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1. BEVEZETÉS 

Értekezésemben a polimer-kompozit hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések vasúti pályában 

történő alkalmazásának vizsgálatával foglalkoztam, kifejezetten a hézagnélküli vasúti vágányok 

vonatkozásában. 

 

A MÁV Zrt. 2011-ben, majd e projekt folytatásaként 2015-ben is megbízta a Széchenyi István 

Egyetem cégét – az Universitas-Győr Nonprofit Kft.-t –, hogy K+F munka keretében vizsgálja meg 

egy olyan új típusú, ragasztott-szigetelt sínillesztés alkalmazhatóságát, amelyben az illesztéshez 

felhasznált hevederek magas nyomáson, szabályozott hőmérsékleten előállított, üvegszál erősítésű 

polimer-kompozit (műanyag) anyagból készülnek (1. ábra). 

 

 

1. ábra: Polimer-kompozit hevederes sínillesztés (Biatorbágy állomás bal átmenő fővágány, 60 r., 

296+42, V = 140 km/h 

 

A szigetelt sínillesztések a hevederes sínillesztések olyan speciális megoldásai, ahol a két sínvéget 

elektromosan elszigetelik egymástól, így sem a sínvégeken keresztül, sem a hevederkötés által fé-

mes érintkezés nem jöhet létre. A hevedereket nagyszilárdságú csavarokkal, és teljes keresztmet-

szetében fémes anyagú heveder esetén kötelezően további szigetelő hatású ragasz-tóanyag és álta-

lában üvegszövet alkalmazásával, nagy erővel szorítják (össze) a sínszál hevederkamrájához. Ezál-

tal olyan nagyságú súrlódó erő érhető el, hogy a hézagnélküli vágányban ébredő nagy húzóerők 
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sem okozhatják az illesztés megnyílását. A sínvégek közé műanyag profillemezt (sínvégbetétet) 

helyeznek [501]. 

 

A doktori kutatásom során az volt a kitűzött célom, hogy az elvégzett laboratóriumi vizsgálatokkal, 

vasúti pályás megfigyelésekkel és elemzésekkel, valamint a véges elemes modellek létrehozásával 

és azok futtatásával ajánlást tegyek a polimer-kompozit hevederrel szerelt ragasztott-szigetelt sínil-

lesztések hézagnélküli vasúti pályában történő alkalmazhatóságára, tudományos eredményekkel 

való alátámasztással. 

 

  

 

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 disszertáci-

óhoz hasonlóan, a szöveg közben az irodalomjegyzék sorszámai alapján hivatkozom meg az egyes tételeket, 

azaz nem a szövegben való megjelenési sorrend határozta meg az egyes irodalmak bibliográfiai azonosító szá-

mát, ami azt is eredményezte, hogy nem az 1-es számú irodalommal kezdődik a szövegben a források megjelö-

lése. 
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2. MOTIVÁCIÓ ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

Magyarországi nagyvasúti körülmények között – új építések és rehabilitációk, valamint felújítások 

szempontjából – három sínrendszer vizsgálata jött szóba a polimer-kompozit hevederes ragasztott-

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

lasztásánál fő szempont az volt, hogy a vonali igénybevételeknek a sínszelvény mint hajlított-nyírt 

tartó megfeleljen, valamint a kopási ellenállása elégséges legyen [21]. 

 

A kutatási munkám során az Apatech (orosz) gyártású – MTH-AP típusú – hevederrel szerelt, ra-

gasztott-szigetelt sínillesztések alkalmazhatóságát vizsgáltam, amelyben a hevederek magas nyo-

máson, szabályozott hőmérsékleten előállított, üvegszál erősítésű polimer kompozit anyagból ké-

szülnek. A megoldás képes kiküszöbölni a hevederzárlat és a korai fáradásos lehajlás okozta meg-

hibásodásokat, valamint biztosítani elektromos vezetés szempontjából a sínszálak egymástól való 

elszigetelését. Az ilyen kötések előnye lehet, hogy a MÁV által jelenleg a pályában alkalmazott, 

relatíve drága ragasztott-szigetelt sínillesztések kiváltása is elérhetővé válhat [23]. 

