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Trzy rodzaje tygli 

Systemy tyglowe 

 



Tygiel wielokrotnego  

użytku  

Systemy tyglowe 

 

 

zalety: 

- najniższe spośród dostępnych 

wariantów koszty tygla  

w przeliczeniu na spoinę  

 

-  tygiel wielokrotnego użytku 

jest odporny na uszkodzenia 

podczas transportu  

 



System tygla  

wielokrotnego użytku 

 

Systemy tyglowe 

1 tygiel wielokrotny 

2 przedłużka tygla 2920 

3 obejma tygla 29 

4 pokrywa tygla 

5 pasta uszczelniająca 

6 aplikator zatyczki 

7 uchwyt 

8 zatyczka   

9 trójnóg tygla 

 
 



Eurotygiel I 

Systemy tyglowe 

 

zalety:  

- lekki, prosty w użyciu  

- płaszcz stalowy chroni tygiel 

podczas transportu 

- pojemnik blaszany można 

wykorzystać do transportu 

pozostałości po spawaniu  

z miejsca budowy 

- dostarczamy tygle puste lub 

napełnione  



Filtr do Eurotygla I 

Systemy tyglowe 

 

Idealny do stosowania na liniach metra – pozwala  

na redukcję otwartego ognia i ogranicza tworzenie  

się dymu. 



Eurotygiel II 

Systemy tyglowe 

- pojemnik spala się po 

reakcji termitowej 

- Eurotygiel II jest mniej 

odporny na uszkodzenia  

w transporcie i dlatego jest 

dostarczany tylko napełniony. 



 

   1. SmW-F – najstarsza technologia spawania 
THERMIT®  

 

   2. SoWoS – technologia spawania bez nadlewu 

       i bez ingerencji w strefę szyjki szyny  

 

   3. SoW - 5 – najnowsza technologia spawania wg 
normy EN 14730  

    
 

Technologie spawania THERMIT®  

ze standardowym czasem podgrzewania  

Technologie spawania szyn kolejowych 



SmW-F, SoWoS, SoW- 5  

Technologie spawania szyn kolejowych ze standardowym podgrzewaniem 

 

zalety:   

• korzystne cenowo ze względu na małą 

wielkość porcji, jednak wymagają nieco 

większego zużycia gazu do podgrzewania 

wstępnego  

• SoW- 5: jednakowe obejmy form dla 

wszystkich profili 

• SoW-5: uszczelnianie pastą lub piaskiem 

formierskim – do wyboru 

SoW-5 wersja Euro-Tiegel  



Schemat spustu SoW- 5 

Technologie spawania szyn kolejowych 



SmW- F 

Technologie spawania szyn kolejowych 

   

  wlew z bocznego garnka  

spustowego  

  podgrzewanie do ok. 900°C 

(końcówki szyn) 

  technologia spawania korzystna 

cenowo 

 



       Technologia SkV / SkV-Elite jest „najszybszą” 
technologią spawania termitowego. 

 Czas podgrzewania wynosi 1,5 – 2 min.    

 

       Technologia HC – technologia SkV z porcjami  
i dodatkową obróbką cieplną – dla szyn z hartowaną 
główką 

 

       Technologia HPW – przeznaczona dla szyn z 
utwardzaną główką 

 
 

Technologie spawania THERMIT®  
z krótkim czasem podgrzewania  

Technologie spawania szyn kolejowych 

 



 

    

 

SRZ, SRE – technologie spawania 

szyn tramwajowych 

 

 

 

SKS – technologia spawania szyn 

dźwigowych 

Technologie spawania szyn rowkowych  

i dźwigowych   

SRZ, SKS 



Technologie spawania SkV, SkV- Elite i SoW – 5  
uwzględniają również  
spawanie szerokiego  
luzu spawalniczego : 
 
 L 50 (40…50 mm) 
 i 
 L 75 (65…75 mm) 
 
 
  
 
 
 

Technologia spawania SRZ – L75 ma zastosowanie dla szyn 

rowkowych  

Technologie spawania szerokiego luzu 

L50 – L75 



-►  technologie THERMIT® od ponad 90 lat stosowane są  

       z powodzeniem do spawania szyn 

 

-►  szybko i bezpiecznie można spawać ze sobą szyny od różnych 

       producentów, szyny o różnych jakościach i profilach – również 

       przejściówki z szyn rowkowych na kolejowe 

 

