinamikus terhelési esetekre. A szimulációkban figyelembe vették a sínvégbetét sínacéltól 

különböző anyagát, a ragasztóanyagok eltérő viselkedését, és a hevedercsavarok meghúzási nyo-

matékát. A számítások során az illesztési aljak alátámasztási körülményeit (rossz és megfelelő alá-

támasztás), valamint a sínvégeknél kialakuló sínacél megfolyást, illetve a feszültségi csúcsok helyét 

is elemezték. A sínvégeknél kialakuló magassági lépcsők hatását is vizsgálták. Az alkalmazott 

szoftverek általában az ABAQUS és az ANSYS voltak, melyekkel a különböző szerkezeti elemek-

ben kialakuló feszültségeket és alakváltozásokat modellezték. A releváns megállapítások az aláb-

biakban olvashatók a FEM modellezéssel kapcsolatban: 
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– A sínfejen a maximális függőleges hatás a statikus érintkezési erő körülbelül 2,6-szorosa 

[188]. A tengelyterhelés növekedése a dinamikus terhelés növekedéséhez vezet: maximális 

von Mises-féle effektív feszültség, maximális nyírási feszültség és maximális effektív kép-

lékeny deformáció. A vonatok sebessége viszonylag kis hatással van a dinamikus terhelésre 

[188]. 

– A sínek hevederes kötésének régióiban a kerék és a sín kölcsönhatása nagyon bonyolult 

lehet. A véges elemes modellezésben fontos, jövőbeni előrelépést jelentene, hogy a csavar 

és csavarfuratok mely hatásai jelentősek, mert amikor a szerelvény áthalad a kötésen, a csa-

varok érintkezhetnek a furatok széleivel. A csavarok, vagy kopott hevederek rögzítő nyo-

matékainak hatásait szintén figyelembe kellene venni – ezek gyakran előfordulnak a pályá-

ban [188]. 

– A sín és a kerék között kialakuló érintkezési erők, feszültségek és alakváltozások nagyobb 

befolyással bírnak a magasságkülönbség hatására kialakuló hibákra, mint a szerelvény se-

bessége és a tengelyterhelés. Az eredmények azt igazolják, hogy a vonatsebesség nagyobb 

hatást gyakorol az érintkezési erőkre, feszültségekre és alakváltozásokra, mint a tengelyter-

helés [75] – ez érdekes ténymegállapítás, összehasonlítva a [188]-as cikk hasonló eredmé-

nyét tekintve, mert látszólag egymásnak ellentmondó eredmények. 

– A keresztalj méretének növelésével némileg csökkenthető a maximális feszültség a ragasz-

tóanyagban. A hevederes kötés hosszának növelése csökkenti a maximális nyírófeszültsé-

get, de növeli a héjfeszültség értékét. A hevederek vastagságának növelése jelentősen nö-

veli a maximális feszültségeket. A kerék mozgatása a heveder középpontjától a középvo-

nalon kívüli (külpontos) területek felé, kisebb maximális elmozdulásokat és hasonló maxi-

mális feszültségeket eredményez, a maximális húzó-héjfeszültség helyét ”átcsoporto-

sítva/áthelyezve” a heveder végéről a heveder középpontjába [110]. 

– A ”P0/k” terhelés alatt kezdetben előfordul a képlékeny alakváltozás, de a sínfej anyagának 

nincs fokozódó halmozott sérülése az ezt követő kerékáthaladáskor [134]. 

– A képlékeny zóna mélysége körülbelül 8 mm a szigetelt kötésen, a sínfej felső felülete alatt, 

az alap-felületi rétegben. A képlékeny zóna a sín végétől, hosszirányban 2-3 mm-re terjed-

het ki [134]. 

– A Yang et al. (2018a) [198] cikk szerzői dinamikus igénybevételek modellezését végezték 

3D-s FEM szoftverben. Figyelembe vették a kerék-sín valóságoshoz közeli érintkezési kap-

csolatát. A szimulációkat korábbi vasúti pályás mérésekkel validálták. Hagyományos és 

bilineáris elasztoplasztikus anyagmodellt is figyelembe vettek a modellezéseknél. Minden 
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egyes futtatás eredményeként a kerék-sín érintkezési geometria (mintázat) a feszültségme-

zők és trajektóriák, a mikrocsúszások megoszlása, a sínfejben kialakult rezgésekkel kap-

csolatos paraméterek adódtak. 

– Az El-Sayed et al. (2018a) [94] cikk 3D-s FEM szimulációkkal igazolta, hogy amennyiben 

a 65 kN-os kerékterhelés helyett 110 kN-t veszünk figyelembe, az első kerékáthaladásnál a 

von Mises-féle feszültség 6,54%-kal, a maximális egyenértékű képlékeny nyúlás 38,33%-

kal nő. A súrlódási tényező jelentős befolyással bír a kialakuló feszültség-koncentrációkra, 

valamint a képlékeny deformációkra. Amennyiben 0,1-ről 0,5-re nő a súrlódási tényező, a 

maximális von Mises-féle feszültség 34%-kal, míg a nyúlások 280%-kal növekednek a sín-

fej felső felületén, a sínkorona környezetében, habár az alsóbb-mélyebb zónákban ez a hatás 

arányaiban jellemzően kisebb. A feszültségek-nyúlások tekintetében, valamint a sínillesztés 

avulása-tönkremenetele szempontjából az optimális illesztési szöget 85°-ban határozták 

meg. Az optimális „sínvég-lekerekítést” ℓ=55 mm és d=1 mm-ben (hosszirányú és mély-

ségi „tangenshosszak”) javasolták. 

– A Wondimu et al. (2019a) [189] cikkben 3D-s véges elemes modelleket építettek ikeraljas, 

közel ikeraljas és lengő sínillesztések szimulációjára, 4 lyukú acélhevederrel. Statikus ter-

helés esetén a lengő sínillesztésekben jelentősen nagyobb függőleges alakváltozás és a sín-

végeknél a sínfej felső részében (lekerekítésnél) magasabb von Mises feszültség alakult ki, 

mint a másik két megtámasztási viszonynál, ellenben a sínvéghez közelebbi síngerinc fu-

ratnál alacsonyabb húzófeszültségek ébredtek lengő illesztéses elrendezésnél a másikakhoz 

viszonyítva. Amikor dinamikus tengelyáthaladásokat vizsgáltak 70 és 12 km/h sebességek 

esetén, a kerék-sín érintkezésében kialakuló maximális kontakt feszültségek, valamint a 

síngerincfuratoknál és a sínfej felső részében (lekerekítésnél) közel azonos feszültségérté-

kek adódtak a két sebességnél, ellenben a sínvégek függőleges lehajlása szignifikánsan kü-

lönbözött (értelemszerűen a 70 km/h esetén volt jelentősebb). A dinamikus terhelést csak 

egyféle alátámasztási esetre vizsgálták (viszont a cikk képi és szöveges leírásos részéből 

nem derült ki egyértelműen, hogy melyik esetre). Ajánlásként az ikeraljas kialakítású heve-

deres sínillesztések alkalmazását javasolták a kedvezőbb kiadódó eredmények alapján. 
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3.2.3. Szakirodalomkutatási eredmények a szabványi előírások tekintetében 

Az alábbiakban részletezem a relevéns eredményeket a szabványok, előírások és utasítások te-

kintetében. 

A szigetelő sínvégbetét részére sínfűrésszel, vagy gyors vágóval 4 mm-es hézagot kell kialakí-

tani. (P.C.W. helyszíni ragasztású szigetelt sínillesztés kivitele) [142]. 

A sínvágás során a szigetelő sínvégbetét részére a következő utasítás követése ajánlott: a 

4 mm-es hézag biztosítása érdekében gyorsvágóval való vágás hőmérsékleti és technológiai fel-

tételeinek kiegészítése. Sorjázás, sínvégek 1×45 fokban való leélezése, fémhulladék eltávolítása 

(Az MT „S” ragasztott-szigetelt gyorskötésekhez kiadott MÁV Utasítás) [145]. A szigetelt sínil-

lesztéseknél a sínvégbetét nem lóghat túl a sínprofil peremén, illetve nem lehet mélyebben, mint 

0,5-0,5 mm a sínfejnél és 1,0-1,0 mm a síngerincnél és síntalpnál. (AS 1085.12:2002) [173]. 

A Rail CRC Project 75 javasolja a sínvégbetét vastagságának 8,5 mm-ről 5 mm-re történő csök-

kentését, amit a gyártásnál elfogadva alkalmaznak [89]. A ragaszott-szigetelt sínillesztések gyártá-

sával és szállításával kapcsolatos specifikációkat tartalmazó műszaki előírás szerint a sínvégbetét 

vastagságának 6 mm +1 mm/-0 mm-nek kell lennie minden sínprofilhoz értendően, a kopott sínből 

gyártott ragasztott-szigetelt sínillesztéseknél a sínvégbetétet a kopott sínprofilhoz kell igazítani 

[165]. A gyárilag készített ragasztott-szigetelt sínillesztések gyártásával és vizsgálatával kapcsola-

tos előírásokkal foglalkozó műszaki előírás szerint a sínvégbetét méretének az AS 1085.12 szab-

vány szerintinek kell lennie. A vastagsági méret 6 mm +1/-0 mm [57]. 

A helyszínen készített ragasztott-szigetelt sínillesztések és alkatrészeik szállításával kapcsolatos 

műszaki előírás szerint a sínillesztésben a legnagyobb hőerő hatására max. 3,0 mm-re nyílhat meg 

a hézag, azaz ennyit mozdulhat el relatív módon a két sínvég hosszirányban egymástól [58]. 

A lépcső a sínfej acélanyagának, valamint a sínvégbetét anyagának (általában nylon) eltérő ru-

galmas viselkedése (Young-modulus), valamint a két anyag közötti érintkezés típusa miatt alakul 

ki. A lépcső minimalizálása érdekében merevebb anyag szükséges sínvégbetétnek, kerámia betéttel 

kísérleteztek az ARTC-nél (Australian Rail Track Corporation), sajnos eredménytelenül, habár a 

sínacél és a cirkónia hasonló Young-modulussal rendelkezik: kb. 190…240 GPa [89]. 

P.C.W. helyszíni ragasztású szigetelt sínillesztés (3.2.1. ábra) készítésnél, a ragasztott kötés be-

építéséhez alkalmazott 2 komponensű ragasztóanyag használatakor +20 °C-on a megszilárdulási 

idő min. 1,5 óra [142]. 
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3.2.1. ábra: P.C. Wagner típusú ragasztott-szigetelt illesztés [176] 

 

Az elemzett szabványokban, technológiai utasításokban, műszaki előírásokban általában epoxi 

ragasztót használtak-használnak a ragasztott-szigetelt hevederes kötések elkészítéséhez. Amennyi-

ben a sínhőmérséklet +15 °C és +23 (20) °C között van, akkor a vágás utáni hézagcsökkenés esetén 

a ragasztáshoz szükséges hézagot újabb sínvágással is elő lehet állítani. +23 (20) °C-nál magasabb 

sínhőmérsékleten ez csak akkor végezhető el, ha a semleges hőmérséklet ismert és a vágott több-

lethézag miatt a vágány semleges hőmérséklete nem emelkedik +23 (20) °C fölé. A semleges hő-

mérsékleti zóna +15 °C és +23 °C, illetve a 48-as rendszerű síneknél +15 °C és 20 °C (Előírások a 

GTI és P.C.W. ragasztott-szigetelt sínillesztéshez) [142]. 

Az MT „S” ragasztott-szigetelt gyorskötésekhez kiadott MÁV Utasítás tartalmaz egy technoló-

giai utasítást, melyben meghatározzák, hogy a hevederek felrakásának és a hevedercsavarok folya-

matos, de változó sorrendben való meghúzásának, 2-5-1-4-6-3 kézi, vagy gépi nyomatékkulccsal, 

1800 Nm-es nyomatékkal kell történnie [145]. 

A GTI ragasztott-szigetelt sínillesztés (3.2.2. ábra) kivitelezése során mindkét végén menetes, 

10.9 minőségű nagyszilárdságú csavarokat kell használni [142]. 
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3.2.2. ábra: GTI típusú ragasztott-szigetelt illesztés [176] 

 

A P.C.W. helyszíni ragasztású szigetelt sínillesztés kivitele során a hevedercsavarokat középtől 

kiindulva, váltakozva 500 Nm csavaró nyomatékkal kell meghúzni. A ragasztóanyag kötésének 

időtartama 1 óra. 1 óra elteltével a hevedercsavarokat 850 Nm csavaró nyomatékkal kell utánhúzni 

[142]. 

Nagyszilárdságú csavar esetén csavarbiztosító gyűrű nem használható. A nagyszilárdságú heve-

dercsavar anyát olyan nyomatékkal kell meghúzni, hogy az alátét a hevederbe kissé benyomódjon, 

azaz kb. 400 Nm-rel [146]. 

A GTI és P. C. Wagner ragasztott-szigetelt sínillesztésekre vonatkozó előírásban leírtak szerint 

a szigetelt illesztés 60 cm aljtávolság esetén alakítható ki, és az aljtávolság közepére kell kerülnie. 

A sínillesztéstől jobbra és balra 50-50 m hosszban lehetőleg bordás acél alátétlemezes sínleerősítést 

kell alkalmazni [142]. Az MT „S” ragasztott-szigetelt gyorskötésekhez kiadott MÁV Utasítás tar-

talmaz egy technológiai utasítást, melyben az a típusú kikötés, csak 60 cm-es aljkiosztás mellett 

alkalmazható, az aljtávolság közepén [145]. 

A MÁVSZ 2953:2001 szabvány az 54 rendszerű 6 lyukú, 900 mm hosszú műanyag (polimer-

kompozit) heveder műszaki és minőségi követelményeiben az 54 rendszerű hevederes vágányok-

ban szigetelt sínillesztéshez, lengő és ikeraljas alátámasztásnál korlátozás nélküli alkalmazást tesz 

lehetővé. A szigetelt sínillesztésnél szükséges aljtávolságot 560 mm értékűre írja elő [142]. Az 

MTH-AP típusú polimer-kompozit hevedercsalád műszaki, minőségi információi, szállítási követel-

mények és feltételek c. előírás a MÁV 48, UIC 54, UIC 60, R65 rendszerű 4 és 6 lyukú, ill. a 650 



 

 
  

 42 

Németh Attila 

doktori értekezés 

A polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések 

alkalmazásának vizsgálata hézagnélküli vasúti vágányokban 

mm, 900 mm hosszú műanyag heveder műszaki és minőségi követelményeit, valamint ezekkel ki-

alakított szigetelt sínillesztés alkalmazási feltételeit tartalmazza. A MÁV 48, UIC 54, UIC 60 és 

R65 (mindegyiknél a saját rendszerrel kompatibilis) rendszerű hevederes vágányokban szigetelt 

sínillesztéshez, 900 mm lengő és 650 mm ikeraljas alátámasztás korlátozás nélkül alkalmazható 

[149]. 

A GTI és P. C. Wagner ragasztott-szigetelt sínillesztéshez tartozó előírásában, a GTI kivitelű 

ragasztott-szigetelt sínillesztés villamos ellenállásának értékére, száraz fapallóra helyezett állapot-

ban mérve 10 kOhm-nál kisebb értéket nem engedélyez [142]. Az AS 1085.12:2002 szabvány a 

szigetelt sínillesztésekre vonatkozó előírásokat tartalmazza, melyben előírja, hogy az 500 V-os 

egyenáramú szigetelés vizsgáló műszerrel az elektromos ellenállást meg kell mérni a sínek, mind-

egyik heveder és a sínek, mindegyik hevedercsavar vagy önzáró kötőelem és a sínek között [173]. 

Előzetesen megállapították, hogy a felületi ellenállás nem egyértelmű anyagi jellemző, semmi-

lyen elektróda elrendezéssel nem tudták kiküszöbölni, hogy a felületen kívül az anyag belsejében 

is folyjék áram. A felületi ellenállásra igen nagy hatással vannak a külső tényezők. Erősen függ az 

anyag hőmérsékletétől, a felület állapotától, tisztaságától, a környező levegő nedvességtartalmától. 

Ezért csak gondosan megtisztított, szárított felületen lehet mérni, a levegő 65±5% relatív nedves-

ségtartalma mellett. A vonatkozó szabvány szerint felületi ellenálláson a szigetelőanyagra fektetett 

2 db 100 mm hosszúságú, egymástól 10 mm távolságra levő párhuzamos elektróda között mért 

ellenállásértéket értjük. A vizsgálat során, hogy a mért ellenállás értéke kisebb legyen, egymáshoz 

közelebbi és hosszabb elektródcsíkokat alkalmaztak. A jobb összehasonlíthatóság érdekében a min-

tákat mérés előtt alkohollal lemosták és megszárították. Minden egyes hevederen 4 helyen végezték 

el a mérést [69]. Az ETA-01-01 műszaki előírás a gyárilag készített ragasztott-szigetelt sínilleszté-

sek gyártásával és vizsgálatával kapcsolatos előírásokkal foglalkozik, melyben leírtak szerint a 

sínillesztésnek min. 1 MΩ-os elektromos szigetelést kell biztosítania mind a sín-sín, mind a sín-

heveder kapcsolat esetén [57]. Az ETA-01-03 műszaki előírás a helyszínen készített ragasztott-szi-

getelt sínillesztések és alkatrészeik szállításával kapcsolatos előírásokkal foglalkozik. A műszaki 

leírásban meghatározzák, hogy a szigetelt illesztést nem megfelelőnek kell minősíteni, amennyiben 

a hosszirányú hézag-megnyílás nagyobb mint 3,0 mm, vagy az elektromos ellenállás kevesebb mint 

1 MΩ (500 V-os egyenáramú szigetelésvizsgálót alkalmazva) [58]. 

A 07.09.26 számú Műszaki szállítási feltételek a szigetelt sínillesztésekkel kapcsolatos előírá-

sokban a szigetelési ellenállás mérése során az ellenállást szobahőmérsékleten kell mérni. 

1000 V-os egyenáramnál a minimum ellenállás 30 MΩ. Az átütési szilárdság vizsgálata esetén a 
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vizsgálati feszültség 4000 V, váltóáram, 50 Hz. A feszültséget 1 percig kell tartania a sínillesztésnek 

[159]. 

A ferde szigetelt kötés alkalmazása a tapasztalatok alapján nem javasolt, melynek okai a sínfej 

kivölgyelődés, kitörések, korai tönkremenetel. Ellenben pozitív példa a Linzben (Voestalpine) 40 t 

tengelyterhelésnél és Vmax = 25 km/óra sebességnél a ferde szigetelt kötések kialakítása, melyek 

nagyon jónak bizonyultak [158]. Egy új, kisebb dinamikus terhelést (ütést) generáló szigetelt sínil-

lesztést fejlesztettek ki, amely több átgördült elegytonna elviselésére alkalmas, mint a jelenleg ter-

vezettek. 250 db ferde illesztésű szigetelt sínillesztést építettek be 2013-ban ígéretes eredmények-

kel. 400 db szigetelt sínillesztést követnek figyelemmel a pályában, az értékekből néhány különös 

eredményt lehetett meghatározni. A kisebb szögű ferde szigetelt sínillesztések hatékonyak, az élet-

tartamuk kb. 1,5 milliárd elegytonna [168]. 

Mind a merőleges, mind a kisebb szögben kialakított illesztési felületű ragasztott-szigetelt sínil-

lesztések megtalálhatók Dél-Afrikában a nagy tengelyterhelésű vasútvonalakon. A beszállító, a 

VAE South Africa, gyárilag szerelt ragasztott-szigetelt illesztéseket kínál mind merőleges, mind fer-

deszögű illesztéssel, ellenben pályába csak a merőleges illesztésű szerelhető be. Dél-Afrikában az 

új fejlesztésű, tesztelés alatt álló szigetelt sínillesztés neve „IVG joint”, és ferdeszögű illesztéses 

kialakítású a CRC FOR RAIL INNOVATION (2009a) szakirodalom alapján [89]. 
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4. HEVEDERES SÍNILLESZTÉSEK LABORATÓRIUMI 

VIZSGÁLATAI 

4.1. Alkalmazási körülmények előzetes meghatározása 

A hazai (magyarországi) körülmények között – új építések és rehabilitációk, valamint felújítások 

szempontjából – a polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések alkalmazása há-

rom sínrendszer (sínprofil) esetén jöhet szóba: 

− MÁV 48: ezen belül 48,3 kg/m és 48,5 kg/m, 

− 54E1: 54,43 kg/m (sínprofil neve másként: UIC 54), 

− 60E1: 60,21 kg/m (sínprofil neve másként: UIC 60). 

 

A megfelelő sínanyag és sínszelvény (sínrendszer) választásával kapcsolatosan az alábbi szem-

pontok fontosak [20] [101]: 

– a sínrendszer esetén 

o a tervezési sebesség, 

o a forgalmi terhelés, 

o függőleges tengelyterhelés, valamint 

o az LCC (Life Cycle Costs), azaz az élettartam költségek, 

– a sínminőség esetén 

o az ívsugár mértéke. 

A két fő szempont a sínminőség és sínrendszer kiválasztásánál az, hogy a vonali igénybevéte-

leknek a sín(szelvény), mint hajlított-nyírt tartó megfeleljen, valamint a kopásellenállása és a gör-

dülő érintkezési fáradási sínhibák kialakulásával szembeni ellenállása elégséges legyen. A megfe-

lelő anyagú és nagyobb sínszelvények előnye, hogy kisebb igénybevétel és ennek megfelelően ki-

sebb belső feszültség keletkezik bennük azonos terhelés esetén [20] [177]. 

Jelen kutatási munkám tárgyát képező polimer-kompozit hevederek MTH-AP típusúak (orosz, 

Apatech gyártmányúak). Az MTH-AP típusú polimer-kompozit hevedercsaládban a MÁV 48, 

UIC 54, UIC 60, R65 rendszerű 4 és 6 lyukú, ill. a 650 mm, 900 mm hosszú műanyag hevederek 

tartoznak [149]. 
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A Széchenyi István Egyetem (2012a) [177] irodalommal is összhangban az alábbi előzetes al-

kalmazási körülményeket határoztam meg [20]: 

– a polimer-kompozit ragasztott-szigetelt sínillesztés viselkedése, élettartama erősen függ az 

elkészítés pontosságától. Szereléskor a sínvég és a sínvégbetét között hézag egyik oldalról 

sem engedhető meg. 

– A csak vastag rétegben használható ragasztó típusok nem alkalmasak a sínvégbetét sínvég-

hez történő rögzítésére, mert a vastag réteg viszonylag alacsony fárasztási ismétlési szám 

után a forgalom hatására kinyomódik, kinyomódhat (Megjegyzés: a síngerinc és a hevede-

rek furatkiosztásából adódóan 0-2 mm-es az alkalmazható ragasztóanyag vastagság. Ideá-

lis, ha a 0 mm-hez közeli ez az érték. Ez nem szerkezeti ragasztás, a célja csak a pozícioná-

lás). E miatt a sínfejnél hézag alakul ki, nő a kötés hevedereinek átgördülő kerekek alatti 

hajlítási igénybevétele, amely előbb-utóbb a heveder(ek) repedéséhez vezethet. A sínvég-

betétek felragasztására nagyon vékony rétegben felhordható ragasztót kell alkalmazni. 

– A polimer-kompozit hevederek felületi kialakítása tekintetében fokozott figyelemmel kell 

lenni, mert a lakkozott és/vagy valamilyen felületi bevonattal rendelkező hevederekhez a 

ragasztóanyag esetleg nem tud kellőképpen tapadni. 

– A hevedernek pontosan, megadott tűréshatárokon belül kell illeszkednie a sín hevederkamrá-

jához (sínfej-síngerinc, síngerinc-síntalp érintkezési helyeken és a síngerincen is). 

– A hevedercsavarok meghúzási nyomatéka az MTH-AP kötésekben alkalmazott hevederek-

nél a vonatkozó MÁV-Thermit Kft.-s műszaki-szállítási követelmények és feltételek té-

májú előírásban nincs konkrét értékkel rögzítve [149], ezt meg kell pontosan határozni. 

– A kötés alátámasztási kialakítása még pontosítandó (lengő-, ikeraljas, szélesaljas, stb.). 

– A kötés hevedereinek igénybevétele miatt fontos, hogy az illesztéssel szomszédos 

min. 3-3 db alj nagyon gondosan alávert legyen, vaksüppedés nem engedhető meg. 

– A 2011-ben, majd ezt követően a 2016-ban vasúti pályába beépített kísérleti polimer-kom-

pozit hevederes ragasztott-szigetelt kötések viselkedését fokozott figyelemmel kell kísérni. 

A heveder alsó részén, középen szemmel is jól látható elfehéredés megjelenése a heveder-

repedés közeli kialakulását valószínűsíti. A hevederen kialakuló repedést nem követi hirte-

len törés, az a teher ismétlődésével lassan növekszik. A repedt hevedert cserélni kell. 

– Az MTH-AP típusú ragasztott-szigetelt hevederes sínillesztések esetén az alkalmazható sta-

tikus tengelyterhelés előreláthatólag 225 kN, az alkalmazható sebesség előreláthatólag 

120…160 km/h. 
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– A beépítésnél betartandó sínhőmérsékletek egyrészt a MÁV D.12/H utasítás [148] szerint 

veendők figyelembe, másrészt ezek pontosítandók a 2015-2017. évi MÁV K+F kutatás 

eredményeivel [23], a részleteket ld. jelen doktori disszertációban. 

– A hézagnélküli vágány feszültségmentesítését a MÁV D.12/H utasítás [148] szerint kell 

elvégezni. 

– A kapcsolószereket, és azok tulajdonságait, paramétereit a MÁV D.12/H utasítás [148] sze-

rint kell megválasztani. 

– Az MTH-AP ragasztott-szigetelt hevederes sínillesztések alkalmazási körülményeit és kö-

vetelményeit külön meg kell határozni, amennyiben gyárilag összeszerelt és helyszíni ösz-

szeállítású kötés is készül felhasználásukkal. 

– A hevedercsavarok nagy szilárdságúak, minőségüknek min. 10.9-nek kell lennie. 

– A sínvégek vágási síkja függőleges legyen, és merőleges a sín hossztengelyére. 

– Esetlegesen felmerül az edzett fejű, vagy prémium sínek alkalmazása a kötések sínjeinél, 

illetve a sínvégek adott lemunkálási profillal való kialakítása. 

4.2. Laboratóriumi vizsgálati paraméterek előzetes meghatározása 

Jelenleg nem létezik – tudomásom szerint – érvényes szabvány, műszaki előírás a polimer-kom-

pozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztésekre vonatkozóan. Az acélhevederes ragasztott-szi-

getelt sínillesztések laboratóriumi vizsgálatához használható a 2010-es CEN/CENELEC szabvány 

tervezet [80] előírásai és paraméterei iránymutatásként szolgáltak. Az AS 1085.12:2002 [173], va-

lamint a 2013-as ÖBB szabvány [159] húzó- és hajlítóvizsgálatra vonatkozó előírásait a laboratóri-

umi lehetőségeink és a rendelkezésre álló felszerelések miatt nem tudtam alkalmazni. 

A laboratóriumi vizsgálati paramétereket az alábbi szabvány és utasítás szerint határoztam meg, 

amelyek a következő fejezetekben részletezésre kerülnek: 

– húzóvizsgálat T=90 °C hőmérséklet-változás esetében D.12/H. Utasítás szerint [148], 

– húzóvizsgálat T=50 °C hőmérséklet-változás esetében CEN/CENELEC WG18/DG11 

[80] szerint, 

– hajlítóvizsgálat a CEN/CENELEC WG18/DG11 [80] szerint, 

− elektromos szigetelési ellenállás mérés (nem képezte doktori kutatásom tárgyát). 
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4.3. Az alkalmazandó ragasztóanyag típusának kiválasztása 

A kutatás későbbi sikeressége érdekében, első alkalommal 27 db ragasztott próbatestet (amelyek 

150-200 mm hosszú sínekből, és a két oldalára ragasztott 1-1 db körülbelül 300-400 mm hosszú-

ságú hevederdarabokból álltak) vizsgáltam meg. A próbakötéseket a MÁV-Thermit Kft. készítette 

el számomra. A vizsgálati elrendezéseket a 4.3.1. ábrák szemléltetik. 

  

4.3.1. ábra: Vizsgálati elrendezés húzó (bal ábra) -, illetve nyomóvizsgálat (jobb ábra) esetében 

A ragasztóanyag nyírási vizsgálata 8 különböző típusú ragasztóanyaggal (5-ös és 7-es típusnál 

ugyan azt a ragasztóanyagot használtam) elkészített 16 db próbatesten történt. A próbadarabok kö-

zül 11 mintadarab tönkrement, mert a hevedercsavarok leszerelésekor a ragasztóanyag elengedett, 

nem tapadt meg kellő mértékben a heveder felületén (a hevederek felületének lecsiszolása nem 

történt meg). A felhasznált ragasztóanyagok típusát (a termékmegnevezés nélkül) a 4.3.1. táblázat 

mutatja. 

A második alkalommal elkészített 27 db próbatest összeállításakor – az előző vizsgálathoz ké-

pest – a polimer-kompozit hevederek felületét precízebben előkészítették (a fényes, fólia-szerű felső 

felületet lecsiszolták/lemunkálták a MÁV-Thermit Kft munkatársai, kivéve a 6. és 7. jelű próbates-

tek esetében) a jobb ragasztóanyag tapadás érdekében [1] [2] [20] [21] [23]. 

Grafikonokon rögzítettem a maximális szakító-, illetve nyomóerőhöz tartozó elmozdulás értékek 

változását. Első alkalommal, sajnálatos módon a vizsgálatok során az elvártaktól nagyságrendekkel 

kisebb terhelési értékek adódtak. Ennek okai a következők lehettek: 

– Néhány próbadarab esetén előfordult, hogy a hevederpárok felragasztása során a kifúrt lyu-

kak középpontjai nem estek egy vonalba, így a szakítás során külpontos terhelés keletkezett, 
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ennek következtében csak az egyik oldali heveder alá felhordott ragasztóanyag állt ellen a 

húzóigénybevételeknek. 

– A ragasztóanyag nem megfelelő felhordása a hevederre (ragasztási vastagság). 

– Észrevételeim szerint a hevedert borító fólia-szerű anyag (amely lehet a gyártás során a 

sablon kikenésére használatos anyag – gel-coat –, vagy a heveder utólagos felületi kezelé-

sére alkalmas lakkréteg) következtében a ragasztó anyaga nem tapadt meg megfelelően a 

heveder felületén. 

4.3.1. táblázat: A felhasznált ragasztóanyag típusok [20] [21] [23] 

S.sz Ragasztóanyag típusa 

Bedolgozási 

hőmérséklet 

[°C] 

Nyitott idő 

[perc] 

Kötési/megszi-

lárdu-lási idő 

1. 

Tömítő poliuretán, szerkezeti kétkomponensű 

ragasztóanyag. Tixotrop viszkozitású. Max. 10 

mm vtg.-ig 

+20 10…12 3…4 óra 

2. (B) 

Kétkomponensű metil-metakrilát bázisú ra-

gasztóanyag. 

Max. 5,0 mm vtg.-ig 

15…30  13 12 óra 

3. 

Rugalmas, félstrukturális ragasztó. Kétkompo-

nensű, metil-metakrilát vegyi bázisú. Max. 

5,0 mm vtg.-ig 

15…35 9 60 perc 

4. (A) 

Kétkomponensű, poliuretán tömítő- és ragasz-

tóanyag. Tixotróp. 

Kötési mechanizmus: Poliaddíció 

Max. 5,0 mm vtg.-ig 

15…35 10 60 perc 

5. 

Kétkomponensű, metakrilát alapú szerkezeti 

ragasztó. 

Max. 20 mm vtg.-ig 

-55…+120 30…40 80 perc 

6. 

Kétkomponensű, metakrilát alapú szerkezeti 

ragasztó. 

Max. 20 mm vtg.-ig 

-55…+120 15…20 45 perc 

7. 

Kétkomponensű, metakrilát alapú szerkezeti 

ragasztó. 

Max. 20 mm vtg.-ig 

-55…+120 30…40 80 perc 

8. Poliol alapú keverék n.a n.a n.a 

9. 
Kétkomponensű poliurea bázisú ragasztó-

anyag. Max. 2,0 mm vtg.-ig 
22 5…7 24 óra 

 

A próbatestek nyírási vizsgálatát ZD-40 szakítógéppel végeztem, a mintadarabokat előre kialakított 

befogó kerettel rögzítettem a szakítógépbe. Az elmozdulás mérése HBM W50 típusú +/50 mm-es 

induktív útadó segítségével történt. 
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Avizsgálat célja a kísérleti kötések elkészítéséhez szükséges ragasztóanyag kiválasztása 

volt, amely során a maximális szakító-, illetve nyomóerőhöz tartozó elmozdulás mértékét ha-

tároztam meg. 

A ragasztóanyagok nyírási vizsgálati eredményeiből számított átlagos nyírószilárdsági értékeket 

(húzó- és nyomóvizsgálatok alapján) a 4.3.1. ábra szemlélteti. A kísérleti kötések elkészítéséhez a 

2.(B) és 4.(A) jelű próbatesteknél alkalmazott ragasztóanyagot választottam. A „B” jelű ragasztó-

anyagot az Osztrák Szövetségi Vasutaknál (ÖBB) alkalmazzák a ragasztott-szigetelt kötések gyár-

tásához, az „A” jelűt pedig a kiemelkedően magas nyírószilárdsági eredményei miatt választottam. 

A 4.3.2. ábrán látható, hogy a 6. jelű próbatestnél használt ragasztóanyag vizsgálata során is meg-

felelő eredményeket kaptam, viszont a további laborvizsgálatokhoz, a kísérleti kötések kialakítása-

kor – mint utóbb kiderült, csak ideiglenesen – nem volt beszerezhető a piacon, ezért a további al-

kalmazását, vizsgálatát elvetettem (megjegyzés: a ragasztóanyagok nyírószilárdsági vizsgálatát 

nem írja elő az európai szabványtervezet). 

 

4.3.2. ábra: Az átlagos nyírószilárdsági értékeket (húzó- és nyomóvizsgálatok alapján) 

 

A vizsgálatokat követően az alábbi következtetések vonhatók le: 

– a húzóvizsgálatok során a tönkremenetel különbözőségéből (az egyik oldali, vagy mindkét 

oldali heveder ragasztóanyag elválás/megcsúszás) adódóan változó értékeket mértem. 

– A ragasztóanyagok felhordott mennyisége kielégítő volt, a hevederkamrát megfelelően ki-

töltötte. 

– A próbatestek 2 héttel a vizsgálat időpontját megelőző előkészítése/beragasztása és össze-

szerelése ellenére az 5/C, 9/A, 9/B, 9/C jelű mintadarabokhoz alkalmazott ragasztóanyag 

nem térhálósodott ki. 

Átlagos nyírószilárdság
(húzóerőből) [N/mm2]

Átlagos nyírószilárdság
(nyomóerőből)  [N/mm2]
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A 2015. november 16-i és a 2016. február 4-i nyírásvizsgálatok alapján a „B” típusú (2-es 

számú), valamint az „A” típusú (4-es számú) ragasztóanyagot választottam ki a laboratóriumi 

kísérleti kötések elkészítéséhez [20]. 

 

A laboratóriumi vizsgálatok alapján (további vizsgálatok a következő vázlatpontokban kerülnek 

részletezésre) a pályába beépülő kísérleti kötések elkészítéséhez az „A” jelű ragasztóanyagot vá-

lasztottam. További nyomó-vizsgálatokat végeztem az alkalmazott „A” típusú ragasztóanyaggal, 

mely során két acéllemez közé beragasztott harmadik acél-lemezzel kialakított mintadarabon (7 db) 

ismételten végrehajtottam a nyírásvizsgálatokat. A 7 db próbadarab közül 3 db-ot behelyez-

tem -15 °C-ra beállított fagyasztószekrénybe, ezzel is szimulálva a pályába épített kötéseket érő téli 

hideg hőmérsékletet. A mért maximális nyomóerőkből számított nyírószilárdsági értékeket szem-

lélteti a 4.3.3. ábra [3]. Alkalmazott jelölések a következők: 

– U jelű: új próbatestek, az „A” típusú ragasztóanyag felhasználásával (normál, szobahőmér-

sékleten), 

– UF jelű: új fagyasztott próbatestek, az „A” típusú ragasztóanyag felhasználásával (-15 °C 

hőmérsékletre hűtött mintadarabok), 

– A jelű: előzetes vizsgálatok, az „A” típusú ragasztóanyag felhasználásával. 

 

4.3.3. ábra: A kiválasztott „A” típusú ragasztóanyag összesített nyírószilárdsági értékei 

 

Az eredményekből látható, hogy a fagyasztás nem rontja a kísérleti kötések elkészítéséhez 

alkalmazott ragasztóanyag nyírással szembeni viselkedését. 
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4.4. Előzetes hárompontos statikus és dinamikus fárasztó hajlítóvizsgálatok 

4.4.1. Próbatestek előkészítése a függőleges fárasztó vizsgálatokhoz 

2016. február 25-én beragasztásra került a 6 db (sínrendszerenként 2-2 db) polimer-kompozit 

hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztés a kiválasztott, két különböző ragasztóanyag felhasználá-

sával, a hárompontos statikus és dinamikus/fárasztó terhelési vizsgálatokhoz. Az elkészült ragasz-

tott-szigetelt sínillesztéseket a 4.4.1. ábra szemlélteti [21]. 

 

4.4.1. ábra: A 2016. február 25-én beragasztott 6 db kísérleti kötés – fárasztó vizsgálatra készített 

 

Az előkészítés folyamata a következő volt [21] [23]: 

– a hevederkamra felületének előkészítése, gyári/gyártási jelölések kiköszörülése/kicsiszo-

lása, portalanítás nitrohígítóval. 

– A heveder felületének előkészítése, csiszolása, portalanítás nitrohígítóval (megjegyzés: az 

előzetes egyeztetések alapján a hevederek felületét meg kell munkálni, a fényes fóliaszerű 

felületet le kell csiszolni. A heveder geometriai alakjának kialakítása (széleinek levágása, 

csiszolása, érdesítése), a megfelelő méret kialakítása, azaz, hogy megfelelően illeszkedjék 

a hevederkamrába nem történt meg, csak a felületi csiszolás lett végrehajtva. Ugyanazon 

heveder lettek felhasználva, melyeket az első ragasztóanyag vizsgálata során a MÁV-Ther-

mit Kft. összeszereléskor elhozott és összeszerelt). 

– Két sínszál – egyenesség beállítás. 
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– Ragasztóanyag felhordása/egyenletes elosztása a heveder felületére és a hevederkamrában. 

Sínvégek felületére történő ragasztóanyag felhordás. 

– Sínvégbetét behelyezése. 

– Mindkét oldali heveder felhelyezése, csavarok behelyezése a furatokba. 

– Hevedercsavarok előhúzása. 

