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A műanyag aljak üzemkészség-vizsgálata, jóváhagyási követelmények része

A terhelés különböző típusai miatt, megkülönböztetést kell a vágány / 

kitérő alj (terhelés az ágyazatban, negativ hajlítási nyomatékok az alj 

fellovaglás miatt) és hídgerendák között (egy-fesztávú gerendák).

A használhatósági teszt két részből áll:

•   a tágulási együttható meghatározása egy klíma dobozban

•   fáradási teszt hőmérsékleti feszültséggel ..

• Az alj merevségének meghatározása a fáradási teszt előtt és után

 Fáradási vizsgálat ágyazati teknőben – részletes leírás

• A klimatikus doboz vizsgálathoz egy fél aljat kapcsolószer 

rendszer nélkül temperálni kell mindegyik típushoz (hídgerenda, 

vágány alj, kitérő alj). A tágulási együtthatót újra meg kell 

határozni egy típushoz, ha a keresztmetszet megerősítési foka 

megváltozik.

• Mérési jelek telepítése a hosszváltozások mérésére.

• Hőmérsékleti tartomány -20 °C és + 40 °C között .

• 10 hőmérséklet változás (+40 / -20 / +40 ° C).

• A határ hőmérsékletek (+40 és -20)…

 A tágulási együttható (a klíma dobozban) 

meghatározásának leírása (kivonat)

Híd gerenda

A terhelés leírás ábrája
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Az anyag ötlete - AMALENTIC

 Anyag:

- Innovatív anyagkeverék: újrahasznosított polimer (magas és egységes 

ipari minőség), adalékok és kitöltő meghatározott tulajdonságokkal

- Adalékok az élettartam és minőség biztosításához (UV stabilizáló, 

antioxidánsok/ folyamat stabilizálók és egyebek)                                                                   

 Általánosságban: eltérő keverési arányok beállíthatók

 Az anyagkeverék előnyei:

- Izotópikus (minden irányban azonos tulajdonságú) anyag viselkedés , 

nincsenek rostok/szálak

- Nagy sűrűség

- Az alj alacsony hőtágulási együtthatója

- Méretstabilitás

- Alacsony visszatartás és képlékeny deformáció

 Környezetbarát, az újrahasznosított és újrahasznosítható anyag 

miatt

 Körülbelül 350 belső és külső anyagvizsgálatot végeztünk

Anyag vizsgálat a DIN196 szerint

Visszatérés az életciklus után



7

A kihívás

A polimer aljak fontos tulajdonságai

 A lekötés magas kihúzó ereje

 Az aljak kis lehajlása/hajlítása

 Alacsony hőtágulási együttható

 Egységesen magas minőség

 Magas oldalirányú ellenállás a vágányban

 Hosszú élettartam, magas UV és hő 

stabilitás

 Költséghatékony megoldás az ügyfél 

számára

 …

Áltaalános

Fiizikai

Elektromos

Kémiai

Láng 
ellenállás

N és V 

Geometria

Digitalizálás

A következetes 

tulajdonságok 

kihívásai a 

világpiacra és az 

eltérő használathoz.

Több mint 150 követelmény lett meghatározva
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 Minimális követelmények a polimerhez:

- Olvadás folyási arány 

- Húzási modulus

- Húzó feszültség folyásnál 

- Megnyúlás szakításnál

- …        

 Minimum követelmények a töltőanyag esetében:

- Szemcseméret és geometria

- Keménység

- Maradó nedvesség

- …

Minőségkövetelmények a nyersanyagra, hogy garantálhassuk az egységes magas minőséget

További minőségi paraméterek

 Anyagkeverék:

- Az optimális keverési arány és szemcseméret meghatározása

- Az optimális kötőanyag és arány meghatározása az extrém 

alkalmazásokhoz

- …

 Megerősítés :

- A megerősítés optimális típusának és helyzetének meghatározása

- Osztályozási görbe, a kitöltő geometriája

- …
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Gyártási eljárás

Olvasztás és keverés
(polimer adalékok és kitöltő)