-►  dostępne są także technologie spawania termitowego szyn 

       tramwajowych, dźwigowych i szyn przewodzących prąd 

 

-►  spawanie szerokiej szczeliny L50/ L75 i spawanie naprawcze THR 

       poszerzają zakres zastosowań termitowych technologii spawania 

 

-►  prawidłowo wykonana spoina termitowa osiąga z reguły taki sam 

       okres żywotności, jak szyna podstawowa  

Technologie spawania termitowego 



THR –THERMIT® 

technologia naprawy defektów 

w główce szyny  

 



►  defekty w główce szyny z reguły usuwane są poprzez 
      spawanie elektrodą. W tym celu należy zapewnić dobre  
      podgrzewanie spawanego miejsca. Spawacz jest narażony na 
      bezpośrednie działanie wysokiej temperatury i dymu tworzą- 
      cych się podczas spawania  
 

►  zadaniem technologii THR jest wykorzystanie znanej zasady 
     Thermit® dotyczącej napraw defektów w główce szyny 
 

►  szerokie zastosowanie ma przy tym klasyczny sprzęt Thermit®,  
      więc dla firm spawalniczych oznacza to poniesienie tylko 
      nieznacznych kosztów dodatkowych 
 

►  spawacz Thermit ® nie jest narażony na bezpośrednie działanie 
      wysokiej temperatury i dymu. Technologia ta nie jest zależna  
      od sprawności manualnej spawacza     

Cel i zadanie technologii spawania THR 

1. Technologia do naprawy defektów w powierzchni zewnętrznej metodą termitową 

 

THERMIT® Head Repair – THR      16.05.13  



 
 
 
 
 
 
 
 
►  czyste wykonanie cięcia palnikiem wymaga krótkotrwałego 
     podgrzewania główki szyny 
 

►  ciśnienie gazów: propan 1,5 bar / tlen od 4,5 ..5,0 bar 
 

►  końcowym etapem jest kontrola szczelności za pomocą płomienia  
     w celu sprawdzenia, czy defekt szyny został całkowicie usunięty 

Usuwanie defektu powierzchni zewnętrznej 

3. Opracowanie defektu powierzchni zewnętrznej 

 

THERMIT® Head Repair – THR       16.05.13   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• nałożenie form na czystą fugę 

 

• uszczelnienie piaskiem formierskim 

 

• zawieszenie tacek na żużel 
 

 
 

Przygotowanie do spawania THR 

4. Wykonanie spawu THR 

 

 

 

THERMIT® Head Repair – THR      14/02/11  



Wykonanie spoiny THR 

4. Wykonanie spawu THR 

 

Czas podgrzewania: 1,5 min. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• demontaż obejm formy po 03:00 min.  

• po 05:30 min. – usunięcie główki formy 

• obcinanie: po 6:00 min. 
 

Wykonanie spoiny THR 

4. Wykonanie spawu THR 

 

THERMIT® Head Repair – THR      14/02/11  



►  pierwszym etapem jest zlokalizowanie i sprawdzenie wielkości 
     defektu w główce szyny, np. ultrasonografem, oraz sklasyfikowanie go 
 

►  na podstawie oceny umiejscowienia i wielkości defektu należy ustalić, 
      czy technologia THR może być zastosowana  przy naprawie 
 

►  usunięcie defektu przy użyciu cięcia palnikiem 
 

►  szablon tnący nadaje żądaną geometrię fugi (segment okręgu) 
 

►  na przykładzie profilu 60E1 wymiary naprawianego defektu (nowej 
     szyny) nie powinny przekraczać: 

• głębokość:   max. 25 mm (maksymalna głębokość w środku fugi) 

• długość: max. 75 mm (maksymalna długość w wysokości 
powierzchni jezdnej) 

• szerokość fugi odpowiada szerokości główki szyny  

Geometria fugi 

THR 

 

THERMIT® Head Repair – THR      14/02/11  



 

 

 

 

 

 
 

• geometrię fugi oblicza się przy użyciu następującej formuły: 

 

• dzięki temu można korzystać z wcześniejszych pomiarów, niezależnie od rodzaju 

profilu szyny i grupy profilu, a także w przypadku zjeżdżonych szyn  
 

Geometria fugi przy cięciu palnikiem 

3. Opracowanie defektu powierzchni zewnętrznej 

THERMIT® Head Repair – THR      14/02/11  
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• ciśnienie gazów: 1,5 bar / tlen 5,0 bar. 