– Hevedercsavarok feszítése, meghúzási nyomaték 850 Nm (Minőség 8.8-as. 60-as rendszerű 

kötés esetében 27 mm-es csavar, 54-es és 48-as rendszer estében 24 mm átmérőjű he-

vedercsavar. Megjegyzés: a későbbiekben a „x mm”-t csak rövidítve „x-es”-ként haszná-

lom.) 

– Megjegyzés: két esetben tapasztaltuk, hogy a megfeszítés/meghúzás alkalmával a heveder 

hossz-tengely irányban megrepedt. Valószínűsíthetően ez azért következett be, mert a he-

veder nem illeszkedett be teljesen a hevederkamrába, szélein felfeküdt – megfeszült). Meg-

húzási sorrend: sínvégbetéttől kiindulva. 

 

A fárasztó vizsgálatra szánt kötések szerelési és előkészítési paraméterei: 

– 60E23  (2012) A1 – heveder 28-as furat, 27-es csavarokkal,   jele: 60A1, 

– 54E1  (2011) A1 – 24-es csavarokkal,      jele: 54A1, 

– 48 (1979) A1 – rozsdásabb sínfelület, 24-es csavarokkal,  jele: 48A1, 

– 60E2  (2012) B1 – heveder 28-as furat, 27-es csavarokkal,   jele: 60B1, 

– 54E1  (2011) B1 – 24-es csavarokkal,     jele: 54B1, 

– 48 (1979) B1 – rozsdásabb sínfelület, 24-es csavarokkal  jele: 48B1. 

– Megjegyzés: A próbakötések elkészítéséhez felhasznált ragasztóanyagok „A”, illetve „B” 

elnevezéssel szerepelnek (előzetes ragasztóanyag laboratóriumi vizsgálatok alapján). 

 

A megmaradt, fárasztó vizsgálatokra szánt (sínrendszerenként 1-1 db) próbatestek ragasztását 

az előzőekben felsorolt 6 db próbatest fárasztó vizsgálatának eredményei alapján – ld. 4.5. fejezet 

– 2016. június 29-én végezték el a MÁV-Thermit munkatársai. Ragasztóanyagként „A” típusú 

ragasztóanyagot alkalmaztuk [21] [23]. 

  

 

3 A 60E2 sínprofil a 60E1 profil AHC (Anti Head Check) verziója. Kutatásom szempontjából lényegi – kereszt-

metszeti területi és sínprofil geometraiai – különbség nincs közöttük. A jelölésekben továbbra is 60E1-et haszná-

lok. 
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A fárasztó vizsgálatra szánt további kötések szerelési és előkészítési paraméterei: 

− 60E2  (2012) A2 – heveder 28-as furat, 27-es csavarokkal,   jele: 60A2, 

− 54E1  (2011) A2 – 24-es csavarokkal,     jele: 54A2, 

− 48 (1979) A2 – 24-es csavarokkal,     jele: 48A2. 

− Felhasznált ragasztóanyag: „A” típusú ragasztóanyag 

 

A doktori kutatási munkám kiegészítéseként a MÁV-Thermit Kft. munkatársai elkészítettek szá-

momra sínrendszerenként 1-1 pár ragasztott-szigetelt próbakötést, amelyek a következők: 

− 60E2  (2012) A3 – heveder 28-as furat, 27-es csavarokkal,   jele: 60A3, 

− 54E1  (2011) A3 – 24-es csavarokkal,     jele: 54A3, 

− 48 (1979) A3 – 24-es csavarokkal,     jele: 48A3. 

− Felhasznált ragasztóanyag: „A” típusú ragasztóanyag 

 

A laboratóriumi hárompontos statikus és dinamikus/fárasztó terhelési vizsgálatokhoz összesen 

12 db ragasztott-szigetelt polimer-kompozit hevederes próbakötés készült el, amelyek vizsgálati 

eredményeit a következőkben részletezem. 

 

A vizsgálati eredményeim összehasonlíthatósága érdekében elkészült sínrendszerenként 2-2 pár 

polimer-kompozit hevederes sínillesztés ragasztóanyag felhasználása nélkül. Ráadásként egy ré-

gebbi kutatásból megmaradt acélhevederes vizsgálat eredményeit is felhasználtam, további kiegé-

szítő méréseket végeztem ezeken a sínillesztéseken. 

4.4.2. A függőleges statikus és fárasztó vizsgálatok paraméterei 

Első körben a laboratóriumi vizsgálatokat három sínrendszer esetén (MÁV 48 – jelen esetben 

48,5 kg/m –, 54E1 és 60E1), sínrendszerenként három próbatesten végeztem el (9 db próbakötés). 

A WG18/DG11 szabványban [80] előírt módon, az alábbiak szerint: 

– statikus hajlítás törés nélkül három különböző támaszközön, fárasztás előtt (1490 mm, 

1200 mm és 1000 mm), 

– fárasztás 3,5 milliós terhelési ciklussal 1200 mm támaszközön, 

– statikus hajlítás törés nélkül három különböző támaszközön, fárasztás után, 

– hevederes kapcsolat tönkremenetelig (hajlított-nyírt tartóként törés) történő terhelése 

(1490 mm támaszközön). 
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– a lehajlás értékeket négy ponton rögzítettem (2 db tartóközépen – a csavarodásból adódó 

mérési hibák elkerülése végett, számításaimnál ezen értékek átlagát vettem. 2 db a kötés 

végein – a terhelés hatására keletkező sínvég-felhajlás mérésére). 

 

A MÁV-Thermit Kft. munkatársai a vizsgálatok elvégzéséhez elkészítették a 9 db kísérleti kö-

tést. A sínszálak egyenként közel 85 cm hosszúságúra lettek levágva a vizsgálati körülményekhez 

igazodva (a kötés teljes hossza 1700 mm volt). Összehasonlításképpen megvizsgáltam sínrendsze-

renként 1-1 db próbatestet ragasztóanyag alkalmazása nélkül mind a három támaszközön. A hajlí-

tóvizsgálatot a WG18/DG11 [80] szerinti paraméterekkel hajtottam végre (ld. 4.4.2.1. táblázat). 

 

4.4.2.1. táblázat: Vizsgálati paraméterek hajlító-fárasztó vizsgálat esetén [80] 

sínprofil Q Eacél×Isín wmax Mr (ikeraljas) Mr (lengő) 

név [×103 N] [Nm2] [×10–3 m] [×103 Nm] [×103 Nm] 

60E1 (UIC60) 125 6 380 430 1,5 26,5 39,8 

54E1 (UIC54) 125 4 909 590 1,5 24,3 36,5 

49E1 (S49) 125 3 813 600 1,5 22,3 33,5 

 

A hajlító-fárasztó vizsgálat frekvenciája 3…10 Hz, Fmin=5 kN, a teherismétlés min. 3×106 db, a 

vizsgálat közben a szerkezeti elemek hőmérséklete nem haladhatja meg az 50 °C hőmérsékletet. 

 

Az alábbi képlet és a [80] szabvány segítségével meghatároztam a különböző sínrendszerekkel 

készült kísérleti kötések vizsgálati támaszközeihez tartozó maximális terhelőerő (Fmax) nagyságát 

az alábbi képletek alkalmazásával.  

 

𝑀𝑟 = √
𝑄2∙𝐸∙𝐼𝑥∙𝑤𝑚𝑎𝑥

8
∙ 𝛾𝑐

 

 

3
     (4.3) 

ahol: 

 Q: névleges kerékteher (125 kN), 

 E: sín rugalmassági modulusa (2,1×105 N/mm2) 

 Ix: sín inerciája a vízszintes tengelyre (mm4), 

 wmax: a csatlakozó szakaszon a sín maximális lehajlása (1,5 mm), 

 c: biztonsági és korrekciós tényező (1,5 lengő illesztésre).  
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A felső terhelő erő értékét a következő összefüggések segítségével számítottam: 

 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 4 ∙
𝑀𝑟

𝐿
      (4.4) 

ahol: 

M: hajlítónyomaték (kNm), 

F: maximális terhelőerő nagysága a támaszköz függvényében (kN), 

L: alátámasztási távolság (mm). 

Az eredményeket a 4.4.2.2. táblázat foglalja össze. 

 

4.4.2.2. táblázat: A különböző támaszközökhöz tartozó maximális terhelő erő nagysága a sínrend-

szerenként elkészített kísérleti kötések függvényében 

Támaszköz 

(mm) 

Fmax terhelő erő [kN] 

60 r. (M=42,63 kNm) 54 r. (M=40,85 kNm) 48 r. (M=34,71 kNm) 

600 284,20 272,33 231,40 

650 262,34 251,38 213,60 

700 243,60 233,43 198,34 

750 227,36 217,87 185,12 

800 213,15 204,25 173,55 

850 200,61 192,24 163,34 

900 189,47 181,56 154,27 

950 179,49 172,00 146,15 

1000 170,52 163,40 138,84 

1050 162,40 155,62 132,23 

1100 155,02 148,55 126,22 

1150 148,28 142,09 120,73 

1200 142,10 136,17 115,70 

1250 136,42 130,72 111,07 

1300 131,17 125,69 106,80 

1350 126,31 121,04 102,84 

1400 121,80 116,71 99,17 

1450 117,60 112,69 95,75 

1490 114,44 109,66 93,18 

 

A kiegészítő vizsgálatokat egy-egy darab MÁV 48,5 (48,5 kg/m), 54E1 és 60E1 polimer-kom-

pozit hevederrel szerelt próbatesten végeztem el, „A” típusú ragasztóanyag felhasználásával, ame-

lyet a MÁV-Thermit Kft. munkatársai készítettek el számomra. Legjobb tudomásom szerint nem 

létezik érvényes szabvány, műszaki előírás a polimer-kompozit hevederes (azaz nem acélhevede-

res) ragasztott-szigetelt sínillesztésekre vonatkozóan. Az acélhevederes ragasztott-szigetelt sínil-
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lesztések laboratóriumi vizsgálatához használható CEN/CENELEC: WG18/DG11 szabványterve-

zet [80] előírásait alkalmaztam [20]. A vizsgálat elvi elrendezését a 4.4.2.1. ábra szemlélteti (az 1-7 

számozások a méréseknél használt induktív útadók (LVDT-k) helyzetét jelölik). 

 

4.4.2.1. ábra: A próbakötések kiegészítő laboratóriumi hárompontos hajlítóvizsgálatának elvi el-

rendezése 

 

Az elvégezett kiegészítő hárompontos függőleges statikus, illetve dinamikus fárasztó vizsgála-

tok és vizsgálati paraméterei a következők: 

– statikus hajlítás törés nélkül 13 különböző támaszközön 900…1490 mm, 50 mm-es széles-

ségi lépcsőben, fárasztás előtt (FE). A terhelés két fázisból áll: első körben előterhelés tör-

ténik, hogy vizsgálni kívánt kötés ”beálljon” a kívánt pozícióba. Második körben felterhelés 

következik a számított maximális terhelőerő értékéig (2 percig a terhelő erőt ezen az értéken 

tartva), majd visszaengedve a terheletlen pozícióba (4.4.2.2. ábra), 

 

4.4.2.2. ábra: A 48A3 jelű próbakötés statikus hárompontos hajlítóvizsgálatának elvi elrendezése  
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– dinamikus-fárasztás 3,5·106 terhelési ciklusig (1200 mm-es támaszközön), mindhárom kö-

tés esetében, 

– minden 0,5·106 ciklust követően statikus hárompontos hajlítóvizsgálat 3,5 millió terhelési 

ciklusig bezárólag (0,5…3,5 millió között statikus hajlítás törés nélkül 13 különböző tá-

maszközön (900…1490 mm), fárasztást követően (FU), 

– 3,5 millió ciklus utáni statikus hajlítás vizsgálatok 600…850 mm támaszközön (szimmet-

rikus támaszelrendezéssel), 

– 3,5 millió ciklus utáni statikus hárompontos hajlítás vizsgálatok 600…950 mm támaszkö-

zön (aszimmetrikus támaszelrendezéssel). 

– Acélhevederes szigetelt sínillesztések 3,1 millió fárasztási ciklust követő statikus, majd to-

vábbi 0,4 millió fárasztási periódussal történő dinamikus fárasztó vizsgálata. 

– Acélhevederes kötések fárasztást követő hárompontos hajlító, statikus vizsgálat szimmetri-

kus és aszimmetrikus támaszelrendezés esetében. 

– A függőleges terhelésből adódó elmozdulásokat (lehajlásokat) 4.4.2.1. ábrán bemutatott 

elvi elrendezés szerint vizsgáltam. Az alátámasztási távolságok változtatásánál (mind szim-

metrikus és mind aszimmetrikus támaszelrendezés estében is) az útadók minden egyes eset-

ben a számított új pozícióba kerültek. 

– A lehajlás értékek mérése és rögzítése (0,001 mm finomsággal és) 0,4% pontossággal tör-

tént. 

 

A 4.4.2.3. ábra szemlélteti a statikus hajlítás vizsgálat során kapott 1490 mm-es támaszközhöz tar-

tózó terhelőerő-lehajlás grafikonokat mindhárom sínrendszer esetében, a 3,5 millió fárasztási cik-

lusszámot követően (A1, B1 és A2 próbatesteknél). A 4.4.2.3. táblázat mutatja a maximális terhe-

lőerőhöz tartozó támaszközépi lehajlás értékeket 1000-1200- és 1490 mm támaszelrendezéseknél 

az A1, B1 és A2 próbatesteknél, mindhárom sínrendszerrel, a sínillesztések állapotváltozásának 

lekövethetősége végett. 
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4.4.2.3. ábra: A terhelőerő-lehajlás grafikonok mindhárom sínrendszernél, a 3,5 millió fárasz-

tási ciklus-számot követően, 1490 mm támaszköz esetében 

 

4.4.2.3. táblázat: A maximális terhelőerőhöz tartozó támaszközépi lehajlás értékeket 1000-1200- 

és 1490 mm támaszelrendezés esetében 

Kötés elnevezése 
Fárasztási ciklus 

[millió] 

A maximális terhelő-erőhöz tartozó támaszközépi lehajlás [mm] 

1000 mm támaszköz 1200 mm támaszköz 1490 mm támaszköz 

48_A1 
0,0 2,455 3,248 4,273 
3,5 3,325 4,059 5,365 

48_B1 
0,0 4,147 5,030 6,545 
3,5 4,547 5,815 7,189 

48_A2 
0,0 2,854 3,792 4,999 
3,5 4,473 4,967 5,894 

 

54_A1 
0,0 2,983 3,448 4,453 
3,5 3,778 4,634 6,034 

54_B1 
0,0 2,956 3,626 4,729 
3,5 3,282 4,148 5,414 

54_A2 
0,0 2,720 3,639 4,622 

3,5 4,298 4,868 5,701 
 

60_A1 
0,0 

A 60 A1 és B1 próbatestek esetében  

1000-és 1200 mm-es támaszközön statikus 

vizsgálatot nem végeztem 

3,388 
3,5 4,015 

60_B1 
0,0 3,308 
3,5 4,079 

60_A2 
0,0 3,826 3,787 4,618 

3,5 3,833 4,348 5,116 
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A dinamikus, hárompontos hajlító-fárasztó vizsgálatok során az alábbi paraméterekkel vizsgál-

tam a polimer-kompozit ragasztott-szigetelt és az acélhevederes ragasztott-szigetelt sínillesztéseket, 

sínrendszerenként meghatározva. A vizsgálati paraméterek számítása a CEN/CENELEC: 

WG18/DG11 szabvány [80] szerint történt [12] [14], meghatároztam a különböző sínrendszerekkel 

készült kísérleti kötések vizsgálati támaszközeihez tartozó maximális terhelőerő nagyságát): 

– 60E1 sínillesztésnél: 1200 mm támaszköz, Fmin=5 kN, Fmax=142 kN, f=5 Hz 

(Mmax=42,63 kNm, V= 160 km/h), 

– 54E1 sínillesztések esetében: 1200 mm-es támaszköz, Fmin=5 kN, Fmax=136,2 kN, f=5 Hz 

(Mmax=40,85 kNm, V= 160 km/h), 

– MÁV 48 hevederes illesztésnél: 1200 mm támaszköz, Fmin=5 kN, Fmax=115,7 kN, f=5 Hz 

(Mmax=34,71 kNm, V= 100 km/h). 

 

Megjegyzés: pl.: 0,5 millió ciklusú, f=5 Hz frekvenciájú fárasztás esetében a vizsgálat elvégzése 

27,77 órát vett igénybe. 3,5 millió ciklus esetében ez a szám 194,44 órát jelentett. 

4.4.3. A függőleges statikus és fárasztó vizsgálatok eredményei 

A statikus hajlítóvizsgálatok alkalmával rögzítettem a számított maximális függőleges terhelő-

erőhöz tartozó támaszközépen mért lehajlás értékeket4, majd ezeket grafikonon ábrázoltam mind a 

három sínrendszer esetében (1000, 1200 és 1490 mm támaszközön, amelyet elneveztem fárasztást 

megelőző állapotnak (megnevezés: FE)). Ezt követően 3,5 millió fárasztási ciklusig tartó terhelés-

sorozat hatását vizsgáltam a próbatesteken, majd ismételt statikus terhelésvizsgálatot végeztem a 

tönkremenetelig történő terhelést megelőzően (ez a dinamikus fárasztás utáni állapot, megnevezése: 

FU) [23].  

 

Megvizsgáltam és számítottam a maximális függőleges terhelés hatására bekövetkező lehaj-

lás értékek alapján a 3,5·106 fárasztási ciklusig bezárólag a próbakötések romlási sebességét a cik-

lusszám függvényében. Az értékek változását a kezdeti, fárasztást megelőző lehajlás értékhez 

(„0” fárasztási ciklusnál az állapotparaméterek értékét) viszonyítottam. A vizsgálati kiértékeléseket 

az 1000, 1200 és 1490 mm támaszközök esetében mindhárom sínrendszerre elvégeztem. 

 

4 Természetesen folyamatos adatrögzítéssel dolgoztam, így a fel- és leterhelési ágakat is regisztráltam, 5 Hz min-

tavételi frekvenciával. 
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Az ábrázolt terhelőerő-lehajlás grafikonokra lineáris regressziós egyenest illesztettem, ezzel meg-

határozva azok meredekségét (kN/mm). Ezt követően számítottam egy ún. sínillesztés merevségi 

paramétert (közelítő merevséget jellemző paramétert) a vizsgált támaszközök figyelembevételével 

(kN/mm/m), majd a kezdeti/kiinduló (FE) állapot változásához képest viszonyítottam a 3,5 milliós 

fárasztási ciklust követő számított paramétereket, az alátámasztási közök függvényében. 

 

Megvizsgáltam a sínillesztések fárasztási ciklusszámtól függő romlási sebességét a figyelembe 

vett támaszközök esetében. Kiszámítottam a merevséget jellemző paraméterek hányadosát a 0,0 és 

3,5 millió fárasztási ciklusnál (ez az érték lett a merevséget jellemző viszonyszám, a kezdeti „0-ás” 

értékhez viszonyítva). A merevséget jellemző viszonyszámokat grafikonon ábrázoltam, a 0,0 és 3,5 

millió ciklusnál. Ezekre a pontokra illesztettem lineáris regressziós egyenest. Az egyenes egyenle-

téből a meredekség értékeket kigyűjtöttem, azaz pontosabban a romlási sebességre utaló iránytan-

gensek jellemző értékét, amelyeket táblázatos formában foglaltam össze (a paraméterek meghatá-

rozásánál a merevséget jellemző paraméterek 0,0, valamint 3,5·106 ciklushoz számított viszonyszá-

moknak romlási sebességét vizsgáltam és nem a merevséget jellemző paraméterek ábrázolása során 

kapott iránytangens „romlási sebességét”). A kapott vizsgálati eredményeket az alábbiakban ismer-

tetem táblázatos formában, külön sínrendszerenként. A 60-as rendszerű kötésekre számított para-

métereket a 4.4.3.1-4.4.3.3. táblázatok mutatják. A 48 és 54-es rendszerű kötések értékei az 

M3. Mellékletben találhatóak. (M3.1.1-M3.1.6. táblázatok).  

 

4.4.3.1. táblázat: Számított paraméterek 60 rendszerű próbakötések esetében, 1000 mm-es tá-

maszközön 

Kötés elnevezése 

Fárasztási cik-

lus  

[millió] 

Sínillesztés merevségi 

paraméter 

[kN/mm/m] 

Merevséget jel-

lemző viszony-

szám 

Romlási sebesség 

[kN/mm/m/ciklus] 

60_A2_1000 mm 

0,0 51,686 1,000 

-0,009 

3,5 50,121 0,970 

 

A sínillesztések fárasztási cikluszámtól függő romlási sebességi értékének ”negatív” előjele utal 

a kezdeti (FE) állapothoz képesti változására, azaz romlásra. 

 

  



 

 
  

 61 

Németh Attila 

doktori értekezés 

A polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések 

alkalmazásának vizsgálata hézagnélküli vasúti vágányokban 

4.4.3.2. táblázat: Számított paraméterek 60 rendszerű próbakötések esetében, 1200 mm-es tá-

maszközön 

Kötés elnevezése 
Fárasztási ciklus  

[millió] 

Sínillesztés merevségi 

paraméter 

[kN/mm/m] 

Merevséget 

jellemző vi-

szonyszám 

Romlási sebesség 

[kN/mm/m/ciklus] 

60_A2_1200 mm 

0,0 33,619 1,000 

-0,034 

3,5 29,620 0,881 

 

4.4.3.3. táblázat: Számított paraméterek 60 rendszerű próbakötések esetében, 1490 mm-es tá-

maszközön 

Kötés elnevezése 
Fárasztási ciklus  

[millió] 

Sínillesztés merevségi 

paraméter 

[kN/mm/m] 

Merevséget 

jellemző vi-

szonyszám 

Romlási sebesség 

[kN/mm/m/ciklus] 

60_A1_1490 mm 

0,0 22,997 1,000 

-0,059 
3,5 18,237 0,793 

60_B1_1490 mm 

0,0 23,023 1,000 

-0,048 

3,5 19,187 0,833 

60_A2_1490 mm 

0,0 17,208 1,000 

-0,019 

3,5 16,048 0,933 

 

Megjegyzés: A 60-as sínrendszer esetében elkészített 60_A1 és 60_B1 jelű próbakötéseknél a 

kezdeti kísérleti paraméterek meghatározása végett nem végeztem lehajlás méréseket 1000, illetve 

1200 mm-es támaszközön. 

 

Az 1490 mm-es támaszközhöz tartozó maximális terhelőerő (Fmax=114,44 kN) hatására be-

következett lehajlás értékek alakulását szemlélteti a 4.4.3.1. ábra, mutatva a FE (fárasztást meg-

előző) és FU (fárasztást követő) állapotot, 60-as rendszerű kötések esetében. 
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4.4.3.1. ábra: A maximális terhelőerő-lehajlás értékek alakulása a FE és FU állapotban 60-as 

sínrendszer esetében 

Az „A jelű” kötések FE állapotát tekintve megfigyelhető, hogy bár mind a két kötés ugyan-

azon ragasztóanyag felhasználásával készült, számottevő eltérés tapasztalható a maximális ter-

helőerőhöz tartozó lehajlás paraméter értékében (60_A1_FE: 3,38 mm, 60_A2_FE: 4,61 mm). 

4.4.4. Az előzetes hárompontos hajlítóvizsgálatok eredményeinek összefoglalása 

Az alábbiakban részletezem az előzetes hárompontos statikus hajlítás alkalmával számított ered-

ményeket a dinamikus fárasztást megelőző (FE) és a 3,5 millió ciklust követő mérési eredményeim 

összefoglalását a vizsgált három sínrendszerrel készített próbakötésekre (MÁV 48, 54E1 és 60E1), 

a támaszközök figyelembevételével (1000, 1200 és 1490 mm) [23]. 

 

A 48-as sínrendszerrel készített próbakötéseknél az A1 jelű próbatestek fárasztást megelőző le-

hajlás adatokból számított, merevséget jellemző viszonyszámok tekintetében 20-25%-os változás 

(romlás) következett be 3,5 millió ciklust követő mérésekhez képest, mind a három támaszközt 

figyelembe véve. A B1 jelű kötéseknél a kezdeti paraméterhez viszonyítva ez az érték maximálisan 

csak 15%-os romlásnak fel meg. Az A2 jelű próbatestekre, a lehajlás értékekből számított merev-

séget jellemző paraméterek változásai közel 50%-os romlást mutatnak (0,463 és 0,519) a kezdeti 

0-ás (FE) méréshez képest. Összehasonlítva a kötések romlási sebességét a fárasztási ciklusszám 

függvényében (viszonyítási állapotnak az A1 jelű próbatestet tekintve) megállapítható, hogy a B1 

jelű („B” típusú ragasztóanyaggal elkészített kötések) próbakötések romlási sebessége átlagosan 
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55%-kal kedvezőbb értéket és meredekséget mutat, a 3,5 millió fárasztási ciklust követően az A1 

jelű kötésekhez képest. Az A2 jelű kötések esetében a romlás sebessége 1,9-2,8-szerese az A1 jelű 

mérésekből számított paraméterekéhez képest. Számításaimmal alátámasztva, az ekkora mértékű 

”állapotromlásra” nem találtam magyarázatot. 

 

Az 54-es sínrendszerű próbakötéseknél, az előzetes vizsgálatok alapján a mérési eredményekből 

számított merevséget jellemző értékekből, az ezekből kalkulált viszonyszámok ábrázolt függvé-

nyek meredeksége (romlási sebessége) az A1 elnevezésű próbakötésekhez képest a B1 jelű köté-

seknél 55-65%-kal kedvezőbb mindhárom támaszközt figyelembe véve. Az 54_A2 próbakötések-

nél 1000 mm-es támaszközön 45%-os romlás következett be az A1 jelű kötés romlási sebességéhez 

képest, azonban 1200 és 1490 mm-en 11-24%-os javulás tapasztalható. 

 

Megvizsgálva a 60_A1 elnevezésű próbakötések 3,5 millió fárasztási ciklusig tartó megelőző és 

követő mérésekből számított merevséget jellemző viszonyszámok alakulását, megfigyelhető, hogy 

1000 mm-es támaszközön nem tapasztalható számottevő változás (97%, a kezdeti 100%-hoz ké-

pest), 1490 mm-es támaszközön 20%-os állapotromlás következett be. 1490 mm-es támaszközre 

kalkulált romlási sebesség paraméterek az A1 próbatesthez viszonyítva, a B1 jelűnél 124%-kal, míg 

az A2 jelűnél 306%-kal kedvezőbbek az értékek. Érdekesség, hogy például az A2 kötés esetében 

1,62-szer nagyobb volt a kezdeti merevség a 3,5·106 fárasztási ciklust követően, 1490 mm-es tá-

maszközön, mint az A1 jelű kötésé, azonban az A2 jelű kötés romlási sebessége 2,78-szor nagyobb 

mérvű, mint az A1 jelűé (minkét A jelű kötés ugyanazon technológiával készült). 

4.4.5. A tönkremenetelig történő hajlítóvizsgálatok eredményeinek összefoglalása 

Elvégeztem a 3,5 millió fárasztási ciklust követően a próbatestek hajlított-nyírt tartóként tönkre-

menetelig történő, statikus hárompontos hajlítóvizsgálatát, 1490 mm-es támaszközön, mindhárom 

sínrendszer esetében. A terhelőerő-lehajlás grafikonokat a 4.4.4.1. ábra szemlélteti. Az összeha-

sonlíthatóság érdekében számítottam a maximális törőnyomatékok értékeit, amiket az 4.4.4.1. táb-

lázatban adtam meg [23]. 
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4.4.4.1. ábra: A függőleges terhelőerő-lehajlás grafikonok a tönkremenetelig történő függőleges 

terhelés hatására 

A méréseket követően megállapítottam, hogy a törési nyomatékok szignifikánsan a biztonsági 

tényezővel korrigált kalkulált értékek felett voltak, 

− a biztonsági tényezővel korrigált hajlító-nyomatékok: 

− a 60-as sínrendszernél: 42,36 kNm×1,5 = 63,945 kNm, 

− az 54-es sínrendszernél: 40,85 kNm×1,5 = 61,275 kNm, 

− a 48-as sínrendszernél: 34,71 kNm×1,5 = 52,065 kNm. 

A számított paraméterek az 1490 mm támaszközön végrehajtott/elvégezett hárompontos hajlítás 

vizsgálati eredményekből (mért törőerő) számított töréshez/tönkremenetelhez tartozó eredménye-

ket mutatják. 
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4.4.4.1. táblázat: A tönkremenetelig történő függőleges terhelés hatására keletkező törőnyomaté-

kok értékei 

Kötés jele 
Támaszköz Mért törőerő Mért törőnyomaték 

Biztonsági tényezővel számított, 

korrigált hajlító-nyomatékok 

[mm] [kN] [kNm] [kNm] 

60A1 

1490 

308,52 114,92 

63,945 60B1 334,32 124,53 

60A2 430,08 160,20 

  

54A1 294,6 109,74 

61,275 54B1 240,24 89,49 

54A2 306,00 113,98 

  

48A1 196,32 73,13 

52,065 48B1 230,28 85,78 

48A2 244,68 91,14 

4.5. Kiegészítő hárompontos hajlítóvizsgálatok 

A 4.4.2. fejezetben leírt vizsgálati paraméterek szerint kiegészítő vizsgálatként statikus és dina-

mikus hárompontos hajlítóvizsgálatot végeztem, 13 db különböző támaszközön (900-1490 mm-es 

tartományban, 5 cm-es lépcsőkkel), a vizsgálatra előkészített három sínrendszer esetében. A tá-

maszközökhöz tartozó függőleges terhelő erő hatására keletkező le- és felhajlás (felhajlás mérése a 

sínvégeken elhelyezett útadók segítségével történt, a rugalmas deformációs vonal pontos meghatá-

rozása végett) értékek alakulását vizsgáltam. A kialakított próbakötések lehajlás értékeit megvizs-

gáltam fárasztás előtt (jelölés: FE), 13 db különböző támaszközön, majd ezt követően 0,5 millió 

fárasztási ciklusonként ismételt vizsgálatokat végeztem 3,5 millió ciklust bezárólag. A mérési ered-

mények kiértékelése során, a támaszközépen (tartóközépen) mért függőleges terhelés hatására be-

következő, a kötés két oldalán mért lehajlás értékek átlagával számoltam (kiküszöbölve, az esetle-

ges torzulásokból, megcsavarodásból adódó esetleges hibalehetőségeket). A vizsgálatokkal célom, 

hogy meghatározzam a romlás sebességét, valamint azt a határértéket (átgördült bruttótonna), amíg 

a sínillesztés károsodás nélkül, biztonságosan a pályában tartható [12] [14]. 

Megjegyzés: a laboratóriumi vizsgálati sorozatom nem veszi figyelembe a helytelen karbantar-

tást (aláverés nélkül hagyott illesztési aljak), valamint az esetleges vaksüppedést, illetve más, a 

tönkremenetelt befolyásoló üzemi körülményt. 
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4.5.1. Mérési eredmények összehasonlítása a megelőző hajlítóvizsgálatokkal 

A mérési eredmények elemzése során az értékek változását – a fárasztási ciklusszám és az alá-

támasztási közök változtatásának figyelembevételével – a kezdeti, fárasztást megelőző lehajlás ér-

tékhez képest („0” fárasztási ciklusnál az állapotparaméterek értékét) viszonyítottam. A mérési 

eredményekből a következő paramétereket kalkuláltam és hasonlítottam össze. (Megjegyzés: az 

alábbiakban felsorolt és elvégzett hajlítóvizsgálatok és elemzések külön 0,5 millió ciklusonként, 

alátámasztási közök változtatásával, sínrendszerenként értendők). 

 

Méréseim során hét különböző helyen (4.4.2.1. ábra) elhelyezett induktív útadóval (LVDT) rög-

zítettem a hajlítás hatására bekövetkező függőleges lehajlások mértékét. Fontos megjegyezni, hogy 

a további kiértékeléseim során nem foglalkoztam a függőleges terhelés hatására bekövetkező sín-

végek felhajlásával. Ezen értékek megfigyelése nem képezi doktori kutatásom tárgyát, azok elem-

zését elhanyagoltam. 

 

Terhelő erő-lehajlás grafikonokon ábrázoltam az értékek alakulását. Számítottam a görbék me-

redekségének paramétereit lineáris (lineáris regressziós egyeneses) közelítéssel. (A számítás alkal-

mával maximális terhelő erőhöz tartozó támaszközépen mért lehajlás értékek átlagát vettem a tá-

maszköz függvényében, külön sínrendszerenként, a fárasztási ciklusszámok figyelembevételével. 

Mértékegysége: kN/mm). Ezt követően a görbe meredekségi jellemzőkből számítottam és ábrázol-

tam az ún. sínillesztés merevségi paramétert (kN/mm/m). A számítás eredményeivel ábrázolt gör-

bék a 4.5.1.1. ábrán láthatók. Első körben csak e három sínredszerhez elkészített próbakötésekkel 

foglalkoztam, (48_A3, 54_A3 és 60_A3) szimmetrikus támaszelrendezéssel. A kezdeti fárasztást 

megelőző (FE=0 fárasztási ciklus) állapotot tekintettem kezdeti kiinduló állapotnak, a közölt grafi-

konok és értékek ehhez az állapothoz viszonyított változások alakulását mutatják. Összehasonlítot-

tam asínillesztések viselkedését 1000, 1200 és 1490 mm támaszközhöz számított paraméterekkel a 

fárasztást megelőző és 3,5·106 ciklust követően. 
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4.5.1.1. ábra: Sínillesztés merevségi paraméter változása 900 és 1490 mm-es támaszközön, mind-

három sínrendszer esetében 

A grafikonon megfigyelhető, hogy a 60_A3 próbakötés rendelkezik a kezdeti legnagyobb me-

revségi jellemzőkkel 900 mm-es támaszközt vizsgálva, a 48_A3 és 54_A3 próbatestek e jellemző 

paramétere közel azonos. Az 1490 mm-es – vizsgálataim során alkalmazott legnagyobb – támasz-

közt tekintve mindhárom kötés esetében megegyező viselkedés látható a függőleges terhelőerővel 

szembeni ellenállást tekintve. A számított merevséget jellemző paraméterek értékeit a 4.5.1.1. táb-

lázat mutatja a fárasztási ciklusszámok függvényében, 900-és 1490 mm támaszközön. 

 

4.5.1.1. táblázat: A kalkulált sínillesztés merevségi paraméter 900 és 1490 mm-es támaszközön 

Megnevezés 
A kalkulált sínillesztés merevségi paraméter [kN/mm/m] 

0,0·106 0,5·106 1,0·106 1,5·106 2,0·106 2,5·106 3,5·106 

48_A3_900mm 78,136 74,996 73,073 72,014 67,961 66,662 59,673 

48_A3_1490mm 15,938 14,307 13,906 13,877 13,693 13,663 12,516 

 

54_A3_900mm 86,338 69,988 60,975 60,835 60,720 60,645 59,683 

54_A3_1490mm 16,964 14,509 14,292 13,518 13,343 12,542 12,169 

 

60_A3_900mm 164,931 126,373 121,114 118,370 115,140 112,774 104,741 

60_A3_1490mm 24,477 24,065 23,880 23,437 23,402 23,133 22,002 

 

A sínillesztés merevségi paramétereiből meghatároztam egy ún. jelleggörbét a 900 és 1490 mm-

es támaszközökhöz tartozó sínillesztés merevséget jellemző viszonyszámok egyes fárasztási ciklu-

saihoz tartozó átlagértékeiből, amelyet a 4.5.1.2. ábra szemléltet. 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5S
ín

ill
es

zt
és

 m
er

ev
sé

g
i 

p
ar

am
ét

er
 [

k
N

/m
m

/m
]

Fárasztási ciklus [millió db]

48_A3_900mm 48_A3_1490mm 54_A3_900mm

54_A3_1490mm 60_A3_900mm 60_A3_1490mm



 

 
  

 68 

Németh Attila 

doktori értekezés 

A polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések 

alkalmazásának vizsgálata hézagnélküli vasúti vágányokban 

 

4.5.1.2. ábra: A merevséget jellemző viszonyszámok jelleggörbéje 

 

A 4.5.1.3. ábrán megfigyelhető, hogy 0,0-0,5 millió fárasztási ciklus között meredekebb (gyor-

sabb romlási) tendenciát mutatnak az értékek, majd 0,5 millió ciklussal bezárólag a kezdeti mozgá-

sok-deformációk lejátszódnak, a kötés ”beáll”. Ezért a leromlási folyamat pontosabb meghatározá-

sához két szakaszra bontottam a függvénygörbéket. A 0,5-3,5 millió ciklus tartomnyban a lineáris 

közelítés megfelelő képet ad a kötések állapotváltozásának (romlásának) megállapításához. 

 

4.5.1.3. ábra: A merevséget jellemző viszonyszámok jelleggörbéje – szakaszra bontás 
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A merevséget jellemző paraméterek fárasztási ciklusszám függvényében történő ábrázolása so-

rán megállapítható, hogy a kezdeti (FE) méréshez viszonyítva a 0,5 milliós fárasztási ciklust bezá-

rólag a 60_A3 próbakötés rendelkezik a legnagyobb merevséget jellemző paraméterrel. 

A 0,5-3,5·106 fárasztási ciklusszám közötti II. szakaszt tekintve a 48_3 és 54_A3 közel hasonló 

módon viselkedik, 1,4-1,7-szer (59-69 %-kal) gyorsabb a romlási sebességük a 60_A3 kötéséhez 

képest. 

 

A hét darab, sínfejen elhelyezett útadó (függőleges elmozdulás mérő) segítségével rögzítettem 

a terhelő erő hatására kilakuló lehajlás értékeket az alátámasztási távolságok függvényében (a sínfej 

még terheletlen állapotban értelmezett vízszintes síkjához képest bekövetkező változást megvizs-

gálva). A függőleges lehajlások mértékének változását grafikonon ábrázoltam (4.1.5.4. ábra), meg-

határoztam az ábrázolt görbék alatti területek nagyságának (lehajlási jellemző [mm2]) változását.  

 

 

4.5.1.4. ábra: A függőleges elmozdulás értékek alakulása 48_A3 és 48_RN2 kötések esetében, 

900 mm-es támaszközön 
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Megvizsgáltam a számított paraméterek alakulását a támaszelrendezés valamennyi, 

900…1490 mm közötti tartományában (4.5.1.5. ábrák). Megfigyelésképp, ragasztóanyag elkészí-

tése nélkül (RN) is megvizsgáltam próbakötéseket, mindhárom sínrendszer esetében. 