 

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

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. Magassági 

és/vagy oldallépcsős sínillesztésnél a dinamikus hatások jelentősen nagyobbak lehetnek, mint sza-

bályozott (vagy szabályos kialakítású) sínillesztések esetében [50]. 

 

Tanulmányoztam a témát érintő szabványokat, műszaki szabályozásokat, egyéb előírásokat, illetve 

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

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

dokumentumok. Megvizsgáltam a hevederes sínillesztésekkel kapcsolatos, témát érintő nemzetközi 

kutatásokat, és az ezekből született publikációkat. A teljesség igénye nélkül bemutatom a fontosabb 

eredményeket és észrevételeket (a részletes irodalomkutatás a doktori disszertációmban olvasható): 

– a hevederes illesztések tönkremenetele különbözőképpen következhet be. Nincs egysé-

ges vélemény azzal kapcsolatban, hogy a ragasztott-szigetelt sínillesztések milyen mó-

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

gasztóanyag tönkremenetel heveder-repedéshez vezetett, míg az ausztráliai vasutakon a 
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sínvégeknél a sínfej plasztikus alakváltozása (2. és 3. ábra) a leggyakoribb tönkremene-

teli mód a szigetelt sínillesztéseknél [49]. 

– A Ciloglu et.al (2014) [48]-as irodalom szerzői által elvégezett vizsgálatok eredményei 

azt mutatják, hogy a ragasztott-szigetelt sínillesztéseknél a hevederekben kialakuló di-

namikus feszültségeket kb. 40%-kal lehet csökkenteni az illesztések elemei tervezési fej-

lesztésének kombinációjával. A javított-fejlesztett heveder anyagának tulajdonságai te-

kintetében azt lehetett megállapítani, hogy alacsonyabb tönkremeneteli (főként fáradási) 

kockázatot jelentenek a vasúti vágányokba beépítve.  

– A Bandula-Heva et.al. (2013a) [46]-os irodalomban vizsgálták a kerék-sín gördülési 

érintkezésénél vizsgálta a sínvégeknél kialakuló feszültségeket laboratóriumban, vala-

mint validált 3D-s véges elemes modellel, amely modell figyelembe vette az anyagok 

nemlineáris mechanikai tulajdonságait. Egy speciális „tesztpadot” fejlesztettek ki hozzá, 

amelyen valós méretű vasúti kerék gördülési hatásait figyelték meg valós méretű (ke-

resztmetszetű) vasúti sínszálakon, ezzel is figyelembe véve a valóságoshoz közeli érint-

kezési-feszültségi viszonyokat a kerék és a sínszál között.  

– A Boyd et.al. (2012a) [47]-es konferencia-cikk 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 vizsgálatára is alkalmas. A szerzők elemezték: a függőleges 

nyúlások változását a megtámasztatlan sínvégen a mélység függvényében, a plasztikus 

nyúlások halmozódása-növekedését, valamint a laboratóriumi mérési eredmények alap-

ján kalibrálták és validálták az alkalmazott véges elemes modelljüket.  

– Az Peltier és Barkan (2009a) [54]-es irodalom szerzői a progresszív ragasztóanyag el-

válást kutatták a ragasztott-szigetelt sínillesztések vonatkozásában. Részletesen vizsgál-

ták a hevederek és a síngerinc 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 élénél.  

