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N É M E T H  A T T I L A 1

Korszerű műanyag-polimer hevederek vasúti  
sínillesztésekhez

1. BEVEZETÉS

A vasúti pályák problémás hibahelyei lehetnek a ragasztott-szigetelt sínilleszté-
sek, amelyeknél a meghibásodásuk alkalmával pályageometriai hibákon kívül 
szerkezeti problémák is kialakulhatnak. A vasúti sínillesztések (jelen esetben a 
hevederes illesztések) főbb feladata, hogy magassági lépcső, valamint iránytörés 
nélkül biztosítsák a sínszálak egymáshoz kapcsolását, a járművek kerekeinek 
folytonos vezetését, képesek legyenek a függőleges és az oldalirányú dinamikus 
igénybevételek felvételére, feleljenek meg a biztosítóberendezési követelmények-
nek, illetve a sínvégek hosszanti (dilatációs) erő hatására létrejövő mozgásait 
szerkezeti sérülés nélkül tudják biztosítani olyan módon, hogy közben kedvező-
en nagy heveder-ellenállás ébredjen.

2. A KUTATÁSI PROBLÉMA BEMUTATÁSA

Az eddigi kutatási munkáim során komplett, ragasztott-szigetelt sínillesz-
téseket vizsgáltam műanyag-polimer hevederekkel. A heveder mint külön 
alkatrész részletesebb elemzési igénye merült fel anyagvizsgálati szempont-
ból. Az anyagvizsgálat során meghatározható a polimer-kompozit anyagú 
heveder belső üvegszál hálózatának károsodása, annak lekövetése a fárasz-
tási ciklus/ciklusszám függvényében (a gyártó nem tesz közzé semmilyen 
információt a hevederek speciális anyagjellemző paramétereivel kapcsola-
tosan). A kutatási munkám során a tervezett vizsgálatokkal és kutatással az 
a célom, hogy meghatározzam az egyes hevederpárok anyagaira jellemző 
paramétereit.

[1] SZE Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar, Multidiszciplináris Műszaki Tudományi 
Doktori Iskola, Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék, egyetemi tanársegéd, nemeth.attila@
sze.hu. Témavezető: Dr. habil. Fischer Szabolcs, egyetemi docens, Építész-, Építő- és Közleke-
désmérnöki Kar, Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék.
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3. ELŐZMÉNY KUTATÁS

A vizsgálat tárgyát képező MTH-AP típusú polimer kompozit hevederekkel ki-
alakított ragasztott-szigetelt vasúti sínillesztéseken elvégzett laboratóriumi vizs-
gálatok és megelőző kutatási előzmények az alábbiak voltak:

• 2015–2017. évek között:
 – hárompontos hajlító vizsgálatokat három sínrendszer esetén, 

sínrendszerenként három próbatesten a szabványban2 előírt statikus 
hajlítás törés nélkül három különböző támaszközön, fárasztás előtt; 
fárasztás 3,5 milliós terhelési ciklussal, statikus hajlítás törés nélkül 
három különböző támaszközön fárasztás után, majd a hevederes 
kapcsolat tönkremeneteléig való terhelése.

• 2018–2019. évek között:
 – kiegészítő laboratóriumi vizsgálatokhoz3 kialakított próbakötések 

lehajlás értékeinek megvizsgálása fárasztás előtt (FE) – statikus vizs-
gálat, 13 db különböző támaszközön, majd ezt követően 0,5 millió 
fárasztási ciklusonként (dinamikus vizsgálat) ismételt vizsgálatok 
elvégzése, három különböző sínrendszer esetében, szimmetrikus tá-
masz-elrendezéssel. Statikus hajlítás törés nélkül három különböző 
támaszközön, fárasztás után (FU),

 – statikus, hárompontos hajlító vizsgálat aszimmetrikus támasz-el-
rendezéssel 3,5 millió fárasztási ciklust követően, lehajlás értékek 
elemzése.

 – egy korábbi kutatásból rendelkezésre álló acélhevederes szigetelt kö-
tések 3,1 millió fárasztási ciklust követő statikus, majd további 0,4 
millió fárasztási periódussal történő dinamikus vizsgálat. A fárasz-
tást követő statikus vizsgálat szimmetrikus és aszimmetrikus támasz- 
elrendezés esetében.