  

 

4.5.1.5. ábra: A számított görbe alatti területek a támaszköz függvényében (48_A3 és RN2, 

54_A3 és RN2, 60_A3 és RN2 próbakötések esetében) 

A terhelési ciklusszám és támaszközök változásának figyelembevételével a 60_A3 kötés 

tekintetében számottevő változás nem alakult ki (maximálisan 3%), a 900-1490 mm támaszközök 

közötti tartományban a fárasztást megelőző és követő számított paraméterek közötti romlási 

sebesség növekmény kb. 8%. A 60-as rendszer esetében megfigyelhető, hogy a 900 mm-es 

támaszközre számított terület értékek a 60_A3_FU és 60_RN (ragasztóanyag nélkül elkészített 

kötés) kötések közötti eltérés 18%. A 48 és 54_A3 kötéseknél a görbe alatti terület változása közel 

hasonló tendenciát mutat, azonban megfigyelhető, hogy az 54-es kötés esetében a 3,5 millió 

fárasztási ciklusszámot követően a romlási sebesség 1,13-szor nagyobb mérvű, mit a 48_A3 

próbakötés esetében. 

Kiszámítottam a sínillesztések romlásának sebességét a fárasztási ciklusszám függvényében. A 

kezdeti, azaz a fárasztást megelőző (FE) és a 3,5 millió fárasztási ciklusszámot követő (FU) tekin-

tettem mérvadónak, a hajlításból számított görbe alatti terület változásának mértékét, mindhárom 

sínrendszerre.   
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A 900 és 1490 mm alátámasztási távolsághoz tartozó görbe alatti terület paraméterek alakulását 

a 0,0-3,5·106 fárasztási ciklusok között a 4.5.1.6. ábra szemlélteti, amely során ábrázoltam a fárasz-

tás hatására bekövetkező, maximális terhelő erőhöz tartozó görbe alatti területek változásának (nö-

vekedésének) mértékét. 

 

 

4.5.1.6. ábra: A számított görbe alatti területek a fárasztási ciklusszám függvényében (48_A3, 

54_A3 és 60_A3 próbakötések esetében) 

A terhelési ciklusszám és támaszközök változásának figyelembevételével a 60_A3 kötés tekin-

tetében számottevő változás nem alakult ki (maximálisan 3%), a 900-1490 mm támaszközök kö-

zötti tartományban a fárasztást megelőző és követő számított paraméterek közötti romlási sebesség 

növekmény kb. 8%. A 60-as rendszer esetében megfigyelhető, hogy a 900 mm-es támaszközre 

számított terület értékek a 60_A3_FU és 60_RN (ragasztóanyag nélkül elkészített kötés) kötések 

közötti eltérés 18% 

A kapott eredményekből számítottam a merevséget jellemző paramétereket, és az ábrázolt gör-

békből meghatároztam a sínillesztések fárasztási cikluszámtól függő romlási sebességét (a görbék 

romlási sebességre utaló iránytangensek jellemző értékét vizsgáltam a 0,0, és a 3,5·106 ciklushoz 

számított viszonyszámok alapján), amelyeket az alábbi 4.5.1.2-4.5.1.4. táblázatok részletezik 60-

as sínrendszer esetében. A mellékletben elhelyezett M3.2.1-M3.2.6. táblázatok mutatják az 48 és 

54-es sínrendszer esetében kalkulált értékeket. 
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4.5.1.2. táblázat: Számított paraméterek 60 r. esetében, 1000 mm támaszköz 

Kötés elnevezése 

Fárasztási 

ciklus  

[millió] 

Sínillesztés merev-

ségi paraméter 

[kN/mm/m] 

Merevséget jel-

lemző viszony-

szám 

Romlási sebesség 

[kN/mm/m/ciklus] 

60_A1_1000 mm 

0,0 51,686 1,000 

-0,009 
3,5 50,121 0,970 

60_A3_1000 mm 

0,0 85,551 1,000 

-0,034 
3,5 75,316 0,880 

 

4.5.1.3. táblázat: Számított paraméterek 60 r. esetében, 1200 mm támaszköz 

Kötés elnevezése 

Fárasztási 

ciklus  

[millió] 

Sínillesztés merev-

ségi paraméter 

[kN/mm/m] 

Merevséget jel-

lemző viszony-

szám 

Romlási sebesség 

[kN/mm/m/ciklus] 

60_A1_1200 mm 

0,0 33,619 1,000 

-0,034 

3,5 29,620 0,881 

60_A3_1200 mm 

0,0 49,660 1,000 

-0,027 
3,5 44,963 0,905 

 

4.5.1.4. táblázat: Számított paraméterek 60 r. esetében, 1490 mm támaszköz 

Kötés elnevezése 

Fárasztási 

ciklus  

[millió] 

Sínillesztés merev-

ségi paraméter 

[kN/mm/m] 

Merevséget jel-

lemző viszony-

szám 

Romlási sebesség 

[kN/mm/m/ciklus] 

60_A1_1490 mm 

0,0 22,997 1,000 

-0,059 

3,5 18,237 0,793 

60_B1_1490 mm 

0,0 23,023 1,000 

-0,048 

3,5 19,187 0,833 

60_A2_1490 mm 

0,0 17,208 1,000 

-0,019 
3,5 16,048 0,933 

60_A3_1490 mm 

0,0 24,477 1,000 

-0,029 

3,5 22,002 0,899 

 

A romlási sebesség paraméterek meghatározása 4.4.3. Fejezetben leírtak szerint történt.  
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Következő lépésként megvizsgáltam és elemeztem az acélhevederrel (MTH-P típusú) és a poli-

mer-kompozit hevederrel elkészített kötéseket 600-850 mm-es szimmetrikus támaszelrendezéssel, 

valamint aszimmetrikus támaszelrendezéssel a 3,5 millió fárasztási ciklusszámot követően, mind-

három sínrendszer esetében. Elemzésem alkalmával kimondottan csak a 600-800 mm-es támaszki-

osztással foglalkoztam (támaszközépen, illetve tartóközépen- a sínvég illesztésnél mérve), mert ez 

áll a legközelebb a valós, vasúti pályában alkalmazott keresztalj kiosztási méretekhez [12] [14]. 

A merevséget jellemző paraméterek alakulását a polimer-kompozit és az acélhevederes póbakö-

téseknél, mindhárom sínrendszerrel elkészített próbakötés esetében, szimmetrikus és aszimmetri-

kus támaszelrendezéssel, 600-800 mm-es támaszközön a 4.5.1.7-4.5.1.9. ábrák mutatják. 

 

  

  

 

4.5.1.7. ábra: A sínillesztés merevségi paraméter alakulása a 60_A3 és 60acél próbatestek ese-

tében, szimmetrikus és aszimmetrikus támaszelrendezéssel, 600-800 mm-es támaszközön 
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4.5.1.8. ábra: A sínillesztés merevségi paraméter alakulása a 54_A3 és 54acél próbatestek ese-

tében, szimmetrikus és aszimmetrikus támaszelrendezéssel, 600-800 mm-es támaszközön 
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4.5.1.9. ábra: A sínillesztés merevségi paraméter alakulása a 48_A3 és 48acél próbatestek ese-

tében, szimmetrikus és aszimmetrikus támaszelrendezéssel, 600-800 mm-es támaszközön 

A merevséget jellemző paraméterek tartó-, illetve támaszközép értékeinek ábrazolása során a 

szimmetrikus és az aszimmetrikus támasz-elrendezést tekintve a következők állapíthatók meg: 

– szimmetrikus támaszelrendezésnél, 60-as sínrendszernél az acélhevederes sínillesztés 

1,32-szer merevebben viselkedik a polimer-kompozit hevederesnél. Az 54-es sínrendszerű 

sínillesztéseknél a polimer-kompozit hevederes kötés csupán csak a merevség 53%-át kép-

viseli az acélhevederes kialakításhoz képest. A 48-as sínrendszerű próbakötéseknél az acél-

hevederes illesztés 22%-kal merevebben viselkedett szimmetrikus támaszelrendezéssel, 

mint a polimer-kompozit hevederes. 

0

100

200

300

400

500

600

700

600 mm (300-300) 600 mm (150-450) 600 mm (200-400) 600 mm (250-350)

S
ín

ill
es

zt
és

 m
er

ev
sé

g
i 

p
ar

am
ét

er
 [

k
N

/m
m

/m
]

Támaszköz [mm]

48_A3_3,5 millió_600 mm_tartóközép 48acél_3,5 millió_600 mm_tartóközép

48_A3_3,5 millió_600 mm_támaszközép 48acél_3,5 millió_600 mm_támaszközép

0

100

200

300

400

500

600

700

650 mm (325-325) 650 mm (150-500) 650 mm (200-450) 650 mm (250-400)

S
ín

ill
es

zt
és

 m
er

ev
sé

g
i 

p
ar

am
ét

er
 [

k
N

/m
m

/m
]

Támaszköz [mm]

48_A3_3,5 millió_650 mm_tartóközép 48acél_3,5 millió_650 mm_tartóközép

48_A3_3,5 millió_650 mm_támaszközép 48acél_3,5 millió_650 mm_támaszközép

0

100

200

300

400

500

600

700

700 mm (350-350) 700 mm (150-550) 700 mm (200-500) 700 mm (300-400)

S
ín

ill
es

zt
és

 m
er

ev
sé

g
i 

p
ar

am
ét

er
 [

k
N

/m
m

/m
]

Támaszköz [mm]

48_A3_3,5 millió_700 mm_tartóközép 48acél_3,5 millió_700 mm_tartóközép

48_A3_3,5 millió_700 mm_támaszközép 48acél_3,5 millió_700 mm_támaszközép

0

100

200

300

400

500

600

700

750 mm (375-375) 750 mm (150-600) 750 mm (200-550) 750 mm (300-450)

S
ín

ill
es

zt
és

 m
er

ev
sé

g
i 

p
ar

am
ét

er
 [

k
N

/m
m

/m
]

Támaszköz [mm]

48_A3_3,5 millió_750 mm_tartóközép 48acél_3,5 millió_750 mm_tartóközép

48_A3_3,5 millió_750 mm_támaszközép 48acél_3,5 millió_750 mm_támaszközép

0

100

200

300

400

500

600

700

800 mm (400-400) 800 mm (200-600) 800 mm (300-500) 800 mm (350-450)

S
ín

ill
es

zt
és

 m
er

ev
sé

g
i 

p
ar

am
ét

er
 [

k
N

/m
m

/m
]

Támaszköz [mm]

48_A3_3,5 millió_800 mm_tartóközép 48acél_3,5 millió_800 mm_tartóközép

48_A3_3,5 millió_800 mm_támaszközép 48acél_3,5 millió_800 mm_támaszközép



 

 
  

 76 

Németh Attila 

doktori értekezés 

A polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések 

alkalmazásának vizsgálata hézagnélküli vasúti vágányokban 

– Mind a három sínrendszer esetében, a 600-800 mm-es alátámasztási távolságot tekintve, 

szimmetrikus támaszelrendezéssel az alátámasztási ponthoz legközelebb eső elrendezés 

esetében adódtak a legkedvezőbb sínillesztés merevségi paraméter értékek. 

 

A rendelkezésre álló acélhevederes sínillesztéseken (a kezdeti és 3,1 millió fárasztási ciklust kö-

vetően) elvégzett vizsgálatok eredményeket elemeztem. Az összevethetőség érdekében ezen sínil-

lesztéseken elvégzett vizsgálatok és azok eredményeinek alakulását is vizsgáltam, megfigyelve a 

kezdeti, fárasztást megelőző és a 3,5 millió ciklust követően a kalkulált paraméterek értékét a tá-

maszközépen mért átlag értékekből számított merevséget jellemző paraméter alapján. Az összeha-

sonlítást 1250 mm-es támaszközhöz tartozó mérési eredmények alapján végeztem el. (Ez az a tá-

maszköz, amelyen megelőző kutatásként és a kiegészítő vizsgálati eredmények rendelkezésre áll-

tak. Az acélhevederes illesztéseken 0,0, 3,1 és 3,5 millió fárasztási ciklust követően történtek stati-

kus vizsgálatok). A számított paramétereket a 4.5.1.4. táblázat mutatja. 

4.5.1.4. táblázat: Számított paraméterek, 1250 mm támaszközön 

Kötés elnevezése 
Fárasztási cik-

lus [millió] 

Sínillesztés merev-

ségi paraméter 

[kN/mm/m] 

Merevséget jel-

lemző viszony-

szám 

Romlási sebesség 

[kN/mm/m/ciklus] 

48_A3_1250 mm 
0,0 26,620 1,000 

-0,051 
3,5 21,916 0,823 

48_acél_1250 mm 
0,0 34,604 1,000 

-0,006 
3,5 33,840 0,978 

 

54_A3_1250 mm 
0,0 31,714 1,000 

-0,093 
3,5 21,353 0,673 

54_acél_1250 mm 
0,0 60,352 1,000 

-0,043 
3,5 51,374 0,851 

 

60_A3_1250 mm 
0,0 45,862 1,000 

-0,041 
3,5 40,185 0,876 

60_acél_1250 mm 
0,0 74,089 1,000 

-0,035   
3,5 63,502 0,857 

 

Összehasonlítottam a 600-1250 mm-es támaszközön mért terhelő erő - lehajlás értékekre lineáris 

illesztésből kalkulált sínillesztés merevségi paramétert a 3,5·106 fárasztási ciklusszámot követően 

az A3 és az acélhevederes sínillesztések esetében. A kapott görbékre másodfokú polinomiális függ-

vényt illesztettem, amelyeket a 4.5.1.10-4.1.5.12. ábrák szemléltetnek. 
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4.5.1.10. ábra: A sínillesztés merevségi paraméter alakulásának közelítése a 60_A3 és 60_acél 

próbatestek esetében, 0,6-1,25 m-es támaszközön, 3,5 millió ciklust követően 

 

4.5.1.11. ábra: A sínillesztés merevségi paraméter alakulásának közelítése az 54_A3 és 54_acél 

próbatestek esetében, 0,6-1,25 m-es támaszközön, 3,5 millió ciklust követően 

 

4.5.1.12. ábra: A sínillesztés merevségi paraméter alakulásának közelítése a 48_A3 és 48_acél 

próbatestek esetében, 0,6-1,25 m-es támaszközön, 3,5 millió ciklust követően 
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Végezetül összevetettem a számított paraméterek ábrázolása alkalmával a 3,5 millió fárasztási 

ciklust követő polimer-kompozit hevederes próbakötések értékekeit (A3_FU – folytonos vonallal; 

korábbi mérések – pontozott vonallal jelölve) az acélhevederes sínillesztéseken mért értékekkel 

(acél – fekete színű vonal). Megjelenítettem a ragasztóanyag felhasználása nélkül elkészített próba-

testekre számított jellemzőket (RN jelöléssel – szaggatott vonal), amelyeket a 4.5.1.13-4.1.5.15. áb-

rák szemléltetnek. 

 

4.5.1.13. ábra: Fárasztást követő, sínillesztés merevségi paraméter változása 48 r. kötéseknél 

 

4.5.1.14. ábra: Fárasztást követő, sínillesztés merevségi paraméter változása 54 r. kötéseknél 

 

4.5.1.15. ábra: Fárasztást követő, sínillesztés merevségi paraméter változása 60 r. kötéseknél 
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A grafikonokról leolvasható, hogy mindhárom sínrendszer esetében a két szélső értéket az 

acélhevederes illesztésű próbatestek, valamint a ragasztóanyag felhasználása nélkül elkészített 

polimer-kompozit hevederes próbatestek vizsgálati eredményeiből kalkulált merevséget jel-

lemző paraméterek értékei jelentik. 

4.5.2. A kiegészítő hárompontos hajlítóvizsgálatok összefoglalása 

Elvégeztem a kiegészítő statikus és dinamikus hárompontos hajlítóvizsgálatokat MÁV 48, 54E1 

és 60E1 sínrendszerrel készített kötések esetében, az eredmények az alábbiak [12] [14]: 

– az előzetes hajlítóvizsgálatokra előkészített próbatesteken statikus függőleges terhelés vizs-

gálatot végeztem törés nélkül 1490 mm, 1200 mm és 1000 mm támaszközökön a 3,5 millió 

ciklusig tartó fárasztás előtt és azt követően (polimer-kompozit hevederes sínillesztéseknél). 

A számított paramétereket összevetettem a kiegészítő hajlítóvizsgálat eredményeivel. 

– A kiegészítő hárompontos függőleges statikus, illetve dinamikus fárasztó vizsgálatok alkal-

mával: 

o 900-1490 mm-es támaszközökön, 50 mm-es lépcsőkkel, fárasztás előtt (FE) stati-

kus hajlítóvizsgálatokat végeztem, 

o dinamikus-fárasztás 0,5 milliós terhelési ciklusonként, 

o minden 0,5 millió ciklust követően statikus hárompontos hajlítóvizsgálat 3,5 millió 

terhelési ciklusig bezárólag, 

o 3,5 millió ciklus utáni statikus hajlítás vizsgálatok. 

– A 3,5·106 fárasztási ciklusszámot követően statikus hajlítás vizsgálat végeztem 

600…850 mm támaszközön szimmetrikus támaszelrendezéssel, 600…950 mm közötti tá-

maszközökön aszimmetrikus támaszelrendezéssel. 

– Megvizsgáltam a ragasztóanyag nélkül elkészített próbatesteket statikus hajlító-terhelés 

vizsgálatokra (RN – dinamikus fárasztó terhelés ez esetben nem történt) 

– Egy régebbi kutatásból megmaradt acélhevederes ragasztott-szigetelt sínillesztéseken 

(MTH-P típusú) 3,1·106 fárasztási ciklust követően statikus, majd további 0,4 millió fárasz-

tási periódussal történő dinamikus fárasztó vizsgálatot hajtottam végre. A 3,5·106 fárasztást 

követően hárompontos statikus hajlítóvizsgálatot végeztem szimmetrikus és aszimmetrikus 

támaszelrendezéssel. 

A mérési eredmények elemzése során az értékek változását – a fárasztási ciklusszám és az alá-

támasztási közök változtatásának figyelembevételével – a kezdeti, fárasztást megelőző lehajlás ér-

tékhez képest („0” fárasztási ciklusnál = FE) viszonyítottam. A számítások alkalmával a maximális 
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terhelő erőhöz tartozó támaszközépen mért lehajlás értékek átlagát vettem, az adatsorokra illesztett 

lineáris regressziós függvény (regressziós egyenes) segítségével számítottam azok meredekségét. 

Az alátámasztási távolságok figyelembevételével a görbe meredekségi jellemzőkből számítottam 

és ábrázoltam az ún. sínillesztés merevségi paramétert (kN/mm/m). Továbbá megvizsgáltam a kö-

téseken elhelyezett (a sínfejen 7 db különböző helyen elhelyezett elmozdulásmérők segítségével 

mért függőleges elmozdulások ábrázolásából képzett görbék alatti területek nagyságát (mm2) a ma-

ximális terhelő erőhöz tartozó értékek terhelési ciklusszám és alátámasztási távolság változásának 

függvényében. Az alábbiakban a kiegészítő statikus és dinamikus hárompontos hajlítóvizsgálati 

eredményeket foglalom össze, ezek a következők [12] [14]: 

– a lehajlásértékek, valamint a sínillesztés merevségi paraméter fárasztási ciklusszám függ-

vényében ábrázolt értékének változása két szakaszra bontható. Megállapítottam, hogy az 

előterhelést követő 0,5·106 fárasztási ciklusig bezárólag van egy kezdeti fázis (I. szakasz), 

ahol a próbakötésekben lejátszódnak a kezdeti deformációk, a kötés „beáll”. A II. szakasz-

ban, a 0,5-3,5 millió fárasztási ciklusok között, a kezdeti nagyobb romlási sebességet köve-

tően, egy kevésbé meredek hajlású egyenessel közelíthetők az ábrázolt számított paraméte-

rek (0,0292 és 0,0491 kNmm/m/ciklus). 

– A sínillesztés merevségi paraméter fárasztási ciklusszám függvényében történő ábrázolása 

során megállapítható (4.5.1.3. ábra), hogy a kezdeti (FE) méréshez viszonyítva a 0,5 milliós 

fárasztási ciklust bezárólag a 60_A3 próbakötés rendelkezik a legnagyobb merevséget jel-

lemző paraméterrel. Romlási értéke és sebessége a kezdeti paraméterhez képest körülbelül 

(lineáris közelítéssel): 

o 60_A3 esetében: 3% (romlási sebessége: 0,0845 kN/mm/m/ciklus), 

o 54_A3-nál: 16%, romlási sebessége a 60-as rendszerűhöz képest 3,9-szerese, 

o 48_A3 esetében: 7%, 1,7 -szerese a 60_A3 kötéshez képest. 

– A 0,5-3,5 millió fárasztási ciklusszám közötti (II. szakasz) időszakot tekintve a 48_3 és 

54_A3 közel hasonló módon viselkedik, 1,4-1,7%-kal gyorsabb a romlási sebességük a 

60_A3 kötéséhez képest (60_A3 esetében: 0,0292).  

– A 60-as rendszerű kötése viselkedik a ”legmerevebben”. A kezdeti kiinduló állapothoz ké-

pest a 3,5 millió ciklusnál számított paraméter változása is kb. csak 12%. Sajnálatos módon 

a vizsgálatokból kiderült, hogy az 54_A3-as kötésnél fordul elő a legnagyobb merevségbeli 

eltérés (veszteség) a kezdeti kiinduló állapothoz képest. A fárasztás utáni (FU) mérést kö-

vetően a számított, kezdeti merevségnek csak 71%-át képes biztosítani. 
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– A kötésen hét, illetve kilenc ponton mért lehajlásértékek görbéi területének (4.5.1.5. ábra) 

vizsgálata alkalmával (a terhelési ciklusszám és támaszközök változásának figyelembevé-

telével) a 60_A3 kötés tekintetében számottevő változás nem alakult ki (maximálisan 3%), 

a 900-1490 mm támaszközök közötti tartományban a fárasztást megelőző és követő számí-

tott paraméterek közötti romlási sebesség növekmény kb. 8%. A 60-as rendszer esetében 

megfigyelhető, hogy a 900 mm-es támaszközre számított terület értékek a 60_A3_FU és 

60_RN (ragasztóanyag nélkül elkészített kötés) kötések közötti eltérés 18%. A 48_A3 és 

54_A3 kötéseknél a görbe alatti terület változása közel hasonló tendenciát mutat, azonban 

megfigyelhető, hogy az 54-es kötés esetében a 3,5 millió fárasztási ciklusszámot követően 

a romlási sebesség 1,13-szor nagyobb mérvű, mit a 48_A3 próbakötés esetében. 

– Összehasonlítottam a polimer-kompozit hevederrel szerelt kötéseken mért értékekből szá-

mított sínillesztés merevségi paramétert az acélhevederes sínillesztések jellemző értékeivel, 

szimmetrikus és aszimmetrikus támaszelrendezéssel egyaránt (4.5.1.7-4.5.1.9. ábrák), 

3,5 millió fárasztási ciklusszámot követően. Példaként a 600 mm-es támaszközre jellemző 

eredményeket emelem ki (legjellemzőbb vasúti pályás aljkiosztás): 

o 60-as sínrendszer esetén szimmetrikus támaszelrendezésnél az acélhevederes sínil-

lesztés 1,32-szer merevebben viselkedik a polimer-kompozit hevederesnél. 

o Az 54-es sínrendszerű sínillesztéseknél a polimer-kompozit hevederes kötés csupán 

csak a merevség 53%-át képviseli az acélhevederes kialakításhoz képest. 

o A 48-as sínrendszerű próbakötéseknél az acélhevederes illesztés 22%-kal mereveb-

ben viselkedett szimmetrikus támaszelrendezéssel, mint a polimer-kompozit heve-

deres. 

o Mind a három sínrendszerű sínillesztés esetén az aszimmetrikus támaszelrendezést 

tekintve ajánlott a kötés középvonalát minél közelebb helyezni az alátámasztáshoz, 

ezzel nagyobb merevséget biztosítva a rendszernek. 

– Másodfokú polinomiális regressziós függvényeket illesztettem a számított merevséget jel-

lemző paraméter – támaszközök függvényében ábrázolt – függvénygörbéire 

(4.5.1.10-4.5.1.12. ábrák). Célom az volt, hogy meghatározzam a romlás időbeli lefolyását 

a ciklusszám függvényében az egyes vizsgált támaszközökre, valamint azt, hogy melyik az 

a megközelítési módszer, amelyet a véges elemes modellek felépítése során majd alkal-

mazni tudok. 
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4.6. Húzóvizsgálatok 

4.6.1. Próbatestek előkészítése a húzóvizsgálatokhoz 

2016. március 31-én és 2016. április 1-jén a MÁV-Thermit Kft. elkészített 6 db 2500 mm 

hosszúságú kísérleti kötést a szakító (húzó) vizsgálatokra, a kiválasztott „A” típusú (kétkom-

ponensű poliuretán tömítő- és ragasztóanyag) és „B” típusú (kétkomponensű metil-metakrilát 

bázisú ragasztóanyag) ragasztóanyagok felhasználásával. 

 

Jelölések: 60_A11, 60_B11, 54_A11, 54_B11, 48_A11, 48_B11. 

 

Mind a hat db próbakötés összeállítása során lemunkálták a hevederek és a sín-hevederkamra 

felületét, majd a hevederek felszereléséhez és a húzóvizsgálatoknál alkalmazandó konzolok felsze-

reléséhez szükséges csavarfuratokat kifúrták, s végül összeállították a kötéseket. A 48 és 54 rend-

szerű kötések szereléshez M24, a 60-as kötésekhez M27 méretű hevedercsavarokat alkalmaztak. A 

maradék három kötést a fárasztó és szakító vizsgálatok eredményei alapján kiválasztott ragasztó-

anyaggal készítették el, lemunkált hevederekkel és M27-es hevedercsavarokkal. 2016. április 1-jén 

a VAMAV Vasúti Berendezések Kft. leszállította a 4 db megrendelt konzolt a szakító- (húzó-) 

vizsgálatokhoz [23]. 

A megmaradt – sínrendszerenként 1-1 db – próbatest ragasztását a fenti 6 db próbatest húzóvizs-

gálatainak eredményei alapján 2016. június 29-én a MÁV-Thermit Kft. munkatársai elvégezték az 

„A” típusú ragasztóanyag alkalmazásával. 

 

Jelölések: 60_A12, 54_A12, 48_A12 és 60_RN (ragasztóanyag felhasználása nélkül). 

4.6.2. Paraméterek meghatározása az axiális húzóvizsgálatokhoz 

A ragasztott-szigetelt sínillesztéseknek nagy síntengely irányú húzóerőt kell a hézagnélküli vá-

gányban történő alkalmazásuk során felvenniük. A hézagnélküli vágány elméletileg tetszőleges 

hosszúságban összehegesztett sínszálakkal kialakított olyan vágány, amelynek a szélső (legmaga-

sabb vagy legalacsonyabb) sínhőmérsékleti érték elérése esetén is marad közbenső mozdulatlan 

(nem dilatáló) szakasza. Itt a teljesen meggátolt mozgás miatt nagy dilatációs erők alakulhatnak ki, 

a hőmérsékletváltozás függvényében. A dilatációs erő nagysága az alábbi kifejezéssel számítható 

[177]: 
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𝐹 = 𝛼 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝛥𝑇 (N)    (4.5) 

ahol: 

 = 1,1510-5 1/°C (a sín hőtágulási együtthatója), 

E = 2,1105 N/mm2 (az acél rugalmassági modulusa), 

A = a sín keresztmetszeti területe (mm2), 

T = a kialakult hőmérsékletkülönbség (°C). 

 

A ragasztott-szigetelt kötésben ébredő húzóerők miatt a sínhőmérséklet csökkenésének esete az 

érdekes, ugyanis a nagy téli hidegben a hatalmas húzóerő hatására a ragasztott-szigetelt kötés meg-

nyílhat (D.12/H. Utasítás szerint [148]): 

– a semleges hőmérséklet névleges értéke to = +23 °C,  

– a megengedett eltérés -8 °C és +5 °C,  

– azaz a semleges hőmérsékleti zóna +15 °C és +28 °C között helyezkedik el. 

Például 54E1 rendszerű sín esetében, ha a ragasztott-szigetelt sínillesztés behegesztése a semle-

ges hőmérsékleti tartomány legfelső értékén (+28 °C) történt meg, akkor elméletileg a legnagyobb 

hőmérsékletcsökkenés T = 58 °C is lehet. Tehát ezen hőmérséklet-változáshoz kell meghatározni 

a síntengellyel párhuzamos húzóerők nagyságát, amelyeket még a szerkezetnek károsodás nélkül 

el kell viselnie [177]. 

 

A vizsgálati paraméterek az elkészült kötésekhez az alábbiak szerint történtek [1] [21]: 

– kötések hossza: ~2500 mm, 

– M24 és M27-es 8.8 minőségű csavarok, 

– Apatech gyártmányú hevederek, 

– sínvéghézag: sínvégbetét (4,0 mm) ± 0 mm (ezt tekintem „0-ás” állapotnak) 

– „A” és „B” típusú ragasztóanyag felhasználásával, 

– erőkifejtés: 2 db 200 tonnás Hydrafore hidraulikával, 

– erőmérés hidraulika nyomás alapján, 

– elmozdulásmérés: 1 db induktívútadóval (LVDT) a sínfejen, 

– maximális terhelés: 220,0 tonna. 
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A húzóerő felvételének meghatározásához és számításához a D.12/H. Utasítással összehason-

lítva, előírt követelményként a WG18/DG11 szabványból Δ(T)=50 °C, ɤs=1,5 biztonsági tényező-

vel számított értékeket vettem figyelembe a következő képletek alapján: 

 

𝐹 = 𝑁 ⋅ ɤ𝑠    (N)   (4.6) 

 

𝐹 = 𝐸 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝛼 ⋅ 𝛥𝑇 ⋅ ɤs  (N)   (4.7) 

ahol: 

 N= a hőmérsékletváltozásból sínben adódó maximális húzóerő (N) 

 = a sín hőtágulási együtthatója (értéke: 1,1510-5 1/°C) 

E = az acél rugalmassági modulusa (értéke: 2,1105 N/mm2), 

A = a sín keresztmetszeti területe (mm2), 

T = a kialakult hőmérsékletkülönbség (°C) 

 ɤs= biztonsági tényező (értéke: 1,5) 

 

4.6.2.1. táblázat: A kalkulált húzóerők mértéke (T= 50 °C, ɤs =1,5) 

Sínrendszer 
Asín E Alfa ΔT F F ɤs  Fb 

[mm2] [N/mm2] [1/°C]  [°C  [N] [kN] [-] [kN] 

MÁV 48 6 292 210 000 0,0000115 50 759 759,00 759,76 1,5 1 139,64 

54E1 6 977 210 000 0,0000115 50 842 472,75 842,47 1,5 1 263,71 

60E1 7 670 210 000 0,0000115 50 926 152,50 926,15 1,5 1 389,23 

 

A T= 50 °C-ra kalkulált és 1,5-szeres biztonsági tényezővel számított, felveendő húzóerők 

nagyságát a 4.6.2.1. táblázat mutatja. Számítottam a húzóerő nagyságát T= 90 °C maximális hő-

mérséklet-különbség tartományra, külön az alkalmazott sínrendszerekre, amelyet a 4.6.2.2. táblázat 

szemléltet. (Megjegyzés: ekkora hőmérsékletváltozás a gyakorlatban kizárt, ezért ezeket az értéke-

ket a húzóberendezés tervezéséhez adatszolgáltatásként kellene értelmezni). 
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4.6.2.2. táblázat: A kalkulált húzóerők mértéke (T= 90 °C) 

Sínrendszer 
Asín E Alfa ΔT Fb 

[mm2] [N/mm2] [1/oC]  [oC]  [kN] 

MÁV 48 6 292 210 000 0,0000115 90 1 367,57 

54E1 6 977 210 000 0,0000115 90 1 516,45 

60E1 7 670 210 000 0,0000115 90 1 667,07 

 

A síntengely irányú húzóvizsgálat elvi elrendezését a 4.6.2.1. ábra mutatja. 

 

 

4.6.2.1. ábra: Az axiális húzóvizsgálat elvi elrendezése 

 

A húzóvizsgálatnál a terhelési sebesség, valamint a hajlítóvizsgálatnál a terhelési elrendezés (tá-

maszköz, terhelőfej méretei stb.) a [80] szerint vettem figyelembe. 
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4.6.3. A húzóvizsgálatok eredményeinek összefoglalása  

A 4.6.3.1. ábra szemlélteti a a maximális szakítóerőhöz tartozó elmozdulások (hézagmegnyílás) 

értékeit. 

  

4.6.3.1. ábra: A húzóerő értékeinek alakulása az illesztés középvonalában, „A” és „B” típusú 

ragasztóanyaggal készített próbakötések esetében 

 

A húzóvizsgálatok eredményeit a 4.6.3.1. táblázatban foglaltam össze a polimer-kompozit he-

vederrel készített próbakötések esetében. 

4.6.3.1. táblázat: A húzóvizsgálatok eredményei I. 

Próbakötés jele 

Felvett húzóerő Szakítóerőhöz tartozó max. elmozdulás 

0,1 mm-nél 3,0 mm-nél Szakítóerő Hézagmegnyílás 

[kN] [kN] [mm] 

48_A11 124,11 1 250,90 1 317,30 5,050 

48_B11 67,98 1 016,70 1 346,00 4,650 

48_A12 185,49 1 272,60 1 547,20 4,606 

 

54_A11 99,19 1 525,00 1 547,20 3,603 

54_B11 58,42 1 106,11 1 433,90 4,653 

54_A12 123,83 1 450,01 1 605,30 3,725 

  

60_A11 69,57 1 631,20 1 767,80 3,378 

60_B11 60,81 1 061,70 1 420,90 6,069 

60_A12 78,94 1 510,61 1 645,10 3,406 

60_RN 17,25 426,09 1 332,20 16,106 

 

  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0,0 2,5 5,0 7,5

H
ú
zó

er
ő

 [
k
N

]

Hézagmegnyílás [mm]

48_A11

48_A12

54_A11

54_A12

60_A11

60_A12
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0

H
ú
zó

er
ő

 [
k
N

]

Hézagmegnyílás [mm]

48_B11

54_B11

60_B11

60_RN



 

 
  

 87 

Németh Attila 

doktori értekezés 

A polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések 

alkalmazásának vizsgálata hézagnélküli vasúti vágányokban 

Megvizsgáltam 0,1 mm hézagmegnyílás értéknél, hogy ennél a kezdeti (közel 0-ás) állapotban 

mekkora nagyságú húzóerő felvételére képesek a hevederes kötések, illetve megfigyeltem, hogy a 

hevedercsavarok és a felhasznált ragasztóanyag dolgoznak-e. Az „A” és „B” típusú ragasztóanyag-

gal készített próbakötések mérési eredményei alapján a következők állapíthatók meg: 

– a 48-as sínrendszerű próbatestek esetében az „A” típusú ragasztóanyaggal készített kötések 

1,8-2,7-szer nagyobb értékű kezdeti erőfelvétellel rendelkeznek (124 kN, illetve 185 kN 

tartományban) a „B” típusú ragasztóanyaggal készített kötésekhez képest (68 kN). A maxi-

mális húzóerőhöz tartozó (szakítóerő) sínvégek közötti hézagmegnyílás mértéke közelítő-

leg 5 mm-re adódott. 

– Az 54-es sínrendszerű kötések esetében 1,7-2,1-szer nagyobb húzóerőt volt képes felvenni 

az „A” típusú ragasztóanyaggal elkészített próbakötés a 0,1 mm-es vizsgált elmozdulás 

értékig. A hézagmegnyílás mértéke 20%-kal magasabbra adódott a „B” típusú ragasztó-

anyaggal készített kötéseknél. 

– A kezdeti húzóerő felvétele a 0,1 mm-es hézagmegnyílás értékig a 60-as rendszerű mind a 

két típusú ragasztóanyaggal szerelt kötések esetében közel azonos értékre adódott, azonban 

a szakítóerő nagyságához képest (maximális húzóerő) a vizsgált 0,1 mm-es hézagmegnyílás 

értéknél csak a 0,037-0,047 százalékát volt képes felvenni. Ez azt jelenti, hogy a terhelés 

felvitelének kezdetén már megnyílt az induláskor kialakított 4,0±0 mm-es hézag. Az „A” 

típusú ragasztóanyaggal kialakított próbakötések maximális hézagmegnyílása 3,4 mm-re 

adódott. A ragasztóanyag felhasználása nélkül elkészített kötés vizsgálata során megállapí-

tottam, hogy a kezdeti hézagmegnyílás már 17 kN húzóerő felvételénél bekövetkezik, a 

szakítóerőhöz tartozó hézagmegnyílás mértéke is jelentős volt, 16 mm. A 60_A11 jelű kö-

tésnél (ez volt a legelső mérés) a tönkremenetel háromszori próba után sem következett be, 

az első két esetben a konzolokat rögzítő M27-es 8.8 minőségű csavarok nyíródtak el, vi-

szont a minősítési húzóerő értéket bírta a kötés. 

 

Számítottam a mért húzóerők hatására kialkuló T elméleti hőmérséklet különbségeket külön 

próbakötésenként, amelyet a 4.6.3.2. táblázat szemléltet. Ezek az értékek érzékeltetik a gyakorlat-

ban előforduló esetekkel szemben a szerkezetek hózóerővel szembeni biztonságát.     
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4.6.3.2. táblázat: A húzóvizsgálatok eredményei II. 

Próbakötés jele 
Asín  E Szakítóerő 

Elméleti hőmér-

sékletkülönbség  

[mm2] [1/°C] [N/mm2] [kN] [°C] 

48_A11 

6 292 0,0000115 210 000 

1 317,30 86,69 

48_B11 1 346,00 88,58 

48_A12 1 547,20 101,82 

  

54_A11 

6 977 0,0000115 210 000 

1 547,20 91,82 

54_B11 1 433,90 85,10 

54_A12 1 605,30 95,27 

            

60_A11 

7 670 0,0000115 210 000 

1 767,80 95,44 

60_B11 1 420,90 76,71 

60_A12 1 645,10 88,81 

60_RN 1 332,20 71,92 

 

Megvizsgáltam T= 90 °C maximális hőmérséklet különbség és T= 50 °C-ra kalkulált és 

1,5-szeres biztonsági tényezővel számított hőmérsékleti tartományra felveendő húzóerők nagyságát 

és az ezen paraméterekből számított T értékeket, amelyet a 4.6.3.3. táblázatban foglaltam össze. 

