
Wybrane zagadnienia z badań 

laboratoryjnych w Centrum 

Diagnostyki w Warszawie 2013-2016 

Warszawa (Miedzeszyn – Hotel BOSS), 11 - 13 maja 2016 r. 



Plan prezentacji: 

• Przyrząd do kontrolowanego chłodzenia złącza w procesie zgrzewania 
szyn kolejowych gatunku stali R350HT.  

• Spawanie termitowe szyn przejściowych typu 49E1/60E1 metodą 
SoWoS-P/P. 

• Wady spawalnicze wewnętrzne termitowych złączy szynowych; 

 - struktury dendrytyczne, 

 - przyklejenia, 

 - nieosiowe ustawienie form spawalniczych, 

 - pęcherze gazowe. 

• Wady spawalnicze wewnętrzne zgrzewanych złączy szynowych; 

 - struktura hartownicza, przegrzanie szyjki szyny, 

 - struktury martenzytyczne, nieprawidłowy cykl zgrzewania. 
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Głowica do kontrolnego chłodzenia zgrzein szyn gatunku R350HT 

zgrzewarki firmy STRABAG 
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Procedura kontrolowanego chłodzenia: 

- ciśnienie powietrza sprężonego 50 mBar, 

- czas chłodzenia główki szyny kapturem 80 sekund, 

- temperatura główki złącza po zakończeniu chłodzenia 

od 300 0C do 350 0C. 



Wykresy badania rozkładu twardości metodą Vickersa złączy szynowych 

zgrzewanych głowicą AMS100.0.2/350, Schlatter 
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Zgodnie z założeniem 

określonym w normie PN-EN 

14587-2:2009 w pkt. 6.2.4;  

Wartości twardości 10 mm z 

każdej strony od linii wtopienia 

nie powinny przekraczać: 

- maksymalnie 410 HV30,  

- minimalnie 325 HV30. 

- dopuszcza się spadek 

twardości poniżej minimum 

tylko w osi zgrzeiny 
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Szynowe złącza przejściowe 49E1/60E1 spawane termitem, metodą 

SoWoS-P/P 
grudzień 2014 – minimalna wytrzymałość na statyczne zginanie nie jest 

powtarzalna. 
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Szynowe złącza przejściowe 49E1/60E1 spawane termitem, metodą 

SoWoS-P/P 
luty 2015 – powiększenie powierzchni przekroju złącza, minimalna wytrzymałość 

na statyczne zginanie nie jest powtarzalna. 
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Szynowe złącza przejściowe 49E1/60E1 spawane termitem, metodą 

SoWoS-P/P 
marzec 2015 – opracowanie nowej technologii podgrzewania wstępnego końców 

szyn, minimalna wytrzymałość na statyczne zginanie jest powtarzalna. 
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Wynik próby wytrzymałości statycznej przejściowego złącza termitowego 

SoWoS-P/P szyn 49E1/60E1 
marzec 2015 – wyniki prób wytrzymałości statycznej. 
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Nr próbki 
Typy szyn 

 

Gat. 

stali 

szyny 

Siła 

Fmax  

/kN/ 

Strzałka 

ugięcia         

f max 

/mm/ 

P-05.1/15 49E1/60E1 R260 860 10 

P-05.2/15 49E1/60E1 R260 820 7 

P-05.4/15 49E1/60E1 R260 871 8 

P-05.5/15 49E1/60E1 R260 831 8 

P-05.6/15 49E1/60E1 R260 838 11 



Wady spawalnicze  
Struktury dendrytyczne spoin szynowych złączy spawanych termitem. 

Przyczyna – za duża energia cieplna płomienia palnika, za mała 

wysokość palnika i/lub za długi czas podgrzewania wstępnego. 
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Wady spawalnicze  
Przyklejenia stopiwa do materiału podstawowego szynowych złączy 

spawanych termitem. 

Przyczyna – nieprawidłowe podgrzewanie wstępne końców szyn (nie 

wykonanie końcowego „omiatania płomieniem”), przesunięcie osiowe 

form i/lub zbyt mały luz spawalniczy, niska jakość gazów spawalniczych. 
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Wady spawalnicze  
Przyklejenie stopiwa do lewego końca stopki szyny. 

Przyczyna – nieprawidłowe podgrzewanie wstępne końców stopek szyn, 

palnik gazowy ustawiony nieosiowo i/lub niesymetryczny montaż form 

spawalniczych. 
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25 mm 4 mm 

Luz spawalniczy 
Szerokość wtopienia 

stopiwa w stopkę 



Wady spawalnicze  

Przyklejenie stopiwa do prawego końca stopki szyny. 

Przyczyna – niesymetryczny montaż form spawalniczych, stopiwo nie ma 

możliwości prawidłowego wtopienia w materiał podstawowy końca 

szyny. 
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Wady spawalnicze  
Przyklejenia stopiwa do końca stopki szyny. 

Przyczyna – nieprawidłowe podgrzewanie wstępne końców szyn (nie 

wykonanie końcowego „omiatania płomieniem”), palnik gazowy 

ustawiony nieosiowo i/lub zbyt mały luz spawalniczy 
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Wada przyklejenia Prawidłowe wtopienie stopiwa 



Wady spawalnicze – widoczne okiem nieuzbrojonym  
Przyklejenia stopiwa do końca stopki szyny. 

Przyczyna – nieprawidłowe podgrzewanie wstępne końców szyn (nie 

wykonanie końcowego „omiatania płomieniem”), palnik gazowy 

ustawiony nieosiowo i/lub zbyt mały luz spawalniczy 
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Prawidłowe wtopienie 

 stopiwa 



Brak wady spawalniczej  
Wtopienie stopiwa w główkę szyny kolejowej prawidłowe. 

Przyczyna – prawidłowe podgrzewanie wstępne końców szyn, palnik 

gazowy ustawiony osiowo i/lub luz spawalniczy ustawiony zgodnie  

z instrukcją dostawcy procesu spawalniczego. 
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27 mm 24 mm 5 mm 

Powierzchnia toczna szyny 

Luz 

spawalniczy 

Szerokość wtopienia 

w dolnej strefie główki 
Szerokość wtopienia przy 

powierzchni tocznej główki 



 

Wady spawalnicze 
Nieprawidłowy przełom próbki zgrzeiny, który powinien przebiegać w osi 

zgrzeiny, spowodowany miejscową strukturą hartowniczą. 

Przyczyna – przypalenie miejscowe szyjki szyny w miejscu styku z 
elektrodą z powodu niedokładnego oczyszczenia z nagaru i/lub z rdzy 
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Wady spawalnicze 
Miejscowe struktury hartownicze w stopkach zgrzein. 

Przyczyna – nieprawidłowe parametry prądu i/lub za mała siła forsowania 

(docisku) szyn w trakcie zgrzewania oraz formowania wypływki. 
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Wady przełomów, 

miejscowe struktury 

martenzytyczne 



Dziękuje za uwagę 
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