A betonacélok elhelyezése és 
kitöltés

Nyomás és hűtés

Kizsaluzás

Filling proses
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Modellezés a fejlesztés részeként

 Egy anyagmodell kifejlesztése a FEM számításokhoz

- Statikus szilárdság

- A vasalás helyzetének hatása a termék deformációjára

- Tervezés

 Példa:

- Szimuláció: ~ 100kN végső teher; 17,5 mm lahajlás

- Valós teszt: 97,3 kN @ 21mm

Lineáris rész az anyag modellhez
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3 pontos hajlítási vizsgálat – Negatív hajlító nyomaték

 Stiffness and deflection can be adjusted

 A merevség és a lehajlás igazítható

A vasalás helyi 

összehúzódása, a jó kötés 

miatt a vasalat és a polimer 

között
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A kompozit aljak üzemkészség-vizsgálata (8. változat)

 Üzemkészség a DB Netz-nél

(Betriebstauglichkeitsuntersuchung)

 Fáradási vizsgálat ágyazati teknőben

Minták száma: 2 alj ugyanabban a kísérletben.

Vágány aljak: 2 darab 2,60m-es

• 40 cm új ágyazat beépítése 2 rétegben 20-20cm. Mindegyik 

ágyazati réteget tömöríteni kell.

• Az ágyazat tömörítése után, el kell távolítani egy ágyazati réteget 

az alj közepén 500 mm hosszban az alj hosszirányú tengelyében.

• 5 millió terhelési ciklus 10 kN és 375 kN között (számításba véve a 

dinamikus túlterheléseket). Terhelési frekvencia 1 - 10 Hz között; 1 

Millió ciklus 50°C-os mag hőmérséklettel

3 pontos hajlítási vizsgálat a 

Müncheni Műszaki Egyetemen

A DSV előtt és után,

a rugalmassági 

modulust a három 

pontos hajlítási 

vizsgálatban a DIN 

EN 13230-2 alapján, 

a közpnti teszthez 

meg kell határozni az 

erő-lehajlás diagram 

eszközével.

Vossloh Teszt Központ
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Fáradási teszt az amerikai tengelyterhelések alapján 36,5 t

 feltételek:

- Egy alj ágyazatban

- Hőmérsékletmérés az alj közepében

- Nyúlásmérő bélyeges mérés (közép és sínszék)

 Terhelési szintek:

- 20 – 250 kN (bemélyedés területe az alj közepén, nincs 

érintkezés az ágyazathoz)

- 20 – 250 kN (az alj közepe aláverve → szimulálni az alj 

fellovaglást és megnövelve a középső hajlítési feszültséget

- 20 – 250 kN alj fellovaglás

- 20 – 375 kN alj fellovaglás

 Továbbá, lefedve száraz jéggel

- Az alj felület hőmérséklete -20°C

Alsó felület - 7.7 Millió ciklus után
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Hőtágulás, mérve a DB követelményei szerint

 A dúsítás miatt kvarc homokkal és a beintegrált vasalással, az új amalentic anyagnak nagyon 

alacsony hőtágulási együtthatója van a tiszta polipropilénhez viszonyítva.

 Alacsony hőtágulási együttható → állandó nyomtáv

 Hőmérséklet     hossz        hossz változás

 [C fok]               [mm]              [mm]

temperature length Δ length

[°C] [mm] [mm]

+23 1802,6 ˗

-20 1801,5 1,1

+40 1803,3 0,7

-20 1801,3 1,3

+40 1803,6 1,0

-20 1801,4 1,2

+40 1803,4 0,8

-20 1801,4 1,2

+40 1803,2 0,6

-20 1801,5 1,1

+40 1803,5 0,9

-20 1801,3 1,3

+40 1803,2 0,6

-20 1801,4 1,2

+40 1803,3 0,7

-20 1801,3 1,3
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Kültéri vizsgálat, hogy meghatározhassuk a hőmérséklet hatását