4.6.3.3. táblázat: A számított T hőmérséklet különbség értékek a maximális húzóerő függvényé-

ben, mindhárom sínrendszer esetében 

Próbakötés jele 
Mért szakító erő 

Számított hőmérsék-

let különbség  

Számított húzóerő 

(ΔT= 90 °C) 

Számított húzóerő (ΔT= 

50 °C és 1,5-szeres bizton-

sági tényezővel növelve) 

[kN] [oC] [kN] [kN] 

48_A11 1 317,30 86,69 

1 367,57 1 139,64 48_B11 1 346,00 88,58 

48_A12 1 547,20 101,82 

  

54_A11 1 547,20 91,82 

1 516,45 1 263,71 54_B11 1 433,90 85,10 

54_A12 1 605,30 95,27 

  

60_A11 1 767,80 95,44 

1 667,07 1 389,23 
60_B11 1 420,90 76,71 

60_A12 1 645,10 88,81 

60_RN 1 332,20 71,92 
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Megjegyzendő, hogy a húzó-szakító vizsgálatokra szánt próbakötések maximális axiális húzó-

erő felvételénél a ΔT= 50°C, ɤs= 1,5-szeres biztonsági tényezővel növelt érték lett előírva. Ezen 

feltételek alapján a következő próbakötések feleltek meg az előzetes vizsgálati paraméterek köve-

telményeinek: 

– 48_A11, 48_B11, 48_A12, 

– 54_A11, 54_B11, 54_A12, 

– 60_A11, 60_B11, 60_A1. 

Kiszámítottam a húzódiagramok meredekségét (hézagmegnyílási ellenállás [kN/mm]), ami jel-

lemzi az adott ragasztott-szigetelt sínillesztés húzóerővel szembeni „merevségét”, mindhárom sín-

rendszer esetében. Minél nagyobb ez az érték, annál kisebb hézagmegnyílás adódik ugyanakkora 

erőnél. Ezeket a kalkulált értékeket a 4.6.3.4. táblázat mutatja [5] [21]. 

 

4.6.3.4. táblázat: A kalkulált húzódiagram meredekség értékei 

Próbakötés jele 

A maximális erőhöz tartozó hézagmegnyí-

lás mértéke 
Szakítóerő 

Hézagmegnyílási 

ellenállás 

[mm] [kN] [kN/mm] 

48_A11 5,050 1 317,30 460,64 

48_B11 4,650 1 346,00 344,72 

48_A12 4,606 1 547,20 499,85 

  

54_A11 3,603 1 547,20 582,03 

54_B11 4,653 1 433,90 369,13 

54_A12 3,725 1 605,30 535,57 

  

60_A11 3,378 1 767,80 556,60 

60_B11 6,069 1 420,90 383,96 

60_A12 3,406 1 645,10 545,62 

60_RN 16,106 1 332,20 146,96 

 

A „B” típusú ragasztóval készített kísérleti kötések húzóerővel szembeni merevsége a 60-as sín-

rendszernél 70%, az 54-es sínrendszernél 69%, a 48-as sínrendszernél pedig 69% az „A” típusú ra-

gasztóval készített A12 elnevezésű kötésekhez viszonyítva (minden elemzés esetében az A12 elneve-

zésű próbatestet tekintettem 1,0 „állapotnak” (azaz 100%-nak), mindhárom sínrendszer esetében. A 

további számított értéket ezen értékekhez képest viszonyítottam). A 60-as rendszerű ragasztóanyag 

felhasználása nélkül (RN) elkészített próbakötés merevséges 27%-a a 60_A12 próbakötéshez képest. 
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Az összefoglaló táblázatból és a leírtakból arra a következtetésre jutottam, hogy a megvizsgált 

próbakötések esetében gyakorlatilag nagyon alacsony vagy szinte nincs is a kezdeti húzással szem-

beni ellenállás („A” típusú ragasztóanyag felhasználásával készített kötések esetében jobb ugyan), 

mind a ragasztás nélküli és mind a ragasztott kiviteleknél egyaránt (pl. a 0,1 mm-es elmozdulás már 

a szakítóerő 0,04%-ánál bekövetkezik). A megnyíló hézag, nagyobb sín(sínvég)lehajlásokat okoz, 

ami a kötések gyorsabb tönkremeneteléhez vezethet. Felmerülhet a kérdés, hogy akkor miért van 

szükség a ragasztóanyag alkalmazására, ha nem emel a kezdeti hevederellenállás mértékén. 

 

Grafikonon ábrázoltam a húzóerőből számított húzófeszültség értékeket az illesztés középvonalá-

ban (a hevederpár keresztmetszeti területét figyelembe véve) és a hevederfurat vonalában (furatgyen-

gített keresztmetszetben figyelembe véve a hevederpár keresztmetszeti területét) a hézagmegnyílás 

(elmozdulás) függvényében az „A” és „B” típusú ragasztóanyag felhasználásával elkészített próba-

kötések esetében, amelyet a 4.6.3.2.-4.6.3.3. ábrák szemléltetnek. 

 

  

4.6.3.2. ábra: A húzófeszültség értékeinek alakulása az illesztés középvonalában, „A” és „B” 

típusú ragasztóanyaggal készített próbakötések esetében 

  

4.6.3.3. ábra: A húzófeszültség értékeinek alakulása a hevederfurat vonalában (furatgyengített 

keresztmetszet), „A” és „B” típusú ragasztóanyaggal készített próbakötések esetében 
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A heveder középvonalának keresztmetszetét tekintve (a legkedvezőtlenebb feszültségértékek ala-

kulását megvizsgálva) az A jelű kötések esetében 180 MPa normálfeszültség érté-

hez 2,34 - 2,91 mm (átlagosan 2,60 mm) vízszintes elmozdulás (hézagmegnyílás) alalkult ki. A B jelű 

kötéseknél ez az érték (2,6 mm) 119…138 MPa-nál már bekövetkezik (a 2,3 mm -es elmozdulás 

érték a B típusú kötések esetében 109…121 MPa tartományok közé esik). A 48_A12, az 54_A12 és 

a 60_A11 kötések kivételével a hézagmegnyílás a húzóerő felvitelénnek kezdetén már rögtön bekö-

vetkezett. 

 

A hevederfuratok keresztmetszetében (furatgyengítés miatt) az elvártaknak megfelelően nagyobb 

feszültségértékek adódnak, azonban feltételezve (mivel nem ismert pontosan a komplett szerelt kö-

tésben lejátszódó erőjátékok folyamata), nagy valószínűséggel a számított feszültségek egy részét a 

bekövetkező súrlódás hatására a ragasztóanyag is felveszi, egy része csúsztató-nyíró feszültséggé ala-

kul át (hevederkamra felületén és a ragasztóanyagban), további részét a hevedercsavarok veszik fel a 

húzásból bekövetkező nyírófeszültség hatására. Az „A” típusú ragasztóanyaggal készített kötéseknél 

180 MPa feszültségértékhez átlagosan 2,60 mm hézagmegnyílás bekövetkezése a legkedvezőtlenebb 

eset. A B jelű próbakötések esetében 130 MPa tartományhoz átlagosan 2,60 mm-es elmozdulás tar-

tozik. 

 

A fentiek alapján (tönkremenetelek és húzóerővel szembeni merevségek) a húzóvizsgála-

tok eredményeire alapozva nem javasolt az Apatech gyártmányú, polimer-kompozit hevede-

res ragasztott-szigetelt vasúti illesztések elkészítésénél a „B” típusú ragasztóanyag alkalma-

zását. Ezt kiváltva az ”A” típusú ragasztóanyag felhasználása javasolt. 
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4.7. Összefoglaló megállapítások 

4.7.1. A hárompontos hajlítóvizsgálatok összefoglaló megállapításai 

A laboratóriumi kísérleti kötések hajlító-fárasztó vizsgálata során [14] [23] a következők állapítha-

tók meg: 

– Mindegyik vizsgált sínillesztés sikeresen, tönkremenetel nélkül elviselte a 3,5 milliós fá-

rasztási ciklusú dinamikus hajlítóvizsgálatot a meghatározott paraméterekkel, eközben a 

sínvégbetétek a fárasztás során nem károsodtak, csak a tényleges törésvizsgálatoknál váltak 

ki (törtek ki) belőlük darabok a felső övben (a nagy nyomóerő miatt). 

– A próbakötések tönkretételénél a törési nyomatékok szignifikánsan a biztonsági tényezővel 

korrigált kalkulált értékek felett voltak, kivéve 60_RN eset. 

– Tapasztalatként látható (és hallható) volt, hogy a tönkremenetel nem hirtelen következik be, 

és közel sem az előírt nyomatékok közelében. 

– A számított, merevséget jellemző paraméterek alakulása a fárasztási ciklusszám függvé-

nyében két szakaszra bontható. Megállapítottam, hogy az előterhelést követő 0,5 millió fá-

rasztási ciklusig bezárólag van egy kezdeti fázis (I. szakasz), ahol a próbakötésekben leját-

szódnak a kezdeti deformációk, a kötés úgymond „beáll”. A II. szakaszban, a 0,5-3,5 millió 

fárasztási ciklusok között, a kezdeti nagyobb romlási sebességet követően, egy kevésbé me-

redek hajlású egyenessel közelíthetők az ábrázolt számított paraméterek. 

– Másodfokú polinomiális regressziós függvényeket illesztettem a számított merevséget jel-

lemző paraméternek a támaszközök függvényében ábrázolt grafikon vonalaira. 

– Célom az volt, hogy meghatározzam a romlás időbeli lefolyását a ciklusszám függvényében 

az egyes vizsgált támaszközökre, valamint azt, hogy melyik az a megközelítési módszer, 

amelyet a véges elemes modellek felépítése során alkalmazhatok.  

– A vizsgált, összesített számítási paraméterek, romlási sebességek alapján kijelenthető, hogy 

a 60-as rendszerű polimer-kompozit hevederrel szerelt ragasztott-szigetelt sínillesztések a 

legmegfelelőbbek a vasúti pályában történő alkalmazhatóságra. 

– A továbbiakban, a véges elemes szimulációk alkalmával, csak 60-as rendszerű sínkötéssel, 

azok alkalmazási paramétereinek meghatározásával kívánok foglalkozni. 
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4.7.2. A húzóvizsgálatok összefoglaló megállapításai 

A húzóvizsgálatok alapján az alábbi következtetések vonhatók le [8] [23]: 

– A húzó hevederes kötések laboratóriumi vizsgálatai során megállapítottam, hogy a húzó-

szakító vizsgálatokra szánt próbakötések maximális axiális húzóerő felvételénél a ΔT= 

50 °C, ɤs= 1,5-szeres biztonsági tényezővel növelt érték alapján a következő próbakötések 

feleltek meg az előzetes vizsgálati paraméterek követelményeinek: 

o 48_A11, 48_B11, 48_A12, 

o 54_A11, 54_B11, 54_A12, 

o 60_A11, 60_B11, 60_A12. 

– Az elvégezett vizsgálatok alapján (tönkremenetelek és húzóerővel szembeni merevségek) 

a húzóvizsgálatok eredményei alapján nem javasolt az Apatech hevederes sínillesztések 

gyártásánál a „B” típusú ragasztóanyag alkalmazása. Ezt kiváltva az „A” típusú ragasztó 

használatát ajánlom. 

– A hevedercsavarok vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a rakatból kivett és a heveder 

csavar anyagából (minősége: 8.8) húzóvizsgálatra kimunkált próbatestek szakadási nyúlása 

átlagosan 46%-ra adódott, ami nagyban befolyásolja a komplett szerelt hevederes sínillesz-

tés (szerkezet) húzóerővel szembeni ellenálló képességét. A kezdeti megállapításaim alap-

ján javaslom a 10.9-es minőségű hevedercsavarok alkalmazását a polimer-kompozit 

hevederrel szerelt ragasztott-szigetelt sínillesztések esetében. 

– Az elvégezett ragasztóanyag felhasználásával és anélkül elkészített 60-as rendszerű próba-

kötések húzóvizsgálata alapján megállapítható, hogy a felhasznált ragasztóanyag befolyá-

solja a maximális húzó- (szakító-) erő nagyságát és a keletkező hézagmegnyílás mértékét. 

– A vizsgálati eredmények alakulását nagymértékben befolyásolják a hevederes sínilleszté-

sek kivitelezési/kialakítási pontossága és minősége, amelyek a következők: 

o a kivitelezési során figyelembe veendő hőmérséklet értékek (sínhőmérséklet, TSH, 

léghőmérséklet), 

o a hevederek felületének és a hevederkamra felületének előkészítése, 

o pontos és mérethatároknak megfelelő hevedergeometria kialakítása, 

o a megfelelő ragasztóanyag felhasználása (az elvégzett vizsgálatok alapján), 

o 60-as sínrendszerű kötés mérési eredménye alapján megállapítom, hogy a ragasz-

tóanyag használata javítja a polimer-kompozit hevederes sínillesztések esetében a 
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kötés húzással szembeni ellenálló képességét, növeli a maximális húzóerő nagysá-

gát és csökkenti a keletkező sínvéghézag mértékét (jelen esetben a maximális hú-

zóerő növekedése 30%, a hézag megnyílás 5-ödére csökkent), 

o a hevedercsavarok meghúzási nyomatékára javaslatom 850 Nm, 

o a sínvéghézag megfelelő nagyságú kialakítása (4,0 mm (sínvégbetét)±0 mm). 

– Az előzőekben megfogalmazott állításaimat kizárólag az általam vizsgált Apatech gyárt-

mányú hevederre, az „A” típusú ragasztóanyagra és a háromféle sínrendszerre vonatkozóan 

fogalmaztam meg 

4.8. A laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos tézisek 

Bevezetés az 1-2. tézisekhez: 

Szabványos(ított) vizsgálati előírások hiányában az acélhevederes sínillesztésekre vonat-

kozó WG18/DG11 szabvány tervezet, valamint az ÖBB előírásait alapul véve, laboratóriumban 

megvizsgáltam háromféle járatos sínrendszerhez alkalmazható, Apatech gyártású üvegszál erő-

sítésű, műgyanta kötésű hevederekkel összeállított ragasztott-szigetelt sínillesztéseket (MTH-

AP típus). A laboratóriumi hajlítóvizsgálatokhoz – ahol lehetett – referenciaként három darab 

korábban fárasztott MTH-P típusú acélhevederes ragasztott-szigetelt sínillesztéseket használ-

tam. 

 

1./A tézis: 

Bebizonyítottam, hogy az általam vizsgált üvegszál erősítésű, műgyanta kötésű hevederek-

kel összeállított ragasztott-szigetelt sínillesztések az „A” típusú ragasztóanyag figyelembevé-

telével a hajlító-fárasztó vizsgálatok előtt és adott terhelési ciklusú fárasztásokat követően (ma-

ximálisan 3,5 millió ciklusnyi fárasztás esetén) mért, a fárasztás előtti értékekhez viszonyított 

maximális támaszközépi lehajlás értékek arányainak változása a fárasztási ciklusok számának 

függvényében kettő, jól elkülöníthető tartományra osztható. A tartományok közötti határt a 

0,5 milliós fárasztási ciklus jelenti. A második tartományban szignifikáns determinációs együtt-

hatóval (R2>0,94) jellemezhető, lineáris regressziós függvénnyel jól közelíthetők a paraméterek 

változásai. 
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1./B tézis: 

Bevezettem a merevséget jellemző paraméter (kN/mm/m), valamint a romlási sebesség 

(kN/mm/m/ciklus) jellemzőket, amelyek segítségével értékeltem és összehasonlítottam az álta-

lam laboratóriumban megvizsgált összes sínillesztést. Megállapítottam, hogy a PK hevederes 

ragasztott-szigetelt sínillesztések átlagosan 60-as sínrendszerrel elkészített kötések esetében 

1,17%-kal, 54-es rendszerűnél 2,16%-kal, míg a 48-as rendszerűnél 8,54%-kal nagyobb sebes-

séggel csökken a merevséget jellemző paraméter, mint az acélhevederes kialakításúak esetében. 

Kiszámítottam a támaszközök függvényében az egyes lehajlás-grafikonok alatti területét, ami-

vel a tartó teljes deformációs vonalát, és annak változását lehet értékelni a függőleges síkban. 

Megállapítottam, hogy másodfokú polinomiális regressziós függvénnyel minden esetben jól 

közelíthető a lehajlás-grafikonok alatti területek változása paraméter (R2>0,97). Számítással 

alátámasztottam, hogy a PK hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések esetén a görbe alatti 

területekből számított paraméter átlagosan a 60-as sínrendszer esetében 1,27%-kal, az 54-es 

esetében 1,91%-kal, míg a 48-as esetében 1,61%-kal magasabb, mint az acélhevederes kialakí-

tásúaknál. Ezen utóbbi megállapítások a támaszközépi lehajlás-értékek ismeretében azt jelen-

tik, hogy a PK hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések deformációs vonalai inkább szim-

metrikus háromszög alakúak, míg az acélhevedereseké közelebb áll egy illesztés nélküli geren-

dáéhoz (azaz közel másodfokú parabola alakú). 

 

Vonatkozó saját publikációk: [1] [3] [5] [6] [8] [12] [14] [19] [23] 

 

2. tézis:  

Axiális húzóvizsgálatokkal bebizonyítottam, hogy az üvegszál erősítésű, műgyanta kötésű 

hevederekkel szerelt ragasztott-szigetelt sínillesztések esetében az „A” típusú ragasztóanyag 

közel 10%-kal nagyobb merevséget biztosít a szerkezetnek a „B” típusú ragasztóanyaggal el-

készített kötésekéhez képest (60-as sínrendszer esetében 10,96%-kal, az 54-es esetében 9,74% 

kal, míg a 48-as esetében 9,00%-kal). Az „A” típusú ragasztóanyag univerzálisabban alkalmaz-

ható a különböző, vizsgált sínrendszerű sínillesztéseket tekintve, a „B” típusú ragasztóanyag 

esetén az axiális húzófeszültség növelésével látványosan szétválnak a szakítógörbék és na-

gyobb eltéréseket mutatnak a maximális húzófeszültség értékek tekintetében. 

 

Vonatkozó saját publikációk: [1] [3] [4] [6] [8] [10] [12] [14] [23] 
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5. HEVEDEREK ANYAGÁNAK VIZSGÁLATA 

A vasúti sínillesztések a vágány gyenge pontjai, mivel a két heveder a sínszál inerciájának (így 

a hajlító merevségének) csak kb. 60%-át képes pótolni (mivel PK anyagról van szó, azért az „E×I” 

hajlítómerevség csökkenése fontosabb, mint csak a geometriai különbségből adódó inerciák elté-

rése). A hézagon történő szerelvény áthaladáskor a kerék ütést mér a követő sínvégre, ami a pálya-

szerkezetre és a járműre is előnytelen. 

 

A laboratóriumi anyagvizsgálatokra beszerzett és előkészített hevederek anyagából kimunkált 

próbatesteken elvégeztem a próbatestek hárompontos hajlítóvizsgálatait, valamint a húzóvizsgála-

tait (mindkét típusú polimer-kompozit heveder anyagából) a Széchenyi István Egyetem Audi Hun-

gária Járműmérnöki Kar Anyagtudományi és Technológiai Tanszéke, valamint Anyagvizsgáló La-

boratóriumának munkatársai segítségével. Célom a húzási és hajlítási rugalmassági (Young-) mo-

dulusok, illetve a Poisson-tényező meghatározása volt, amelyek a végeselemes számításokhoz 

szükséges jellemzők.  

 

Két különböző gyártású heveder állt rendelkezésemre: 

– típus1: szerkezeti, laminált polimer típus (LP jelű), 

– típus2: szálerősítésű polimer kombinációja folyamatos (igazított) és folytonos, véletlensze-

rűen orientált szerkezettel (az ilyen típusú hevederrel készített ragasztott-szigetelt sínillesz-

tések vizsgálatai képzik doktori kutatásom tárgyát, SZP jelű). 

 

A vizsgálandó próbatestek kimunkálása vízsugaras vágógép (Flow IFB (integrated flying bridge) 

4800) segítségével történt a kívánt méretre az alábbi szabványokra hivatkozva: 

– MSZ EN ISO 527-1: 2012. Műanyagok. A húzási tulajdonságok meghatározása. 1. rész: 

Alapelvek. [79]. 

– MSZ EN ISO 527-4: 1999. Műanyagok. A húzási tulajdonságok meghatározása. 4. rész: 

Az izotropikus és az ortotropikus szálerősítésű műanyag kompozitok vizsgálati fel-

tételei. [77]. 

– MSZ EN ISO 14125: 1998 /A1:2011 Szálerősítésű műanyag kompozitok. Hajlítási tulaj-

donságok meghatározása. [78]. 
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5.1. A heveder anyagából vett próbatestek kimunkálása 

A próbatestek megnevezésénél a következők jegyezhetők fel: felső síknak a hossztengellyel pár-

huzamos lapjára lefektetett hevedert tekintettem (5.1. ábra). A kimunkálási síkok meghatározása 

és elnevezése ez alapján történt. A próbatestek megnevezésénél megkülönbözettem az ”SZP” (új 

típusú heveder), és ”LP” jelű, régi típusú hevederből kimunkált próbatesteket. Mindenféle elrende-

zésből min. 5 db próbatest készült (megjegyzés: nem volt lehetséges a vizes vágóval elkészíteni a 

szabványos próbatesteket a tűréshatárok figyelembevételével, ezért eltekinthetünk a szabványos 

vizsgálattól. A húzóvizsgálatra tervezett próbatestek méretei arányosan csökkentve lettek). 

 

5.1. ábra: A heveder elhelyezése térben a kimunkálási irányok meghatározásához 

 

A szabványok alapján kiválasztottam a megfelelő próbatestek kimunkálási méreteit és irányait 

a hárompontos-hajlítóvizsgálatokhoz [78], valamint megvizsgáltam, hogy milyen geometriai és 

vizsgálati feltételek mellet biztosíthatók a húzási tulajdonságok [77] [79]. 

 

A vizsgálati darabok elkészítését követően ellenőrzés céljából elvégeztem a próbatestek kezdeti 

geometriai méretfelvételét. 

 

A próbatestek szakító- és hajlítóvizsgálatai INSTRON 5582 típusú vizsgáló berendezéssel tör-

téntek. A feldolgozó szoftver által szolgáltatott eredményeket a helyesség megítélése szempontjá-

ból kétféle módszerrel is ellenőriztem. Az eredményeket az 5.2-5.3. fejezetek ismertetik. 
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5.2. A heveder anyagából kimunkált próbatestek hárompontos hajlítóvizsgá-

latai 

Jelen fejezetben bemutatom a hárompontos hajlítóvizsgálati próbatestek kimunkálási méreteit 

és irányait, továbbá ismertetem az 5.2.1-5.2.2. táblázatokban a mérési eredményeket. 

A 80×15×4 mm próbatestek kimunkálási irányai a következők: 

– SZP1 jelű: felső síkkal párhuzamos, hossztengellyel párhuzamos, 

– SZP2 jelű: felső síkra merőleges, hossztengellyel párhuzamos, 

– LP1 jelű: felső síkkal párhuzamos, hossztengellyel párhuzamos, 

– LP2 jelű: felső síkra merőleges, hossztengellyel párhuzamos. 

 

A hárompontos hajlítóvizsgálatokra tervezett próbatestek geometriai méreteit és a kimunkálási 

irányokat az 5.2.1. ábrák szemléltetik. 

 

  

  

  

5.2.1. ábra: Heveder kimunkálási irányok és méretek a hárompontos hajlítóvizsgálatokhoz 
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5.2.1. táblázat: A hárompontos hajlítóvizsgálat alkalmával kapott paraméterek 80×15×4 mm-es 

kimunkált próbatestek esetében 

Próbatest jele 
Húzási-hajlítási Young-modulus (0,05%-0,25%) 

ÁTLAG (GPa) SZÓRÁS (GPa) 

SZP1 26,444 2,431 

SZP2 27,838 1,601 

LP1 13,948 1,922 

LP2 13,120 0,884 

 

A 60×15×2 mm próbatestek kimunkálási irányai a következők: 

– SZP3 jelű: hossztengellyel párhuzamos, felső síkkal párhuzamos, 

– SZP4 jelű: hossztengelyre merőleges, felső síkkal párhuzamos, 

– SZP5 jelű: felső síkra merőleges, hossztengellyel párhuzamos, 

– LP3 jelű: hossztengellyel párhuzamos, felső síkkal párhuzamos, 

– LP4 jelű: hossztengelyre merőleges, felső síkkal párhuzamos. 

 

5.2.2. táblázat: A hárompontos hajlítóvizsgálat alkalmával kapott paraméterek 60×15×2 mm-es 

kimunkált próbatestek esetében 

Próbatest jele 
Húzási-hajlítási Young modulus (0,05%-0,25%) 

ÁTLAG (GPa) SZÓRÁS (GPa) 

SZP3 23,328 1,687 

SZP4 30,180 5,542 

SZP5 24,078 0,686 

LP3 13,678 2,654 

LP4 5,963 0,499 

 

A vizsgálóberendezés és kiértékelő szoftvere által szolgáltatott eredményeket elfogadtam. 

  



 

 
  

 100 

Németh Attila 

doktori értekezés 

A polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések 

alkalmazásának vizsgálata hézagnélküli vasúti vágányokban 

5.3. A heveder anyagából kimunkált próbatestek húzóvizsgálatai 

A húzóvizsgálatok alkalmával mért és kalkulált paramétereket az 5.3.1. táblázat mutatja: 

– SZP6 jelű: hossztengellyel párhuzamos, felső síkkal párhuzamos, 

– SZP7 jelű: hossztengellyel párhuzamos, felső síkra merőleges, 

– LP5 jelű: hossztengellyel párhuzamos, felső síkkal párhuzamos (nincs releváns mérés), 

– LP6 jelű: hossztengellyel párhuzamos, felső síkra merőleges, 

– LP7 jelű: hossztengellyel párhuzamos, felső síkra merőleges. 

 

A húzóvizsgálatra szánt heveder anyagából kimunkált próbatestek méreteit és a kimunkálási irá-

nyokat az 5.1.3. ábrák adják meg. 

 

  

5.1.3. ábra: Heveder kimunkálási irányok és méretek a húzóvizsgálatokhoz 

 

5.3.1. táblázat: A húzóvizsgálatok átlag és szórás értékei 

Próbatest jele 

Húzási Young modulus (0,05%-0,25%) Poisson tényező 

ÁTLAG 

INSTRON 

(GPa) 

SZÓRÁS 

INSTRON 

(GPa) 

ÁTLAG 

INSTRON 

(-) 

SZÓRÁS 

INSTRON 

(-) 

SZP6 34,714 2,796 0,343 0,094 

SZP7 32,767 1,975 0,504 0,109 

LP6 19,473 4,758 0,320 0,066 

LP7 23,910 - 0,531 - 

 

A mérő- és vizsgáló berendezés által szolgáltatott eredményeken kívül, továbbiakban ellenőriz-

tem az értékeket. Az egyedi leolvasott paramétereket az Anyagtudományi és Technológiai Tanszék, 

Anyagvizsgáló Laboratórium munkatársa által szolgáltatott, külön erre a célra történő kiértékelésre 
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elkészített szoftver segítségével is elvégeztem. Ezek mellett, a rugalmassági Young-modulus szá-

mítása során, a mért paramétereket grafikonon ábrázoltam, majd ezt követően az alábbi képlet és 

jellemző értékek alapján számítottam [79]: 

𝐸 =
σ2−σ1

ε2−ε1
      (5.1) 

Ahol: 

E: húzási rugalmassági modulus [MPa], 

σ1: a húzófeszültség, amelyet ε1 = 0,0005 fajlagos nyúlásértéknél mértünk [MPa], 

σ2: a húzófeszültség, amelyet ε2 = 0,0025 fajlagos nyúlásértéknél mértünk [MPa]. 

 

A Poisson-tényező meghatározásához (a vizsgáló berendezés által szolgáltatott eredményeken 

kívül) kézi számítással is elvégeztem az axiális és arra merőleges irányú megnyúláshoz tartozó ér-

tékek elemzését az alábbi képlet segítségével [79]. 

μ𝑛 = −
ε𝑛

ε
      (5.2) 

Ahol: 

μn: a Poisson-féle tényező, n = b (szélesség) vagy n = h (vastagság) esetén a kiválasztott 

merőleges irányra vonatkozóan, dimenzió nélküli viszonyszámban kifejezve, 

ε: a fajlagos nyúlás értéke az igénybevétellel párhuzamos irányban, 

εn: a fajlagos nyúlás a merőleges irányban, n = b (szélesség) vagy n = h (vastagság) esetén. 

 

A 5.3.1. táblázat tartalmazza az átlagos Young modulus értékeket és Poisson tényező paramétere-

ket, külön próbatestenként. 

5.3.2. táblázat: A húzóvizsgálat mérése alkalmával kapott paraméterek 

Próbatest jele 

Húzási Young modulus (0,05%-0,25%)  

ÁTLAG 

Poisson tényező 

ÁTLAG 

INSTRON 

(GPa) 

Leolvasott  

Excel 

(GPa) 

Egyedi 

leolvasott (GPa) 

INSTRON 

(-) 

SZP6 34,714 32,907 30,225 0,343 

SZP7 32,767 31,590 32,744 0,504 

LP6 19,473 15,294 16,725 0,320 

LP7 23,910 16,234 17,894 0,531 

 

  



 

 
  

 102 

Németh Attila 

doktori értekezés 

A polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések 

alkalmazásának vizsgálata hézagnélküli vasúti vágányokban 

5.4. A heveder anyagából kimunkált próbatestek vizsgálati eredményei 

A hajlítóvizsgálatokból kapott gyári szoftver és egyéni kiértékelés során számított Young-mo-

dulus anyagjellemző értékéből jól látható, hogy az SZP jelű (2. típusú) heveder anyagából kimun-

kált próbatesteket jellemző paraméterek körülbelül kétszer nagyobbak az LP jelű (1. típusú) heveder 

anyagából kimunkált próbatestekéhez képest. 

 

A húzóvizsgálatok alkalmával (ha csak a mérőberendezés által szolgáltatott eredményeket ve-

szem figyelembe) az LP jelű próbatestek vizsgálata során kapott eredmények 55-70%-kal kedve-

zőtlenebrra adódtak az SZP jelű hevederekéhez képest a Young-modulus értékei. A kapott Poisson-

tényező értékek közel azonos nagyságrendűek (figyelembe véve a húzási irányokat és síkokat). 

 

Az anyagvizsgálatok során megállapítottam, hogy a polimer-kompozit ragasztott-szigetelt sínil-

lesztésekhez felhasznált heveder anyagának húzási tulajdonságai: 

– Young modulus: 30…34 GPa, 

– Poisson tényező: 0,32…0,53 (figyelembe véve a húzási irányokat és síkokat). 

 

A meghatározott paraméterek a jövőbeni kutatási munkáim során a véges elemes modellek meg-

alkotása és futtatása során felhasználhatók. 
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6. A RAGASZTOTT-SZIGETELT SÍNILLESZTÉSEK VASÚTI 

PÁLYÁS MEGFIGYELÉSEI 

6.1. A kísérleti vasúti pályaszakaszok kiválasztása 

2016. június 8-i dátummal a MÁV MFTI PLF (Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igaz-

gatóság Pályalétesítményi Főosztály) Pályafenntartási Osztálya 35068-11/2015/MAV iktató-

számmal engedélyt adott az Apatech polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesz-

tések beépítésére K+F projekt keretében (MÁV MFTI PLF Pályalétesítményi Osztály engedélye 

a pályába beépítésekhez). A kísérleti beépítésekhez a szigetelt kötéseket és az AT hegesztéseket 

a MÁV-Thermit Kft. biztosította, az „A” típusú ragasztóanyaggal együtt, A kötések a 6.2. fe-

jezetben részletezett helyszíneken kerültek beépítésre a Kelenföld-Hegyeshalom országhatár, 

MÁV 1-es számú vasúti fővonalon. 

 

A polimer-kompozit hevedercsalád EU minősítéssel rendelkezik a 

COV/1/B/09/INS/EN/005 sz. tanúsítvány szerint [21]. 

 

 

Célom az volt, hogy a polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztés pá-

lyában való viselkedését össze lehessen hasonlítani a MÁV-nál már bevált acélhevederes 

(GTI és MTH-P típusú) ragasztott-szigetelt sínillesztések viselkedésével. 
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6.2. A helyszíni kötések beépítése, műszaki paraméterek, beavatkozások 

A munkapadon elkészített polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt illesztések és a 

kijelölt acélhevederrel szerelt ragasztott-szigetelt sínillesztések a következő helyszíneken ke-

rültek beépítésre [21] [23]. 

6.2.1. Biatorbágy állomás 

Polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztés, bal átmenő fővágány, 60 r., 

296+42 szelvényben, V = 140 km/h (beépítés időpontja: 2016. szeptember 12-13.) 

(6.2.1.1. ábra). 

– a munkálatok megkezdése előtt, a szerelvények áthaladása során a hevederes sínillesztés 

környezetében aljmozgás volt tapasztalható (kifehéredett, aprózódott ágyazati anyag) 

– az AT hegesztés távolsága: 21 aljköz Győr irányában, 24 aljköz Bp. irányában 

– beépített sínek: 

o bal sínszál TZ15 60E1, 14,40 m + 12,60 m (a szelvényezésnek megfelelően), 

sínminőség: R260, 

o jobb sínszál TZ11 60E1 és TZ12 60E1, 14,40 m + 12,60 m (a szelvényezésnek 

megfelelően), sínminőség: R260, 

– keresztaljak: LW, 2003. Sínleerősítések: Skl-14, 

– az ágyazat megfelelően alá volt verve, 

– a TSHjobb sínszál = +22 °C, a TSHbal sínszál = +22 °C (TSH: Tényleges semleges hőm.). 

 

6.2.1.1. ábra: Polimer-kompozit hevederes sínillesztés (Biatorbágy állomás bal átmenő fővá-

gány, 60 r., 296+42, V = 140 km/h)  
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Kontroll GTI ragasztott-szigetelt sínillesztés, bal átmenő fővágány 4-8 kitérők között, 

60 r., 295+36 szelvényben, V = 140 km/h (beépítés időpontja: 2016. június 21-22.) 

(6.2.1.2. ábra). 

– AT hegesztés távolsága: 19 aljköz Győr irányában, 11 aljköz Bp. irányában, 

– beépített sínek: 

o bal sínszál: TZ15 60E1, 6,60 m + 11,40 m, (a szelvényezésnek megfelelően), 

sínminőség: R260, 

o jobb sínszál: TZ15 60E1, 6,60 m + 11,40 m, (a szelvényezésnek megfelelően), 

sínminőség: R260, 

– keresztaljak: LM, 2003, 

– sínleerősítések: Skl-3 + az illesztés környezetében 5 darab GEO, 

– laza illesztések, ágyazatpótlás és aláverés szükséges, 

– a TSHjobb sínszál = +17 °C, a TSHbal sínszál = +17 °C. 

 

6.2.1.2. ábra: Kontroll sínillesztés, GTI kötés (Biatorbágy állomás bal átmenő fővágány, 

60 r., 295+36, V = 140 km/h) 

Biatorbágy állomás bal vágányában kialakított ragasztott-szigetelt hevederes sínillesztések 

beépítésének időpontjai és a vizsgált időszak alatt elvégezett munkáltatások a következők: 

– KIAG szabályozás (bal vágány): 2016. június 22., 

– KIAG szabályozás (bal vágány): 2016. október 10., 

– Kézi ágyazatrendezés, zúzottkő pótlás (bal vágány): 2016. december 12., 

– Kézi ágyazatrendezés, zúzottkő pótlás (bal vágány) időpontja: 2017. február 21., 

– KIAG szabályozás (bal vágány): 2017. május 24., 

– KIAG szabályozás (a kontroll kötés környezetében) dátuma: 2018. június 22. 
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6.2.2. Tatabánya állomás 

Polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztés, 54 r., jobb vágány 

711+68 szelvényben, V = 120 km/h (beépítés időpontja: 2016. augusztus 29-30.) 

(6.2.2.1. ábra). 

– beépített sínek: 

o jobb sínszál: TZ16 54E1, 12,00 m + 11,40 m (a szelvényezésnek megfelelően), 

sínminőség: R260, 

o bal sínszál: TZ16 54E1, 12,00 m + 11,40 m (a szelvényezésnek megfelelően), 

sínminőség: R260, 

– keresztaljak: LM89. Sínleerősítések: GEO, 

– a munkálatok megkezdése előtt, az aljak alatt a kötés környezetében aprózódott ágyazati 

anyag/ágyazati anyaghiány, aláverés hiánya, 

– a leerősítő csavarok utánhúzásakor az aljak emelkedése kb. 2-3 cm, 

– a beépített kötés környezetében 3-3 alj került aláverésre, 

– a TSHjobb sínszál = +19 °C, a TSHbal sínszál = +20 °C. 

 

 

6.2.2.1. ábra: Polimer-kompozit hevederes sínillesztés (Tatabánya állomás, 54 r., jobb vá-

gány 711+68,2, V= 120 km/h) 
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MTH-P kontroll ragasztott-szigetelt sínillesztés, 54 r., jobb vágány 702+80 szelvényben, 

V = 120 km/h (beépítés időpontja: 2016. május 5-6.) (6.2.2.2. ábra). 

– beépített sínek: 

o jobb sínszál: TZ15 54E1 és K13 54E1, 5,40 m + 5,40 m (a szelvényezésnek 

megfelelően), sínminőség: R260, 

o bal sínszál: K13 54E1, 5,40 m + 5,40 m (a szelvényezésnek megfelelően), sín-

minőség: R260, 

– keresztaljak: LM89. Sínleerősítések: GEO, 

– a beépített kötés környezetében 3-3 alj került aláverésre, 

– a TSHjobb sínszál = +13 °C, a TSHbal sínszál = +13 °C. 

 

 

6.2.2.2. ábra: Kontroll sínillesztés, MTH-P kötés (Tatabánya állomás, 54 r., jobb vágány 

702+80, V = 120 km/h) 

 

Tatabánya állomás jobb vágányába beépített ragasztott-szigetelt acélhevederes és polimer-

kompozit ragasztott-szigetelt hevederes sínillesztések beépítésének időpontjai és a vizsgált idő-

szak alatt elvégezett munkáltatások a következők: 

– KIAG szabályozás (jobb vágány): 2017. november 16., 

– KIAG szabályozás (jobb vágány): 2018. május 28., 

– MTH-P kontroll acélhevederes ragasztott-szigetelt sínillesztés (jobb vágány) 

CSERE időpontja: 2018. július 6. 
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6.2.3. Győr állomás 

Polimer-kompozit ragasztott-szigetelt sínillesztés, V. vágány végponti oldalán, 48 r., 

1416+03 szelvényben, a kijárati jelző és a 33. sz. kitérő között, V = 40 km/h (beépítés időpontja: 

2016. szeptember 16-17.) (6.2.3.1. ábra). 

– beépített sínszálak: 

o jobb sínszál: TZ14 M48, 6,0 m + 6,0 m, (a szelvényezésnek megfelelően), sín-

minőség: R260, 

o bal sínszál: TZ14 M48, 6,0 m + 6,0 m, (a szelvényezésnek megfelelően), sínmi-

nőség: R260, 

– keresztaljak: LM 2000, L67. Sínleerősítések: GEO, 

– a beépített kötés környezetében 3-3 alj került aláverésre, 

– a TSHjobb sínszál = +20 °C, a TSHbal sínszál = +20 °C, 

– 2016. november 7/8-án FKG szabályozás volt a teljes V. vg. hosszában. 

