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A hézagnélküli vágány kivetődés biztonsága
Roncsolásmentes vizsgálat RailScan készülékkel

Dr. Köllő Gábor
Kolozsvári Műszaki Egyetem

1. Kivetődés biztonság
A hézagnélküli vágányok sínszálait az ún. semleges hőmérsékleten, illetve a semleges hőmérséklethez

megengedett tűrési sávon belül hegesztik össze.
A semleges hőmérsékleten tehát elméletileg nem ébred hőfeszültség, kivételt csak a lélegző szakasz

képezhet. A semleges hőmérséklet megfelelő megválasztása és fektetéskori betartása a hézagnélküli vágá-
nyoknál alapvetően fontos követelmény, mert ezáltal befolyásoljuk a szélső hőmérsékleten ébredő legnagyobb
nyomó-, illetve húzóerő nagyságát.

Nyáron, nagy melegben a hézagnélküli vágányban nagy nyomóerők keletkeznek, amelyek, ha a vágány
stabilitása nem megfelelő, kihajlást, vasúti szaknyelven vágánykivetődést okozhatnak.

Ha a vágány kivetődik akkor az 1.ábra szerint a vízszintes síkban több fél hullámból összetett, kígyózó
alakot vesz fel, amelynek jelentős ívhossz növekedése a hőmérsékleti nyomóerők csökkenését eredményezi.

1. ábra

A kivetődött vágányra ráfutott szerelvény súlyos balesetet okozhat. Éppen ezért a vágány stabilitásának
biztosítása a karbantartó cégek egyik legfontosabb feladata.

A vágányban keletkező legnagyobb hőmérsékleti nyomóerő a következő képlettel számolható.
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A román állami vasutaknál (CFR) használt szabvány szerint a semleges hőmérsékletet a következő hő-
mérsékletintervallumból lehet meghatározni (hézagnélküli vágány fektetési intervalluma).

Figyelembe véve a legkisebb semleges hőmérsékletet C17t
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A 
tmaxP a vágányban elméletileg a legnagyobb nyomóerő Románia éghajlati viszonyait figyelembe vé-

ve, ahol a sínben mért legnagyobb hőmérsékletet C60ο+  határozták meg.
Érdekességként említem meg különböző országok legkisebb, illetve legnagyobb sínben mért hőmér-

sékletét és azt a hőmérsékletintervallumot amelyből meghatározható a semleges hőmérséklet ( )0t .

Ország mint
( )Cο

maxt
( )Cο

0t
( )Cο

Románia -30 +60 +17 - +27
Magyarország -30 +60 +15 - +23
Anglia -7 +32 +21 - +32
Olaszország -10 +60 +30

dél -20 +55 +10 - +20
közép -35 +55 +5 - +15Svédország
észak -40 +55 0 - +10

Franciaország -20 +60 +20 - +32

A Romániában használt síntípusok a vágányban a következő elméleti maximális nyomóerőt eredmé-
nyezik.

49 típusú sín   daN 131365.90361.782126.35P
tmax =⋅=

60 típusú sín   daN 163431.26176.862126.35P
tmax =⋅=

65 típusú sín   daN 175551.45682.562126.35P
tmax =⋅=

Ezek olyan nyomóerők, amelyeknél a nem megfelelően karbantartott vágány kivetődhet.
A legfontosabb mérnöki feladat a kritikus kivetődő erő, nyomóerő krP  meghatározása.
A kritikus nyomóerő egyik legismertebb képletét mutatom be, amely íves és egyenes vágányszakaszra

is érvényes.
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Ezt az összefüggést az energia módszerrel lehet meghatározni.
A (2) összefüggés különböző típusú fekvéshibák esetén érvényes. (A, B, C, D, E típusú fekvéshibák)
pl. A { } 0.0816K 0.752,K 0.064,K 0.087,K 44.1,K 54321 =====⇒
A kritikus nyomóerőben szereplő paraméterek: az ágyazat oldalirányú ellenállása (q), a sínek vízszintes

síkú merevsége (EI), a vágány keretmerevsége 





 ⋅

a
r2 , valamint a pályában létező fekvéshibákat jellemző l �

húrhossz  és f � húrmagasság döntőmódon meghatározzák a kritikus erő nagyságát.
Ahhoz, hogy a hézagnélküli vágány �stabil� legyen:

mint krmax PPc ≤⋅ (3)

ahol c egy biztonsági tényező c >1
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minkrP - a hézagnélküli vágányban fellépő legkisebb kritikus nyomóerő. Mivel a krP  lényegében két füg-
getlen változós függvény ( )fl,FPkr =

