
ISMERTETÉSEK. 

I . 

Az elhasznált sínek áthengerezéséröl. 

(Az »Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens« után). 

Néhány év óta a német vasutak egyletének területén több vasuttársu-
latnál a már elhasznált sinek újra hengereztetése jött alkalmazásba ; s miután 
az eddigi tapasztalatok szerint az így gyártott sinek sok előnnyel birnak, nem 
tartom feleslegesnek az altona-kieli vasát anyagszer-felűgyelőjének, Ringklib 
úrnak e tárgyra vonatkozó közleményét szaktársaimmal megismertetni. 

Az altona-kieli pályánál már 1868 óta vannak áthengerezett sinek hasz-
nálatban, melyek ez időtől kezdve nemcsak tartósság, hordképesség, hanem 
olcsóság tekintetében is a legelőnyösebben tűnnek ki. 

E pálya ] 844-ben adatván át a forgalomnak, sínéi az akkori könnyebb 
mozdonyokra, csekélyebb teherszállításra számítva, folyó angol lábanként csak 
16"6 font sülylyal bírtak, 1868 óta azonban a fokozott forgalom folytán már 
19 fontos sinek rakattak a pályába, az ekként kicseréltek pedig újból való 
hengerezés alá adattak. 

Hogy e pálya eredeti sinei kitűnő vasból készíttettek, bizonyítja tartós-
ságuk, mert még ma is, a megnyitás után 29 évvel, mintegy két mértföldnyi 
pályán az eredeti első sinek vannak használatban. 

A kicserélés 1868 óta évenként 2y2 mértföldes szakaszokon hajtatott 
végre. 

A síneknek áthengerezés utjáni uj gyártását illetőleg mindenekelőtt meg-
jegyzem, hogy az ócska sinek csak a sinfej képzésére használtatnak fel, a borda 
és sinláblioz más ócska vas használtatik. 

Az ócska sinek 3' hosszú darabokra töretnek és ezekből a kötegek 
(Paquets) fejlemezei kovácsoltatnak ki. 

Minden sinköteg nyolcz darab öt egymás feletti rétegbe rakott lemezből 
állíttatik össze; egy ilyen 3' hosszú, 8"5" magas, 7-5" széles kötegből, miután 



360_ 

az a hevítőkemenczében egyenletes olvadó' izzásig hevíttetett, egy egész és egy 
negyed (1—1 i j i ) perez alatt egy darab 21' láb hosszú, négy mázsás sin hen-
gereztetik. 

A kötegben a fej és láblemezeknek fél hüvelykkel vastagabbnak kell 
lenni a többi rétegeknél, mert a hevítés alkalmával a belső rétegeknél hama-
rább izzóvá válnak. 

A kötegek a hengerezés előtt nem kovácsoltatnak össze, mint az uj gyár-
tott síneknél, miután ez a hengerezendő sínekre hátrányos volna, amennyiben 
a kovácsolás alatt a lemezeket képző salak könnyen a hézagokba szorul, s on-
nan a hengerezés által el nem távolítható, míg a csak izzasztott kötegeknél a 
hézagok nyitva maradván, minden mocsok és salak a hengerezés folytán on-
nan kisajtoltatik. 

Hogy az ócska sínekből hengerezett sínek az uj vasból készítetteknél job-
bak, semmi kétséget sem szenved, miután köztudomásu, hogy a vas többszöri 
átdolgozás által minőségében nyer, de gyártásuk is több nehézséggel jár, mert 
a kovácsolt vas többszöri átdolgozás által szénenytartalmából veszít, és így 
nehezebben lesz izzóvá. 

A gyártmány jóságára a hevitő kemenczék szerkezete, a kazán és a ké-
mény czélszerü elrendezése nagy befolyással van; az eddigi tapasztalatok sze-
rint a kemenczéknek jó és egyenletes erős huzammal kell birniok s legczélsze-
rübbnek oly huzam találtatott, melyben négy kötegnél többet egyszerre nem 
lehet hevíteni, de e mellett huzamuk oly erős legyen, hogy a kötegek másfél 
óra alatt izzókká lehessenek. 