 

 

6.2.3.1. ábra: Polimer-kompozit ragasztott-szigetelt sínillesztés, V. vágány végponti oldalán, 

48 r., 1416+03 szelvényben, a kijárati jelző és a 33. sz. kitérő között, V = 40 km/h 
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MTH-P kontroll ragasztott-szigetelt sínillesztés, VI. vágány kezdőponti oldal kijárati jel-

zőnél 1412+77 szelvényben, 48 r., V = 40 km/h (beépítés időpontja: 2016. november 4) 

(6.2.3.2. ábra). 

– beépített sínszálak: 

o jobb sínszál: TZ12 M48, 10,0 m + 10,0 m, (a szelvényezésnek megfelelően), 

sínminőség: R260, 

o bal sínszál: TZ12 M48, 10,0 m + 10,0 m, (a szelvényezésnek megfelelően), sín-

minőség: R260, 

– keresztaljak: LM98, aljtávolság: 72 cm, az illesztésnél: 60 cm, 

– sínleerősítések: GEO, 

– a beépített kötés környezetében 3-3 alj került aláverésre, 

– a TSHjobb sínszál = +17 °C, 

– a TSHbal sínszál = +18 °C. 

– 2016. november 7/8-án FKG szabályozás volt a teljes VI. vg. hosszában. 

 

 

6.2.3.2. ábra: MTH-P kontroll ragasztott-szigetelt sínillesztés, VI. vágány kezdőponti oldal 

kijárati jelzőnél 1412+77 szelvényben, 48 r., V = 40 km/h 

 

Megjegyzés: Győr állomás V. és VI. vágányaiban beépített kísérleti kötések esetén kizáró-

lag TrackScan eszközzel végrehajtható vágánygeometriai mérés lehetséges (az FMK mérőko-

csikkal csak az átmenő fővágányokat méri a MÁV KFV Kft.). A kiértékelés során ezen beépí-

tési helyszínnel nem foglalkoztam. 
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6.2.4. Lébény-Mosonszentmiklós állomás: 

Polimer-kompozit ragasztott-szigetelt sínillesztés + ágyazatragasztás, jobb átmenő fő-

vágány 2-8. kitérők között, 60 r., 1598+55,80 szelvényben, V = 160 km/h (beépítés időpontja: 

2016. szeptember 26.) (6.2.4.1. ábra). 

– beépített sínszálak: 

o jobb sínszál: DO15 60E1, 12,0 m + 6,0 m, (a szelvényezésnek megfelelően), 

sínminőség: R350HT, 

o bal sínszál: DO15 60E1, 12,0 m + 6,0 m, (a szelvényezésnek megfelelően), sín-

minőség: R350HT, 

– keresztaljak: LW91. Sínleerősítések: Skl-14, 

– a TSHjobb sínszál = +30 °C, a TSHbal sínszál = +28 °C. 

 

 

6.2.4.1. ábra: Polimer-kompozit ragasztott sínillesztés + ágyazatragasztás (Lébény-Moson-

szentmiklós állomás jobb átmenő fővágány, 60 r., 1598+55,80, V = 160 km/h) 
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Kontroll MTH-P ragasztott-szigetelt sínillesztés + ágyazatragasztás, bal átmenő fővá-

gány 6-12. kitérők között, 60 r., 1598+97 szelvényben, V = 160 km/h (beépítés időpontja: 

2016. szeptember 27.) (6.2.4.2. ábra). 

– beépített sínszálak: 

o jobb sínszál: DO15 60E1, 5,40 m + 10,80 m, (a szelvényezésnek megfelelően), 

sínminőség: R350HT, 

o bal sínszál: DO15 60E1, 5,40 m + 10,80 m, (a szelvényezésnek megfelelően), 

sínminőség: R350HT, 

– keresztaljak: LW91. Sínleerősítések: Skl-14, 

– a TSHjobb sínszál = +25 °C, a TSHbal sínszál = +26 °C. 

 

 

6.2.4.2. ábra: Kontroll sínillesztés + ágyazatragasztás, MTH-P kötés (Lébény-Mosonszent-

miklós állomás bal átmenő fővágány, 60 r., 1598+97, V = 160 km/h) 

 

Lébény-Mosonszentmiklós állomáson kialakított ragasztott-szigetelt hevederes sínilleszté-

sek beépítésének időpontjai és a vizsgált időszak alatt elvégezett munkáltatások a következők: 

– Kapcsolószerek után-húzása, zúzottkő pótlás (jobb vágány): 2016. december 20. 

– Sínvándorlás-gátló kengyelek felszerelése (270 db), jobb vágány: 2017. január 4. 

– KIAG szabályozás (jobb vágány): 2018. március 16., 

– KIAG szabályozás (jobb és bal vágányban): 2019. április 17. Az ágyazatragasztás a 

KIAG szabályozás során részben meg lett verve. Mindkét ragasztott-szigetelt sínil-

lesztés megfelelő módon ellátja feladatát. A szabályozás után a kísérleti szakasz el-

vesztettefelépítmény erősítő funkcióját, ennek ellenére továbbra is megfelelő módon 

üzemel.  
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6.3. A vágánygeometriai süppedés adatok eredményei és kiértékelésük 

Az FMK-007 mérővonati adatokat a MÁV KFV Kft. bocsátotta rendelkezésemre a 

2015-2018. évek közötti időszakra. Mindhárom vizsgált helyszín a Kelenföld–Hegyeshalom 

országhatár MÁV 1. számú vasúti fővonalon található, amely a Transz-európai vasúti áruszál-

lítási hálózat részeként működő vasúti pálya. 

Az FMK-007 felépítményi mérőkocsi – nyomtáv, túlemelés, síktorzulás, görbület – paramé-

tereinek a kiértékelése és eredmény-megjelenítése egységes. Az irány és fekszint (süppedés) 

paraméterek esetében azonban többféle grafikon nyerhető ki egy-egy mérési fájlból. A pálya-

állapot változásának lekövetéséhez, az adatok kiértékeléséhez elsősorban a 25 cm-enkénti süp-

pedés (SÜPP jobb, és SÜPP bal) adatokat vettem figyelembe a jobb és bal sínszálakra (a ra-

gasztott-szigetelt sínillesztések egyenes pályaszakaszba kerültek, így az irány paraméter vizs-

gálatát nem ítéltem fontosnak, a síktorzulás paramétert pedig túl rövid bázishosszra lehetett 

volna vizsgálni). Az adatszolgáltatás torzításmentes mérési eredményei D1 hullámhossz-tarto-

mányon történnek. Ez azt jelenti, hogy az eredeti húrmérést a rendszer átszámítja úgy, hogy az 

elvileg semmiféle húrelrendezésre vonatkozó jellegzetességet (pl.: torzítást) ne tartalmazzon, 

továbbá a rendszer kiszűri a 3 méteres hullámhossznál kisebb, illetve a 25 méteres hullámhossz-

nál nagyobb összetevőket. A mérési adatok kiértékelése során azt a tényt is figyelembe kellett 

vennem, hogy a vizsgált időszakban vágányszabályozások és egyéb karbantartási munkák is 

történtek [3] [7] [10]. 

Fontos megjegyezni, hogy az adatok kiértékelésével az a célom, hogy elemezzem és 

megfigyeljem a kijelölt kontroll és polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínil-

lesztések környezetének vágánygeometriai állapotát és annak változását (romlási trend-

jét). 

Vizsgálataim során nem a lokális hibák szerint elemeztem a vasúti páyába beépített hevede-

res illesztések állapotváltozását. Az FMK mérővonat által szolgáltatott 25 cm-enkénti süppedés 

adatokat vizsgáltam. Lokális hibák azonosítására is csak a 25 cm-es FMK adatok feldolgozásá-

ból lett volna lehetőségem. Az adatszolgáltatás torzításmentes mérési eredményei D1 hullám-

hossz-tartományon történnek (MSZ EN 13848-2 szerinti FFT-vel (gyors Fourier-transzformá-

cióval)). Valószínűsíthető, hogy csak a lokális hibák (lokális hibalista) elemzésével kevesebb 

információt kaptam volna, mint az elvégzett számításaimmal. A lokális hibák leszűrése a fenn-

tartási mérethatár értékek szerint történik.   
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6.3.1. A mérési adatsorok szelvényezés menti korrekciója 

A mérővonati vágánygeometriai adatok közül a 25 cm-enként felvett süppedés értékeket 

dolgoztam fel 200 vgm (vágányméter) hosszon a 2015. március és 2018. december közötti idő-

szakra vonatkozóan. A kiértékelés során szükségesnek ítéltem a 25 cm-enkénti süppedés adatok 

hossz szerinti ábrázolását. Az adatok felrajzolása után, a mérővonat indítási kezdőszelvény pon-

tatlansága miatt szükség volt az adatok szelvényezés menti korrekciójára, amelyet úgy végez-

tem el, hogy kiindulásként kiválasztottam a leginkább „problémás” szelvényt (hibamaxi-

mum) és ehhez a ponthoz képest korrigáltam/toltam el az adatsorokat a hossz mentén. 

Bázisévnek a 2017. decemberi mérést tekintettem. Ügyelnem kellett arra, hogy a korrekció 

mértéke egy időpontnál, mindegyik állapot-minősítő adatsornál ugyanolyan mértékű és irányú 

legyen. A korrekció végeztével a kapott görbék (mérési adatsorok) jobban illeszkedtek egy-

másra, így láthatóvá váltak a süppedés szempontjából rosszabb minőségű szakaszok [10]. Bia-

torbágy állomás bal vágányában mért süppedés adatok szelvényezés menti korrekcióját a 

6.3.1. ábra szemlélteti. 

 

 

6.3.1. ábra: Biatorbágy, bal vágány: eredeti (felső ábra) és a korrigált helyzetű (alsó ábra) 

süppedés diagramok 

6.3.2. Állapotváltozás lekövetése 

Megvizsgáltam a süppedés értékek alakulását 200 méteres minősítési hosszra, helyszínen-

ként, külön a jobb és a bal sínszálra a polimer-kompozit és kijelölt kontroll, acélhevederes ra-

gasztott-szigetelt sínillesztések esetében.  

Megjegyzendő: a ragasztott-szigetelt sínillesztések a vasúti vágány pontszerűnek minő-

síthető elemei. Ezeknek hatása a sínillesztés igen rövid tartományára tehető csak, ami a 
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200 méteres minősítő szakasz hosszának mindössze néhány %-a. Ilyen módon a sínillesz-

tés tartományának geometriai állapotváltozása nem befolyásolja jellemzően a teljes sza-

kasz mérő- illetve minősítő számainak alakulását.  

A gépi vágányszabályozás a teljes minősítési szakasz hosszában állapotjavító hatású, amely-

nek hatékonyságát az alépítmény és a zúzottkő állapota is befolyásolja. A 200 méteres minősí-

tési hosszal történő értékelés nem ad valós képet a kijelölt kontroll és a polimer-kompozit he-

vederes ragaszott-szigetelt sínillesztés pálya-környezetének állapotváltozásáról, ezért követ-

kező lépésként leszűkítettem a minősítési hosszt 30 méterre a sínillesztések környezetében (a 

sínillesztések tengelye ±15 m) [10]. 

 

Kigyűjtöttem a süppedési adatokat a bal és a jobb sínszálra, majd elkészítettem a hisztogra-

mokat és az adatsorokból kikerestem a 15%, az 50% és a 85%-hoz tartozó kvantilisek 

(i15%, i50%, i85%) értékeit (6.3.2. ábra). A leolvasott értékekből meghatároztam a Vaszary-féle 

alakszámmal rokon állapotjellemzőt a következő összefüggéssel: 

 

𝐼(𝑠2) = 𝑖15%
2 +  𝑖50%

2 +  𝑖85%
2     (6.1) 

 

Másik megközelítésként számítottam és összehasonlítottam a jobb és a bal sínszálon mért 

süppedés adatok esetén a grafikonok alatti területek nagyságának változását az általános 

geometriai minősítésnél a mérőszámok kalkulációjához hasonlóan [154] (a mérési adatok 25 

cm-enkénti abszolút értékét vettem figyelembe) külön helyszínenként és mérési időpontonként 

[10]. 

6.3.3. A kapott eredmények elemzése 

A vizsgált polimer-kompozit és acélhevederes ragasztott-szigetelt sínillesztéseknél a heve-

derek 900 mm hosszúságúak, ami még a 25 cm-enkénti FMK mérési adatok esetén is maxi-

málisan 4 mérési pontot jelent egy sínillesztésre vonatkozóan, ebből adódóan a kötések álla-

potának változására nem adható pontos/reális kép a 30 vágányméter hosszra vetítve. Figye-

lembe veendő, hogy a vizsgált tartomány a hevederes sínillesztések közepétől, a sínvégbetét 

tengelyétől számítva ±15 vágányméter, beleértve a hegesztési tartományokat is. Az pályában 

végrehajtott időközi munkáltatások nagymértékben befolyásolják a mérési eredmények alaku-

lását. Az értékek elemzése a 2015-2018. évek közötti süppedés adatokra értendő. Az FMK-007 
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felépítményi mérőkocsi (MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft.) által szolgáltatott süppedés 

paraméterek követelménye: ±1 mm pontosság. A mérés során néhány tized milliméteres nagy-

ságrendű az ismételhetőségi-reprodukálhatóság. A süppedés paraméterek kiértékelésekor két 

tizedesjegy élességű mm adatokkal dolgoztam. 

 

A süppedés adatok kiértékelésekor összehasonlítottam és ábrázoltam a mérési időpontok, az 

eltelt napok száma, és az átgördült bruttótonna függvényében több paramétert, amelyek a kö-

vetkezők [10]: 

– a 200 méteres minősítési hosszat 30 méterre redukáltam, 

– a jobb és bal sínszálon mért süppedés adatok abszolút értének átlagát vettem, 

– megrajzoltam a vizsgált szakaszokon a különböző mérési időpontokban mért süppedés-

értékek eloszlásgörbéit (külön jobb és bal sínszálra, majd ezek átlagértéke alapján is) 

(6.3.2. ábra), 

– kigyűjtöttem a süppedés-érték darabszámok százalékos eloszlásának értékelése során 

kapott 15%, az 50% és a 85%-hoz tartozó kvantilisek értékeit (állapotjellemző), 

– megvizsgáltam külön sínszálanként a mérési adatsorok szórását külön jobb és bal sín-

szálra, ezt követően, 

– a sínszálakon mért adatok abszolút értékének görbe alatti terület nagyságának változását 

elemeztem ki. 

 

6.3.2. ábra: A süppedésértékek eloszlásgörbéi (Biatorbágy, bal vágány, Kontroll kötés. 

30 méteres hosszra vetítve) 
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A grafikonokról kikerestem a 15%, az 50% és a 85%-hoz tartozó kvantilisek értékeit külön 

mérési időpontonként és kalkuláltam a Vaszary-féle alakszámmal rokon állapotjellemző para-

métereket (I(s2)). 

6.3.3.1. Biatorbágy állomás 

A 2015-2018. évek közötti süppedés adatok hossz mentén történő ábrázolása (30 vágány-

méter hosszban) és korrekciója után azt tapasztaltam – megvizsgálva a kísérleti kötések beépí-

tését megelőző időszakot –, hogy a bal vágányban a polimer-kompozit hevederes sínillesztés 

környezetében a süppedést jellemző paraméter értéke kiugróan magas, és hektikusan változik a 

csatlakozó szakaszokhoz képest. A hektikusság oka, hogy a szakaszon volt KIAG, illetve FKG 

szabályozás, ezeket figyelmen kívül hagyja az illesztett függvényvonal (mivel a munkáltatások 

időpontjának környezetében nem történtek mérések, ezért a grafikonokban kialakult „lépcsők” 

befolyásolnák a figyelembe vett trendvonalak alakulását). Az idő előre haladtával, a beépítés 

utáni időszakban mindkét sínillesztés környezetében – a bal vágányban – a pálya állapotában 

jelentős javulás tapasztalható. Ennek oka, hogy 2016. október 12/13-án KIAG szabályozás tör-

tént, valamint 2017.05.24/25-én a MÁV FKG Kft. végzett a kitérőkön és a ragasztott-szigetelt 

sínillesztéseken nagygépes vágányszabályozást. 

 

A 2016.november-2018.december közötti időszak adatsorára illesztett lineáris regressziós 

függvény a beépítést követően az utolsó mérés időpontjáig a polimer-kompozit hevederes ra-

gasztott-szigetelt sínillesztések esetében az I(s2) jellemző tekintetében (6.3.3.1-6.3.3.2. ábrák) 

meredekebb a kijelölt kontroll kötéshez képest. Megjegyzendő, hogy ez az érték a beépítést 

követő mérés során számítotthoz viszonyítva csak kisebb mérvű növekedést jelent. Az adatso-

rok szórása és a görbék alatti terület abszolút értékének vizsgálata során a trendvonal merede-

kebb, mint a kijelölt kontroll kötésnél [10]. Biatorbágy állomáson vizsgált, kísérleti jelleggel 

beépített kötések estében 2015-2018 évek közötti időszakra átlagosan 50.593,61 bruttó 

tonna/nap értéket vettem figyelembe. 

 



 

 
  

 117 

Németh Attila 

doktori értekezés 

A polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések 

alkalmazásának vizsgálata hézagnélküli vasúti vágányokban 

  
6.3.3.1. ábra: Biatorbágy állomás: a kontroll (bal ábra) és a polimer-kompozit (jobb ábra) 

hevederes sínillesztések terület elvű elemzése (30 méteres minősítési hosszon) 

 

6.3.3.2. ábra: Biatorbágy állomás: az állapotjellemző változása a kontroll és a polimer-

kompozit hevederes sínillesztések esetében (süppedés átlag abszolút értékek figyelembevéte-

lével) 

6.3.3.2. Tatabánya állomás 

A kísérleti kötések beépítését követően, a jobb vágányban (a polimer-kompozit és az acél-

hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések esetében is) a pálya állapotában nagyobb mérvű 

romlási folyamat indult el a vizsgált 30 méteres kiértékelési hosszon (6.3.3.3-6.3.3.4. ábrák). 

2017. november 16/17-én KIAG szabályozás történt, amely jelentősen csökkentette a süppedés 

értékek nagyságát. A szabályozást követő időszakban a polimer-kompozit hevederes ragasztott-

szigetelt sínillesztésen mért adatokra illesztett trendvonal meredekebb a kijelölt kontroll köté-

séhez képest, azonban az acélhevederes kötés esetén számított kvantilis értékek (állapotjel-

lemző) nagyobbak a polimer-kompozit sínillesztés ezen értékeihez viszonyítva, ami azt jelenti, 
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szempontjából a polimer-kompozit hevederes sínillesztés környezetében meredekebb trendet 

mutat a kijelölt kontroll sínillesztéshez képest [10]. 

 

  
6.3.3.3. ábra: Tatabánya állomás: kontroll (bal ábra) és polimer-kompozit (jobb ábra) he-

vederes sínillesztések terület elvű elemzése (30 méteres minősítési hosszon) 

 

6.3.3.4. ábra: Tatabánya állomás: az állapotjellemzők változása kontroll és polimer-kom-

pozit hevederes sínillesztések esetében (süppedés átlag abszolút értének figyelembevételé-

vel) 
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2018. évek közötti időszakra átlagosan 53.620,13 bruttó tonna/ nap értéket vettem figyelembe. 
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trendvonal meredeksége közel konstans értéket mutat, ami nagy részben köszönhető annak, 

hogy kísérleti jelleggel mindkét hevederes sínillesztés alatti aljközben és mélyebb zónákban, a 

szomszédos aljközökben is ágyazatragasztást készített a beépítéskor a MÁV-Thermit Kft. A 

polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztés esetében a süppedés adatokból szá-

mított állapotparaméterek alacsonyabb értéket mutatnak, mint a kijelölt acélhevederes sínillesz-

tésnél. A szakaszokon átgördült bruttótonna függvényében a pontokra illesztett egyenes mere-

deksége közel azonos mindkét sínillesztés esetében, ellenben a polimer-kompozit hevederes 

sínillesztés és környezete kisebb hibával terhelt, állapotjavulás tapasztalható (az első vizsgálati 

időpontot véve forgalmi terhelési nulla pontnak) [10]. 

 

  
6.3.3.5. ábra: Lébény-Mosonszentmiklós állomás: kontroll (bal ábra) és polimer-kompozit 

(jobb ábra) hevederes sínillesztések terület elvű elemzése (30 méteres minősítési hosszon) 

 

6.3.3.6. ábra: Lébény-Mosonszentmiklós állomás: az állapotjellemzők változása a kontroll 

és polimer-kompozit hevederes sínillesztések esetében (süppedés átlag abszolút értének fi-

gyelembevételével) 
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Lébény-Mosonszentmiklós állomáson, a vizsgált, kísérleti jelleggel beépített ragasztott-szi-

getelt hevederes sínillesztések estében 2015-2018 évek közötti időszakra átlagosan 39.538,97 

bruttó tonna/ nap értéket vettem figyelembe. 2019. április 17-én az ágyazatragasztás a KIAG 

szabályozás során részben meg lett „verve”. A MÁV Győri Pályafenntartási Főnökségtől 

kapott információk alapján mindkét ragasztott-szigetelt sínillesztés a szabályozás után elvesz-

tette felépítmény erősítő funkcióját, ennek ellenére továbbra is megfelelő módon üzemel. 

6.4. A kézi egyenességmérési eredmények és azok kiértékelése 

A pályában lévő kísérleti és a kijelölt kontroll sínillesztések vizsgálatánál helyszíni bejárá-

sok alkalmával egyenességméréseket végeztem a MÁV-Thermit Kft. és a MÁV Zrt. munkatár-

sai segítségével, a kísérleti jelleggel pályába épített polimer-kompozit hevederes ragasztott-szi-

getelt sínillesztések és a kontrollvizsgálatra kijelölt, acél anyagú hevederekkel szerelt ragasz-

tott-szigetelt sínillesztések sínszálainak futó- és vezetőfelületein. 

Az egyenességmérő készülék nagy pontosságú mérőeszköz, amely 1,0 m-es bázishosszon 

határozza meg a sín felületi geometriájának eltérését a bázispontok által meghatározott képze-

letbeli vonalhoz képest. A mérést, egy induktív elven működő mérőfej végzi, 200 és 500 darab 

pontban, távolságérzékelők segítségével (a beállítás során választható a pontok mérési sűrű-

sége, 2 mm és 5 mm). A mérési eredményeket a mérőeszközbe beépített számítógép jegyző-

könyvezi, amelyek digitálisan tovább feldolgozhatók és kiértékelhetők. A futó- és vezetőfelület 

mérése külön történik a műszer áthelyezésével [13] [16]. 

Az egyenességmérés mágneses elven működik, azonban a sínvég anyagából kiindulva, a 

sínvég-illesztések közelében, a sínvéghézagnál és a sínvégbetétnél elhelyezkedő pontokban 

drasztikusan megváltoznak a mért értékek, ebből az okból kifolyólag az sínillesztés tengelyében 

(a sínvégbetét tengelyétől számított ±2 mm hosszú tartományban) korrekcióra van szük-

ség. Ebben a tartományban a különböző, általam számított jellemzők meghatározásánál a mért 

értékeket nem vettem figyelembe. Mivel a D.54 számú előírás 51. fejezete [141] csak a 

2,0 m-es vasvonalzóval mért egyenességmérési paraméterekre ad meg határértékeket, ezért az 

1,0 m-es gerendával történt egyenességmérések eredményeit nem tudtam összehasonlítani ezen 

értékekkel [16] [23]. 
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6.4.1. Paraméterek számítása 

Első közelítésként a futófelület és vezetőfelület egyenességmérési eredményeiből a mini-

mum, a maximum, a „min/max abs” (a legkisebb és legnagyobb mért érték különbségét jelenti), 

az átlag és a szórás képzett paramétereket számítottam. Megvizsgáltam a „min/max abs”, az 

átlag és a szórás paraméterek változását a sínillesztés beépítésétől számított átgördült bruttó-

tonna függvényében. Korrelációt kerestem a paramétereknél az átgördült bruttótonna függvé-

nyében. Az általam számított paramétereknél a beépítést követő első mérést tekintettem kiin-

duló állapotnak. Megemlítendő, hogy a precízebb korrelációs függvény meghatározásához a 

beépítéskori időpontban szükség lett volna egy további kiegészítő egyenességmérésre. 

 

Ezt követő lépésként megkíséreltem kapcsolatot felírni területi elven történő kiértékelés 

segítségével a beépítéstől kezdődően a hevederes sínillesztéseken átgördült bruttótonna adatok, 

a beépítéstől eltelt napok száma és a polimer-kompozit, illetve a kontroll vizsgálatra kijelölt 

acélhevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések geometriai torzulása között a futófelületen 

mért adatok alapján [10] [11] [13]. 

6.4.2. A kézi egyenességmérési eredmények értékelése 

A Kelenföld-Hegyeshalom országhatár MÁV 1-es számú vasúti fővonalon kísérleti jelleggel 

pályába épített polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések és a kontrollvizs-

gálatra kijelölt, acél anyagú hevederekkel szerelt ragasztott-szigetelt sínillesztéseken az utolsó 

mérési időpont 2018. október 17. volt. Egyenességmérést végeztem a kötések futó- és vezető-

felületein. A beépítési időpontoktól kezdődően minden mérési időpontra felvettem a kötéseken 

az adott időpontig átgördült bruttótonna adatokat és az eltelt napok számát, megvizsgáltam a 

mérési grafikonok alatti területek változását, a jobb és a bal sínszálon mért értékek szórását, 

amellyel jellemeztem a sínillesztések állapotváltozását [10] [13] [16]. A ragasztott-szigetelt 

sínillesztések futófelület egyenességmérése során a sínvégektől ±0,5 m-es tartományban mért 

„hossz-szelvény” grafikonok alatti terület („integrál”) kapcsolatát vizsgáltam az átgördült 

elegytonna függvényében. Az alábbi alfejezetekben bemutatom mérési és vizsgálati észrevéte-

leimet. Bevezettem az egyenességi paramétert. A kiértékelés során csak a futófelületen mért 

adatokkal foglalkoztam (az oldalirányú torzulások, kopások alakulása elhanyagolható mér-

tékű). 
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6.4.2.1. Biatorbágy állomás 

A polimer-kompozit és acélhevederes ragasztott-szigetelt sínillesztés jobb és bal sínszál futó-

felületén mért értékek alakulását szemlélteti a 6.4.2.1. és 6.4.2.3. ábra. Az ábrákon jól látható, 

hogy a futófelület geometriai változása a mérés előrehaladtával egyre nagyobb értéket mutat, 

azaz egyre növekszenek a mért értékek a bázispontok által meghatározott képzeletbeli vonalhoz 

képest. (1,0 méteres bázishosszon a szigetelt sínillesztések középvonala 0,5 méteres értéknél 

található, mint ahogy az az ábrán is látható). Továbbá megvizsgáltam a görbék „alatti” terület 

(„integrál”) nagyságát a polimer-kompozit és az acélhevederes ragasztott-szigetelt sínilleszté-

sek esetében is (6.4.2.2. és 6.4.2.4. ábra), mindkét sínszálra. Az egymást követő mérési pontok 

abszolút értékei átlagának összegét véve vizsgáltam meg 2 mm-ként az 1 méteres bázishosszra 

vetítve (terület elven történő kiértékelés). Ezt követően a számított terület értékeket ábrázoltam 

a sínkötéseken a beépítést követően áthaladt (átgördült) bruttótonna függvényében, külön mé-

rési időpontonként. 

 

  

6.4.2.1. ábra: Biatorbágy, polimer-kompozit hevederes sínillesztés. Futófelület egyenesség-

mérés a bal,- illetve a jobb sínszálon 

  

6.4.2.2. ábra: Biatorbágy, polimer-kompozit hevederes sínillesztés. Futófelület, területelvű 

kiértékelés a bal-, illetve a jobb sínszálon 
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A futófelület területi mérőszámának csökkenése (állapot javulás) a Biatorbágy állomás kör-

nyezetében elvégzett pályában történő munkáltatás eredménye. 

 

Példaként bemutatva: Biatorbágy állomás, bal vg., 296+42 sz. jobb sínszál – polimer-kom-

pozit hevederes kötés esetben a kézi egyenességmérések a következő időközönként történtek: 

– Beépítés: 2016.09.12. 

– 1. és 2. mérés: 2016.10.17., illetve 2016.12.14. 

– 3. és 4. mérés: 2017.02.28. és 2017.05.09. 

– 5. és 6. mérés: 2017.10.03., illetve 2018.10.17. (utolsó mérés). 

 

  

6.4.2.3. ábra: Biatorbágy, kontroll (GTI), acélhevederes sínillesztés. Futófelület egyenes-

ségmérés a bal-, illetve a jobb sínszálon 

  

6.4.2.4. ábra: Biatorbágy, kontroll (GTI), acélhevederes sínillesztés. Futófelület, területelvű 

kiértékelés a bal-, illetve ajobb sínszálon 
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A görbe alatti területek nagyságának változásából (növekvő tendencia), a pontokra illesztett 

trendvonal meredekségéből és illeszkedéséből látható a jobb és bal sínszálban lévő polimer-

kompozit ragasztott-szigetelt hevederes sínillesztés állapotváltozása. 

A kontroll acélhevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések esetében a mérési időpontok függ-

vényében ábrázolt értékek alakulása a bal sínszál esetében közel állandó értéket mutat. A poli-

mer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések futófelületen mért egyenességérté-

kek esetében a trendvonalak illeszkedéséből, valamint azok meredekségéből arra következtet-

hetünk, hogy az idő előrehaladtával (átgördült bruttótonna függvényében) – romlik a kötések 

állapota. A kijelölt acélhevederes ragasztott-szigetelt sínkötéshez képest az utolsó mérési idő-

pont során közel 4-szer nagyobb értéket kaptam a görbe alatti terület nagysága paraméterre, 

ami a nagyobb sínvég lehajlás (acélhevederes sínillesztés jobb sínszálában felhajlással is talál-

koztam) eredményeképp alakulhatott ki. 

6.4.2.2. Tatabánya állomás 

Az acélhevederes ragasztott-szigetelt sínillesztés esetében javulás látható, ami valamely pá-

lyában történő munkáltatás következménye az utolsó mérést megelőzően, míg a polimer-kom-

pozit ragasztott-szigetelt sínillesztés esetében az 1,0 méteres bázishosszon, a futófelületen mért 

értékek területelven történő kiértékelése esetében, az illesztett lineáris egyenes meredeksége 

körülbelül 4:1 arányú. Az acélhevederes sínillesztésnél a kötés és környezete kisebb hibával 

terhelt az első vizsgálattól eltelt napok számának figyelembevételével (6.4.2.6. és 6.2.4.8. áb-

rák). 
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6.4.2.5. ábra: Tatabánya, polimer-kompozit hevederes sínillesztés. Futófelület egyenesség-

mérés a bal-, illetve a jobb sínszálon 

  

6.4.2.6. ábra: Tatabánya, polimer-kompozit hevederes sínillesztés. Futófelület, területelvű 

kiértékelés a bal-, illetve a jobb sínszálon 
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6.4.2.7. ábra: Tatabánya, kontroll, acélhevederes sínillesztés. Futófelület egyenességmérés 

a bal illetve a jobb sínszálon 

  

6.4.2.8. ábra: Tatabánya, kontroll, acélhevederes sínillesztés. Futófelület, területelvű kiér-

tékelés a bal-, illetve a jobb sínszálon 

A mért futófelület értékek függvény alatti területeinek nagyságát, külön mérési időponton-

ként, jobb és bal sínszálra, mind a polimer-kompozit ragasztott-szigetelt mind a kontroll acél-

hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztés esetében szemléltetik az 6.4.2.5. és 6.4.2.7. ábrák. 

 

Az acélhevederes ragasztott-szigetelt sínillesztés esetében hirtelen javulás tapasztalható az 

utolsó mérést követően a vizsgált 1,0 méteres bázishosszon, a futófelületen mért értékek terület 

elven történő kiértékelése esetében. Az acélhevederes sínillesztésnél a sínkötés és környezete 

kisebb hibával terhelt az első vizsgálattól eltelt napok számának figyelembevételével. Látható, 

hogy a kontroll kötés mindkét sínszálán jelentős javulás tapasztalható, ami valamely pályában 

történő munkáltatás következménye, vagyis a fenti kigyűjtésből is látható, hogy 2018. jú-

lius 6-án a kontroll MTH-P acélhevederes sínillesztés-párt kicserélték, nagy valószínűséggel 

elektromos szigetelési meghibásodásból adódóan. 
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6.4.2.3. Lébény-Mosonszentmiklós 

A futófelületen mért egyenességmérési eredményeket a 6.4.2.9. és 6.4.2.11. ábrák mutatják. 

A polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztés esetében a regressziós egyenes 

meredekségéből következtethetünk a kötés állapotjavulására (mind bal és jobb sínszálban). Az 

acélhevederes ragasztott-szigetelt kötésnél kismértékű állapotromlás tapasztalható az illesztett 

egyenes trendjének változását tekintve az első méréstől számított átgördült bruttótonna adatok 

függvényében, amelyek a 6.4.2.10. és 6.4.2.12. ábrákon láthatók. Továbbá kijelenthető, hogy 

az ágyazatragasztás sokat segít az állapot „stabilizálása” szempontjából a kísérleti kötések kör-

nyezetében. 

 

  

6.4.2.9. ábra: Lébény-Mosonszentmiklós, polimer-kompozit hevederes sínillesztés. Futófelü-

let egyenességmérés a bal-, illetve a jobb sínszálon 

  

6.4.2.10. ábra Lébény-Mosonszentmiklós, polimer-kompozit hevederes sínillesztés. Futófe-

lület, területelvű kiértékelés a bal-, illetve a jobb sínszálon 
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6.4.2.11. ábra: Lébény-Mosonszentmiklós, kontroll, acélhevederes sínillesztés. Futófelület 

egyenességmérés a bal-, illetve a jobb sínszálon 

  

6.4.2.12. ábra: Lébény-Mosonszentmiklós, acélhevederes sínillesztés. Futófelület, terület-

elvű kiértékelés a bal-, illetve a jobb sínszálon 

 

Az ágyazatragasztás a KIAG szabályozás során részben meg lett „verve”. A MÁV PLÜ-től 

kapott információk alapján mindkét ragasztott-szigetelt sínillesztés esetében a szabályozás kö-

vetkeztében megszűnt a kísérleti jelleggel kialakított ragasztott ágyazati gerenda. Ennek elle-

nére a kötés továbbra is megfelelő módon üzemel. E beavatkozás óta újabb kézi egyenesség-

mérés nem történt. 
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6.5. Az ágyazatragasztás hatása Lébény-Mosonszentmiklós állomáson 

A Lébény-Mosonszentmiklós állomáson kísérleti jelleggel kialakított ragasztott-szigetelt 

sínillesztések lehajlás értékeinek (süppedés) csökkentését a zúzottkő ágyazat tömörsége is 

nagymértékben befolyásolja. A hevederes sínillesztések sínvégeinek le- és felhajlással (függő-

leges deformációval) szembeni ellenállás-növelését a zúzottkő ágyazat merevségének (rugóál-

landó/keresztalj ágyazási tényező) változtatásával befolyásolni lehet [175]. 

 

Az ágyazati anyag megragasztásával biztosítani lehet a zúzottkövek terhelés hatására történő 

együttdolgozását, beleértve jelen esetben az LW91 típusú előfeszített vasbeton keresztaljak ol-

dalsó és homlok felületének „bekapcsolódását” a mechanikai viselkedésbe (merevebb viselke-

dést biztosítva) [175]. 

 

Megvizsgáltam, hogy a Lébény-Mosonszentmiklós állomáson beépített polimer-kompozit 

és a kijelölt acélhevederrel szerelt ragasztott-szigetelt sínillesztések kivitelezéséhez kísérleti 

jelleggel kialakított ágyazatragasztás és a polimer-kompozit hevederes sínillesztések közelé-

ben, a főként hőmérsékletváltozás hatására kialakuló hosszirányú mozgás korlátozása miatt fel-

szerelt rugalmas sínvándorlás-gátló kengyelek (UNIT-5 típusú) milyen mértékben befolyásol-

ják a hevederes kötések környezetének állapotváltozását. 

 

A MÁV Magyar Államvasutak Zrt., Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság, Pályafenntar-

tási Főnökség Győr, pályalétesítményi vezetőmérnöke – Boda Tamás – rendelkezésemre bo-

csátotta Lébény-Mosonszentmiklós állomás pályamesteri/főpályamesteri észrevételeit és meg-

figyeléseit. A polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztéses, ágyazatragasztá-

sos kísérleti szakasszal kapcsolatos megjegyzések az alábbiak voltak: 

– sínhőmérséklet, léghőmérséklet és hézagmegnyílás mérése a reggeli időpontban: 

7:00-9:00 közötti időszakokban történt, 

– 2016. december 20-án a nagyobb mértékű hézagmegnyílás miatt 100 km/h ideiglenes 

sebességkorlátozás került bevezetésre, 

– 2017. január 4-én megtörtént az UNIT-5 típusú sínvándorlásgátló-kengyelek felszere-

lése (270 db), 

– 2017. január 13-i időszakban a polimer-kompozit hevederes sínillesztések megfigyelése 

szünetelt, mert a sínhőmérséklet -10 °C felett volt, 
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– 2017. február 17-én a hézagmegnyílás változásából adódóan a 100 km/h ideiglenes se-

bességkorlátozást lemondták, 

– 2017. június 22-én a sínvándorlásgátló-kengyelek időjárásnak megfelelő „beállítása” 

megtörtént, 

– 2018. március 16-21. közötti időszakban KIAG szabályozás történt a kísérleti kötések 

környezetében, 

– 2019. április 17/18-án az ágyazatragasztás és környezete KIAG szabályozás végzése 

során részben meg lett verve, 

– a pályamesteri szakasz véleménye szerint a KIAG szabályozás után a kísérleti szakasz 

elvesztette felépítmény-erősítő hatását, azonban mindkét ragasztott-szigetelt sínillesztés 

megfelelő módon ellátja feladatát. 

A jobb és bal sínszálon mért lég- és sínhőmérséklet, valamint a hézagmegnyílás mértékének 

nagyságát a 6.5.1-6.5.2. ábrákon mutatom be. 