– Az Gallou et.al. (2018b) [51] különböző megoldásokat mutatott be a szigetelt sínillesz-

tések 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 függőleges lehajlást a lengőaljas kialakítású szi-

getelt sín-illesztéseknél. Alkalmazása javasolt, költséghatékony megoldást nyújt a szi-

getelt sínillesztések fenntartása tekintetében. 
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– Az Stephen et al. (2018a) [55]-ös cikkben a ragasztott-szigetelt sínillesztések ultrahan-

gos mérés alapú állapot monitorozását használták dinamikus nyírási terhelés alkalma-

zása közben. A módszerrel, figyelemmel lehet kísérni a ragasztott felületet (ragasztási 

interfészt), azaz azt a részt, ami kulcsfontosságú tönkremeneteli hely a ragasztott-szige-

telt sínillesztéseknél. 

– Az Wondimu et al. (2019a) [56]-os irodalomban 3D-s véges elemes modelleket építettek 

ikeraljas, közel ikeraljas és lengő sínillesztések szimulációjára, 4 lyukú acélhevederrel. 

Statikus terhelés esetén a lengő sínillesztésekben jelentősen nagyobb függőleges alak-

változás és a sínvégeknél a sínfej felső részében (lekerekítésnél) magasabb von Mises 

feszültség alakult ki, mint a másik két megtámasztási viszonynál, ellenben a sínvéghez 

közelebbi síngerinc furatnál alacsonyabb húzófeszültségek ébredtek lengő illesztéses el-

rendezésnél a másikakhoz viszonyítva.  

 

A 2-3. ábrákon két jellemző meghibásodási-avulási formát mutatok be a [49] irodalom alapján. 

 

  

2. ábra: Sínvégbetét kitöredezése [49] 3. ábra: A sínvégek összeérése, lelapulása 

[49] 

 

Összességében az volt a célkitűzésem, hogy a laboratóriumban összeállított próbakötéseken, illetve 

a pályába beépített kísérleti kötéseken elvégzett mérések és vizsgálatok, valamint a számítógépes 

szimulációk és véges elemes modellezések során kapott eredményekből megfogalmazott műszaki 

alkalmazhatóságra, technológiai utasításokra vonatkozó javaslatok, ajánlások 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. 
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3. A KUTATÁS SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

Disszertációmban bemutattam és áttekintettem a témára vonatkozó hazai és nemzetközi irodalmak 

fontos eredményeit. Megvizsgáltam az előírásokat, szabványokat, technológiai utasításokat. A fel-

használhatóság tekintetében áttekintettem a laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez szükséges mé-

rendő paramétereket és határértékeket. Megfigyeltem a pályás kísérletekre tett méréseket és aján-

lásokat. A laboratóriumi vizsgálatok a valós vasúti pályás körülmények modellezésére megvizsgál-

tam véges elemes modellezés során felállított téziseket és megállapításokat. 

 

Laboratóriumi vizsgálatok 

A vasúti hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések laboratóriumi vizsgálatainál előzetesen meg-

határoztam az alkalmazási körülményeket a laboratóriumi vizsgálati paramétereket. Az alkalma-

zandó ragasztóanyag típusának kiválasztását és a próbatestek előkészítését követően bemutattam 

és elemeztem az elvégezett statikus és dinamikus fárasztó hárompontos hajlító vizsgálatok, vala-

mint az axiális húzó-szakító vizsgálatok során kapott eredményeket. A kezdeti laboratóriumi vizs-

gálati eredményekből készült jelentés eredményei alapján beépítésre kerültek kísérleti jelleggel 

vasúti pályába a polimer-kompozit hevederes és a kijelölt kontroll, acélhevederes ragasztott-szige-

telt illesztések. Továbbiakban elemeztem a kiegészítő laboratóriumi vizsgálatok alkalmával kapott 

eredményeket. A hevederek anyagából kimunkált próbatestek hárompontos hajlító és húzó-szakító 

vizsgálatai pontos képet adnak a heveder anyagának, rugalmassági modulusának értékéről. 

Vasúti pályás vizsgálatok, megfigyelések, elemzések 

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

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

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

süppedés adatok időbeni (áthaladt elegytonna/bruttó tonna) változásának kiértékelését, a hevederes 

ragasztott-szigetelt sínillesztések állapotváltozásának megfigyelését részleteztem. 