4. A 2019–2020. ÉVI KUTATÁSI TERV ÉS A KUTATÁS EDDIGI EREDMÉ-
NYEI

A vasúti sínillesztések a vágány gyenge pontjai, mivel a két heveder a sínszál 
inerciájának csak kb. 60%-át képes pótolni. A hézagon történő szerelvény átha-
ladáskor kerékütést mér a követő sínvégre, ami a pályaszerkezetre és a járműre 
is előnytelen. A kutatási munkám során a tervezett anyagvizsgálatokkal és ku-
tatással az a célom, hogy meghatározzam az egyes hevederpárok anyagjellemző 
paramétereit, a heveder anyagának belső átrendeződését.

[2] CEN/CENELEC: WG18/DG11: Mechanical requirements for joints in running rails, 2010, 
32. o.
[3] Németh A. (2019): Üvegszál erősítésű, műgyanta kötésű ragasztott-szigetelt vasúti sínillesz-
tések laboratóriumi vizsgálata, in Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019: Tanulmánykötet, 
2019, Széchenyi István Egyetem, Győr, 229–237. o.
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A laboratóriumi anyagvizsgálatokra beszerzett és előkészített hevederpáro-
kon és azok anyagából kimunkált próbatesteken a következő vizsgálatokat vé-
geztem el:

• hevederpárok előkészítése, vizsgálati elrendezés összeállítása (2. típusú/
szerkezeti kialakítású heveder):

 – 1. típus: szerkezeti, laminált polimer típus.
 – 2. típus szálerősítésű polimer kombinációja folyamatos (igazított) és 

folytonos, véletlenszerűen orientált szerkezettel.
• hevederpárokon elvégzett statikus hajlítás dinamikus fárasztást megelő-

zően,
• hevederpáron elvégezett kezdeti állapotfelvétel és CT vizsgálat,
• hevederpáron elvégezett kezdeti állapotfelvétel GOM ARAMIS és GOM 

TRITOP mérőrendszerrel és szoftveres támogatással a hárompontos sta-
tikus hajlító vizsgálat hatására,

• hevederpárokon elvégezett dinamikus hárompontos hajlítás a fárasztá-
si ciklusszám figyelembevételével, eközben folyamatos állapotváltozás 
megfigyelése GOM rendszer segítségével,

• hevederpárok tönkremenetelig történő terhelése a dinamikus fárasztás 
hatására,

• hevederpárok tönkremenetelét követő, utólagos állapotfelvétel CT segít-
ségével (az anyagi átrendeződés megvizsgálása a kezdeti, kiinduló álla-
pothoz képest),

• heveder anyagából próbatestek kimunkálása (hárompontos hajlító- és 
húzó-szakító vizsgálat),

• a heveder anyagából kimunkált próbatestek hárompontos hajlító vizsgá-
latai,

• a heveder anyagából kimunkált próbatestek húzó-szakító vizsgálatai.

4.1. A hevederpárokon elvégzett laboratóriumi vizsgálatok

A laboratóriumi hárompontos hajlító és dinamikus fárasztó vizsgálatra előkészí-
tett (támaszelrendezés beállítása, mérőjelek felhelyezése) 3-3 pár régi és új típu-
sú 54 rendszerű illesztéshez alkalmazott hevederek kezdeti állapotfelvétele CT 
vizsgáló berendezés segítségével történt. A polimer-kompozit hevederek belső 
szerkezetének vizsgálata komputertomográfiás eljárás alkalmával a CT beren-
dezés felvételeinek adatmátrixaiból előállítható egy sűrűségtérkép. A sűrűségké-
pen kirajzolódik a vizsgált hevederpár belső szerkezeti elrendezése, a különböző 
sűrűségű elemeinek eloszlása. Az anyag szerkezete három dimenzióban is áb-
rázolható.4 A kezdeti állapotfelvételt követően elkezdtem a hevederpárok tönk-
remenetelig történő hárompontos hajlító-fárasztó vizsgálatait. Első lépésként 