 

 

6.5.1. ábra: Lébény-Mosonszentmiklós állomás – jobb sínszál, hőmérséklet és hézagmeg-

nyílás mérési eredmények 
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6.5.2. ábra: Lébény-Mosonszentmiklós állomás – bal sínszál, hőmérséklet és hézagmegnyí-

lás mérési eredmények 

A sínvándorlásgátló-kengyelek felhelyezését követő időszakot tekintve (2017. január 4-i dá-

tumot követően) stabilizálódott a hézagmegnyílások mértéke: 

– a jobb sínszálon mért értékek esetében: 3,0 mm, illetve 

– a bal sínszál esetében: 2,0 mm 

volt a maximális hézagmegnyílás értéke. Megemlítendő, hogy ez az érték a sínvégbetét vastag-

sága (+4,0 mm) feletti megnyílás értéket jelenti. Érdekesség, hogy ±0,0 mm-es hézag (bezáró-

dás) egyik sínszál esetében sem fordult elő a későbbiekben. 2019. február 27-i napot követően 

a hézagmegnyílások értéke állandóságot mutat, azonban ez betudható annak a ténynek, hogy a 

dolgozatom elkészültéig (2020. május hónap) nem volt jelentősebb hőmérséklet-csökkenés a 

sín- és léghőmérséklet tekintetében. 

 

A 2019. április 17/18-án elvégezett KIAG szabályozás a ragasztott-szigetelt kötések környeze-

tében nem, vagy csak kis mértékben befolyásolta az sínillesztések hézagainak megnyílását. 
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Arra a kérdésre, hogy a kísérleti jelleggel kialakított ágyazati anyag megragasztása milyen 

mértékben befolyásolta a ragasztott-szigetelt kötések és azok környezetének az állapotváltozá-

sát a következő megállapítás tehető: 

– a kísérleti polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések a beépítésük-

től eltelt közel 3,5 év alatt (2020. év februárig bezárólag) különösebb probléma nélkül 

viselték el a több mint 40 millió átgördült bruttótonna terhelést, a pályasebesség 

2017. február óta, továbbra is tartható ezeken a szakaszokon. 

– Megvizsgálva a három kísérleti helyszín (Biatorbágy-, Tatabánya,- Lébény-Moson-

szentmiklós állomások) vizsgálati eredményeit: 

o vágánygeometriai mérővonati (süppedés) adatok kiértékelése, 

o kézi egyenességmérési eredmények a sínszálak futó-élein/futófelületein, megál-

lapítható, hogy  

– a Lébény-Mosonszentmiklóson kialakított ragasztott-szigetelt hevederes sínillesztések 

rendelkeznek a legkisebb mértékű és legcsekélyebb mérvű állapotváltozással (romlás-

sal) a vizsgált három szakaszon mért adathalmazok kiértékelését figyelembe véve. 

6.6. Vasúti pályás vizsgálatok összefoglaló megállapításai 

Laboratóriumi mérési eredmények alapján négy beépítési helyszínen kerültek kialakításra a 

Kelenföld-Hegyeshalom országhatár, MÁV 1. számú vasúti fővonalon a polimer-kompozit he-

vederes ragasztott-szigetelt sínkötések – MTH-AP típusú hevederrel szerelve –, valamint a 

kontrollvizsgálatra kijelölt, acél anyagú hevederekkel szerelt (MTH-P és GTI típusú) ragasz-

tott-szigetelt sínkötések. 

6.6.1. Vágánygeometriai mérések összefoglalása 

A 2016-2018. évre vonatkozó vágánygeometriai elemzéseim eredményeire támaszkodva 

megállapítom, hogy: 

– bár a két évnyi megfigyelési időszak alatt tartószerkezeti és geometriai probléma, jelző- 

és biztosítóberendezési fennakadás, illetve egyéb forgalomveszélyes helyzet nem állt 

elő egyik megfigyelt ragasztott-szigetelt sínillesztésnél sem, az Apatech gyártmányú 

polimer-kompozit hevederekkel szerelt, és a 2015-2017. évi laboratóriumi vizsgálat-

sorozat mérései alapján kiválasztott ragasztóanyag alkalmazásával készített ragasztott-
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szigetelt sínillesztések nem jelentenek általános megoldást az acélhevederes ragasztott-

szigetelt sínillesztések kiváltására [10]. 

– Az egyenességmérési adatok kiértékelése során arra a következtetésre jutottam, hogy a 

ragasztott-szigetelt sínillesztések futófelületének egyenességmérése során a sínvégektől 

±0,5 m-es tartományban felvett grafikonok alatti terület hektikusan változik az átgördült 

bruttótonna függvényében. Ezek fő okaként a pályában történt munkáltatások nevezhe-

tők meg [10]. 

A 25 cm-kénti vágánygeometriai mérővonati adatok a jobb és bal sínszálra – SÜPPEDÉS 

(torzításmentes mérési eredmény D1 hullámhossz-tartományon) forgalomterhelési adatok fi-

gyelembevételével dolgoztam fel (200, illetve 30 méter vágányhosszon). Mindhárom vizsgált 

helyszín a Kelenföld-Hegyeshalom országhatár, MÁV 1. számú vasúti fővonalon helyezkedik 

el, ami a Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő vasúti pálya. Ezért ezen 

a vasútvonalon az FMK-007 jelű mérőkocsi végez méréseket. A mérővonati süppedés adatokat 

hossz-szelvény szerűen ábrázoltam. Az indítási szelvény pontatlansága miatt (GPS helyazono-

sítás) a mérési adatsorok hossz menti eltolását/korrigálását végeztem el (a 2017.12.04-i mérési 

időpontot választottam bázisévnek). 

Fontos megjegyezni, hogy a ragasztott-szigetelt sínillesztések a vasúti vágány pontszerűnek 

minősíthető elemei. Ezek hatása az sínillesztés igen rövid tartományára tehető csak, ami a 200 

méteres minősítési szakasz hosszának mindössze néhány %-a. Az sínillesztés tartományának 

geometriai állapot változása nem befolyásolja jellemzően a teljes szakasz mérő-, illetve minő-

sítő számainak alakulását. A teljes minősítési szakasz hosszában állapotjavító hatása a gépi 

szabályozásnak lehet, amelynek hatékonyságát az alépítmény és a zúzottkő állapota is megha-

tározza. 

A 200 méteres minősítési hosszal történő értékelés nem ad valós képet a kijelölt kontroll 

kötés és a polimer-kompozit hevederes kötés pálya-környezetének állapotváltozásáról, ezért 

következő lépésként leszűkítettem a minősítési hosszat 30 méterre (hevederes kötés szelvénye 

± 15 méter). Kigyűjtöttem a süppedési adatokat a bal és jobb sínszálra, majd elkészítettem a 

hisztogramokat és az adatsorokból kikerestem (hiba darabszámok%-os eloszlása) a 15%, az 

50% és a 85%-hoz tartozó kvantilisek (i15%, i50%, i85%) értékeit. A leolvasott értékekből megha-

tároztam a Vaszary-féle alakszámmal rokon állapotjellemzőt. 

 

A grafikonon láthatók, hogy kontroll acélhevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések eseté-

ben, a számított paramétereket az elegytonna adatok függvényében ábrázolva, közel konstans 
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értéket mutatnak az idő előrehaladtával (a futófelület ábrázolása esetében is). A polimer-kom-

pozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések esetében jól látható a trendvonalak meredek-

ségéből (mindkét sínszál esetében közel párhozamos meredekséget mutatva), hogy átgördült 

elegytonna függvényében egyre nagyobb értéket mutat a görbe alatti terület nagysága, amely a 

nagyobb sínvég deformációk eredményeképp alakulhatott ki (a futófelület ábrázolása eseté-

ben). 

6.6.2. Kézi egyenességmérési észrevételek összefoglalása 

A pályába épített kísérleti és kontroll kötéseken egyenességmérést végeztem a sínillesztések 

futó- és vezetőfelületein a MÁV-Thermit Kft. munkatársaival. Megvizsgáltam és korrelációt 

kerestem a sínillesztések állapotváltozását leíró paraméter, valamint a beépítéstől számított át-

gördült bruttótonna érték között. A paraméter a mérések során regisztrált grafikonok alatti te-

rület volt. A korrektebb feltételezéshez a beépítés időpontjában végrehajtott kiegészítő egye-

nességmérésre lett volna szükségem. A görbék alatti területek nagyságát (figyelembe véve a 

forgalmi igénybevételeket) a nagyobb sínvég-deformációk és a sínkopások is befolyásolják. 

 

A kísérleti polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések a beépítésüktől el-

telt több mint 3,5 év alatt különösebb probléma nélkül viselték el az átgördült a közel 40 millió 

bruttótonna terhelést, jelenleg is lehet tartani a pályasebességet ezeken a szakaszokon [10] (a 

Lébény-mosonszentmiklósi kötéseknél a 2016/2017 telén tapasztalt 4-5 mm-es hézagmegnyí-

lást, és az ezzel kapcsolatos óvintézkedéseket, valamint a fokozott pályafelügyelet és sebesség-

korlátozás elrendelését leszámítva). 

 

A Lébény-mosonszentmiklósi ágyazatragasztásos speciális esetet leszámítva – ahol már 

szinte teljesen „beállt” a vágányok fekszintje mind a kísérleti, mind a kontroll sínillesztésnél – 

a másik két helyszínen (Biatorbágy és Tatabánya) a romlási trendek bizonyos esetekben jelen-

tősen eltértek az acélhevederes ragasztott-szigetelt sínillesztésekéhez viszonyítva (ez utóbbiak-

nál több esetben tapasztaltam, hogy matematikai statisztikailag nincs bizonyítható erős kapcso-

lat az állapotjellemző paraméter, valamint a beépítéstől eltelt idő/átgördült bruttótonna között). 

Romlási trendek mellett esetenként javulást is mutattak a mérési adatsorok. 
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Megállapítottam, hogy Biatorbágy bal vágányában lévő polimer-kompozit ragasztott-szige-

telt hevederes sínillesztés beépítését követően jelentős javulás keletkezett a pálya állapotában. 

Ezt követően megfigyelhető, hogy megfelelő karbantartási munkáltatással, kismértékű állapot-

romlás/avulás mellett az idő előrehaladtával (forgalmi terhelés mellett) a polimer-kompozit he-

vederes sínillesztés továbbra is a pályában tartható. 

 

Fontos megállapítás 1.: A vágánygeometriai elemzések eredményeire támaszkodva bebi-

zonyítottam, hogy – bár a két évnyi megfigyelési időszak alatt tartószerkezeti és geometriai 

állékonysági probléma, jelző- és biztosítóberendezési fennakadás, illetve egyéb forgalomveszé-

lyes helyzet nem állt fenn egyik ragasztott-szigetelt sínillesztésnél sem – az Apatech gyártmá-

nyú polimer-kompozit hevederekkel szerelt, és a megelőző két évi laboratóriumi vizsgálat-so-

rozat mérései alapján kiválasztott ragasztóanyag alkalmazásával készített ragasztott-szigetelt 

sínillesztések nem adnak minden esetben megoldást az acélhevederes ragasztott-szigetelt 

sínillesztések kiváltására hézagnélküli vasúti vágányokban [2] [4] [5] [6] [7] [10] [23]. 

 

Fontos megállapítás 2.: A kísérleti polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínil-

lesztések és a referencia acél-hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések vágánygeometriai 

felépítményi mérőkocsis méréseinek elemzése alapján megállapítottam, hogy a sínillesztések 

beépítésétől eltelt több mint 5 év alatt különösebb vágánygeometriai változás nélkül viselték el 

az átgördült 35-40 millió elegytonna átgördülését, jelenleg is lehet tartani a pályasebességet 

ezeken a szakaszokon [3] [6] [7] [10] [11] [13] [15] [20] [22] [23]. 
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6.7. A vasúti pályás vizsgálatokkal kapcsolatos tézis 

3. tézis: 

A sínegyenességmérővel elvégzett helyszíni, pályás mérések kiértékelésére bevezettem egy 

új paramétert, nevezetesen az illesztés középpontjától számított 500 mm-es mérési tartomá-

nyon a sínek futófelület egyenességi paraméter értékek hossz szerinti integrálját, amit a beépítés 

után átgördült bruttó elegytonna függvényében lehet számítani. 

A mérési eredmények matematikai statisztikai kiértékelése alapján bebizonyítottam, hogy a ki-

egészítő ágyazatragasztás egyértelműen csökkenti a fent meghatározott paramétert a beépítés 

után átgördült bruttó elegytonna függvényében (30 millió elegytonnáig vizsgálva) ragasztott-

szigetelt sínillesztések esetén: 

− vizsgált üvegszál erősítésű, műgyanta kötésű hevederekkel összeállított ragasztott-

szigetelt sínillesztések 60-as sínrendszerrel és az „A” típusú ragasztóanyag alkalma-

zásával körülbelül 30%-ára (250 mm2 vs. 800 mm2), 

− acélhevederes (GTI és MTH-P) ragasztott-szigetelt sínillesztések esetében 60-as sín-

rendszer alkalmazásával körülbelül 56%-ára (140 mm2 vs. 250 mm2). 

A bevezetett új paraméter és a beépítés után átgördült bruttó elegytonna között egyértelműen 

bizonyítható függvénykapcsolat, szoros korreláció nem mutatható ki. A változás trendje azonos 

típusú ragasztott-szigetelt sínillesztéseknél sem egyezik meg. 

 

Vonatkozó saját publikációk: [3] [5] [7] [10] [13] [15] [16] [23] 
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7. A VASÚTI HEVEDERES SÍNILLESZTÉSEK VÉGES ELE-

MES MODELLEZÉSE 

A véges elemes modellezéssel – ahogy azt már a 3. fejezetben is bemutattam – a külföldi 

kutatók, kutatócsoportok két, illetve háromdimenziós számítógépes kalkulációkat végeztek. 

Ezek a számítások főként a sínillesztésekben és az egyes szerkezeti elemekben az adott statikus 

vagy dinamikus terhelés hatására kialakuló feszültségek, rugalmas és képlékeny alakváltozások 

(legtöbb esetben nyúlások) meghatározására irányultak. A kerék-sín érintkezési geometria pon-

tosításával egzakt, gyors eredményeket lehetett kapni. Természetesen minden esetben szükség 

volt egy kalibrált-validált FEM modellre, amivel a validálást követően az egyes mechanikai, 

geometriai, stb. paraméterek megváltoztatásával részletesebb eredményekre lehet jutni, az idő- 

és költségigényes laboratóriumi vizsgálatok szükséges számosságának csökkentésével. 

Jelen doktori értekezésben az alábbi lehetőséggel éltem a rendelkezésre álló FEM szoftver 

(Axis VM 13) által nyújtott modellezési opciók figyelembevételével [17]: 

– első ízben a lehető legegyszerűbb, mégis korrekt eredményeket szolgáltató FEM mo-

dellt szerettem volna létrehozni, és a futtatásokat ezen elvégezni, 

– ez az egyszerűsített modell egy 2D-s gerendamodell lett, amit mind geometriai kialakí-

tása, mind a terhelése tekintetében az elvégzett laboratóriumi vizsgálataimhoz igazítot-

tam, 

– a ragasztott hevederes szerkezetet a 2D-s modell építése és használata miatt „egyszerű-

sítenem” kellett, ami annyit jelentett, hogy a támaszviszonyokat 2 db csuklóval vettem 

figyelembe, a hevederes sínillesztést pedig egy félmerev csuklóval modelleztem, amit a 

támaszközépre helyeztem el, 

– a félmerev csuklót ebben az esetben egyetlen paraméterével lehetett jellemezni, az el-

fordulási merevségével (srh, dimenziója kNm/rad), ami megkönnyítette a beállítandó, 

kalibrálandó paraméterek pontosítását, 

– a FEM modelleimet a támaszközépen mérhető, laboratóriumi méréseimnél alkalmazott 

maximális terhelés (egyetlen függőleges irányú koncentrált erő a támaszközépen) hatá-

sára kialakuló maximális lehajlás értékek alapján kalibráltam század milliméter pontos-

ságot figyelembe véve, 

– a modell validálását kétféle módszerrel végeztem el (ld. 7.4. fejezetet), 
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– a validált modell felhasználásával hosszabb vágányszakasz 2D-s modelljét is megépí-

tettem különböző támaszviszonyok számításbavételével és a kiadódott eredményeket 

elemeztem-értékeltem, 

– a sínillesztések véges elemes modellezése alapján (azaz nem a vágánymodellekből) 

olyan kalkulációs módszert alkottam és számítási képleteket közöltem, amelyekkel a 

modell kalibrációja gyorsan, és megbízható pontossággal elvégezhető, amennyiben az 

srh paraméter 100 és 3000 kNm/rad intervallumba esik. 

7.1. Az alkalmazott számítógépes szoftver rövid bemutatása 

Ebben a fejezetben röviden bemutatom a modellezéshez használt Axis VM 13 véges elemes 

szoftvert és releváns jellemzőit [17]. 

A program statikai, rezgési és kihajlási véges elemes kalkulációk elvégzésére alkalmas. A mo-

dellezés minden számítási lépésében grafikus visszaigazolást küld a felhasználónak. Deformált 

és deformáció nélküli alakokon is lehetőség van az eredmények megjelenítésére, pl. diagram, 

izovonal/felület grafikonok, animációk, szerkeszthető-exportálható táblázatos jelentések a le-

hetséges kimenetei a számításoknak. 

Az Axis VM szoftver speciális megjelenítési-vizualizációs eszközöket biztosít, amivel a fel-

használó gyorsan, egyszerűen, látványosan tudja magyarázni az eredményeket, ezen kívül nu-

merikus eszközöket ad a kereséshez, dokumentáláshoz és további, későbbi számítások elvég-

zésére, ahol a korábbi eredményeket lehet/kell felhasználni. Az Axis VM egyenként és burko-

lógörbék felhasználásával is képes eredményeket megjeleníteni. 

A végeredmények dokumentálása minden esetben része az analízisnek, a grafikus felhasználói 

felület segíti és egyszerűsíti a program kezelését. 

7.3. Alkalmazott paraméterek, beállítások, korlátozások 

Minden egyes elvégzett és jelen – 7. fejezetben – figyelembe vett laboratóriumi vizsgálatból 

egyetlen értékpár került rögzítésre és felhasználásra a FEM modellezéseimnél. Ez az értékpár 

a függőleges maximális támaszközépen mért lehajlás, valamint a hozzá tartozó maximális füg-

gőleges koncentrált támaszközépen ható terhelő erő. Ez utóbbit a támaszköztől függő hajlító-

nyomatékból számoltam (ld. laboratóriumi vizsgálatok). 
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Az egyszerűsített 2D-s FEM modell paraméterei az alábbiak: 

– geometria: 

o elemek: egyszerű vonalelemek (gerenda), a geometriai méretek megegyeznek a 

laboratóriumi próbatestek méreteivel, 

o támaszok: két darab csuklós támasz, 

o a sínacél anyaga: S235 típusú acél (a számítások eredményét nem befolyásolja 

a választott acél anyagminősége, kizárólag az E és  paramétereket használja a 

szoftver a kalkulációkban), 

o keresztmetszetek: pontos keresztmetszeti rajzok AutoCAD szoftverből impor-

tálva, a FEM modellezés vonatkozásában, a disszertációmban kizárólag a 

60E1 sínprofillal készített polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt 

sínillesztéseket mutatom be, 

o félmerev csukló: ez helyettesíti a hevederes sínillesztés mechanikai viselkedé-

sét, 

– terhek: 

o függőleges koncentrált támaszközépi erők a laborvizsgálatokkal összhangban, 

– kalkulációs módszer: 

o rugalmas anyagmodell felhasználásával egyszerű statikai számítások, 

– eredmények: 

o rugalmas deformációs vonalak, támaszközépi lehajlások. 

 

A gyakorlati számításokban a megnyílt vasúti hevederes sínillesztések esetén azzal a köze-

lítő feltevéssel lehet élni, hogy az sínillesztési hézagnál egy csukló alakul ki. A laboratóriumban 

vizsgált szerkezetek zártak, azonban az sínillesztési hézagnál a sínszálakétól jelentősen eltérő a 

merevségük. Ebből a megfontolásból adódott az az elképzelés, hogy a laboratóriumi vizsgálat 

alapján mért lehajlások segítségével modellezzem a hevederes kötést egyetlen jellemzővel, a 

véges elemes modellben a hevederes sínillesztés tengelyében figyelembe vett félmerev csukló 

elfordulási rugóállandójával (srh, dimenziója: kNm/rad). Ez a rugóállandó az ismétlődő terhe-

lés (azaz a terhelési szám növekedésének) hatására változik, egyre lágyabbá válik.  

A kezdeti elméleti 2D modell felépítését 60E1 rendszerű sínszálhoz kialakított ragasztott-szi-

getelt hevederes kötésre végeztem el, mivel nagyvasúti terhelésre ez a szerkezet a megfelelő. 

Laboratóriumban 900 mm támaszköz esetén 189,47 kN nagyságú terheléssel (ld. 4.4.2.2. táb-
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lázat) méréssel megállapítottam a próbaszerkezet függőleges lehajlását a fárasztási ciklus vál-

tozása függvényében (0…3,5 millió terhelési ciklusig bezárólag, 0,5 millió ciklusú fárasztási 

lépcsőben). 

Természetesen a módszert a MÁV 48 és az 54E1 sínprofilok esetén is kipróbáltam, működik, 

de terjedelmi korlátok miatt csak a 60-as sínillesztésekkel foglalkozom a 7. fejezetben. 

7.4. A véges elemes modell kalibrációja és validációja 

A FEM modell kalibrációját és validációját annak használata előtt el kellett végeznem. Ez 

azt jelenti, hogy pl. ugyanarra a terhelési állapotra (értsd: fárasztás előtti és vagy adott fárasztási 

ciklust követő mérések) több mérési adatra volt szükségem annak érdekében, hogy ki lehessen 

küszöbölni, illetve minimalizálni lehessen a laboratóriumi mérések által hordozott mérési hibá-

kat a kalibráció során. Ez a több mérési adat a 600 (900)…1490 mm támaszközön mért adatso-

rozat volt. 

A FEM modellem – a 7.1-7.3. fejezetekben bemutatott módon – egy egyszerűsített 2D-s 

gerenda modell volt, az említett félmerev csuklóval kiegészítve. Ez azt jelentette, hogy egyetlen 

paraméter „beállítása” volt szükséges a kalibrációk során, ez a félmerev csukló elfordulási me-

revsége (srh) a tartó (gerenda) függőleges síkjában. Egy gerendamodell statikai kalkulációja 

eredményeképpen a tartó rugalmas vonalát kaptuk meg (a többi eredmény-paramétert figyel-

men kívül lehetett hagyni). A kalibrációhoz a támaszközépi függőleges lehajlást használtam fel 

minden támaszköz és a fárasztási ciklusszám függvényében. A kalibrációt iterációval lehetett 

minden mérési adatpárhoz illeszkedően elvégezni, ezt első körben csak „előkalibrációnak” te-

kintettem. Ez azt jelentette, hogy az iterációt addig végeztem, amíg az Axis VM modellből az 

adott esetre a támaszközépi lehajlás ezred milliméter pontossággal meg nem egyezett a labora-

tóriumi méréseim értékeivel. 
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Ezzel a módszerrel fárasztási ciklusonként (mindösszesen 7 terhelési állapot) 13-16 db srh 

paramétert kaptam eredményül, amelyeket a 7.1. táblázatban tüntettem fel az alábbi jelöléseket 

felhasználva: 

• fárasztás előtt (FE), 

• 0,5 millió ciklusnyi fárasztást követően (FU(0,5M)), 

• 1,0 millió ciklusnyi fárasztást követően (FU(1M)), 

• 1,5 millió ciklusnyi fárasztást követően (FU(1,5M)), 

• 2,0 millió ciklusnyi fárasztást követően (FU(2M)), 

• 2,5 millió ciklusnyi fárasztást követően (FU(2,5M)), 

• 3,5 millió ciklusnyi fárasztást követően (FU(3,5M)). 

 

7.1. táblázat: Az Axis VM szoftverrel kalkulált félmerev csukló elfordulási merevségének érté-

kei 60-as sínrendszer esetén 

 

A 7.1. ábrán szemléltetek egy példát az Axis VM-es FEM modellemből. 

 
7.1. ábra: Sematikus, „előkalibrált” FEM modell a ragasztott-szigetelt sínillesztések kalkulá-

ciójára 60-as sínrendszer esetén (L=1200 mm, FU(1M), srh=7470 kNm/rad)  

Terhelési ciklusok száma/paraméterek 
FE 

FU 

(0,5M) 

FU 

(1M) 

FU 

(1,5M) 

FU 

(2M) 

FU 

(2.5M) 

FU 

(3.5M) 

min. 6 950 6 700 6 640 6 390 6 310 6 170 5 170 

max. 10 800 8 320 7 770 7 600 7 550 7 470 7 150 

átlag 7 978 7 464 7 320 7 163 7 096 6 865 6 271 

szórás 989 420 347 356 367 487 617 

szórás/átlag 12,40% 5,63% 4,75% 4,97% 5,18% 7,10% 9,84% 
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A modell validációját kétféle módszerrel végeztem el: 

• 1. validálási eset: kalibráció a 2,5 milliós fárasztási ciklusú adatokkal, ezt követően 

validálás a 3,5 milliós fárasztási ciklusú értékkel (azaz, hogy a megállapított romlási 

trendfüggvény alkalmas-e előrejelezni megfelelő pontossággal egy, a kalibrálási tar-

tományba nem beleeső értéket), valamint 

• 2. validálási eset: a 3,5 millió fárasztási ciklusú adatsorra kalibráció az 

1000…1490 mm-es támaszközök figyelembevételével, validáció a 600…950 mm-es 

támaszköz értékekre (azaz, hogy a megállapított elfordulási merevség mennyire alkal-

mas a kalibrált támaszközöktől eltérő támaszközökre való átszámításra). 

A 7.1. táblázatban részleteztem a kalibrációhoz felhasználható adatokat. Minden esetben a 

kalkulált átlagértékekkel számoltam. Természetesen meg kell jegyeznem, hogy a 7.1. táblázat 

értékei minden esetben a laboratóriumi mérések eltéréseit „örökölték”, így a feltüntetett kb. 5-

12% közötti – viszonylag magas – relatív szórás értékek is e miatt adódtak. Ezek minden eset-

ben befolyásoló tényezőként benne lesznek a validációban, és további kalkulációkban is. 

A 7.2. ábrán szemléltetek egy olyan grafikont, ami a fárasztási ciklusszám függvényében 

adja meg az srh paraméter változását. Látható, hogy az első 0,5 millió ciklus alatt viszonylag 

gyors, hirtelen romlás következik be. Sajnos korábban arra nem volt lehetőség, hogy a 

0…0,5 millió ciklus közötti szakaszt is besűrítsem, több mérést végezzek, és így pontosabb 

romlási folyamatot adhassak meg erre az intervallumra, ellenben a grafikonból az megállapít-

ható, hogy a 0,5…3,5 millió fárasztási ciklus közötti tartományban közel lineáris az elfordulási 

merevség változása (7.3. ábra). 

 

7.2. ábra: Az átlagos elfordulási merevség paraméter változása a teljes, mért fárasztási inter-

vallumon 60-as sínrendszer esetében 
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7.3. ábra: Az átlagos elfordulási merevség paraméter változása a 0,5…3,5 millió ciklushoz 

tartozó fárasztási intervallumon 60-as sínrendszer esetében 

 

Az 1. validálási esethez elkészítettem a 7.4. ábrát is, amelyen a figyelembe veendő lineáris 

regressziós egyenes és egyenlete látható. 

 

 

7.4. ábra: Az átlagos elfordulási merevség paraméter változása a 0,5…2,5 millió ciklushoz 

tartozó fárasztási intervallumon 60-as sínrendszer esetében (1. validálási esethez) 

 

A 7.4. ábra alapján a 3,5 millió ciklusú fárasztásra kalkulált (extrapolált) értékeket a 7.2. táb-

lázatban közlöm. 
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7.2. táblázat: A lineáris regressziós romlási függvénnyel kalkulált félmerev csukló elfordulási 

merevség értéke 3,5 milliós fárasztási ciklus értékre 60-as sínrendszer esetén 

Sínprofil Számított srh [kNm/rad] A mért értéktől való eltérés 

60E1 6612 5,45% 

 

A félmerev csukló elfordulási merevségét beállítottam a 7.2. táblázatban szereplő értékre, 

és a 600…1490 mm támaszköz intervallumra ismételten lefutattam a számításokat az Axis VM 

szoftverben. Az eredményeket a 7.3. táblázatban lehet látni, ami egyben az 1. validálási eset 

eredménye is. 

 

7.3. táblázat: A validáció (1. eset) során adódott függőleges lehajlás értékek eltérései a mért 

értékektől 60-as sínrendszer esetén 

Eltérés a mért értéktől 60E1 sínprofil 

min. –18,44% 

max. 5,54% 

átlag –4,39% 

szórás 7,29% 

 

A 7.3. táblázatban jelölt magas eltérés értékek (pl. –18,44%) főként a kis támaszközök ese-

tén adódtak (600…850 mm). (Megjegyzés: a 3. táblázatban külön nem közöljük az egyes érté-

keket (összesen 19 adatról van szó, amiből a feltüntetett a paramétereket számoltuk), a labora-

tóriumi vizsgálatokból kiadódó (mért) maximális támaszközépi lehajlásértékekhez viszonyítot-

tuk a kalkulált lehajlásokat a 3,5 milliós fárasztási ciklusra vonatkozóan). A 2. validálási eset 

kalibrációs és validációs eredményeit a 7.4–7.5. táblázatok tartalmazzák. 

 

7.4. táblázat: A számított srh paraméterek értékei a 600…950 mm-es támaszköz tartományra 

(statisztikai kalkulációval) 

Paraméterek 60E1 sínprofil 

min. 5 960 

max. 7 150 

átlag 6 655 

szórás 459 

szórás/átlag 6,91% 
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7.5. táblázat: A validáció (2. eset) során adódott függőleges lehajlás értékek eltérései a mért 

értékektől 60-as sínrendszer esetén 

Eltérés a mérttől 60E1 sínprofil 

min. –18,89% 

max. –4,42% 

átlag –11,20% 

szórás 4,66% 

 

A 7.1-7.5. táblázatokban és a 7.1-7.4. ábrákon bemutatott FEM modell kalibárciós és vali-

dációs eredményeinél tapasztalható relatív széles „pontossági tartomány” (kb. 20%-os értékig) 

az alkalmazott polimer-kompozit anyagú heveder, a ragasztóanyag, valamint a kötések össze-

szerelése miatt adódhatott. Az eredmények alapján a későbbi számításokhoz a 7.1. táblázatban 

feltüntetett átlagértékek sorát javaslom. 

A kalibráció és a validáció mellett egyéb kiegészítő eredményeket is kaptam a FEM model-

lezésből. Az épített FEM modellben elvégzett számos futtatás alapján megadom az srh para-

méter 100 és 106 értékek közötti változtatása esetén a modellezett ragasztott-szigetelt sínillesz-

tések függőleges lehajlás értékeit a támaszköz függvényében. Sajnos egyetlen diagramon, olyan 

módon nem fértek a görbék és a hatvány regressziós függvényeik, hogy minden releváns adat 

megfelelően látszódjon, ezért három diagramban ábrázolom őket (az egymást követő diagra-

mokon 1-1 azonos görbe minden esetben látható az összehasonlíthatóság érdekében) 

(7.5-7.7. ábrák). 

 

 

7.5. ábra: A függőleges lehajlás paraméter változása az alkalmazott támaszköz függvényében 

különböző srh értékek esetén (1000…10000 kNm/rad intervallumban) 60-as sínrendszer ese-

tében 
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7.6. ábra: A függőleges lehajlás paraméter változása az alkalmazott támaszköz függvényében 

különböző srh értékek esetén (10000…30000 kNm/rad intervallumban) 60-as sínrendszer 

esetében 

 

 

7.7. ábra: A függőleges lehajlás paraméter változása az alkalmazott támaszköz függvényében 

különböző srh értékek esetén (30000…106 kNm/rad intervallumban) 60-as sínrendszer eseté-

ben 

 

Annak érdekében, hogy gyorsabban lehessen számítani a függőleges támaszközépi lehajlás 

értékekből az srh paramétereket, valamint fordítva – értve ez alatt azt, hogy ne kelljen minden 

esetben FEM modellt futtatni a kalkulációkhoz –, meghatároztam az srh = 100…30000 

kNm/rad intervallumra értendően az alkalmazható regressziós függvényeket. Megjegyzendő, 

hogy a 30000…106 intervallumra nem voltak elfogadható pontosságú a kalkulálható regresz-

sziós függvények. A 7.8. ábrán szemléltetem az L=600 mm támaszközű esetre a 

100…30000 kNm/rad tartományra a “nyers” regressziós függvényt. 
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7.8. ábra: A függőleges lehajlás paraméter változása a félmerev csukló elfordulási merevsége 

függvényében 60-as sínrendszer és L=600 mm támaszköz esetében 

 

A 7.8. ábrán bemutatott hatvány regressziós függvény nem elegendő pontosságú a számítá-

sokhoz (nem tudja garantálni a 10–3 mm pontosságot a lehajlás értékek kalkulációja esetén). A 

7.8. ábrán látható görbe nem közelíthető kellő pontossággal regressziós függvényekkel (esetleg 

csak szakaszaira bontva, de ezt a későbbi hibalehetőségek miatt elvetettem), ezért valamilyen 

eltérő megoldást kellett kitalálnom. A megoldást az alábbiak szerint kaptam meg: vegyük mind-

két paraméter (függőleges lehajlás, valamint srh) 10-es alapú logaritmusát és e szerint ábrázol-

juk őket közös grafikonon. A 7.9. ábra a 100…106 kNm/rad tartományra adja meg az előző 

gondolatmenet szerinti eredményt. 

 

 

7.9. ábra: A függőleges lehajlás paraméter 10-as alapú logaritmusának változása az félmerev 

csukló elfordulási merevsége 10-as alapú logaritmusának függvényében 60-as sínrendszer és 

L=600 mm támaszköz esetében, srh=100…106 kNm/rad intervallumban  

y = 1 274 118,883x-0,788

R² = 0,992
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A 7.9. ábrán feltüntetett ötödöd fokú polinomiális regressziós függvényt kipróbálva – sajnos 

a túl széles tartomány miatt – ez sem volt képes biztosítani a 10–2 mm-es pontosságot (a 

10-3 mm-es pontosságot a jelentősen széles elfordulási merevségi intervallum miatt elvetettem, 

mert irreális követelménynek bizonyult). Végleges megoldásként a széles tartományt leszűkí-

tettem – mivel 30000 kNm/rad elfordulási merevség értéknél az összes laboratóriumi mért kö-

tésnél sem adódott magasabb –, így csak a 100…30000 kNm/rad intervallumra adom meg az 

5-öd fokú polinomiális regressziós függvényeket (ld. 7.10. ábra). Az összes esetre terjedelmi 

korlátok miatt nincs lehetőség megadni a korrelációs függvényeket, a részletes eredményeket a 

[14] publikáció tartalmazza. 

 

 

7.10. ábra: A függőleges lehajlás paraméter 10-as alapú logaritmusának változása az félme-

rev csukló elfordulási merevsége 10-as alapú logaritmusának függvényében 60-as sínrendszer 

és L=600 mm támaszköz esetében, srh=100…30000 kNm/rad intervallumban 

 

A 7.10. ábrán feltüntetett 5-öd fokú polinomiális regressziós függvénynél szükség van a 

10 tizedesjegy pontosságú számításra a 10–2 mm végeredményben lévő pontosság elérése miatt. 

 

A számítások lineárisan rugalmas anyagmodellezéssel történtek. Célom nem a rugalmas vo-

nal tökéletes leképzése, hanem a tartóközép lehajlások vizsgálata volt (jövőbeli kutatási lehe-

tőségként ennek a kutatása is felmerült). A laboratóriumi hárompontos hajlítóvizsgálatok a ru-

galmas tartományban történtek. 
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7.5. Vágánymodell felépítése során kapott paraméterek és eredmények 

A 7.4. fejezetben bemutatott kalibrált, validált FEM modellel további véges elemes 

kalkulációkat végeztem. 30 méter hosszú vágánymodellt építettem – a modell közepén a 

hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztéssel – 60E1-es sínrendszerrel – 60 cm-es keresztalj-

távolsággal LW aljakat feltételezve (300×950 mm-es hatékony félalj-hosszat számításba véve), 

amire LM71 jelű terhelést (4×250 kN koncentrált erő – tengelyterhelés – 1,6-1,6 m-es 

távolságra egymástól) helyeztem el olyan módon, hogy a ragasztott-szigetelt sínillesztésnél 

keletkezzen a legnagyobb igénybevétel és a maximális alakváltozás. A vágánymodell egyetlen 

sínszálat tartalmazott (Zimmermann-módszer szerint). A számításokat elvégeztem egyetlen 

koncentrált erővel (az LM71-ből 1×250 kN tengelyterhelés figyelembevételével), valamint 

tehercsoporttal is (LM71-ből a 4×250 kN-nal). A számításba vett dinamikus kerékterhelést a 

Zimmermann-Eisenmann-féle kalkulációs módszer szerint számítottam (t=3, n=0,1 és 

V=160 km/h sebesség értékekre kalkulálva): 

 

 𝐾𝑑𝑖𝑛 =
5

9
∙ 𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡 ∙ (1 + 𝑡̅ ∙ 𝑛 ∙ 𝜑) =

5

9
∙ 250 ∙ [1 + 3 ∙ 0,1 ∙ (1 +

𝑉−60

140
)] (7.1.) 

 

 𝐾𝑑𝑖𝑛 =
5

9
∙ 250 ∙ [1 + 3 ∙ 0,1 ∙ (1 +

160−60

140
)] = 210,307 [𝑘𝑁] (7.2.) 

ahol 

• Kdin – a dinamikus kerékterhelés [kN], 

• Fstat – a statikus tengelyterhelés [kN], 

• 
5

9
 – a vétlen külpontosság miatti szorzótényező (az jelenti, hogy az egy tengelyen belüli 

két kerék között nem 1:1 arányban, hanem 4:5 arányban oszlik meg a terhelés), 

•  𝑡 ̅ – Student-féle eloszlási tényező, 99,7%-os megbízhatósághoz tartozó paraméter; 

pályaszerkezet méretezések esetén 3-as értékkel szükséges számolni, 

• n – a pálya állapotától függő tényező, 0,1-et vettem figyelembe, ami a nagyon jó/jó 

állapotú pályára jellemző érték, 

•  – sebességi tényező, 

• V – pályasebesség [km/h] 

 

A 7.2. egyenlet alapján a kalkulációkhoz használt dinamikus kerékterhelés értéke 210,307 kN. 
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A véges elemes számításoknál az alábbi paramétereket vettem figyelembe a fentieken kívül: 

• C=0,05 N/mm3, C=0,10 N/mm3 és C=0,20 N/mm3 keresztalj ágyazási tényezők, 

• háromféle alátámasztási eset: 

o minden alj felfekszik (a C értékeket rendre 0,05 N/mm3, 0,10 N/mm3 és 

0,20 N/mm3 szerint vettem fel), 

o az illesztési aljak vaksüppedésesek, azaz esetükben C=0 N/mm3, 

o az illesztési aljak ágyazatragasztással stabilizáltak, esetükben C=0,25 N/mm3, 

• PK hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztés (srh paraméterek a 7.1. táblázatból, 

átlagértékek), acélhevederes (MTH-P) sínillesztés (srh paraméterek: 3,1 millió 

fárasztási ciklusra 8775 kNm/rad, 3,5 millió fárasztási ciklusra 8000 kNm/rad), 

valamint sínillesztés nélküli eset (srh=∞) számítása. 

