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Villamos javító és kötô hegesztés
A vasúti pálya alkatrészei folyamatosan jelentôs igénybevételnek vannak kitéve, ami állandó
karbantartást, illetve az elemek idônkénti cserélését teszi szükségessé annak érdekében,
hogy a forgalom biztonsága, a pályára engedélyezett sebesség és az utaskomfort fenntartható
legyen.
A vasúti sínek és kitérôk futó és vezetô felületi hibáinak javítását javító-felrakó hegesztéssel
lehet a leggazdaságosabban javítani. Ezt a munkafolyamatot a MÁV-THERMIT Kft. bevont
elektródás kézi vagy fogyóelektródás villamos ívfényhegesztéssel vagy az ún. ELLIRA fedettívû automatikus hegesztéssel végzi a vasutaknál, elôvárosi és városi villamos vasutaknál és
iparvágányokban egyaránt. Az elvégzendô feladatokat a hegesztési technológia alapján a társaság hegesztô szakemberei európai EWE és nemzetközi IWE diplomákkal is rendelkezô
hegesztô szakmérnök irányítása és felügyelete alatt készítik. Az elkészült munkákat roncsolásmentes vizsgálati módszerekkel folyamatosan ellenôrizzük.
Kopott felépítményi szerkezetek javítása
A javítást bevont elektródával vagy önvédô porbeles fogyóelektródával végezzük, elsôsorban
az alábbi helyeken:
–
keresztezési középrészek csúcsbetétei, könyöksínjei, egybeöntött keresztezési
középrészek,
–
félváltókban csúcs- és tôsíneken,
–
sínek és régi hegesztések futófelületén lévô hibák helyreállításánál (kitörések,
repedések, kivölgyelôdések, stb.),
–
gyártómûvi hibák (lunkerek, behengerlési hibák, stb.)
–
letörött sínvégeknél,
–
vezetôsíneken.
A felrakó
–
–
–

hegesztés a javítás mértékét tekintve lehet:
teljes értékû helyreállítás,
részleges helyreállítás,
kényszerû beavatkozás.

Söntérzékenységet biztosító javító hegesztés
Az eljárás lényege, hogy kisforgalmú vonalak behatási pontjainál a sín futófelületére rozsdamentes anyagot hegesztünk fel, mely a sínáramkörök folyamatosságát biztosítja, ezzel a forgalombiztonságot növeli.
ELLIRA fedettívû automatikus hegesztés
A javítások végrehajtására régóta jól bevált nagy teljesítményû gépi módszer, ahol önjáró automata hegesztôgéppel a következô munkák végezhetôk:
–
felrakó hegesztés vályús sínek kikopott vezetôfelületein (költségét tekintve nagyon
elônyös alternatíva a síncsere költségeihez képest),
–
„Csikorgáscsökkentô” hegesztés. Az eljárás lényege, hogy kis sugarú ívekben nagy
keménységû, de kis súrlódási együtthatójú varrathernyók futófelületre történô felhegesztésével a súrlódást csökkentjük, ezzel a csikorgási zajokat megszüntetjük,
vagy olyan rezgési frekvencia keletkezik, hogy a zaj elviselhetôvé válik. Az eljárás
további elônye a kis sugarú ívekben közlekedô jármûvek kerékkopásának és a sín
futófelületi kopásának lényeges csökkentése.
Kötôhegeszések villamos ívfényhegesztéssel
A villamos ívfényhegesztést a sínek összehegesztésénél elsôsorban a városi villamos vasutaknál alkalmazzuk, illetve olyan helyeken jöhet szóba, ahol az AT hegesztés valamilyen oknál
fogva nem végezhetô el (pl. a felszerelés nem fér el).
A hegesztést bevont elektródás kézi ívfényhegesztéssel és fogyóelektródás hegesztéssel
egyaránt végezzük.

További információk: www.mav-thermit.hu
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Villamos sínek javítása ELLIRA eljárással
A vasúti forgalom hatására a sínek folyamatosan kopnak, ez a legerôteljesebben az ívekben
oldalkopás formájában jelentkezik. A nagymértékû kopások veszélyeztetik a forgalombiztonságot,
kisiklásokat vagy sebességkorlátozásokat okozhatnak. A megengedettnél nagyobb mértékû
kopás megszüntetésére a pályát üzemeltetôk a könnyen hozzáférhetô helyeken általában síncserét
végeznek.
Olyan szakaszokon ahol a pálya burkolt (pl. közúti villamos vasútnál), ez a csere csak nagy
ráfordításokkal és jelentôs közúti és vasúti forgalomzavarással valósítható meg. A burkolat felbontása, a használt sínek kiemelése, az új sín visszaépítése, majd az újraburkolás nagy munka
igényû, és jelentôs költségeket emészt fel. A vonalak munkálatok miatti idôszakos forgalomkizárása
a mai modern nagyvárosok közlekedésében gyakran forgalmi káoszt eredményez, jelentôsen
meghosszabbítja az eljutási idôket, a kötöttpályás jármûveket más közlekedési megoldásokkal
kell kiváltani, ami további költségekhez vezet.
A kopott sínek javítása pályából történô kibontás nélkül feltöltô hegesztéssel egyszerûen,
gazdaságosan, kis ráfordítással, rövid vágányzárakban vagy vonatmentes idôben megvalósítható.
Mivel az ívek hossza, ahol a kopások jelentkeznek, gyakran jelentôs, ezért a kézi hegesztés
teljesítménye ezeken a helyeken már nem elegendô.
Az ELLIRA hegesztés olyan nagy teljesítményû félautomatikus hegesztési módszer, amit többek
között a hajógyártásban, vastag lemezek összehegesztésénél is alkalmaznak.
Az eljárás neve a feltaláló által adott Elektro Linde Rapid név rövidítése. A hegesztési eljárás –
melynek szabványos elnevezése: fedettívû automata hegesztés – a villamos ívhegesztések közé
tartozik, a különbség az, hogy az ív az elektróda és az alapanyag között fedôporral takarva ég. A
fedôpor biztosítja a salakvédelmet a varrat tisztasága érdekében. Mivel a hegesztô az ívet nem
látja, ezért van szükség olyan berendezésre, ahol az ív vezetése automatikusan történik. A nagy
leolvasztási teljesítményt a kézi hegesztéshez képest sokkal nagyobb erôsségû árammal történô
hegesztés teszi lehetôvé.
A használt gépcsoport kis zajterhelésû, korszerû, számítógépes vezérlésû.

A sínfej oldalkopásának megszüntetésén kívül lehetôség van a vályús sín vezetôfelületén (a
„sínszakállon”) létrejött oldalkopás felhegesztésére is. További alkalmazási terület a „csikorgáscsökkentô-hegesztés”, mellyel a jármûvek ívben történô haladásakor hallható csikorgó hang
lecsökkentését és megszüntetését végezzük egy, az adott sín paramétereinek megfelelô
hegesztôhuzal alkalmazásával.

Az ELLIRA hegesztés alkalmazása ma már nélkülözhetetlen a városi vasutak karbantartási
tevékenységében, fontos szerepe van a forgalombiztonság és az utas-kényelem fenntartásában,
a környezeti károsodások elsôsorban a zajhatások csökkentésében.
További információk: www.mav-thermit.hu