A kazán, mely a hevítő kemenczékben fejlődő gázok által fűttetik, any-
nyi gőzkifejtési képességre készitendő, hogy a henger-hajtásra mindenkor ele-
gendő gőze legyen, hogy így, a mint egy köteg izzóvá lett, az azonnal sinné 
hengereztethessék. 

A kémény 37 méternél alacsonyabb nem lehet és egy ily kéménnyel négy 
hevítő kemenczénél többet összekötni nem czélszerü, négy évi tapasztalatok 
nyomán bebizonyult, hogy az így berendezett gyárakban a jól izzasztott köte-
gekből 1—11 , perez alatt hengerezett sinek tömege egyenlő és jól forrasztott. 

Bizonyítják ezt a hamburg-altonai vasútnál tett feljegyzések is, kol a le-
folyt négy év alatt erős kanyarok és nagyon igénybe vett pályarészeken lera-
kott 17,223 darab áthengerzett sinből ez ideig csak 15 darabot kellett eltávo-
lítani, de ezekből is 13 darab az első évben szállított 1857 darabra esik, a ké-
sőbb szállított 15366 darabra csak kettő. 

llogy az első évben szállított sínekből nagyobb százalék lett használhat-
lanná, mind a későbbiekből, az a kezdet nehézsége, a gyártelep-berendezés és 
a gyártás körüli tapasztalatok hiányának róvható fel. 

De e mellett is minden tekintetben még így is igen csekély a kiváltott 
sinek százaléka, bármely más gyártású sínekkel tegyük azt összehasonlításba; 
különösen feltűnő csekély ez, az 1869 óta szállított és a pályába rakott 15,366 
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darabnál, melyekből ez ideig csak két darab lett használbatlanná. Igen ritkán 
fordul elő az átbengerezett síneknél azon eset, hogy a járművek kerekei a sin-
fejet helyenként megroncsolnák, vagy pedig szétnyomnák, eddigi tapasztalat 
szerint egész hosszúságokban egyenlően kopnak, s a szétnyomásnak ellentáll-
nak, miután a sinfejek helyenkénti megroncsolódását és szétnyomását a rosz 
izzás és a gyártáshoz használt anyag különfélesége okozza; szükséges, hogy a 
felhasználandó anyag egynemű legyen, hogy így a lemezek egyszerre lehesse-
nek izzóvá, de azon körülménynél fogva, hogy a kötegekben a sinfej és láble-
mezek nagyobb melegnek vannak kitéve mint a belső lemezek, kívánatos, hogy 
az egyenlő idő alatti izzás elérése végett, azok anyaga kevesebb szénenytarta-
lommal bírjon. 

A gyártás körül gyűjtött tapasztalatok azon megállapodáshoz vezették a 
gyárosokat, hogy az áthengerezésnél a hengerek hajtására csak mérsékelt és 
legfeljebb 125 lóerejü hajtógépet használjanak, mert a hengernek perczenkénti 
80 fordulása mellett elégséges erőt fejt ki arra, [hogy az olvadó izzásig heví-
tett kötegeket sínné hengerezze. 

Az uj sínek hengerezésénél használni szokott 250—300 lóerejü hajtógé-
pek azért nem találtattak alkalmasaknak, mert habár ezen erősjgépekkel az álta-
luk kifejtett nagy nyomás mellett a r.em kellően izzasztott kötegekből is hen-
gerezhetők sinek: de az ily síneknél gyakori a rétegesség, a roncsolódás és a 
fejszétnyomás, míg a gyengébb hajtógépeknél a munkásoknak be kell várni az 
olvadó izzást, mivel különben a kötegek a hengeren át nem hajthatók. 

Ekként ezen berendezés mintegy ellenőrzője a hibátlan gyártás és jó for-
rasztásnak s biztosítékot nyújt a pályatársulatoknak arról, hogy a gyártmány 
minden kívánalmaknak megfelelő leend. 

