
Svetsning av skenor 

I. Thermitsvetsning 

En rälsskarv, hopfogad på det gamla sättet med 

skarvjärn, utgör alltid en svag punkt på ett i öv

rigt bra spår. Visserligen hålla skarvjärnen ihop 

skenorna på ett fullt betryggande sätt, men när 

det gäller att få en skenskarv, som tillåter en ab~o

lut jämn gång, fyller skarvjärnsmetoden inte måt

tet. Förr eller senare, beroende på slitaget, uppstår 

nämligen vid skarvstället en svacka, och varje 

gång ett vagnshjul passerar ett sådant ställe, upp

står ett mer eller mindre starkt slag, som är 

skadligt både för vagnar, skena och beläggning 

samt obehagligt för passagerarna. Så småningom 

blir skarven på detta sätt nedstukad, och det blir 
nödvändigt att byta ut rälen långt innan spåret i 

övrigt är utslitet. 

För att komma ifrån de olägenheter, som den

na hopfogningsmetod innebär, har man, där så 

kan ske, övergått till att svetsa skarvarna. Det 

kostar visserligen en slant mera, men sett på 

längre sikt är det väl använda pengar genom att 

underhållet minskar. Tyvärr kan emellertid 

svetsningsmetoden inte lika enkelt användas för 

alla slag av räls utan man måste nog J. skilja mel

lan vignolspär (förorterna) och rännskensspår 
(innerstaden) . 

Som bekant utvidgar sig järn vid värme och 

krymper vid köld. Det betyder, att mellan räls

ändarna måste finnas ett spelrum, som tillåter 

rälsen att röra sig alltefter temperaturen. Om 

man på en vignolräls, som ju ligger tämligen 

fritt på marken, skulle svetsa skarvarna, skulle 

man därigenom ta bort detta spelrum. Det skulle 

vid hög temperatur uppstå så stora tryckspännin

gar och vid låg temperatur så stora dragspän

ningar - av dessa äro tryckspänningarna de far

ligaste, då de kunna giva upphov till s. k. sol

kurvor - att det föreligger risk för att spåren 

förskjutas, om ej särskilda åtgärder vidtagas. 

Har man väl gjort det, är dock risken eliminerad. 

Hittills ha vi dock inte brukat svetsa vignol räls 
i längre sträckor. 

Rännskenorna däremot äro på tre sidor in

bäddade i en gatubeläggning och ha alltså ingen 

möjlighet att sprätta iväg åt något håll. Här kun

na därför skarvarna svetsas utan sådana risker, 

som man måste ta hänsyn till, när det gäller vig~ 

nolräls, och här är svetsningsmefoden så mycket 

mera kärkommen som ju osvetsade skarvar på 

rännskenor ha till följd, att den omgivande dyr

bara gatubeläggningen ofta måste repareras. När 

vi vid SS tala om svetsning av skenor, är det där

för gatuspåren eller rännskenorna vi närmast 

tänka på. 

SS använder två metoder för svetsning av 
skenskarvar. Den ena är thermitsvets'ning och 

den andra gassvetsning. Eftersom thermitsvets

ning är den äldsta metoden, skall här först läm

nas en kort redogörel~e för vad den innebär. I ett 

kommande nummer skall gasvetsningen presen~ 

teras. 

Thermitsvetsning~,n eller som den också kallas 

aluminotermisk svetsning leder sitt ursprung 

från en upptäckt, som gjordes för över 100 åt se

dan beträffande aluminiumpulvers förhållande 
till metalloxider, . speciellt då järnoxid (»rost»). 

Först vid sekelskiftet fingo emellertid dessa rön 

sin viktiga tillämpning för svetsningsarbeten av 

detta slag. 
Om man blandar aluminiumpulver med järn

oxidpulver i viss · proportion och antänder bland

ningen, inträffar en, man skulle vilja säga dra

matisk kemisk reaktion. På ett ögonblick är hela 

pulvermassan antänd och brinner ner på några 

sekunder, varvid ett intensivt ljus och en värme 

på ca 3000° C utvecklas. Kemiskt sett inträffar 

den enkla men betydelsefulla saken, att aluminiu

met stjäl syret ur järnoxidföreningen och slår 

sig ihop med detta syre till aluminiumoxid, var

vid järnet frigöres och av hettan blir lättflytaride. 

För dem som äro bevandrade i kemi kan reaktio

nen med formler skildras på följande sätt: 

Fe20 s + 2 Al = Al20 s + 2 Fe. 

Hur denna kemiska process utnyttjas skall nu 

visas i en serie bilder. 
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De skenor, SOIlL SIUll! svetsas, ligger utlagda i. 

rad. En klämapparat har spönts fast över slwr
'iJeu, som slwll s'uctsa,I', och just 'NU är man ,i färd 
med att hyvla ett rent och blankt s pelntnt 1nellan 
sl?c1/ändarna med hjälp aven särskild hävstångs
hyvel. Längst t. v. s/lymtar tZJc! g;astuber. Den 
stora, stående -innehåller propan och den 1'H..indre, 
som l-igger, syrgas. Före k6get anvCinde man 
bensin till förvärmnin.g av s!wrvarna, men »var 
taga b1'ödi ö!?nen» Ull ? Därför har man övergått 
rill propan, som drYRas 'lit m ed syrga,l. 