[4] Majorosné Lublóy Éva Eszter et al.: CT alkalmazási lehetőségei az építőanyagok vizsgá-
latánál, in Vasbetonépítés, 2018/4. (DOI: 10.32969/VB.2018.4.3), 2018, 89–93. o.
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statikus függőleges terhelést a számított minimális és maximális terhelőerő 
nagyságú értékig, majd pulzáló/dinamikus ismételt terhelést hajtottunk végre. A 
vizsgálati paraméterek az 54E1 sínprofilhoz tartozó hevederpár esetében: 1200 
mm támaszköz, Fmin=5 kN, Fmax=136,17 kN, f=0,5-5,0 Hz közötti tartományban, 
Mmax=40,85 kNm.

A terhelés felvitele közben valós időben rögzítettük a deformációkat GOM 
ARAMIS szenzorok segítségével. A szenzorok háromdimenziós koordináták, 
elmozdulások és felületi deformációk dinamikus mérésére alkalmasak. A há-
romszögelés elve alapján mérőrendszerek precíz 3D koordinátákat szolgáltat. Az 
ARAMIS mérőrendszerek a mért komponensek anyagtulajdonságairól adnak 
információt. Ezek az adatok bemeneti paraméterekként használhatók szimuláci-
ókhoz a GOM feldolgozó szoftver segítségével. Továbbá a hevederpárok állapot-
felvétele GOM TRITOP mérőrendszer segítségével is megtörtént. Ezen eljárás 
során a mérőrendszer beméri a vizsgált hevederre felhelyezett referenciapontok 
koordinátáit és a helyzetüket a térben, így alkotva róluk háromdimenziós képet.5

A hat pár előkészített hevederből (3 pár régi típusú, 3 pár új típusú heveder) 
a kezdeti állapotfelvétel (CT) mindegyik esetében megtörtént. A függőleges sta-
tikus és a tönkremenetelig történő dinamikus fárasztó vizsgálat esetében 3 heve-
derpárt vizsgáltunk meg (2 pár régi típusú és 1 pár új típusú/gyártású hevederrel). 

Az eddig elvégzett vizsgálatok:
• A 2. jelű próbatest (hevederpár) esetében történt ”kísérleti” vizsgálati ter-

helési elrendezés alkalmával nem jártam sikerrel. A függőleges terhelés 
ráadásakor a terhelőfej berágódott a heveder anyagába, ezzel károsítva 
az üvegszálak elrendezését, meghiúsítva a megfelelő terhelési vizsgálat 
végrehajtását.

• Az első mérést követően átalakítottam témavezetőm javaslatára a vizs-
gálati elrendezést, a hevedereket a vizsgálati előzményekhez hasonlóan, 
újra szerelt 54E1 sínillesztésként vizsgáltam, újdonságként az egyik sín-
végen párban, Vossloh Skl24 sínleerősítést alkalmazva, a hevedercsava-
rok meghúzási nyomatéka 300 Nm. 

• A 4. jelű próbatest esetében (új típusú heveder) a sínvégek között 4,0 
mm sínvég-hézagot tartva szereltem össze a kötést. A statikus vizsgálatot 
követően a kötés 10.000 fárasztási ciklust követően már olyan nagy 
lehajlás értékek keletkeztek, hogy nem tartottam biztonságosnak a 
vizsgálat további folytatását.

• A 3. jelű kötésnél (régi típusú hevederekkel szerelve) mindösszesen 7.331 
fárasztási ciklusnál már bekövetkezett a tönkremenetel, ami a nagy sín-
véghézag megnyílásából adódó lehajlás változás megnövekedésének volt 
a következménye.

[5] http://www.r-design.hu/hu/gom-tritop-merorendszerek.
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Megállapítható, hogy a hevederfuratok megfelelő és precíz kialakítása (sínge-
rincen), a megfelelő minőségű sínvégbetét anyagának megválasztása, a sínvég-
hézag kialakítása és a két sínvég közé behelyezett sínvégbetét (4,0 mm) nagymér-
tékben befolyásolja a lehajlás értékek (sínvégzáródás) alakulását a laboratóriumi 
függőleges terhelési vizsgálatok alkalmával.