Egy lehetséges ábrázolási mód:
A vasúti pályában előfordulható f értékekre { }n321 f;......;f;f;ff =  kiszámíthatjuk a  ( )lPkr  függvény

szélső értékét, minimumát:
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2.ábra
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A vágány stabilitása biztosítva van ha:
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Közívekben, ha az R sugarú ívek minél kisebbek, annál jobban csökken a kivetődés megakadályozására
ténylegesen ható q oldalirányú ágyazati ellenállás.

Ez annak a következménye, hogy a meglévő tényleges q ellenállásnak jelentős részét, az íves vágány
nyomóerő hatására való kifelé tolódásának megakadályozására, a statikai egyensúly tartása emészti fel.

Az ívben tehát csak egy q'qq −=  oldalellenállással számolhatunk.

R
Pq

arcα
2
α2sin

R
Pqq R −≈⋅−=

Mind az egyenesben mind az ívben a vágány kivetődés biztonsága nagymértékben függ a semleges hő-
mérséklet helyes megválasztásától. A semleges hőmérséklet sokféle ok miatt nem marad fektetés kori értékén.
Továbbá az is megtörténhet, hogy nem tartották be teljes mértékben a fektetési hőmérséklet intervallumot.
Azért ennek a hőmérsékletnek a pontos ismerete éppen a sínben keletkező hőmérséklet által okozott feszültség
minél pontosabb meghatározása végett nagyon fontos a hézagnélküli pályák karbantartói számára.

2. Semleges hőmérséklet meghatározása RailScan készülékkel

2.1. A mérés elve
A RailScan készülék működése mágneses Barkhausen�zaj mérés elvén alapul. A mért felület a sínnek a

gyártási maradófeszültség szempontjából nullátmeneti része, a sín nyakán található. Ezzel szemben a gyártási
maradófeszültség értéke akár egy sínszálon belül is változhat a hossz mentén. A RailScan a mért felület hossz-
és keresztirányban is átmágnesezve kapott Barkhausen�zajból egy mágneses jellemzőt határoz meg.

A mérést két különböző hőmérsékleten kell végrehajtani. A hézagnélküli vágányban a két eltérő hőmér-
séklet egy, elvileg számolható feszültségváltozást eredményez. Az ugyanazon pontokban (felületeken) két
különböző feszültségállapotban végrehajtott mérés az adott pontra egy kalibrációt jelent, meghatározva az
adott pontban mért mágneses jellemző feszültség-érzékenységét. Ilyen módon tehát a sín minden mért pontja
egyedi kalibrációt kap, mely a változó anyagszerkezettől, vagy gyártási maradófeszültségtől független. Ennek
a kalibrációnak a kérdéses pontja a nullfeszültségű állapot.
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A nullfeszültségű állapotra az említett,
helyről helyre változó szerkezet és a változó
maradófeszültség eloszlás miatt nem lehet jel-
lemző valamilyen kitüntetett mágneses
Barkhausen�zaj érték.

Azonban kísérletekkel vizsgálható a mé-
rési pontban meghatározott mágneses jellemző
feszültség érzékenysége és a nullfeszültségi
állapotban meghatározott mágneses jellemző
értéke közötti összefüggés. Ezek a kísérletek
azonos gyártótól származó, azonos típusú és
szilárdságú, de különböző előéletű (új és hasz-
nált) síneken történnek. A tapasztalatok szerint a
kísérletek nyomán a kérdéses összefüggés felál-
lítható. Például Olaszországban gyártott UIC
60 � as típusú síneken (szilárdság 900 Mpa),
melyek használtsága különböző mértékű volt,
feszítőművel végzett feszítéssel a 3. ábra sze-
rinti eredmények adódnak.