 

A 7.12. ábrán mintaként bemutatok egy keresztaljas alátámasztásokat is figyelembe vevő 

vágánymodellt az Axis VM szoftverből. 

 

 

7.12. ábra: A PK hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztéses – keresztaljas alátámasztásokat 

is figyelembe vevő – vágánymodell, V=160 km/h, C=0,10 N/mm3, LM71-es tehercsoport (di-

namikus kerékterheléssel) és a fárasztás előtti állapot figyelembevételével 

 

Az eredményeket a 7.6-7.8. táblázatokban szemléltetem. Minden C esetén megadtam (külön 

bontva az egyetlen koncentrált terheléses és a tehercsoportos esetekre is) a sínillesztés nélkül 

kapott maximális függőleges sínsüllyedéshez viszonyítva a százalékos arányokat. Ezek arra 

utalnak, hogy hányszorosa lesz/lenne a sín függőleges lehajlása, amennyiben különböző típusú 

és terhelési állapotú (terhelési ciklusszámtól függő) ragasztott-szigetelt hevederes sínillesztés 

kerül a vágányba, valamint az átgördült tengelyek hatására mennyivel nő a kezdeti deformáció. 

Ez utóbbit főként a PK hevederes esetre tudtam pontosabban megadni. 
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7.6. táblázat: Maximális függőleges sínsüllyedések – minden alj felfekszik 

 

 

  

fárasztási ciklus (millió) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,5 3,1 3,5 0 3,5

+max 5,682 5,747 5,766 5,788 5,798 5,832 5,927 5,592 5,679 4,357 4,357

–max -0,263 -0,268 -0,269 -0,271 -0,271 -0,274 -0,281 -0,242 -0,250 -0,188 -0,188

deformációs arány 130,41% 131,90% 132,34% 132,84% 133,07% 133,85% 136,03% 128,35% 130,34% 100,00% 100,00%

fárasztási ciklus (millió) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,5 3,1 3,5 0 3,5

+max illesztés alatt 6,724 6,761 6,772 6,784 6,790 6,809 6,862 6,673 6,722 5,976 5,976

+max globális 6,724 6,761 6,772 6,784 6,790 6,809 6,862 6,673 6,722 5,976 5,976

–max -0,223 -0,223 -0,223 -0,223 -0,223 -0,223 -0,223 -0,223 -0,223 -0,225 -0,225

deformációs arány 112,52% 113,14% 113,32% 113,52% 113,62% 113,94% 114,83% 111,66% 112,48% 100,00% 100,00%

fárasztási ciklus (millió) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,5 3,1 3,5 0 3,5

+max 3,519 3,562 3,575 3,589 3,596 3,618 3,681 3,458 3,517 2,596 2,596

–max -0,166 -0,169 -0,170 -0,172 -0,172 -0,174 -0,178 -0,162 -0,166 -0,112 -0,112

deformációs arány 135,55% 137,21% 137,71% 138,25% 138,52% 139,37% 141,80% 133,20% 135,48% 100,00% 100,00%

fárasztási ciklus (millió) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,5 3,1 3,5 0 3,5

+max illesztés alatt 3,621 3,648 3,657 3,666 3,670 3,684 3,723 3,583 3,620 3,039 3,039

+max globális 3,621 3,648 3,657 3,666 3,670 3,684 3,723 3,583 3,620 3,039 3,039

–max -0,121 -0,121 -0,121 -0,121 -0,121 -0,121 -0,121 -0,121 -0,121 -0,122 -0,122

deformációs arány 119,15% 120,04% 120,34% 120,63% 120,76% 121,22% 122,51% 117,90% 119,12% 100,00% 100,00%

fárasztási ciklus (millió) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,5 3,1 3,5 0 3,5

+max 2,200 2,229 2,238 2,248 2,252 2,267 2,308 2,159 2,199 1,550 1,550

–max -0,106 -0,109 -0,109 -0,110 -0,110 -0,112 -0,115 -0,103 -0,106 -0,067 -0,067

deformációs arány 141,94% 143,81% 144,39% 145,03% 145,29% 146,26% 148,90% 139,29% 141,87% 100,00% 100,00%

fárasztási ciklus (millió) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,5 3,1 3,5 0 3,5

+max illesztés alatt 2,060 2,081 2,087 2,094 2,098 2,108 2,138 2,031 2,059 1,591 1,591

+max globális 2,060 2,081 2,087 2,094 2,098 2,108 2,138 2,031 2,059 1,591 1,591

–max -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068

deformációs arány 129,48% 130,80% 131,18% 131,62% 131,87% 132,50% 134,38% 127,66% 129,42% 100,00% 100,00%

1 db konc. erővel

C=0,20 N/mm
3

tehercsoporttal

C=0,10 N/mm
3

1 db konc. erővel

C=0,10 N/mm
3

tehercsoporttal

C=0,20 N/mm
3

PK hevederes illesztés acélhevederes illesztés

PK hevederes illesztés acélhevederes illesztés

PK hevederes illesztés acélhevederes illesztés

PK hevederes illesztés

sínillesztés nélkül

sínillesztés nélkül

sínillesztés nélkül

sínillesztés nélkül

sínillesztés nélkül

sínillesztés nélkül

1 db konc. erővel

C=0,05 N/mm
3
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7.7. táblázat: Maximális függőleges sínsüllyedések – az illesztési aljak vaksüppedésesek 

 

 

 

 

  

fárasztási ciklus (millió) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,5 3,1 3,5 0 3,5

+max 12,643 12,844 12,904 12,972 13,002 13,108 13,409 12,369 12,635 8,977 8,977

–max -0,553 -0,563 -0,567 -0,570 -0,572 -0,577 0,593 -0,512 -0,522 -0,385 -0,385

deformációs arány 140,84% 143,08% 143,75% 144,50% 144,84% 146,02% 149,37% 137,79% 140,75% 100,00% 100,00%

fárasztási ciklus (millió) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,5 3,1 3,5 0 3,5

+max illesztés alatt 15,893 16,071 16,125 16,185 16,212 16,306 16,572 15,650 15,886 12,641 12,641

+max globális 15,893 16,071 16,125 16,185 16,212 16,306 16,572 15,650 15,886 12,641 12,641

–max -0,368 -0,369 -0,370 -0,370 -0,370 -0,371 -0,373 -0,367 -0,368 -0,349 -0,349

deformációs arány 125,73% 127,13% 127,56% 128,04% 128,25% 128,99% 131,10% 123,80% 125,67% 100,00% 100,00%

fárasztási ciklus (millió) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,5 3,1 3,5 0 3,5

+max 9,217 9,377 9,424 9,478 9,502 9,586 9,823 8,999 9,211 6,249 6,249

–max -0,397 -0,405 -0,407 -0,410 -0,411 -0,415 -0,427 -0,380 -0,389 -0,266 -0,266

deformációs arány 147,50% 150,06% 150,81% 151,67% 152,06% 153,40% 157,19% 144,01% 147,40% 100,00% 100,00%

fárasztási ciklus (millió) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,5 3,1 3,5 0 3,5

+max illesztés alatt 10,186 10,326 10,368 10,415 10,436 10,510 10,719 9,994 10,180 7,576 7,576

+max globális 10,186 10,326 10,368 10,415 10,436 10,510 10,719 9,994 10,180 7,576 7,576

–max -0,177 -0,177 -0,177 -0,177 -0,177 -0,177 -0,178 -0,176 -0,177 -0,172 -0,172

deformációs arány 134,45% 136,30% 136,85% 137,47% 137,75% 138,73% 141,49% 131,92% 134,37% 100,00% 100,00%

fárasztási ciklus (millió) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,5 3,1 3,5 0 3,5

+max 6,956 7,085 7,124 7,168 7,187 7,255 7,447 6,778 6,950 4,499 4,499

–max -0,292 -0,297 -0,299 -0,301 -0,302 -0,305 -0,313 -0,275 -0,291 -0,190 -0,190

deformációs arány 154,61% 157,48% 158,35% 159,32% 159,75% 161,26% 165,53% 150,66% 154,48% 100,00% 100,00%

fárasztási ciklus (millió) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,5 3,1 3,5 0 3,5

+max illesztés alatt 6,978 7,092 7,127 7,166 7,183 7,243 7,413 6,821 6,973 4,802 4,802

+max globális 6,978 7,092 7,127 7,166 7,183 7,243 7,413 6,821 6,973 4,802 4,802

–max -0,081 -0,081 -0,081 -0,081 -0,081 -0,081 -0,081 -0,081 -0,081 -0,083 -0,083

deformációs arány 145,31% 147,69% 148,42% 149,23% 149,58% 150,83% 154,37% 142,04% 145,21% 100,00% 100,00%

C=0,20 N/mm
3

tehercsoporttal

sínillesztés nélkül

sínillesztés nélkül

sínillesztés nélkül

sínillesztés nélkül
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sínillesztés nélkül

1 db konc. erővel
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3

tehercsoporttal
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3

1 db konc. erővel
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3
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3
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3

PK hevederes illesztés acélhevederes illesztés
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PK hevederes illesztés acélhevederes illesztés



 

 
  

 153 

Németh Attila 

doktori értekezés 

A polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések 

alkalmazásának vizsgálata hézagnélküli vasúti vágányokban 

7.8. táblázat: Maximális függőleges sínsüllyedések – az illesztési aljak ágyazatragasztással 

beragasztottak (C=0,25 N/mm3) 

 

7.6. A véges elemes szimulációkkal kapcsolatos konklúziók, összefoglalás 

A 7.1-7.5. fejezetekben bemutattam, hogy a laboratóriumi mérési eredményeim figyelembe-

vételével milyen módon lehet kalibrált és validált, egyszerűsített 2D-s véges elemes szimulá-

ciós modellekkel (Axis VM 13 szoftvert használva) további számításokat elvégezni. A FEM 

futtatásaimban a hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések modellezésére félmerev csuklót 

alkalmaztam, amely csuklók elfordulási merevségét kellett a modellek kalibrációjánál iteráció-

val meghatározni. A kalibrációnál kizárólag a laboratóriumi mérések során rögzített, támasz-

középen mért függőleges lehajlásokat vettem számításba. Minden egyes esetre egy adatpárt ad-

tam meg a kalibrációknál történő felhasználásra: a kalkulált maximális függőleges koncentrált 

terhelő erőt (kN dimenzióban) és az ehhez tartozó függőleges támaszközépen mért lehajlást 

(mm dimenzióban, 10–3 mm pontossággal). 

A 7.4. fejezetben részletezett módon a PK hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztésekre vo-

natkozóan megadtam az egyes terhelési esetekhez (fárasztási ciklusszámokhoz) tartozó félme-

rev csukló elfordulási merevség értékeket. Kétféle módon végeztem el a modellek validációját, 

fárasztási ciklus (millió) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,5 3,1 3,5 0 3,5

+max 1,996 2,019 2,026 2,034 2,038 2,050 2,084 1,963 1,995 1,485 1,485

–max -0,144 -0,149 -0,151 -0,153 -0,154 -0,156 -0,165 -0,137 0,144 -0,069 -0,069

deformációs arány 134,41% 135,96% 136,43% 136,97% 137,24% 138,05% 140,34% 132,19% 134,34% 100,00% 100,00%

fárasztási ciklus (millió) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,5 3,1 3,5 0 3,5

+max illesztés alatt 1,869 1,870 1,871 1,871 1,872 1,873 1,875 1,867 1,869 1,834 1,834

+max globális 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,474 5,473 5,478 5,478

–max -0,232 -0,232 -0,232 -0,232 -0,232 -0,232 -0,232 -0,232 -0,232 -0,232 -0,232

deformációs arány 101,91% 101,96% 102,02% 102,02% 102,07% 102,13% 102,24% 101,80% 101,91% 100,00% 100,00%

fárasztási ciklus (millió) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,5 3,1 3,5 0 3,5

+max 1,961 1,986 1,993 2,001 2,005 2,017 2,052 1,927 1,960 1,421 1,421

–max -0,116 -0,120 -0,121 -0,122 -0,122 -0,124 -0,130 -0,112 -0,116 -0,064 -0,064

deformációs arány 138,00% 139,76% 140,25% 140,82% 141,10% 141,94% 144,41% 135,61% 137,93% 100,00% 100,00%

fárasztási ciklus (millió) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,5 3,1 3,5 0 3,5

+max illesztés alatt 1,827 1,838 1,842 1,846 1,847 1,853 1,869 1,812 1,827 1,581 1,581

+max globális 2,896 2,896 2,896 2,895 2,895 2,895 2,895 2,896 2,896 2,899 2,899

–max -0,124 -0,124 -0,124 -0,124 -0,124 -0,124 -0,124 -0,124 -0,124 -0,124 -0,124

deformációs arány 115,56% 116,26% 116,51% 116,76% 116,82% 117,20% 118,22% 114,61% 115,56% 100,00% 100,00%

fárasztási ciklus (millió) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,5 3,1 3,5 0 3,5

+max 1,914 1,940 1,947 1,956 1,960 1,973 2,009 1,879 1,913 1,342 1,342

–max -0,098 -0,100 -0,101 -0,101 -0,102 -0,103 -0,107 -0,094 -0,097 -0,058 -0,058

deformációs arány 142,62% 144,56% 145,08% 145,75% 146,05% 147,02% 149,70% 140,01% 142,55% 100,00% 100,00%

fárasztási ciklus (millió) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,5 3,1 3,5 0 3,5

+max illesztés alatt 1,765 1,783 1,788 1,794 1,796 1,806 1,831 1,740 1,764 1,364 1,364

+max globális 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,569 1,569

–max -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068

deformációs arány 129,40% 130,72% 131,09% 131,52% 131,67% 132,40% 134,24% 127,57% 129,33% 100,00% 100,00%

1 db konc. erővel

C=0,20 N/mm
3

tehercsoporttal

sínillesztés nélkül

sínillesztés nélkül

sínillesztés nélkül

sínillesztés nélkül

sínillesztés nélkül

sínillesztés nélkül

C=0,10 N/mm
3

1 db konc. erővel

C=0,10 N/mm
3

tehercsoporttal

C=0,20 N/mm
3

C=0,05 N/mm
3

1 db konc. erővel

C=0,05 N/mm
3

tehercsoporttal

PK hevederes illesztés acélhevederes illesztés

PK hevederes illesztés acélhevederes illesztés

PK hevederes illesztés acélhevederes illesztés

PK hevederes illesztés acélhevederes illesztés

PK hevederes illesztés acélhevederes illesztés

PK hevederes illesztés acélhevederes illesztés
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amelyek eredményeképpen a 7.1. táblázatban megadott átlagérték adatsort javaslom a további 

kalkulációknál. A véges elemes modellezések kiegészítő eredményeként olyan regressziós 

függvényeket adtam meg, amelyekkel 10–2 mm pontossággal becsülhetők FEM szimulációs 

futtatások nélkül a függőleges lehajlás értékek a félmerev csukló elfordulási merevsége isme-

retében. Utaltam egy már megjelent folyóiratcikkre, ahol részletesebben publikáltam ezen reg-

ressziós függvényeket [17]. 

A 7.5. fejezetben a korábbi validált kéttámaszú modellek alapján 30 m hosszú, 60E1-es sín-

rendszerű, 60 cm keresztalj-távolságú vágánymodellt építettem (egyetlen sínszállal készítettem 

el a modellt a Zimmermann-módszernek megfelelően), amelynek a közepén helyeztem el a 

hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztést. A keresztaljas alátámasztást is figyelembe vevő vá-

gánymodell leterhelésénél az LM71 jelű tehermodellt alkalmaztam, dinamikus felszorzással 

(Zimmermann-Eisenmann-féle kalkulációs módszer). A számításoknál egyetlen kerékerőt és 

tehercsoportot is figyelembe vettem. A pontosabb eredmények érdekében három különböző 

ágyazási tényezőre, három különböző feltámaszkodási esetre, valamint három különböző sínil-

lesztésre végeztem el a számításokat. Eredményképpen három táblázatban megadtam a sínil-

lesztés nélküli esetnél számított maximális függőleges síndeformációk (lehajlások) értékeihez 

viszonyítva a többi esetet jellemző értékeket. 

7.7. A véges elemes szimulációkkal kapcsolatos tézis 

4. tézis: 

A laboratóriumi vizsgálataim eredményeinek felhasználásával 2D-s, egyszerűsített véges 

elemes kéttámaszú és vágánymodelleket készítettem és validáltam a hevederes ragasztott-szi-

getelt sínillesztések mechanikai számítására. Bebizonyítottam, hogy az alkalmazott modellek 

alkalmasak a hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések függőleges alakváltozásainak kalku-

lációira, amit példaként a 60E1-es sínrendszerű polimer-kompozit hevederes esetre bemutat-

tam. A kéttámaszú modellek kalibrációinak gyorsítására olyan regressziós egyenleteket adtam 

meg, amelyekkel ismert függőleges támaszközépi lehajlás esetén egyszerűen – FEM modelle-

zés nélkül – számíthatók a félmerev csukló elfordulási merevség értékei az egymásból történő 

kalkulálások során. 

 

Vonatkozó saját publikációk: [17] [18] 
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8. A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI-

NEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

1./A tézis: 

Bebizonyítottam, hogy az általam vizsgált üvegszál erősítésű, műgyanta kötésű hevederek-

kel összeállított ragasztott-szigetelt sínillesztések az „A” típusú ragasztóanyag figyelembevé-

telével a hajlító-fárasztó vizsgálatok előtt és adott terhelési ciklusú fárasztásokat követően (ma-

ximálisan 3,5 millió ciklusnyi fárasztás esetén) mért, a fárasztás előtti értékekhez viszonyított 

maximális támaszközépi lehajlás értékek arányainak változása a fárasztási ciklusok számának 

függvényében kettő, jól elkülöníthető tartományra osztható. A tartományok közötti határt a 

0,5 milliós fárasztási ciklus jelenti. A második tartományban szignifikáns determinációs együtt-

hatóval (R2>0,94) jellemezhető, lineáris regressziós függvénnyel jól közelíthetők a paraméterek 

változásai. 

 

1./B tézis: 

Bevezettem a merevséget jellemző paraméter (kN/mm/m), valamint a romlási sebesség 

(kN/mm/m/ciklus) jellemzőket, amelyek segítségével értékeltem és összehasonlítottam az álta-

lam laboratóriumban megvizsgált összes sínillesztést. Megállapítottam, hogy a PK hevederes 

ragasztott-szigetelt sínillesztések átlagosan 60-as sínrendszerrel elkészített kötések esetében 

1,17%-kal, 54-es rendszerűnél 2,16%-kal, míg a 48-as rendszerűnél 8,54%-kal nagyobb sebes-

séggel csökken a merevséget jellemző paraméter, mint az acélhevederes kialakításúak esetében. 

Kiszámítottam a támaszközök függvényében az egyes lehajlás-grafikonok alatti területét, ami-

vel a tartó teljes deformációs vonalát, és annak változását lehet értékelni a függőleges síkban. 

Megállapítottam, hogy másodfokú polinomiális regressziós függvénnyel minden esetben jól 

közelíthető a lehajlás-grafikonok alatti területek változása paraméter (R2>0,97). Számítással 

alátámasztottam, hogy a PK hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések esetén a görbe alatti 

területekből számított paraméter átlagosan a 60-as sínrendszer esetében 1,27%-kal, az 54-es 

esetében 1,91%-kal, míg a 48-as esetében 1,61%-kal magasabb, mint az acélhevederes kialakí-

tásúaknál. 
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Ezen utóbbi megállapítások a támaszközépi lehajlás-értékek ismeretében azt jelentik, hogy 

a PK hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések deformációs vonalai inkább szimmetrikus há-

romszög alakúak, míg az acélhevedereseké közelebb áll egy illesztés nélküli gerendáéhoz (azaz 

közel másodfokú parabola alakú). 

 

Vonatkozó saját publikációk: [1] [3] [5] [6] [8] [12] [14] [19] [23] 

 

2. tézis: 

Axiális húzóvizsgálatokkal bebizonyítottam, hogy az üvegszál erősítésű, műgyanta kötésű 

hevederekkel szerelt ragasztott-szigetelt sínillesztések esetében az „A” típusú ragasztóanyag 

közel 10%-kal nagyobb merevséget biztosít a szerkezetnek a „B” típusú ragasztóanyaggal el-

készített kötésekéhez képest (60-as sínrendszer esetében 10,96%-kal, az 54-es esetében 9,74% 

kal, míg a 48-as esetében 9,00%-kal). Az „A” típusú ragasztóanyag univerzálisabban alkalmaz-

ható a különböző, vizsgált sínrendszerű sínillesztéseket tekintve, a „B” típusú ragasztóanyag 

esetén az axiális húzófeszültség növelésével látványosan szétválnak a szakítógörbék és na-

gyobb eltéréseket mutatnak a maximális húzófeszültség értékek tekintetében. 

 

Vonatkozó saját publikációk: [1] [3] [4] [6] [8] [10] [12] [14] [23] 

 

3. tézis: 

A sínegyenességmérővel elvégzett helyszíni, pályás mérések kiértékelésére bevezettem egy 

új paramétert, nevezetesen az illesztés középpontjától számított 500 mm-es mérési tartomá-

nyon a sínek futófelület egyenességi paraméter értékek hossz szerinti integrálját, amit a beépítés 

után átgördült bruttó elegytonna függvényében lehet számítani. 

A mérési eredmények matematikai statisztikai kiértékelése alapján bebizonyítottam, hogy a ki-

egészítő ágyazatragasztás egyértelműen csökkenti a fent meghatározott paramétert a beépítés 

után átgördült bruttó elegytonna függvényében (30 millió elegytonnáig vizsgálva) ragasztott-

szigetelt sínillesztések esetén: 

− vizsgált üvegszál erősítésű, műgyanta kötésű hevederekkel összeállított ragasztott-

szigetelt sínillesztések 60-as sínrendszerrel és az „A” típusú ragasztóanyag alkalma-

zásával körülbelül 30%-ára (250 mm2 vs. 800 mm2), 

− acélhevederes (GTI és MTH-P) ragasztott-szigetelt sínillesztések esetében 60-as sín-

rendszer alkalmazásával körülbelül 56%-ára (140 mm2 vs. 250 mm2). 
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A bevezetett új paraméter és a beépítés után átgördült bruttó elegytonna között egyértelműen 

bizonyítható függvénykapcsolat, szoros korreláció nem mutatható ki. A változás trendje azonos 

típusú ragasztott-szigetelt sínillesztéseknél sem egyezik meg. 

 

Vonatkozó saját publikációk: [3] [5] [7] [10] [13] [15] [16] [23] 

 

4. tézis: 

A laboratóriumi vizsgálataim eredményeinek felhasználásával 2D-s, egyszerűsített véges 

elemes kéttámaszú és vágánymodelleket készítettem és validáltam a hevederes ragasztott-szi-

getelt sínillesztések mechanikai számítására. Bebizonyítottam, hogy az alkalmazott modellek 

alkalmasak a hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések függőleges alakváltozásainak kalku-

lációira, amit példaként a 60E1-es sínrendszerű polimer-kompozit hevederes esetre bemutat-

tam. A kéttámaszú modellek kalibrációinak gyorsítására olyan regressziós egyenleteket adtam 

meg, amelyekkel ismert függőleges támaszközépi lehajlás esetén egyszerűen – FEM modelle-

zés nélkül – számíthatók a félmerev csukló elfordulási merevség értékei az egymásból történő 

kalkulálások során. 

 

Vonatkozó saját publikációk: [17] [18] 

 

5. tézis: 

Az elvégzett laboratóriumi és vasúti pályás mérések, valamint a véges elemes szimulációk ered-

ményeire alapozva bebizonyítottam, hogy a vizsgált üvegszál erősítésű, műgyanta kötésű hevede-

rekkel szerelt, „A” típusú ragasztóanyaggal összeállított ragasztott-szigetelt sínillesztések közül ki-

zárólag csak a 60-as sínrendszerrel készített kötések alkalmazása megfelelő. A kijelentésemet azzal 

támasztom alá, hogy ezzel a sínrendszerrel lehetett elérni a legkisebb függőleges deformációkat, a 

legstabilabb vágánygeometriát V=140 és V=160 km/h pályasebesség esetén is. Az 54-es sínrend-

szerű PK hevederes sínillesztések laboratóriumi mérési eredményei több esetben – nem várt módon 

– kedvezőtlenebbre adódtak, mint a 48-as sínrendszerű sínillesztéseké. A több mint 5 éves pályás 

megfigyelési időszak alapján gyakoribb megfigyeléssel – anyagában villamos szigetelő mivoltát és 

ebből fakadó előnyeit figyelembe véve – javaslom a 60-as sínrendszerű kialakítás hosszabb távú 

vasúti pályás diagnosztikáját és pozitív eredmény esetén a szélesebb körű beépítését. 

 

Vonatkozó saját publikációk: [12] [14] [15] [17] [23]  
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9. A KUTATÁS ÖSSZEFOGLALÁSA, KONKLÚZIÓ, JAVASLA-

TOK 

A MÁV Zrt. megbízásából az üvegszál erősítésű, műgyanta kötésű hevederekkel kialakított ra-

gasztott-szigetelt sínillesztéseket a 2011-2012. évek között Dr. Horvát Ferenc, valamint a 

2015-2017. évek között Dr. Fischer Szabolcs vezetésével vizsgáltuk a győri Széchenyi István Egye-

temen. A második kutatási ciklusban (2015-2017) aktívan részt vettem, illetve 2017 után önállóan 

folytattam a kutatást. Célom az volt, hogy ajánlást adjak az acélhevederes kialakítások alternatív 

kiváltási lehetőségére. Az acélhevederes megoldás bár tartós, jelentős teherbírással és szívósággal 

rendelkezik, ellenben pl. hevederzárlat, belső elektromos szigetelési probléma esetén – még akkor 

is, amennyiben tartószerkezetileg hibamentes az sínillesztés – sokszor nem javítható, és cserélni 

szükséges. A polimer-kompozit hevederek alkalmazásával hosszútávon biztosítható a jelző- és biz-

tosítóberendezések miatt szükséges elektromos szigetelés, amit a hevederek anyaga garantál. 

A disszertációmban strukturáltan bemutattam a laboratóriumi, vasúti pályás vizsgálataimat, azok 

eredményeit, valamint a megfogalmazott tudományos téziseimet. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy az MTH-AP hevederekkel szerelt ragasztott-szigetelt sínil-

lesztések közül a vizsgált „A” típusú ragasztóanyag és a 60-as sínrendszer használata javasolt hé-

zagnélküli vasúti pályákban 160 km/h sebességig. 

Megemlítendő, hogy a szerkezeti ágyazatragasztás (ld. Lébény-Mosonszentmiklós állomás) je-

lentősen javítja a sínillesztések merevségét, csökkenti a geometriai romlásuk sebességét. 

Az MTH-AP típusú hevederekkel összeállított ragasztott-szigetelt sínillesztések esetén kiemel-

ten fontos az alábbiak figyelembevétele és betartása: 

– a polimer-kompozit ragasztott-szigetelt sínillesztés viselkedése, élettartama erősen függ az 

elkészítés pontosságától. Szereléskor a sínvég és a sínvégbetét között hézag egyik oldalról 

sem engedhető meg. 

– A csak vastag rétegben használható ragasztó típusok nem alkalmasak a sínvégbetét sínvég-

hez történő rögzítésére, mert a vastag réteg viszonylag rövid fárasztási ismétlési szám után 

a forgalom hatására kinyomódik. (Megjegyzés: a síngerinc és a hevederek furatkiosztásából 

adódóan 0-2 mm-es az alkalmazható ragasztóanyag vastagság. Ideális, ha a 0 mm-hez kö-

zeli ez az érték. Ez nem szerkezeti ragasztás, a célja csak a pozícionálás). vastagabb réteg 

esetén a sínfejnél hézag alakul ki, nő a kötés hevedereinek átgördülő kerekek alatti hajlítási 

igénybevétele, amely előbb-utóbb a heveder(ek) repedéséhez vezethet. 
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– A polimer-kompozit hevederek felületi kialakítása tekintetében fokozott figyelemmel kell 

lenni, mert a lakkozott és/vagy valamilyen felületi bevonattal rendelkező hevederekhez a 

ragasztóanyag esetleg nem tud kellőképpen tapadni. 

– A hevedernek pontosan, megadott tűréshatárokon belül kell illeszkednie a sín hevederkamrá-

jához (sínfej-síngerinc érintkezési, síngerinc-síntalp érintkezési helyeken és a síngerincen is). 

– A hevedercsavarok meghúzási nyomatéka az MTH-AP kötésekben alkalmazott hevederek-

nél a vonatkozó MÁV-Thermit Kft-s műszaki-szállítási követelmények és feltételek témájú 

előírásban nincs konkrét értékkel rögzítve [149]. 850 Nm-ben határozom meg. 

– A kötés alátámasztási kialakítása lengőaljas. 

– A kötés hevedereinek igénybevétele miatt fontos, hogy az illesztéssel szomszédos 

min. 3-3 db alj nagyon gondosan alávert legyen, vaksüppedés nem engedhető meg. 

– A heveder alsó részén, középen szemmel is jól látható elfehéredés megjelenése a heveder-

repedés közeli kialakulását valószínűsíti. A hevederen kialakuló repedést nem követi hirte-

len törés, az a teher ismétlődésével lassan növekszik. A repedt hevedert cserélni kell. 

– Az MTH-AP típusú ragasztott-szigetelt hevederes sínillesztések esetén az alkalmazható sta-

tikus tengelyterhelés előreláthatólag 225 kN, az alkalmazható sebesség max. 160 km/h 

(60-as sínrendszer esetén). 

– A beépítésnél betartandó sínhőmérsékletek egyrészt a MÁV D.12/H utasítás [148] szerint 

veendők figyelembe, másrészt ezek pontosítandók a 2015-2017. évi MÁV K+F kutatás 

eredményeivel [23]. 

– A hézagnélküli vágány feszültségmentesítését a MÁV D.12/H utasítás [148] szerint kell 

elvégezni. A kapcsolószereket, és azok tulajdonságait, paramétereit a MÁV D.12/H utasítás 

[148] szerint kell megválasztani. 

– Az MTH-AP ragasztott-szigetelt hevederes sínillesztések alkalmazási körülményeit és kö-

vetelményeit külön meg kell határozni, amennyiben gyárilag összeszerelt és helyszíni ösz-

szeállítású kötés is készül felhasználásukkal. 

– A hevedercsavarok nagy szilárdságúak, minőségüknek min. 10.9-nek kell lennie. 

– A sínvégek vágási síkja függőleges legyen és merőleges a sín hossztengelyére. Az edzett 

fejű, vagy prémium sínek alkalmazása nagyobb terhelésű vonalakon indokolt lehet. 

– Szerkezeti ágyazatragasztás alkalmazása esetén a szabadalmi jog tulajdonosaival kell 

egyeztetni. 
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A doktori kutatásom során az életciklus költségek vizsgálatát nem végeztem el a használhatóságot 

illetően. Az eddigi tapasztalataim alapján a pályába beépített PK hevederes sínillesztések karban-

tartási szempontból plusz költséget nem jelentettek az acélhevedereshez viszonyítva. A prognosz-

tizálás (az eddig eltelt 3,5 év alatt) lehetősége adott lenne, de a költségek tekintetében véleményem 

szerint nem adna még pontos képet. 

  



 

 
  

 161 

Németh Attila 

doktori értekezés 

A polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések 

alkalmazásának vizsgálata hézagnélküli vasúti vágányokban 

10. TOVÁBBI KUTATÁSI LEHETŐSÉGEK 

Az anyagvizsgálati lehetőség folytatásaként (a hevederek anyagából kimunkált húzó, illetve há-

rompontos-hajlítóvizsgálatát elvégeztem) további kutatási lehetőségként a laboratóriumi anyag-

vizsgálatokra beszerzett és előkészített 54-es rendszerű hevederpárokon a következő vizsgálatok 

elvégzését tervezem: 

– 54. r. hevederpárok előkészítése, vizsgálati elrendezés összeállítása (2 típusú/szerkezeti ki-

alakítású heveder): 

o típus1: szerkezeti, laminált polimer típus, 

o típus2: szálerősítésű polimer kombinációja folyamatos (igazított) és folytonos, vé-

letlenszerűen orientált szerkezettel. 

– Hevederpárok statikus hajlítása dinamikus fárasztást megelőzően. Hevederpárok kezdeti 

állapotfelvétele és CT vizsgálata. (Az állapotfelvétel CT vizsgáló berendezés segítségével 

történik. A polimer-kompozit hevederek belső szerkezetének vizsgálata komputertomo-

gráfiás eljárás alkalmával a CT berendezés felvételeinek adatmátrixaiból előállítható 

egy sűrűségtérkép. A sűrűségképen kirajzolódik a vizsgált hevederpár belső szerkezeti 

elrendezése, a különböző sűrűségű elemeinek eloszlása. Az anyag szerkezete három di-

menzióban is ábrázolható). 

– Hevederpáron kezdeti állapotfelvétel elvégzése GOM ARAMIS és GOM TRITOP mérő-

rendszerrel és szoftveres támogatással [190] [191] a hárompontos statikus hajlítóvizsgálat 

során. (A terhelés felvitele közben valós időben rögzíthetem a deformációkat GOM 

ARAMIS szenzorok segítségével. A szenzorok háromdimenziós koordináták, elmozdu-

lások, és felületi deformációk dinamikus mérésére alkalmasak. A háromszögelés elve 

alapján a mérőrendszer 3D koordinátákat szolgáltat. Az ARAMIS mérőrendszerek a 

mért komponensek anyagtulajdonságairól adnak információt. Ezek az adatok bemeneti 

paraméterekként használhatók szimulációkhoz a GOM feldolgozó szoftver segítségé-

vel. Továbbá a hevederpárok állapotfelvétele GOM TRITOP mérőrendszer segítségével 

is megtörténhet. Ezen eljárás során a mérőrendszer beméri a vizsgált hevederre felhe-

lyezett referenciapontok koordinátáit és a helyzetüket a térben). 

– Hevederpárok dinamikus hárompontos hajlítása a fárasztási ciklusszám figyelembevételé-

vel, e közben folyamatos állapotváltozás megfigyelése GOM rendszer segítségével. 

– Hevederpárok tönkremenetelig történő terhelése a dinamikus fárasztás hatására. 

– Hevederpárok tönkremenetelét követő, utólagos állapotfelvétel CT segítségével.  
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A hevederek tervezett laboratóriumi anyagvizsgálatával az a célom, hogy meghatározzam a 

hevederek anyagjellemzőit, a függőleges statikus/dinamikus hajlító- és vízszintes húzóvizsgá-

latok hatására kialakuló belső anyagi átrendeződést. Közelítő képet szeretnék adni a terhelés 

hatására bekövetkező anyagi átrendeződés mértékéről, a fárasztó terhelés hatására bekövetkező 

tönkremenetel milyenségéről. 

 

A különböző méretű sínvéghézaggal kialakított próbakötések vizsgálatával célom, hogy megha-

tározzam megfelelő minőségű sínvégbetét anyag esetében, hogy a sínvéghézag kialakítása mi-

lyen mértékben befolyásolja a lehajlás értékek (sínvég-záródás) kialakulását a laboratóriumi 

függőleges terhelési vizsgálatok során. 

 

Amennyiben lehetőség van még rá, tovább szeretném folytatni a vasúti pályába beépített poli-

mer-kompozit hevederrel szerelt, illetve a kontroll vizsgálatra kijelölt acél anyagú hevederrel szerelt 

ragasztott-szigetelt sínillesztések megfigyelését. A jövőbeni megfigyelések és mérések (kézi egye-

nességmérés, valamint a vágánygeometriai mérőkocsi által szolgáltatott adatok) feldolgozása meg-

felelő képet adhat a kötések állapotváltozásával kapcsolatban az életciklus és költség-haszon elem-

zéséhez a MÁV Zrt. részére. 

 

A véges elemes modellek (gerendamodell és vágánymodell) továbbgondolása és továbbfejlesz-

tése. A bemenő paraméterek alapján az elméleti elképzelések újragondolása. Egy fejlettebb véges 

elem szoftverrel valósabb modellt lehetne készíteni, amelyben a félmerev csukló helyett a valós 

hevederes sínillesztés mechanikai viselkedését is figyelemmel lehetne kísérni. 
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M2. Melléklet 

M2.1. A laboratóriumi vizsgálatok típusai, mérendő paraméterek, határértékek 

Az AS 1085.12:2002 [173] a szigetelt sínillesztésekre vonatkozó előírásokat tartalmazza. 

A M2.1.1-M2.1.4 táblázatok a vizsgálati módszerekhez tartozó paramétereket szemléltetik. 

 

M2.1.1. táblázat: Vizsgálati követelmények [173] 

Vizsgálati módszer Melléklet 

száma 

„A” osztályú  

illesztés 

„B” osztályú  

illesztés 

Elektromos vizsgálat C 10 M 10 M 

Húzóvizsgálat D 0,1 mm 3 mm 

Terhelés-lehajlás vizsgálat 

Állandó beállítás 

Max. lehajlás 

E 

 

 

0,1 mm 

Ld. E melléklet 

 

5 mm 

Ld. E melléklet 

Fárasztó vizsgálat (teherismétlé-

ses) 

F 3.000.000 2.000.000 

Az illesztés egyenessége: 

 

Sínkoronán konvex 

Sínkoronán konkáv 

Sínfej oldalán konkáv 

G  

 

1,0 mm 

0 mm 

0,5 mm 

 

 

2,0 mm 

1,0 mm 

1,0 mm 
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M2.1.2. táblázat: Húzóvizsgálat, vizsgálati terhelő erők [173] 

Sín mérete (kg/m) Hosszirányú erő (kN) Függőleges erő (kN) 

31 590 140 

41 780 140 

47 880 200 

50 930 200 

53 980 210 

60 1.130 210 

68 1.280 300 

 

M2.1.3. táblázat: Terhelés-lehajlás vizsgálat, meghatározott terhelő erők [173] 

Sín mérete (kg/m) Függőleges erő (kN) Max. lehajlás (mm) 

31 350 10 

41 550 12 

47 700 15 

50 800 20 

53 950 20 

60 1.100 20 

68 1.350 25 
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M2.1.4. táblázat: Fárasztó vizsgálat, vizsgálati erők [173] 

Sín mérete (kg/m) Maximális erő (kN) 

31 115 

41 150 

47 175 

50 190 

53 205 

60 245 

68 290 

 

A CEN European Committee for Standardization CEN/TC 256 bizottság WG 18 / DG 11: 

Mechanical requirements for joints in running rails előírása (szabvány) a mechanikus sínillesz-

tésekkel foglalkozik, a 46 kg/m vagy nagyobb folyóméter tömegű széles talpú (Vignoles) sínek 

esetén [80]. A vizsgálati paramétereket a M2.1.5-M2.1.6. táblázatok adják meg. 