A további hevederpárokon végzendő statikus és dinamikus vizsgálatok elő-
készítése, vizsgálati elrendezés összeállítása, valamint a GOM mérőrendszerrel 
elvégzett vizsgálatok kiértékelése jelenleg folyamatban van.

4.2. A heveder anyagából kimunkált próbatesteken elvégzett vizsgálatok

Az anyagvizsgálat második részeként kimunkálásra kerültek a heveder anyagá-
ból a hárompontos hajlításra, valamint a húzó-szakító vizsgálatra tervezett pró-
batestek. Célom a húzási és hajlítási rugalmassági (Young-) modulusok, illetve a 
Poisson-tényező meghatározása volt, amelyek felhasználhatóak a további kutatá-
si munkám során. A vizsgálandó próbatestek kimunkálása vizes vágó berendezés 
segítségével történt a kívánt méretre az alábbi szabványokra hivatkozva:

• MSZ EN ISO 527-1: 2012. Műanyagok. A húzási tulajdonságok meghatá-
rozása. 1. rész: Alapelvek. 

• MSZ EN ISO 527-4: 1999. Műanyagok. A húzási tulajdonságok megha-
tározása. 4. rész: Az izotropikus és az ortotropikus szálerősítésű műanyag 
kompozitok vizsgálati feltételei.

• MSZ EN ISO 14125: 1998 /A1:2011 Szálerősítésű műanyag kompozitok. 
Hajlítási tulajdonságok meghatározása.

A próbatestek megnevezésénél a következők jegyezhetőek fel: felső síknak a 
hossztengellyel párhuzamos lapjára lefektetett hevedert tekintettem. A kimunká-
lási síkok meghatározása és elnevezése ez alapján történt. A próbatestek megne-
vezésénél megkülönböztettem az ”A” (új típusú heveder), és ”B” jelű, régi típusú 
hevederből kimunkált próbatesteket. Mindenféle elrendezésből min. 5 db próba-
test készült. (Megjegyzés: nem volt lehetséges a vizes vágóval elkészíteni a szab-
ványos próbatesteket a tűréshatárok figyelembevételével, ezért eltekinthetünk a 
szabványos vizsgálattól. A húzó-szakító vizsgálatra tervezett próbatestek méretei 
arányosan csökkentve lettek.) Elvégeztem a próbatestek kezdeti geometria mé-
retfelvételét és bemérését, amelyeket Excel táblázatban rögzítettem.

A húzó-szakító vizsgálati próbatestek kimunkálási méretei és irányai:
• A6 jelű: (150×30×6 mm) – hossztengellyel párhuzamos, felső síkkal pár-

huzamos.
• A7 jelű: (150×30×6 mm) – hossztengellyel párhuzamos, felső síkra me-

rőleges. 
• B5 jelű: (150×30×6 mm) – hossztengellyel párhuzamos, felső síkkal pár-

huzamos. Nincs releváns mérés.
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• B6 jelű: (150×30×6 mm) – hossztengellyel párhuzamos, felső síkra me-
rőleges.

• B7 jelű: (150×30×6 mm) – hossztengellyel párhuzamos, felső síkra me-
rőleges.

A próbatestek szakító- és hajlító vizsgálatait INSTRON 5582 típusú vizsgáló be-
rendezéssel végeztük el. A feldolgozó szoftver által szolgáltatott eredményeket a he-
lyesség megítélése szempontjából kétféle módszerrel is ellenőriztem. A húzó-szakí-
tó vizsgálat során kapott és számított paramétereket az 1. táblázat szemlélteti.

1. táblázat: A húzó-szakító vizsgálat mérése alkalmával kapott paraméterek

Próbatest 
jele

Young modulus (0,05 % – 0,25 %) 
ÁTLAG

Poisson tényező
ÁTLAG

INSTRON
(GPa)

Leolvasott 
(GPa)
Excel

Leolvasott 
(GPa)

INSTRON
(-)

Leolvasott
Excel (-)

A6 34,714 32,907 30,225 0,34 0,2059
A7 32,767 31,590 32,744 0,504 0,3636
B6 19,473 15,294 16,725 0,32 0,2893
B7 23,910 16,234 17,894 0,53 0,5382

A hárompontos hajlító vizsgálati próbatestek kimunkálási méretei és irányai, 
amelynek a mérési eredményét a 2–3. táblázatok mutatják:

• A1 jelű: (80×15×4 mm) – felső síkkal párhuzamos, hossztengellyel pár-
huzamos.