• czas podgrzewania: 01:30 min. 

• 03:00 min. po spuście: usunąć obejmy form 

• po 05:30 min.: usunięcie główki formy 

• po ok. 6:00 min.: obcinanie 
 

 

Parametry THR przy użyciu palnika  

do podgrzewania SkV 

5. . Czas i parametry 

 

THERMIT® Head Repair – THR      14/02/11  



• porcja:  
 

    7 kg  (do wszystkich jakości szyn) 

oznaczenie porcji, np. „H260 THR-E“ / w Eurotyglu I 
 

• wyposażenie dodatkowe:  
 

    szablon do cięcia z mocowaniem palnika 

obejmy formy THR 

przymiar nastawczy THR 

blacha osłonowa THR 

podwójny pierścień ustalający 

przedłużka rurowa do uniwersalnego mocowania palnika 
 

 

Wyposażenie i materiały THR 

5. THR 
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Przebieg twardości w spoinie THR 

5. Analizy 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Odstęp od środka spoiny w [mm] • Distance from Weld Center in [mm]  

  



 

 

 

 

 

 
 

 
 

Powierzchnia pęknięcia spoiny THR po zginaniu  

5. Analizy 

 

THERMIT® Head Repair – THR      14/02/11  



Przekrój podłużny spoiny THR 

5. Analizy 

 

THERMIT® Head Repair – THR      14/02/11  

Welding number W0651-10 Year 2010 Resolution 

A 130 mm 

B 113 mm 

C 35 mm 

D 27 mm 

E 33 mm  

F 25 mm 

G 35 mm 

H 27 mm 

Welding parameters 

Crucible: EET1 

Preheating time: 1.5 min 

Oxygene pressure: 5.0 bar 

Propane pressure: 1.5 bar 

Burner height: 140 mm 

Superelevation: none 

Note: 

 welding note W0651-10 / sharepoint 



►  technologia jest prosta, bezpieczna i powtarzalna  
  

►  twardość spoiwa jest zależna od składu porcji spawalniczej  

      i dopasowana do jakości szyny podstawowej 
 

►  przebieg twardości w spoinie i skład chemiczny spoiwa odpowiadają 

      standardom spawania termitowego 
 

►  proces THR gwarantuje wystarczające stopienie się stali szynowej  

   podczas procesu spawania i tym samym zapewnia niezawodne 

   połączenie między szyną i stalą termitową  
 

►  spoina THR wykonywana jest tylko na główce szyny, stan naprężeń  

   wzdłużnych szyny nie zmienia się. Problem wyrównania naprężenia 

      nie występuje.    

Właściwości spoiny THR 

 

THR 

THERMIT® Head Repair – THR      14/02/11  



 

 

►  wykształcenie spawaczy: spawacz termitowy otrzymuje krótkie 

      dodatkowe szkolenie na THR  
 

►   technologia THR może być adaptowana dla wszystkich typów 

      palników firmy Elektro-Thermit   
 

►  technologia znajduje zastosowanie dla wszystkich dostępnych 

      profili szyn kolejowych 
 

►  spawane mogą być zarówno nowe szyny, jak i zużyte 
 

►  spoina THR nie posiada nadlewu w strefie szyjki i stopki szyny; 

     dzięki temu może być wykonywana nad podkładem   

 

 
 

 

Zalety technologii THR 

THR 

THERMIT® Head Repair – THR      14/02/11  

 



► technologia THR jest dobrą i bezpieczną alternatywą 

    do napawania przy pomocy elektrody 
 

►  technologia THR może być wprowadzona tanio  

     i szybko przez wszystkie jednostki spawające 

     termitowo 
  

►  wysoka jakość spoiny jest zagwarantowana tylko 

     wówczas, gdy przestrzegane są wytyczne z instrukcji 

     pracy. Sprawność manualna spawacza nie odgrywa 

     przy tym decydującej roli  

 

 

Zalety technologii THR 



 

  

Serdecznie Państwu dziękujemy 

za zainteresowanie i uwagę! 