Jled hjiilp m' t riikll bli och kilar pallas skel/an 
opp från gatan i rakt och riktigt läge . Linjalen 
kontrollerar. M ellan skcnäl1da'ma s/~)l lnta r etf 

mellanlägg, det s. k. su'etsblcc/~et av stål. Dess 
/lppgift fral'ngår a'z' följande: 

Den thermitskan/. som här IW1nmer till, 
består egen.tligen av luå helt olika skarvar. 
Dl't s'mälta järn., som 'vid svctsningsproeessen 
strömmar ur degeln, riicker prais till att svetsa 
samman skenans fot och liv. Smiiltal'/s övre yta 
stannar alltså vid skcnhwuudels undersida. Hur 
svetsas då sken hllvudet samn'/an.? - Jo, då jiir
r~et ru'n.nit ned, iir hela sl;:arven storlet upphettad 
och stålet mjukt. Med til/hjiilp av W.imapparaten 
pussas v'id en viss tidpunkt sf;:e'nändarna hllsa'm
man.s, oeh därvid ingår s/~enh/wltdena tack vare 
det inlagda stålblecket en fast förening, en s. k. 
stll'l'nslwrv. Skenans fot och liv är sålunda SOIil

1'IWNsmölta och skenhllvudcn.a sa1'I11J1allpressadc. 

C·tskjntande delar av b!ecb' t lIIi'jslas bort. 

För att få smällan piaceru(/ diirl'llon. 'vill ha 
den, O1l/.gc'r m,an töre s'uetsningen slle'l'/.skar'iJC n 
med en form. Den best/ir aD f'ud plåthalvoy, som 
på insidan äro k/ödda 11H!d lä'lII,phg lera, Leran är 
h.aJvfuktig för att den skall Ml/a forn/en, och un
der arbetet sk'Vddas den tör solljus. 
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Här ha z;i k01'/'Imit ett slcg längre/: procedu
ren. Formen har försetts n/ed en k lä'/'l'l1na, som 
håller ihop de båda harvarna, och brännaren till 
förvärtnnillgen (det perforerade stycket över ler
formen.) har l~Oln17;it på sin plats. 

For'men har täcids av ett lock, och tut är det
hela klart för /ör7.-'ärmn.ing, Propangasen ledes 
gena/n det grö'vre röret upp i förvänn:lI'en och 
därifrån n cd i formen. På v ägen mellan fört/är
n/aren och forme/l. tillsättes syrgas gel/om det 
smala rö.,.ct. Ge/lom de1'lJ-la blandning kan man 
erhålla en teliljlJeratll'r inne i /ormen, som är lika 
hög som då man wnder fredstid använde bensi,/. 
F örvärmn'ingcJl påg&r, tills skar'llen är körsbär.1

röd - l'ikso'ln 'vid alla /Irocesser, när det gäller 
järn, säger färgen allt om den rätta tidpunkten. 
J regel brulwr förvärmningen ta ca 20 111h'L 

och .. " .. "" 

, . . . . . . . .. under tiden gö-res sjärva degeln 
hlar. Pu/z'ret, »rost och aluJ'ltinium» förenklat 
'uttryckt, hälles lIed i degeln, 'liars botten är till
täppt med ('/I, taN. Degeln är som synes invändigt 
klädd, och det iiI' med etf särskilt eldfast mate
rial. 

"VI(, har uppvär'J11.ningen nått den. kritiska p'un/?
tell. Skar'(/c1't ly:;er som ett moget körsbär, och 
1'tlt är det klart till hnvuddrabbning. Degeln, som 
försetts 1ned lock, !öl'esin över ,formhålet. htlop
pet tör uppuärmning'slågan har täppts till med 
lera. En Jnagnesimntändsticka stoppas ne1' i 
pulvret . , .. . . ",. 
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· .. .. . .... och nu är det full fTr i degeln. Det 
spralwr och lyser som ett galafyrverkeri, och då 
stunden är inn e, petas bottentappen upp och jär
net rusar l1er i formen. 

H är har degeln avlägsnats och vi se den glö
dande massan i form en. Överst ligger ett lager 
av alumini1l1noxid. 

Xll är det späJ!Jwnde att se, om skart/en har bli
,lit fin. 111ed spett br')'tas formhalvorna loss 
och ... 



..... . ... . .. se, den var fin! Anl11t ligger här 
cn del slagg l<Val' i själva sl?enrännan och ett par 
svetspärlor, men dessa icke önskvärda element av 
lägsnas enkelt genom borthuggning och . . ... . 

. . . . . . . . .. sedan i detta fall 93I2 Agren och 
9325 Eriksson gY'lnnastiserat ett slag med ske1'l
filen både på löp'Jltan och rännans insida, så f öre
ligger snart sltttresultatet ... .. .... . 

.. . . .. . . .. och det ter sig på detta sätt. Ja , så 
går det till att svetsa m ed thermit. 

Nästa gång skall 11 i som sagt få se hur lilan 
gassvetsar. 

E. D . 