• A2 jelű: (80×15×4 mm) – felső síkra merőleges, hossztengellyel párhu-
zamos.

• B1 jelű: (80×15×4 mm) – felső síkkal párhuzamos, hossztengellyel pár-
huzamos.

• B2 jelű: (80×15×4 mm) – felső síkra merőleges, hossztengellyel párhu-
zamos.

2. táblázat: A hárompontos hajlító vizsgálat mérése alkalmával kapott  
paraméterek 80×15×4 mm-es kimunkált próbatestek esetében

Próbatest jele
Young modulus (0,05 % – 0,25 %)

ÁTLAG (MPa) ÁTLAG (GPa)
A1 26 444,292 26,444
A2 27 837,818 27,838
B1 13 948,418 13,948
B2 13 120,106 13,120



289

• A3 jelű: (60×15×2 mm) – hossztengellyel párhuzamos, felső síkkal pár-
huzamos.

• A4 jelű: (60×15×2 mm) – hossztengelyre merőleges, felső síkkal párhu-
zamos.

• A5 jelű: (60×15×2 mm) – felső síkra merőleges, hossztengellyel párhu-
zamos.

• B3 jelű: (60×15×2 mm) – hossztengellyel párhuzamos, felső síkkal pár-
huzamos.

• B4 jelű: (60×15×2 mm) – hossztengelyre merőleges, felső síkkal párhu-
zamos.

3. táblázat: A hárompontos hajlító vizsgálat mérése alkalmával kapott paraméterek 
60×15×2 mm-es kimunkált próbatestek esetében

Próbatest 
jele

Young modulus (0,05 % - 0,25 %)
ÁTLAG (MPa) ÁTLAG (GPa)

A3 23 327,756 23,328
A4 30 180,134 30,180
A5 24 078,323 24,078
B3 13 677,500 13,678
B4 5 963,013 5,963

A kapott (mért) és számított Young-modulus anyagjellemző értékéből jól 
látható, hogy az ”A” típusú heveder (új gyártású heveder) anyagából kimunkált 
próbatestek jellemző paraméterei kb. kétszer kedvezőbbek a ”B” típusú heveder 
anyagából kimunkált (régi típusú heveder) és levizsgált próbatestekéhez képest.

A kapott mérési paraméterek összehasonlítása (Young-modulus: E) egyéb 
anyagok6 húzási tulajdonságával:

• szénszállal erősített műanyag: E=150 GPa,
• üvegszál: E=50-90 GPa,
• polietilénszál: E=73-120 GPa,
• kender rost: E=35 GPa,
• acélhuzal E=210 GPa,
• üvegszál-erősítésű polimer (FRP): E=30-55 GPa.

5. ÖSSZEFOGLALÁS

A cikkben ismertettem a kutatási témát érintő előzménykutatások leírását és  
a jelen kutatáshoz tartozó folyamatban lévő és elvégzett laboratóriumi vizsgála-
tokat. A tervezett laboratóriumi vizsgálatokkal az a célom, hogy meghatározzam  
a hevederek anyagjellemzőit, a függőleges statikus/dinamikus hajlító és vízszintes 
húzó vizsgálatok hatására kialakuló belső anyagi átrendeződés hatását a függő-
leges fárasztási és vízszintes húzó igénybevételek következtében. Közelítő képet 
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szeretnék adni a terhelés hatására bekövetkező anyagi átrendeződés mértékéről, 
a fárasztó terhelés hatására bekövetkező tönkremenetel milyenségéről. A kutatási 
munka laboratóriumi vizsgálati eredményei, és az azokból nyerhető fontos meg-
állapítások hasznosíthatóak a további doktori kutatásom során.
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