 

M2.1.5. táblázat: Hosszirányú húzószilárdság, vizsgálati paraméterek [80] 

Sínprofil Asín T1 s Fs,min 

Elnevezés m2 °C – 103 N 

60E1 (UIC60) 0,007670 50 1,5 1.450 

54E1 (UIC54) 0,006977 50 1,5 1.319 

54E2 (UIC54E) 0,006856 50 1,5 1.296 

54E3 (S54) 0,006948 50 1,5 1.313 

49E1 (S49) 0,006292 50 1,5 1.189 
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M2.1.6. táblázat: Hajlító-fárasztó vizsgálati paraméterek [80] 

Sínprofil Q Eacél×Isín wmax Mr (ikeraljas) Mr (lengő) 

név 103 N Nm2 10–3 m 103 Nm 103 Nm 

60E1 (UIC60) 125 6.380.430 1,5 26,5 39,8 

54E1 (UIC54) 125 4.909.590 1,5 24,3 36,5 

54E2 (UIC54E) 125 4.844.700 1,5 24,2 36,3 

54E3 (S54) 125 4.355.400 1,5 23,4 35,1 

49E1 (S49) 125 3.813.600 1,5 22,3 33,5 

 

A 07.09.26 számú Műszaki szállítási feltételek a szigetelt sínillesztésekkel kapcsolatos elő-

írásokat tartalmazza, amely a minimális húzóerő meghatározott értéke [159]: 

60E1     2.000 kN, 

54E2    1.700 kN, 

49E1    1.500 kN. 

 

A M2.1.7. táblázatban látható az Australian Rail Track Corporation által javasolt szigetelt sínil-

lesztések alkalmazási paraméterei a sínprofilok függvényében [57]. Az ÖBB által javasolt szi-

getelt sínkötések fajtájának alkalmazhatóságát a sebesség függvényében a M2.1.8. táblázat 

szemlélteti [158].  
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M2.1.7. táblázat: A szigetelt sínillesztések alkalmazási paraméterei [57] 

Sínprofil 60 kg/m 53 kg/m 47/50 kg/m 

Névleges tengelyterhelés/se-

besség kombináció 

30 tonna; 80 km/h sebes-

séggel, vagy 60 km/h-val 

(legtöbbször 60 km/h) 

 

25 tonna 80 km/h sebes-

séggel 

23 tonna 115 km/h sebes-

séggel 

25 tonna 80 km/h se-

bességgel 

 

 

23 tonna 115 km/h 

sebességgel 

21 tonna 115 km/h 

sebességgel 

25 tonna 60 km/h se-

bességgel 

 

 

23 tonna 80 km/h se-

bességgel 

21 tonna 115 km/h se-

bességgel 

Átlagos dinamikus kerék-

terhelés 

370 kN 260 kN 260 kN 

Évenkénti feltételezett te-

herismétlési szám 

2 millió 0,7 millió 0,7 millió 

 

M2.1.8. táblázat: A sebesség függ a szigetelt kötés fajtájától [158] 

Szigetelt kötések fajtái Sínrendszer Vmax (km/h) 

Szigetelt kötés beragasztott acél-

hevederrel és NSZ csavarokkal 

VA 71B > 160 

60E1 

54 E2 ≤ 160 

49 E1 ≤ 140 

35 E1/Xa 80 

GFK hecederek1 60E1 ≤ 40 

54 E2 

49 E1 

Laminált fahevederek1 A ≤ 40 

35 E1/Xa 

 

Megjegyzés: 

GFK hevedereket csak új síneknél és csak nagy szilárdságú csavarokkal szabad beépíteni. Hasz-

nált síneknél feltétlenül rugós alátéteket kell használni, mert a heveder ékhatása miatt vízszintes 

gerinchasadás léphet fel. A szerző jelenlétében ez már három alkalommal előfordult. 

 

 

(1) A BH 759 szerint nincs engedélyezve 
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A B 50-1 szerint: „Nem építhetők be a hézagnélküli vágányokba és behegesztett kitérőkbe vagy 

az S, 1 és 2 rangú hevederes vágányokba és kitérőkbe” [158]. 

 

Az MTH-AP típusú polimer-kompozit hevedercsalád műszaki, minőségi információi, szál-

lítási követelmények és feltételek c. előírás a MÁV 48, UIC 54, UIC 60, R65 rendszerű 4 és 6 

lyukú, ill. a 650 mm, 900 mm hosszú műanyag heveder műszaki és minőségi követelményeit, 

valamint ezekkel kialakított szigetelt sínillesztés alkalmazási feltételeit tartalmazza. Az átvé-

telre felajánlott tétel 5%-án, de legalább 10 db hevederen szemrevételezéssel és méréssel 

ellenőrző vizsgálatot kell végezni. Ellenőrizni kell: a méreteket és a furathelyzetet sablonnal, 

egyenességet acélvonalzóval és hézagmérővel, a jelöléseket [149]. 

 

Az MTH-P típusú, UIC 54-es sínszelvénnyel kialakított, ragasztott-szigetelt sínillesztés labo-

ratóriumi vizsgálata során a kötés 27 mm átmérőjű csavarjait 850 Nm nagyságú nyomaték-

kal húzták meg (előzetes vizsgálatok alapján a csavarok tönkremenetele 1350-1440 Nm nyo-

matéknál mentek tönkre) [68]. 

 

Az MTH-P típusú, UIC 54-es sínszelvénnyel kialakított, ragasztott-szigetelt sínillesztés labo-

ratóriumi vizsgálata során a keménység mérési adatok alapján megállapították, hogy a sínfe-

jek a futófelületen keményítve lettek. A szigetelt illesztés középső-, szimmetria tengelyétől 

mérve mintegy 50-100 mm távolságban észlelhető a sínfejen – az illesztés egyéb szakaszai-

hoz viszonyítva – magasabb keménység [68]. A [67]-es irodalomban az UIC 60-as sínrendszer-

rel kialakított kötéseket tárgyalták. 

 

Kutatási jelentés készült a ragasztott-szigetelt sínillesztések fárasztó vizsgálatáról. 4 db MT-

rendszerű, S-típusú, gyors szigetelt (54-es sínszelvénnyel kialakított) sínkötés összehasonlító 

laboratóriumi hajlító-fárasztó vizsgálatával (a sínillesztések gyári jele: WS, WH, HQ2, SQ1) 

A halító/fárasztó vizsgálat során alkalmazott paramétereket a M2.1.9. táblázat szemlélteti [66]. 
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M2.1.9. táblázat: Hajlító-fárasztó vizsgálat [66] 

Megnevezés Jelölés Egység 
Terhelési lépcső 

I. II. 

Támaszköz L mm 1.000 1.320 

Minimális terhelőerő Fmin kN 200 220 

Maximális terhelőerő Fmax kN 40 40 

Igénybevételi szám N millió 2,5 1,0 

Teherismétlés frekvenciája f Hz 6 3 

 

Az 54 rendszerű polimer-kompozit hevederekből kimunkált próbatestek hajlító – szakító vizs-

gálatánál előzetesen megállapíthatták, hogy a felületi ellenállás nem egyértelmű anyagi jel-

lemző, semmilyen elektródelrendezéssel nem tudták kiküszöbölni, hogy a felületen kívül az 

anyag belsejében is folyjék áram. A felületi ellenállásra igen nagy hatással vannak a külső té-

nyezők. Erősen függ az anyag hőmérsékletétől, a felület állapotától, tisztaságától, a környező 

levegő nedvességtartalmától. Ezért csak gondosan megtisztított, szárított felületen lehet mérni, 

a levegő 65 ± 5% relatív nedvességtartalma mellett. A vonatkozó szabvány szerint felületi el-

lenálláson a szigetelőanyagra fektetett 2 db 100 mm hosszúságú, egymástól 10 mm távolságra 

levő párhuzamos elektród között mért ellenállásértéket értjük. A vizsgálat során, hogy a mért 

ellenállás értéke kisebb legyen, egymáshoz közelebbi és hosszabb elektródcsíkokat alkalmaz-

tak. A jobb összehasonlíthatóság érdekében a mintákat mérés előtt alkohollal lemosták és meg-

szárították. Minden egyes hevederen, 4 helyen végezték el a mérést [69]. 

 

A MÁVSZ 2953 szabvány előírása szerint a heveder fajlagos felületi ellenállás értéket kellett 

meghatározni. A fajlagos felület ellenállás a próbatest azonos oldalán a felületre helyezett pár-

huzamos egyenes elektródok között az Ef felületi térerősség és elektród hosszára vonatkoztatott, 

In vonalmenti áramerősség hányadosa homogén (vagy közel homogén) erőtér, illetve áramlás 

esetén [69]. 

 

Az átütési szilárdság vizsgálata során a hevederekből vékony lapkákat vágtak le, e lapkák ese-

tén vizsgálták az átütési szilárdságot. A mérési elrendezésben a próbatest egyik oldalán síkle-
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mez elektródát a másik oldalon kör keresztmetszetű fémtuskót használtak. Az elrendezésre nö-

vekvő nagyságú feszültséget kapcsoltak és vizsgálták, hogy mekkora feszültségnél következik 

be az átütés, majd átlagolással meghatározták az átlagos átütő szilárdságot [69]. 

M2.2. Vasúti pályás vizsgálatok 

További tapasztalatok és mérési eredmények alapján a szigetelt illesztések előállításához az 

R 350 HT sínek felhasználása általános alkalmazást nyert, az olajfürdős sínfej keményítés nél-

kül [158]. A GFK (üvegszállal erősített műanyag) hevedereknél fontos, hogy az üvegszálak 

hosszirányban legyenek elrendezve (a hevederlyukakat elkerülve). Emiatt a hevederlyukak tá-

volságára már a heveder gyártásánál figyelni kell. Utólagos kifúrás esetén a GFK hevederek 

szilárdsága erősen lecsökken. A 25 mm legkisebb hosszúságú szál a teljes teherbírását hossz-

irányban fejti ki. De ebben az összefüggésben a GFK heveder keresztirányú tulajdonságára ez 

hátrányos: a szilárdság itt viszonylag alacsony és ez az anyag jelentős lassú alakváltozásához 

vezethet. Ennek következménye, hogy a nagyszilárdságú csavarozás nem tud felmutatni ál-

landó értéket. Az üvegszál vastagsága 1/70 mm (14 ηm). A hevederek 650 mm hosszúságúak 

és 4 lyukúak. Összehasonlítva az acélhevederekkel, a műanyag hevederek mindenesetben ala-

csonyabb szilárdságúak. A GFK hevederek (beragasztva, NSZ csavarozással) kb. 800 kN sza-

kítószilárdsággal rendelkeznek. A hézagnélküli vágányban 1000 kN feletti szakítószilárd-

ság szükséges. Egyedül ez magyarázza a szigetelt kötések évenkénti előállításának korábban 

alacsony darabszámát. Acélhevederrel összehasonlítva a GFK heveder nagyobb lehajlást en-

ged meg, emiatt nagyobb ütőhatás keletkezik az illesztésnél és ez az ágyazat nagyobb igény-

bevételéhez vezet. Ezek a lehajlások +50 °C felett még nagyobbak: az üvegszálas műanyag 

lágyabb lesz és még nagyobb lehajlás keletkezhet. Ausztriában a sínhőmérséklet +70 °C-ig ter-

jedhet, a GFK hevederek használata ezen a hőmérsékleten már nem optimális. Fordítva a szi-

lárdság -30 °C-nál kb. egy-hatoddal nagyobb lesz. Ez a télen fellépő húzóerők esetén ideális 

[158]. 

A lehajlás értéke: 

– acélhevedernél 0,92 mm, 

– GFK hevedernél 1,97 mm. 

 

A rugalmassági modulus értéke: 

– acélhevedernél 210.000 N/ mm2, 

– GFK hevedernél kb. 25.000 N/ mm2 [158]. 
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Egy új, kisebb dinamikus terhelést (ütést) generáló szigetelt sínillesztést fejlesztettek ki, amely 

több átgördült elegytonna elviselésére alkalmas, mint a jelenleg tervezettek. 250 db ferde il-

lesztésű szigetelt sínillesztést építettek be 2013-ban ígéretes eredményekkel. 400 db szigetelt 

sínillesztést követnek figyelemmel a pályában, az értékekből néhány különös eredményt lehe-

tett meghatározni. A kisebb szögű ferde szigetelt sínillesztések hatékonyak, az élettartamuk kb. 

1,5 milliárd elegytonna. A pályában lévő megfigyelt illesztéseknél meghatározták az élettarta-

mukat, a helyszínrajzi ívsugár, az eltelt évek és az átgördült elegytonna szerint. A hornyolásnak 

köszönhető élettartam növelést is meghatározták. A kutatás alapján egy olyan kialakítású szi-

getelt illesztés alkalmazható, amelynél az élettartam sokkal közelebb áll a hézagnélküli vágány 

élettartamához. Az élettartam elemzésnél azt is figyelembe vették, hogy a szigetelt illesztést 

hogyan tartották karban, illetve a vágány milyen paraméterekkel rendelkezett, amelyikbe be-

építették. Ezen adatok ismeretében lehetőség van arra, hogy az adott helyre a legmegfelelőbb 

konstrukciójú szigetelt sínillesztés kerüljön beépítésre [168]. 

 

A sínillesztéseknél a síngerinc furatok körüli feszültségeket többféle módon határozták meg 

[121]: 

– statikus terhelési vizsgálat, 

– terepi (pálya-) mérések, 

– statikus véges elemes modellezés. 

 

Ezen kívül gerincfuratokkal rendelkező sínek laboratóriumi fárasztását is elvégezték. 

Értékelték a sínillesztések fáradási élettartamát. Különböző pályaállapotot és járműtípust 

vettek figyelembe, amelyek esetében meghatározták és ábrázolták a feszültségváltozást. A mó-

dosított Miner-törvény szerint, ahol a feszültség amplitúdó a fáradási határ alatt van, a mere-

dekség fele akkora lesz, mint azokban az esetekben, ahol túllépi az amplitúdó a határértéket. A 

kalkulációban a feszültség amplitúdó szórását a pályamérésekből vették, és ezt használták fel. 

Amennyiben a fáradási élettartamot a különböző pályaállapotok szerint összehasonlítjuk, a 

normál állapotú, valamint a fellazult keresztalj eseteiben több ezer millió elegytonna ez 

az érték, ami jelentősen magasabb, mint egyéb körülményeknél. A sínillesztés fáradási élet-

tartama kopott hevedernél körülbelül 10 millió elegytonna. Kissugarú ívekben, amit moz-

donyokkal használnak, a fáradási élettartam szignifikánsan kisebb, mint egyéb más típusú 

kocsik esetén a nagy tengelyterhelés miatt. Másik részről az expresszvonatoknál egyenes vá-
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gányokban különböző pályaállapotok esetén az élettartam rövidebb, mint egyéb típusú ko-

csik esetén a nagyobb sebesség miatt. Magas másodlagos modulusú 60 kg-os síneknél az 

élettartam rövidebb, mint 50 kgN síneknél, mivel a 60 kg-os sínekben a feszültség na-

gyobb, mint az 50kgN sínek esetén [121]. 

 

Eredmények és ajánlások [184] 

– A hőmérsékletváltozásból származó hőerők kb. 15.000 psi (~103 MPa) feszültséget ge-

nerálnak. A reziduális feszültségek, amelyek a gyártási folyamatból származnak, akár 

20.000 psi (~138 MPa) értékűek is lehetnek. A hajlítási feszültségek normál alátámasz-

tási körülmények esetén elérhetik a 40.000 psi (~276 MPa) feszültséget. A jelenleg ja-

vasolt heveder acélanyagának folyáshatára 75.000 psi (~517 MPa). Ez azt is jelenti, 

hogy a hajlító, dilatációs és reziduális feszültségek összege elérheti, sőt meg is halad-

hatja az anyag folyáshatárát az üzem alatt. 

– Az AREMA a hevederek anyagának folyáshatárára kisebb értéket javasol, mint a sí-

neké, ami akár 140.000 psi (~965 MPa) nagyságú. Pl. egy 136RE sínprofil inercianyo-

matéka kb. kétszer akkora, mint egy pár hevederé. Ezek alapján adott kerekerő körül-

belül kétszer akkora feszültséget okoz a hevederben, mint a sínben. A tervezésben ezek 

miatt a vágány gyenge pontjai a sínillesztések. 

– 99%-os megbízhatósági szinten a hajlításból származó feszültségek jelen kutatás alap-

ján 8.000 és 35.000 psi (~55…241 MPa) közöttiek. A maximális feszültség tartomány 

14.000…60.000 psi (~96,5…414 MPa) közötti. A heveder anyagának fáradási határa 

25.000 psi (~172 MPa) értékű. A hevedereknek véges élettartamuk van, mivel a feszült-

ségek általában a fáradási küszöbérték felettiek. 

– Ahogy feljebb is említésre került, a járműteher okozta hajlításból származó feszültség-

szintek fáradási tönkremenetelt okozhatnak a jelenleg használt hevederekben. Mivel a 

hevedereket többször újra felhasználják, az üzemben töltött idejük (történetük) ismeret-

len, a pályából csak abban az esetben távolítják el, amennyiben repedést észlelnek raj-

tuk, vagy eltörtek. 

– A sínvégek összeérhetnek a hevederek felső élével, ezzel bemetszést, valamint anyag-

folyást okozva. Jó alátámasztási viszonyok mellett a hevederekben kialakuló negatív 

nyomaték (felső szál válik húzottá) nagyon csekély értékű ahhoz, hogy repedés alakul-

jon ki a hevederben a felső szálban. Relatív rossz állapotú vágányban max. 15.000 psi 
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(~103 MPa) feszültség alakult ki ilyen igénybevételből. Ez a feszültségszint valószínű-

leg már okozhat repedéseket a hevederek tetején. Az AREMA ezen a helyen domború 

kialakítást javasol a bemetsződés és a repedések kialakulásának elkerülése miatt. Egy 

szigorú minőség-ellenőrzés szükséges a domború kialakítás korrekt méretéhez, alakjá-

hoz és elhelyezéséhez. 

– A gyártási folyamatból kifolyólag magas reziduális feszültség van a hevederekben. A 

reziduális feszültségek korlátozása hasznos az élettartam növelése érdekében. Két lé-

pésben lehetséges javítás: 1) a reziduális feszültségek közel nullára való csökkentése, 

2) további reziduális feszültségek hozzáadása, amelyek a járműterhelésből származó fe-

szültségeket „ellensúlyozzák”. A második lépésben, a reziduális feszültségek rendre 

húzó- és nyomófeszültséget, míg a járműterhelés nyomó- és húzófeszültséget eredmé-

nyeznek adott pontokban. Ez a megközelítés nem növeli a heveder terhelési kapacitását, 

ellenben az élettartamát igen. 

– A legkevésbé kívánatos tervezési jellegzetessége a hézagnélküli vágányok hagyomá-

nyos hevedereinek, hogy a sínek hosszirányú elmozdulását megengedi. A vizsgálat alatt 

max. 2,54 mm-es méretű hézagokat találtak az illesztéseknél téli időszakban. A széles 

hézagok hajlításnak teszik ki a hevedercsavarokat, ezek esetleg eltörhetnek, valamint a 

sínfej anyaga megfolyhat és kitörhet. Szélesebb hézagok növelhetik a dinamikus igény-

bevételeket, az alátámasztás minőségének romlását gyorsítva, és további kimerülést 

okozva a hevederekben. Olyan heveder tervezésre-kialakításra van szükség, amely nem 

engedi meg a sínek hosszirányú mozgását. 

– Az eredmények azt mutatják, hogy az azonos alátámasztási viszonyok mellett beépített 

sínillesztések nagyon különbözően befolyásolhatják a hajlításból származó feszültségek 

nagyságát. Ez a különbség akár két-háromszoros is lehet. Egyéb tényezők, pl. a heveder 

hossza és a hevedercsavarok száma nem befolyásolja a hevederben kialakuló feszültsé-

gek értékét. A hevederekben kialakuló feszültségek nagyságára és az üzemi élettartamra 

a legnagyobb hatással az alátámasztás milyensége van. 

– Jelenleg a heveder diagnosztikai rendszer a hevederekben kialakuló repedések lokalizá-

lására és azonosítására, valamint a repedésnövekedésre fókuszál. Ezeket a rendszereket 

jelentősen továbbfejlesztették a korábbi szemrevételezéses vizsgálatokhoz képest, el-

lenben a rendszereket úgy kell fejleszteni, hogy a heveder teljes keresztmetszetében 

megtalálják a repedéseket. Ez magában foglalja azon felületi hibák diagnosztizálását is, 
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amelyek nem látható szemrevételezéses vizsgálattal. A vizsgálatok ezen szintje lehetővé 

teszi a hevederek tönkremeneteli sebességének a csökkentését. 

 

Eredmények és ajánlások [184] 

Három típusú heveder (hatlyukú és nyolclyukú hagyományos, valamint nyolclyukú szigetelt 

illesztéses) fáradási élettartamát kalkulálták. Habár 450 millió elegytonna értékű minimális 

élettartam lett számítva, az adatok nagy része több mint 1.100 millió elegytonnás élettartamot 

mutat. Hagyományos heveder esetén a hat- és nyolclyukú hevederek körülbelüli átlagos élet-

tartama 10.000 millió elegytonna a kalkulációk szerint. A szigetelt sínillesztések hevedereinek 

jelentősen magasabb a fáradási élettartama. A jelenlegi forgalmi szinteket figyelembe véve ez 

utóbbiaknak korlátlan fáradási élettartamuk van. A nagy ismétlődési számú fárasztási vizsgála-

tokból nyert tapasztalati adatok szerint a jelenlegi hevederek anyagai is jelentősen magas fára-

dási élettartammal rendelkeznek. Mind a tapasztalat, mind az analitikus kalkulációk azt feltéte-

lezik, hogy az anyagfelületek mindenféle feszültséglépcső nélküliek. 

A hevederek fáradási meghibásodásai az üzem alatt lévő vágányban a felületi anyag diszkonti-

nuitások miatt alakulnak ki, a gyártási folyamatok és a mechanikai beékelődések eredménye-

képpen. A másik lehetséges ok az illesztési aljak alátámasztási minőségének romlása. 

Általánosságban elmondható, hogy a folyáshatár növelése alacsonyabb ellenállást és/vagy ala-

csonyabb fáradási élettartamot eredményez. A 4140 acélnak 76%-kal magasabb a folyáshatár 

értéke, mint a 1045 acélé. A Charpy vizsgálatok eredményei szerint – amelyek a szívósságot 

mutatják – a 4140 acél esetében jobbak voltak. Habár az S-N görbék kisciklusú fárasztásnál 

hasonló fáradási élettartamot szolgáltattak mindkét típusú, minőségű acélnál. Összefoglalás-

képpen megállapítható, hogy a heveder anyaga szilárdságának emelése nem mindenképpen be-

folyásolja a hevederek fáradási élettartamát [184]. 
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M2.3. A műanyag kompozitokkal kapcsolatos szakirodalmak 

Az alábbiakban a műanyag-polimer anyagokkal és szerkezetekkel kapcsolatos releváns infor-

mációkat összegzem. Az irodalomkutatás ezen részének elkészítését is fontosnak tartottam, de ab-

ból az okból kifolyólag, hogy a doktori értekezésem nem kifejezetten az anyagfejlesztéssel, anyag-

vizsgálatokkal kapcsolatos, így ezt az irodalomkutatási fejezetet csak általános ismertetőnek szá-

nom.  

A kompozit anyagok vagy kompozitok hasznos anyagok, amelyeket kettő vagy több olyan kom-

ponensből gyártanak, amelyek merőben különböző fizikai és/vagy kémiai tulajdonságokkal rendel-

keznek. Új anyagot lehet előállítani e részek (komponensek) kombinációjából, ebből kifolyólag 

egyedi jellemzők biztosíthatók esetükben [128]. Más nézőpontból vizsgálva: a kompozit anyagok 

egy mátrix és egy erősítő anyag kombinációi, amelyek társítása következtében, kedveszőbb szilárd-

sági tulajdonságokat alalulnak, mint az egyedi alkotórészek (komponensek) esetében [180]. 

A műanyag-kompozit tekintetében többféle anyagszerkezeti kialakítás különböztethető meg 

[107] [152]. Az anyagszerkezetét tekintev szálas, illetve réteges anyagszerkezeti kialakítás lehetsé-

ges. A szál-erősítés esetében folytonos erősítésű-orientált szálas, illetve nem folytonos erősítésű-

rövid szálas (orientált és véletlenszerűen orientált) kialakításra van mód. A réteges anyagszerkezet 

kivitelezése során laminálásra és ún. szendvics panelek készítésére van mód. A szálak anyagát te-

kintev üveg, karbon, aramid, bazalt stb. lehetnek [87] [107] [186]. 

A saját kutatásomban a vasúti sínhevederek anyaga üvegszál erősítésű műgyanta mátrixú 

kompozit. 

Az üvegszál erősítésű műanyagoknak az alábbi előnyeit lehet megemlíteni (a többi anyaggal 

összehasonlítva): 

– nagy szilárdság, nagy rugalmassági modulus és alacsony tömeg [49] [50] [112] [152], 

– magas szilárdság:sűrűség arány, magas merevség:sűrűség arány [87] [123], 

– jobb dinamikus jellemzők [123], nagy csillapítás, alacsony hőtágulás [61], 

– jó korrózióval szembeni ellenállás [62] [87] [123] [152], 

– jó nedvességgel szembeni ellenállás, jó hideggel és meleggel szembeni ellenállás [87], 

– jó elektromos szigetelés, nem mágneses, jó hőszigetelés [64] [87] [99], 

– kémiai és mikrobiológiai hatásokkal szembeni ellenállás [50], 

– jó mérettartási stabilitás [61] [87], tervezési rugalmasság [123], 

– költséghatékony [50] [86] [87] [112]. 

A következőkben néhány hátrányt is megemlítve: 
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– drágább, mint a hagyományos anyagok [62], 

– gyenge(ség) (egyirányú szálerősítéses műanyagok esetén) [99], 

– anizotróp és inhomogén tulajdonságok [65], 

– bizonyos körülmények között rideg viselkedés [65], 

– speciális megmunkálási technikákat igényel [50] [87] [112] [128], valamint különleges 

megmunkáló szerszámokra van szükség a fúrás, marás, csiszolás és vágás közbeni ún. „la-

minációs” gondok miatt [61] [76] [86] [87] [152] [182]. 

 

Az üvegszál erősítésű műanyagokat az alábbi területeken lehet használni (a teljesség igénye nélkül): 

– autó- (jármű-) ipar [62], repülőgép ipar [62] [128], űripar [62] [64] [182], hajóipar [116], 

– gépipar [65] [128], olajipar [152], honvédelem [64], 

– villamosipar [64], elektronikai ipar [64], 

– tengervizes környezetben és tengeri homokból készült betonok esetén [186], mélytengeri 

és nyílt tengeri alkalmazások [64] [76] [125], 

– közlekedési ágazat [64], mezőgazdasági és élelmiszeripar [64], orvosi eszközök [62], 

– sportcikkek és sporteszközök [61] [152,], egészségügy [64], 

– háztartások [64], csövek [100], figyelő-berendezések [99], 

– egyéb speciális szerkezetek: (könnyűsúlyú gyaloghíd [99], katonai gyaloghíd [98], aszfalt-

rétegek [104], ortotróp acél hidak burkolatai [104], kompozit padlórendszer [170], rotor la-

pátok és szélturbinák [70], szélerőművek [76], vasúti jármű forgóvázak [113], többféle épí-

tőmérnöki alkalmazás [48] [62], stb.) 

 

Az üvegszál erősítésű anyagok-szerkezetek vizsgálatával kapcsolatos kutatásokban a következő 

módszereket alkalmazták a laboratóriumi vizsgálatok és véges-elemes szimulációk alkalmával: 

– gyorsított korróziós vizsgálatok, különböző pH értékű környezetben/anyagokkal (pl. ten-

geri-tengervizes környezetben) és különböző hőmérsékleteken, többféle vizsgálati időtar-

tammal, a hosszú távú tartósság megítélésére, valamint röntgensugaras vizsgálatok [186],  

– száraz-nedves terhelési ciklusok (desztillált víz és sósvíz) három különböző terhelési szin-

ten, a friss víz és a tengeri környezet hatásait szimulálva [127], 

– húzóvizsgálatok és differenciált pásztázó kalorimetriás vizsgálatok (DSC) [48], 

– törési-roncsolásos vizsgálatok és „mikrografikus” törési vizsgálatok [122] [181], 

– elektromos vezetőképességi vizsgálatok [49], 
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– akusztikus emissziós vizsgálatok, „aktív” roncsolásmentes vizsgálati módszerek, pl. ultra-

hangos és radiográfiás mérések [71], 

– Cooper fárasztó vizsgálatok (aszfalt burkolatok) [104], szegecselt kötéseken végzett vizs-

gálatok [65], 

– ultrahangos C szkenner vizsgálatok és képelemzés [61], 

– hajlítási és hő- és nedvességtechnikai öregítés, párafelszívási vizsgálatok (Fick-féle diffú-

ziós) [187], 

– kompozit lemez hajlítási vizsgálatai [170], 

– FEM modellezés az anizotróp és a nemlineáris viselkedés előrejelzése üvegszál erősítésű 

anyagoknál, valamint digitális képkorreláció, nyúlásmezők a vizsgált mintákon [65] [113] 

[116], 
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M3. Melléklet 

M3.1. A függőleges statikus és dinamikus fárasztó vizsgálatok  

M3.1.1. táblázat: Számított paraméterek 54 rendszerű próbakötések esetében, 1000 mm-es tá-

maszközön 

Kötés elnevezése 

Fárasztási cik-

lus  

[millió] 

Sínillesztés merevségi 

paraméter 

[kN/mm/m] 

Merevséget jel-

lemző viszony-

szám 

Romlási sebesség 

[kN/mm/m/ciklus] 

54_A1_1000 mm 

0,0 60,312 1,000 
-0,070 

3,5 45,501 0,754 

54_B1_1000 mm 

0,0 58,692 1,000 
-0,024 

3,5 53,694 0,915 

54_A2_1000 mm 

0,0 66,303 1,000 

-0,102 

3,5 42,589 0,642 

 

M3.1.2. táblázat: Számított paraméterek 54 rendszerű próbakötések esetében, 1200 mm-es tá-

maszközön 

Kötés elnevezése 

Fárasztási cik-

lus 

[millió] 

Sínillesztés merevségi 

paraméter 

[kN/mm/m] 

Merevséget jel-

lemző viszony-

szám 

Romlási sebesség 

[kN/mm/m/ciklus] 

54_A1_1200 mm 

0,0 35,040 1,000 

-0,078 
3,5 25,445 0,726 

54_B1_1200 mm 

0,0 32,795 1,000 

-0,035 

3,5 28,793 0,878 

54_A2_1200 mm 

0,0 34,193 1,000 

-0,070 
3,5 25,853 0,756 
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M3.1.3. táblázat: Számított paraméterek 54 rendszerű próbakötések esetében, 1490 mm-es tá-

maszközön 

Kötés elnevezése 

Fárasztási cik-

lus  

[millió] 

Sínillesztés merevségi 

paraméter 

[kN/mm/m] 

Merevséget jel-

lemző viszony-

szám 

Romlási sebesség 

[kN/mm/m/ciklus] 

54_A1_1490 mm 

0,0 17,358 1,000 

-0,081 
3,5 12,427 0,716 

54_B1_1490 mm 

0,0 16,185 1,000 

-0,031 

3,5 14,432 0,892 

54_A2_1490 mm 

0,0 17,588 1,000 

-0,062 
3,5 13,770 0,783 

 

 

M3.1.4. táblázat: Számított paraméterek 48 rendszerű próbakötések esetében, 1000 mm-es tá-

maszközön 

Kötés elnevezése 
Fárasztási ciklus  

[millió] 

Sínillesztés merev-

ségi paraméter 

[kN/mm/m] 

Merevséget jel-

lemző viszony-

szám 

Romlási sebesség 

[kN/mm/m/ciklus] 

48_A1_1000 mm 

0,0 57,825 1,000 

-0,070 
3,5 43,643 0,754 

48_B1_1000 mm 

0,0 35,970 1,000 

-0,032 
3,5 31,905 0,886 

48_A2_1000 mm 

0,0 67,797 1,000 

-0,137 

3,5 35,172 0,518 
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M3.1.5. táblázat: Számított paraméterek 48 rendszerű próbakötések esetében, 1200 mm-es tá-

maszközön 

Kötés elnevezése 
Fárasztási ciklus  

[millió] 

Sínillesztés merev-

ségi paraméter 

[kN/mm/m] 

Merevséget jel-

lemző viszony-

szám 

Romlási sebesség 

[kN/mm/m/ciklus] 

48_A1_1200 mm 

0,0 30,311 1,000 
-0,055 

3,5 24,381 0,804 

48_B1_1200 mm 

0,0 20,327 1,000 

-0,041 
3,5 17,402 0,856 

48_A2_1200 mm 

0,0 42,972 1,000 

-0,143 

3,5 21,363 0,497 

 

M3.1.6. táblázat: Számított paraméterek 48 rendszerű próbakötések esetében, 1490 mm-es tá-

maszközön 

Kötés elnevezése 
Fárasztási ciklus  

[millió] 

Sínillesztés merev-

ségi paraméter 

[kN/mm/m] 

Merevséget jel-

lemző viszony-

szám 

Romlási sebesség 

[kN/mm/m/ciklus] 

48_A1_1490 mm 

0,0 14,899 1,000 
-0,055 

3,5 12,031 0,807 

48_B1_1490 mm 

0,0 9,990 1,000 

-0,023 
3,5 9,153 0,916 

48_A2_1490 mm 

0,0 24,190 1,000 

-0,153 

3,5 11,198 0,462 
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M3.2. Kiegészítő hárompontos hajlítóvizsgálatok 

M3.2.1. táblázat: Számított paraméterek 54 r. esetében, 1000 mm támaszköz 

Kötés elnevezése 

Fárasztási 

ciklus  

[millió] 

Sínillesztés merev-

ségi paraméter 

[kN/mm/m] 

Merevséget jel-

lemző viszony-

szám 

Romlási sebesség 

[kN/mm/m/ciklus] 

54_A1_1000 mm 

0,0 60,312 1,000 

-0,070 

3,5 45,501 0,754 

54_B1_1000 mm 

0,0 58,692 1,000 

-0,024 

3,5 53,694 0,915 

54_A2_1000 mm 

0,0 66,303 1,000 
-0,102 

3,5 42,589 0,642 

54_A3_1000 mm 

0,0 60,049 1,000 

-0,088 
3,5 41,521 0,691 

 

M3.2.2. táblázat: Számított paraméterek 54 r. esetében, 1200 mm támaszköz 

Kötés elnevezése 

Fárasztási 

ciklus  

[millió] 

Sínillesztés merev-

ségi paraméter 

[kN/mm/m] 

Merevséget jel-

lemző viszony-

szám 

Romlási sebesség 

[kN/mm/m/ciklus] 

54_A1_1200 mm 

0,0 35,040 1,000 

-0,078 

3,5 25,445 0,726 

54_B1_1200 mm 

0,0 32,795 1,000 

-0,035 

3,5 28,793 0,878 

54_A2_1200 mm 

0,0 34,193 1,000 

-0,070 
3,5 25,853 0,756 

54_A3_1200 mm 

0,0 36,207 1,000 

-0,094 

3,5 24,276 0,670 
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M3.2.3. táblázat: Számított paraméterek 54 r. esetében, 1490 mm támaszköz 

Kötés elnevezése 

Fárasztási 

ciklus  

[millió] 

Sínillesztés merev-

ségi paraméter 

[kN/mm/m] 

Merevséget jel-

lemző viszony-

szám 

Romlási sebesség 

[kN/mm/m/ciklus] 

54_A1_1490 mm 

0,0 17,358 1,000 

-0,081 

3,5 12,427 0,716 

54_B1_1490 mm 

0,0 16,185 1,000 
-0,031 

3,5 14,432 0,892 

54_A2_1490 mm 

0,0 17,588 1,000 

-0,062 
3,5 13,770 0,783 

54_A3_1490 mm 

0,0 16,964 1,000 

-0,081 
3,5 12,170 0,717 

 

 

M3.2.4. táblázat: Számított paraméterek 48 r. esetében, 1000 mm támaszköz 

Kötés elnevezése 
Fárasztási 

ciklus [millió] 

Sínillesztés merev-

ségi paraméter 

[kN/mm/m] 

Merevséget jel-

lemző viszony-

szám 

Romlási sebesség 

[kN/mm/m/ciklus] 

48_A1_1000 mm 

0,0 57,825 1,000 

-0,070 

3,5 43,643 0,755 

48_B1_1000 mm 

0,0 35,970 1,000 
-0,032 

3,5 31,905 0,887 

48_A2_1000 mm 

0,0 67,797 1,000 

-0,138 

3,5 35,172 0,519 

48_A3_1000 mm 

0,0 60,052 1,000 

-0,079 
3,5 43,477 0,724 

 

  



 

 
  

 218 

Németh Attila 

doktori értekezés 

A polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések 

alkalmazásának vizsgálata hézagnélküli vasúti vágányokban 

 

M3.2.5. táblázat: Számított paraméterek 48 r. esetében, 1200 mm támaszköz 

Kötés elnevezése 

Fárasztási 

ciklus  

[millió] 

Sínillesztés merev-

ségi paraméter 

[kN/mm/m] 

Merevséget jel-

lemző viszony-

szám 

Romlási sebesség 

[kN/mm/m/ciklus] 

48_A1_1200 mm 

0,0 30,312 1,000 

-0,056 

3,5 24,382 0,804 

48_B1_1200 mm 

0,0 20,328 1,000 

-0,041 

3,5 17,403 0,856 

48_A2_1200 mm 

0,0 42,973 1,000 
-0,144 

3,5 21,363 0,497 

48_A3_1200 mm 

0,0 30,999 1,000 

-0,060 

3,5 24,530 0,791 

 

M3.2.6. táblázat: Számított paraméterek 48 r. esetében, 1490 mm támaszköz 

Kötés elnevezése 

Fárasztási 

ciklus  

[millió] 

Sínillesztés merev-

ségi paraméter 

[kN/mm/m] 

Merevséget jel-

lemző viszony-

szám 

Romlási sebesség 

[kN/mm/m/ciklus] 

48_A1_1490 mm 

0,0 14,899 1,000 

-0,055 

3,5 12,032 0,808 

48_B1_1490 mm 

0,0 9,991 1,000 
-0,024 

3,5 9,154 0,916 

48_A2_1490 mm 

0,0 24,191 1,000 

-0,153 

3,5 11,199 0,463 

48_A3_1490 mm 

0,0 15,938 1,000 

-0,061 
3,5 12,516 0,785 

 

 

 

 