Véges elemes modellezés 

A laboratóriumi függőleges hajlító vizsgálatok során kapott lehajlás értékek elemzését végeztem 

el, egy felépített egyszerűsített gerenda- és vágánymodell segítségével. A kapott paraméterekből 

felépített modell segítségével kalibráltam, majd validáltam FEM modellemet, majd validált geren-

damodell modell segítségével felépítettem egy vágánymodellt a valós körülmények (pályába épített 

eset) szimulálásához. 
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4. TÉZISEK 

1./A tézis: 

Bebizonyítottam, hogy az általam vizsgált üvegszál erősítésű, műgyanta kötésű hevederekkel 

összeállított ragasztott-szigetelt sínillesztések az „A” típusú ragasztóanyag figyelembevételével a 

hajlító-fárasztó vizsgálatok előtt és adott terhelési ciklusú fárasztásokat követően (maximálisan 3,5 

millió ciklusnyi fárasztás esetén) mért, a fárasztás előtti értékekhez viszonyított maximális támasz-

középi 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 együtthatóval (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 általam 

laboratóriumban megvizsgált összes sínillesztést. Megállapítottam, hogy a PK hevederes ragasz-

tott-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 sebességgel csökken 

a merevséget jellemző paraméter, mint az acélhevederes kialakításúak esetében. Kiszámítottam a 

támaszközök függvényében az egyes lehajlás-grafikonok alatti területét, amivel a tartó teljes defor-

mációs vonalát, és annak változását lehet értékelni a függőleges síkban. Megállapítottam, hogy má-

sodfokú 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 kialakításúaknál. 

Ezen utóbbi megállapítások a támaszközépi lehajlás-értékek ismeretében azt jelentik, hogy a 

PK hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések deformációs vonalai inkább szimmetrikus három-

szög 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] 
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2. tézis: 

Axiális húzóvizsgálatokkal bebizonyítottam, hogy az üvegszál erősítésű, műgyanta kötésű he-

vederekkel szerelt ragasztott-szigetelt sínillesztések esetében az „A” típusú ragasztóanyag közel 

10%-kal nagyobb merevséget biztosít a szerkezetnek a „B” típusú ragasztóanyaggal elkészített kö-

tésekéhez 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 alkalmazható a különböző, 

vizsgált sínrendszerű sínillesztéseket tekintve, a „B” típusú ragasztóanyag esetén az axiális húzó-

feszültség növelésével látványosan szétválnak a szakítógörbék és nagyobb 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 tartományon a 

sínek futófelület egyenességi paraméter értékek hossz szerinti integrálját, amit a beépítés után át-

gördült bruttó elegytonna függvényében lehet számítani. 

A mérési eredmények matematikai statisztikai kiértékelése alapján bebizonyítottam, hogy a kiegé-

szítő ágyazatragasztás egyértelműen csökkenti a fent meghatározott paramétert a beépítés után át-

gördült 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 bizo-

nyítható 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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4. tézis: 

A laboratóriumi vizsgálataim eredményeinek felhasználásával 2D-s, egyszerűsített véges ele-

mes kéttámaszú és vágánymodelleket készítettem és validáltam a hevederes ragasztott-szigetelt 

sínillesztések mechanikai számítására. Bebizonyítottam, hogy az alkalmazott modellek alkalmasak 

a hevederes ragasztott-szigetelt sínillesztések függőleges alakváltozásainak kalkulációira, amit pél-

daként a 60E1-es sínrendszerű polimer-kompozit hevederes esetre bemutattam. A kéttámaszú mo-

dellek kalibrációinak gyorsítására olyan regressziós egyenleteket adtam meg, amelyekkel ismert 

függőleges támaszközépi lehajlás esetén egyszerűen – FEM modellezés nélkül – számíthatók a fél-

merev 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 eredmé-

nyeire alapozva bebizonyítottam, hogy a vizsgált üvegszál erősítésű, műgyanta kötésű hevederekkel sze-

relt, „A” típusú ragasztóanyaggal összeállított ragasztott-szigetelt sínillesztések közül kizárólag 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 vágánygeomet-

riát V=140 és V=160 km/h pályasebesség esetén is. Az 54-es sínrendszerű 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 meg-

figyeléssel – 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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5. A KUTATÁS ÖSSZEFOGLALÁSA, ÖSSZEGZÉS, JAVASLATOK 