3. ábra
Mágnes Barkhausen-zaj mérésekből számolt mágneses

jellemző feszültségfüggése új és használt sínek feszítőművel
végzett vizsgálata során

2.2. A RailScan műszer
A RailScan műszer sínen tolható kézikocsiból, a kocsira rászerelhető központi műszeregységből és mé-

rőfejből áll (4. ábra). A műszeregység fólia tasztatúrás, számítógépvezérelt mérőelektronikát tartalmaz. A
készülék áramellátását külső akkumulátor biztosítja.

A mérőfej két pofából áll (5. ábra), melyeket rugó ellenében lehet méréskor a sín nyakára rászorítani. A
mérőfej a megrendeléstől függően a sín típusának megfelelő méretű, vagy cserélhető kialakítású lehet. A mé-
rőfej felfüggesztése a magassági kopás mértékétől független pozícionálást tesz lehetővé. A sín hőmérséklete a
mérőfejhez kapcsolt kis hőtehetetlenségű sínhőmérővel mérhető.

2.3. Mérés a RailScan műszerrel
A vizsgálni kívánt síneken a mérés megismételhetősége

érdekében a mérési keresztmetszeteket jelzőfestékkel előre ki
kell jelölni.

A mérési pontok távolságát célszerű úgy megválasztani,
hogy a 21-36 méteres síndarabonként legalább 4-5 mérési pont
legyen oly módon, hogy a mérési pontok ne essenek hegeszté-
sek és szigetelt kötések közelébe (min. távolság 3 aljköz); ez
átlagosan 4-10 aljközkénti mérést eredményez. Erre azért van
szükség, mert számos esetben a pályában mért feszültség a
gyári sínszálak hossza szerint periodikus feszültségeloszlást
mutat (6. ábra). Ilyenkor a pálya semleges hőmérsékletét csak
kellő sűrűségű mérés adja meg helyesen. Ugyanígy az egyes
hegesztések közvetlen közelében végzett mérések a hegeszté-
sek lokális feszültséghatását adják vissza és csak kevéssé a
pálya átlagos feszültségét, semleges hőmérsékletét.

A mérő program egy mérési blokkban ötven keresztmet-
szet mérését teszi lehetővé. Ennek hossza 100...300m lehet, a
mérés ideje átlagosan 20...30 perc. Méréskor a működtető kar
segítségével lehet a mérőfejet a sínen zárni. A zárás jóságáról
légrés mérés tájékoztat. Erősen kopott sínen, pl. ha az oldalko-
pás, vagy a legyűrődés a vezetési felület alsó 16 mm-es részé-
be nyúlik, a mérés nem lehetséges.

4. ábra
A RailScan készülék
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5. ábra
A RailScan készülék mérőfeje

és mechanizmusa

6. ábra
Gyári sínszálanként periodikus mágneses jellemző eloszlás
AT hegesztett vágányban UIC 5 típusú sínen Magyarorszá-

gon (fent), és UIC 60 típusú sínen Olaszországban (lent)

A mérés során a műszeregység képernyőjén
folyamatosan figyelemmel kísérhető a mérési ered-
ményekből számolt mágneses jellemző értékének
alakulása. Az így megjelenített értékek arányosak az
adott keresztmetszet mechanikai feszültségállapotával
és anyagjellemzőivel.

A semleges hőmérséklet számítása két, külön-
böző hőmérsékleten végzett mérésből lehetséges. A
két mérés sínhőmérséklete között legalább C7ο -nak
kell lennie. A két mérés egy grafikonon való megje-
lenítése lehetővé teszi a lélegző szakaszok felismeré-
sét (hőmérsékletváltozás hatására nem változik a
feszültség). Ez után a képernyőn már a semleges hő-
mérséklet eloszlása is megjeleníthető (7. ábra). A
mérés bármikor megismételhető és C7ο -nál nagyobb
eltérésű korábbi méréssel összevethető.

A RailScan készüléket a
METAL ELEKTRO Ltd. gyártja

és a MÁV-THERMIT Ltd. forgalmazza.

7. ábra
A RailScan készülék képernyőjén megjeleníthető mé-
rési eredmények: a semleges hőmérséklet eloszlással
arányos, két mérési hőmérséklethez tartozó mágneses
jellemzők eloszlása (fent), és a számolt semleges hő-

mérséklet eloszlása (lent).
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