A hordképesség megállapítása végett az áthengerezés utján gyártott 
sínekkel több kísérlet hajtatott végre, és pedig: a schlezwig-holsteim pálya ré-
szére Dittmau és Brix flcnsburgi gyárosok által szállított sinek közül egy da-
rab 1'4 méter hosszú sin a két végponton alátámasztatván, egész 0'3 méter-
nyire mcghajlittatott; egy méter támköz mellett 240 mázsa megterhelés alatt 
pedig semmi meghajlás vagy szelvény-elidomtalanodás nem észleltetett rajta. 
Az altonai nemzetközi kiállításon is lévén ezen sínekből kiállítva, belőle egy 
angol öl hosszú darab függőlegesen felállítva, 1 lábnyira görbittetett meg, 
a nélkül azonban, hogy rajta repedés- vagy törésnek csak nyoma is észlelhető 
lett volna. Ezen kísérlet gőzsajtóval hajtatott végre, ekként igazolva lett az ís, 
hogy e sinek a rugékonyság kívánalmainak is megfelelnek. 

Miután az elősorolt kísérletek a legjobb eredményt nyújtották, bebizo-
nyíttatott az, hogy az áthengerezés utján gyártott sinek mindazon feltételek-
nek megfelelnek, melyek a szabványszerű sínektől követelhetők. 

Ezúttal nem marad egyéb hátra, mint a jutányosságra vonatkozó ada-
tokkal is megismerkednünk. 
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Az altonai pályánál a sinek legutóbbi szállítására a következő árak let-
tek megállapítva: 

Minden 1000 vámfont újra hengerezett sínért fizet a pályatársulat a 
szállítónak 42 tallért; de viszont minden 1000 vámfont elhasznált s a gyáros-
nak átadott sinért 20 tallér számíttatik le; ekként az áthengerezés költsége 
tulaj donkép csak 22 tallért tenne; azonban az áthengerezés költségére még 
ennél ís kevesebb jut, ha figyelembe vesszük, hogy az ócska sínekből 1000 font 
uj sinre csak 375 font vagyis minden darab négy mázsás uj sínnél csak 150 
font ócska sinvas haszníflható fel és pedig kizárólag csakis a sinfej képzéséhez, 
a borda és a lábhoz szükséges ócska vasat a gyár tartozik hozzá adni. Ezen-
kívül minden szállított sinért a gyár öt évi jótállást vállal. Igy, tekintve azt, 
hogy az újbóli felhasználásra átbocsátott jó anyagból csakis a leginkább 
igénybe vett sinfejek készíttetnek, a pályatársulatok az elhasznált sínekből 
csaknem háromszor annyi súlyú uj és minden igényeknek megfelelő tartós és 
hordképes sínekhez juthatnak jutányos áron ; e mellett pedig elhasznált sinei-
ket is jól értékesíthetik . . . lehetetlen, hogy a gyáripar ezen uj vívmányát 
örömmel ne fogadjuk. 

Hazai vasutainkra nagy jótétemény volna, ha singyártásra berendezett 
vasgyáraink az áthengerezést is belevonnák működésök körébe, mert ez által 
közlekedési ügyünk fejlesztése és jövedelmezőségét nagyban elősegítenék; 
mivel az utóbbi években tömegesen épült pályáink sinszükséglete alig lévén fe-
dezhető, köztudomásúlag oly sineket ís kénytelenittettek a pályák felhasználni, 
melyek a • tartósság követelményeinek nem egészen feleltek meg, s ennek 
folytán uj pályáinknál már az üzletbevétel első éveiben is nagy mennyiségben 
kell a használhatlanná lett sineket kicserélni úgy, hogy némely gyár sinei alig 
birnak 3—4 éves átlagos tartóssággal, míg a régi pályáknál 15—20 évet meg-
haladó időszak volt az átlagos tartósság. 

Ezen körülmény pályáink jövedelmezőségét tetemesen csökkenti, mivel 
az uj sinek költsége pályáinknál építési tartaléktőke nem létében a forgalom 
jövedelméből kell, hogy fedeztessék s ez által nemcsak a részvényesek remény-
lett osztaléka egy időre elmarad, hanem az állami kamatbiztosítás igénybe-
vétele által magának az államnak terhe is nagyobbodik. 

Az áthengerezési gyártás megkezdése nálunk már ez okból is igen kívá-
natos volna. 

/ 

Közli : A r k a í <T. 