A MÁV Zrt. megbízásából az üvegszál erősítésű, műgyanta kötésű hevederekkel kialakított ragasz-

tott-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 Egyetemen. A második ku-

tatási 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 acélheve-

deres 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 alkalmazá-

sával hosszútávon biztosítható a jelző- és biztosítóberendezések 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 sínillesztések közül a vizsgált „A” típusú ragasztó-

anyag és a 60-as sínrendszer használata javasolt hézagnélküli vasúti pályákban 160 km/h sebességig. 

Megemlítendő, hogy a szerkezeti ágyazatragasztás (ld. Lébény-Mosonszentmiklós állomás) jelentősen 

javítja a sínillesztések merevségét, csökkenti a geometriai romlásuk sebességét. 

Az MTH-AP típusú hevederekkel összeállított ragasztott-szigetelt sínillesztések esetén kiemelten 

fontos az alábbiak figyelembevétele és betartása: 

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

készítés 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 sínvéghez 

történő rögzítésére, mert a vastag réteg viszonylag rövid fárasztási ismétlési szám után a for-

galom hatására kinyomódik. (Megjegyzés: a síngerinc és a hevederek furatkiosztásából adó-

dóan 0-2 mm-es az alkalmazható ragasztóanyag vastagság. Ideális, ha a 0 mm-hez közeli 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 igénybe-

vétele, amely előbb-utóbb a heveder(ek) repedéséhez vezethet. 

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

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

gasztóanyag esetleg nem tud kellőképpen tapadni. 
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– A hevedernek pontosan, megadott tűréshatárokon belül kell illeszkednie a sín hevederkamrájá-

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

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

a vonatkozó MÁV-Thermit Kft-s műszaki-szállítási követelmények és feltételek témájú elő-

írásban nincs konkrét értékkel rögzítve [52]. 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 hevederre-

pedés közeli kialakulását valószínűsíti. A hevederen kialakuló repedést nem követi hirtelen 

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

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

kus 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 [52] szerint ve-

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

nyeivel [23]. 

– A hézagnélküli vágány feszültségmentesítését a MÁV D.12/H utasítás [52] szerint kell elvé-

gezni. A kapcsolószereket, és azok tulajdonságait, paramétereit a MÁV D.12/H utasítás [52] 

szerint kell megválasztani. 

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

telményeit külön meg kell határozni, amennyiben gyárilag összeszerelt és helyszíni összeállí-

tású 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 egyez-

tetni. 

A doktori kutatásom során az életciklus költségek vizsgálatát nem végeztem el a használhatóságot ille-

tően. Az eddigi tapasztalataim alapján a pályába beépített PK hevederes sínillesztések karbantartási szem-

pontból plusz költséget nem jelentettek az acélhevedereshez viszonyítva. A prognosztizálás (az eddig 

eltelt 3,5 év alatt) lehetősége adott lenne, de a költségek tekintetében véleményem szerint nem adna még 

pontos képet.  
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6. TOVÁBBI KUTATÁSI LEHETŐSÉGEK 

Az anyagvizsgálati lehetőség folytatásaként (a hevederek anyagából kimunkált húzó, illetve három-

pontos-hajlítóvizsgálatát elvégeztem) további kutatási lehetőségként a laboratóriumi anyagvizsgálatokra 

beszerzett és előkészített 54-es rendszerű hevederpárokon a következő vizsgálatok elvégzését tervezem: 