2 1
3

4

5

Gauge

 Mérés sorozat 2018 nyár közepén

- Referencia mérés 7:00 órakor (12 °C lég 

hőmérséklet) 

- Mérések 7:30, 13:00 és 16:30-kor

Kék = lég hőmérséklet
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Nyomtáv változás = 1,3 mm [0.05 hüvelyk] (hőtágulás + lehajlás)

T_felső = 42,5°C [108.5°F]

T_alsó = 25,0°C [77.0°F]

Mérési eredmények Müncheni Műszaki Egyetem (csak hőtágulás): 

Nyomtáv változás ~0,9 mm [0.043 hüvelyk] ΔT = 30 K [54°F]

T_levegő = 31,8°C 

[89.2°F] 

napsütéssel

T_levegő = 12°C [54°F]

Referencia

Kültéri teszt, hogy meghatározhassuk a hőmérésklet hatását

Alj lehajlás (hajlás)  = 1,7 mm [0.067 hüvelyk] (hossz

2,40 m [7.87 láb])
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Hosszirányú fáradási vizsgálat sínlekötéssel

 Statikus terhelési teszt:

- 26 kN

 Fáradási teszt:

- 1-16kN

- Frekvencia 4Hz

 Kicsit látszik 1 millió terhelési ciklus 

után

0,8 mm

Kihúzási vizsgálat
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 Statikus terhelés meghatározása a sínszeg egy 5.1 mm-es elhajlásához.

- Terhelési sebesség: 5,1mm/min

- Max. teszt terhelés: 25kN

- Furatátmérő és mélység:  Ø 12 mm / 130mm

Sínszeg oldalirányú ellenállás
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displacement before execution of 

test [mm]

displacement after execution 

of test [mm]

static dynamic static dynamic

rail head, 

horizontal

permanent 0.00 0.30 0.40 0.53

elastic 0.99 0.87 0.85 0.68

rail foot, vertical, 

field side

permanent 0.00 0.33 0.70 0.70

elastic 0.53 0.35 0.32 0.30

rail foot, vertical, 

gauge side

permanent 0.00 0.07 0.05 0.09

elastic 0.38 0.21 0.19 0.13

rail foot, lateral

permanent 0.00 1.14 1.52 1.65

elastic 1.10 0.79 0.72 0.55

Kapcsolószer rendszer vizsgálat nagy tengelyterhelésekkel

 Kapcsolószer: W30HH; 160kN merevség

 Tesztfeltételek:

- Terhelés: 108 kN (Kategória E)

- Frekvencia: 4 Hz

- Szög: 40°, fej csökkenés : X = 75 mm; 3 Milió ciklus

 További 1 millió terhelési ciklus megnövelt környezeti hőmérséklettel (50°C sín hőmérséklet)
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Eltolódás a teszt elvégzése előtt [mm] Eltolódás a teszt elvégzése után [mm]

Sínfej 

vízszintes

statikus dinamikus statikus dinamikus

állandó 0.00 0.30 0.40 0.53

rugalmas 0.99 0.87 0.85 0.68

Síntalp függőleges

állandó 0.00 0.33 0.70 0.70

rugalmas 0.53 0.35 0.32 0.30

Síntalp függőleges

állandó 0.00 0.07 0.05 0.09

rugalmas 0.38 0.21 0.19 0.13

Síntalp oldalkopás

állandó 0.00 1.14 1.52 1.65

rugalmas 1.10 0.79 0.72 0.55
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 Kapcsolószer rendszer KS

 Ismételt terhelési teszt az EN 13481-2 szerint (Kategória E; maximális tervezett tengelyterhelés 350 

kN)

 Teszt terhelések és helyzetek

108 kN /  x = 75 mm  /  α = 40°

Megtervezett polimer alj nagy tengelyterhelésre
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Oldalirányú ellenállás

Követelmény az AREMA-ból: 11,1kN (2500lbf) 

Mérve 0,1 Millió elegytonna után

Vizsgálat laboratóriumi körülmények között

Egyetlen alj tolási teszt eredmények
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Beépítés Amerikában és Európában
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