– 54. r. hevederpárok előkészítése, vizsgálati elrendezés összeállítása (2 típusú/szerkezeti kiala-

kítású 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 álla-

potfelvétele és CT vizsgálata. (Az állapotfelvétel CT vizsgáló berendezés segítségével tör-

ténik. A polimer-kompozit hevederek belső szerkezetének vizsgálata komputertomográ-

fiás eljárás alkalmával a CT berendezés felvételeinek adatmátrixaiból előállítható egy 

sűrűségtérkép. A sűrűségképen kirajzolódik a vizsgált hevederpár belső szerkezeti elren-

dezése, a különböző sűrűségű elemeinek eloszlása. Az anyag szerkezete három dimen-

zióban is ábrázolható). 

– Hevederpáron kezdeti állapotfelvétel elvégzése GOM ARAMIS és GOM TRITOP mérőrend-

szerrel és szoftveres támogatással [57] [58] a hárompontos statikus hajlítóvizsgálat során. (A 

terhelés felvitele közben valós időben rögzíthetem a deformációkat GOM ARAMIS 

szenzorok segítségével. A szenzorok háromdimenziós koordináták, elmozdulások, és fe-

lületi deformációk dinamikus mérésére alkalmasak. A háromszögelés elve alapján a mé-

rőrendszer 3D koordinátákat szolgáltat. Az ARAMIS mérőrendszerek a mért komponen-

sek anyagtulajdonságairól adnak információt. Ezek az adatok bemeneti paraméterekként 

használhatók szimulációkhoz a GOM feldolgozó szoftver segítségével. Továbbá a heve-

derpárok állapotfelvétele GOM TRITOP mérőrendszer segítségével is megtörténhet. 

Ezen eljárás során a mérőrendszer beméri a vizsgált hevederre felhelyezett referencia-

pontok koordinátáit és a helyzetüket a térben). 

– Hevederpárok dinamikus hárompontos hajlítása a fárasztási ciklusszám figyelembevételével, 

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 húzóvizsgálatok 

hatására kialakuló belső anyagi átrendeződést. Közelítő képet szeretnék adni a terhelés hatására 

bekövetkező anyagi átrendeződés mértékéről, a fárasztó terhelés hatására bekövetkező tönkreme-

netel milyenségéről. 

 

A különböző méretű sínvéghézaggal kialakított próbakötések vizsgálatával célom, hogy meghatá-

rozzam megfelelő minőségű sínvégbetét anyag esetében, hogy a sínvéghézag kialakítása milyen 

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 polimer-

kompozit hevederrel szerelt, illetve a kontroll vizsgálatra kijelölt acél anyagú hevederrel szerelt ragasz-

tott-szigetelt sínillesztések megfigyelését. A jövőbeni megfigyelések és mérések (kézi egyenességmérés, 

valamint a vágánygeometriai mérőkocsi által szolgáltatott adatok) feldolgozása megfelelő képet adhat a 

kötések állapotváltozásával kapcsolatban az életciklus és költség-haszon elemzéséhez a MÁV Zrt. ré-

szére. 

 

A véges elemes modellek (gerendamodell és vágánymodell) továbbgondolása és továbbfejlesztése. 

A bemenő paraméterek alapján az elméleti elképzelések újragondolása. Egy fejlettebb véges elem szoft-

verrel valósabb modellt lehetne készíteni, amelyben a félmerev csukló helyett a valós hevederes sínillesz-

tés mechanikai viselkedését is figyelemmel lehetne kísérni. 
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TÉZISFÜZETBEN SZEREPLŐ ÁBRÁK JEGYZÉKE 

1. ábra: Polimer-kompozit hevederes sínillesztés (Biatorbágy állomás bal átmenő fővágány, 60 r., 

296+42, V = 140 km/h   

2. ábra: Sínvégbetét kitöredezése [49] 

3. ábra: A sínvégek összeérése, lelapulása [49] 
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