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WPROWADZENIE 
 

Spawanie termitowe w torach i rozjazdach jako ważny i nieodłączny 

element  łączenia szyn przy budowie i utrzymaniu torowiska. 

       

Reakcja termitowa :     

      tlenki żelaza + aluminium → żelazo + tlenek aluminium + ciepło 

 

METODA SoWoS JAKO METODA PODSTAWOWA STOSOWANA 

PRZY SPAWANIU NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ PKP PLK S. A. 

 

DOSTAWCY MATERIAŁÓW SPAWALNICZYCH: 

- ELEKTRO-THERMIT , 

- RAILTECH-PLÖTZ. 
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   OPERACJE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO SoWoS: 

      - ustawienie końców szyn, 

      - założenie form i ich uszczelnienie, 

      - wstępne podgrzewanie / palnik 32 – otworowy/: 

             -- ciśnienie O2  -  0,30 MPa,  

             -- ciśnienie C3H8  -  0,15 Mpa, 

             -- czas grzania 49E1 6÷7 min, 60E1 7÷8 min,                               

      - reakcja termitowa i kontrolowany spust, 

      - obróbka wstępna i końcowa /szlifowanie/. 

 

    CECHA CHARAKTERYSTYCZNA:  

     - konieczność podgrzewania końców szyn do temperatury   

       1000°C, 

     - ocena stopnia nagrzania : wzrokowa 

       /należy określić kolor na podstawie barwy żarzenia/. 

        

       OCENA SUBIEKTYWNA !!! 
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Subiektywna ocena stopnia nagrzania końców szyn oraz 

nieprawidłowe parametry podgrzewania prowadzą do: 

- niedogrzania końców szyn, 

- przegrzania końców szyn, 

- nadtopienia końców szyn, 

- nadtopienia form co prowadzi do zmiany kształtu nadlewu. 

 

Wady powstałe w wyniku nieprawidłowego podgrzewania końców 

szyn kwalifikują złącze do wycięcia. 

 

Negatywna ocena złącza może nastąpić w czasie:                             

- wstępnych oględzin zewnętrznych – zmiana kształtu nadlewu, 

- badań defektoskopowych – wady wewnętrzne. 
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Metoda SoWoS – prawidłowe 

grzanie, forma bez uszkodzeń 

termicznych, spoina dobra. 

Metoda SoWoS – 

nieprawidłowe grzanie, forma 

wytopiona, zmiana kształtu 

nadlewu, spoina do wycięcia. 

Metoda SoWoS – 

nieprawidłowe grzanie, 

forma przegrzana, ocena 

spoiny po oględzinach 

zewnętrznych. 

Wady podgrzewania metoda SoWoS – wygląd form 
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Wady podgrzewania metoda SoWoS – wygląd form. 

Metoda SoWoS – nieprawidłowe grzanie, forma wytopiona, zmiana kształtu nadlewu, spoina do wycięcia. 
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Wady podgrzewania metoda SoWoS – wygląd przełomu oraz 

nadlewu formy.  

Nieprawidłowe podgrzewanie: przyklejenie. Nieprawidłowe podgrzewanie – 

wytopienie szyjki i stopy szyny. 

Zmiana kształtu nadlewu – spoina do wycięcia. Zmiana kształtu nadlewu – spoina do 

wycięcia. 
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PROCES SPAWANIA TERMITOWEGO SZYN METODĄ SkV: 

 

    Operacje procesu technologicznego takie same jak w procesie  

    spawania SoWoS. 

    Parametry podgrzewania inne niż w metodzie SoWoS /palnik  

    32 – otworowy/: 

     - czas podgrzewania    1÷2 min, 

     - ciśnienie O2                0,50 MPa, 

     - ciśnienie C3H8                  0,15 MPa. 

    Cecha charakterystyczna: 

     - podgrzewanie ma na celu przede wszystkim usunięcie    

       wilgoci. 
     

    SPAWACZ NIE MUSI OCENIAĆ  

  STOPNIA NAGRZANIA KOŃCÓW  

  SZYN !!! 
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Oznaczenia mieszanek termitowych SkV produkowane przez firmę 

ELEKTRO-THERMIT: 

- typ szyny, 

- jakości porcji termitowej /wytrzymałość na rozciąganie/,  

- metoda spawania.  

Na przykład: 

         

             60                                - szyna 60E1 

             90                                - jakość Z90 

        SkV-Elite                          - metoda SkV tygiel wielokrotny 

 

Przy stosowaniu eurotygla wymagane jest użycia porcji z 

dodatkowym oznaczeniem „E”.  

  

              60                                - szyna 60E1                                  

              90                                - jakość Z90 

       SkV-Elite-E                        - metoda SkV eurotygiel 
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                                                 Przykład etykiety porcji SkV dla szyny 49E1 
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Porcja termitowa i forma SkV dla szyny 54E2  
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Palnik SkV i komplet form do metody SkV dla szyny 60E1 
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Oznaczenia mieszanek termitowych PLA produkowane przez firmę 

RAILTECH /krótki czas podgrzewania, szyna 60E1, komplet form/: 

 

 



15-17-05-2013 r. 

8 

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

SPAWANIE TERMITOWE METODĄ SkV.                                                                                 

POSTĘP W SPAWALNICTWIE NAWIERZCHNIOWYM W PKP PLK S. A. 

Oznaczenia mieszanek termitowych produkowanych przez firmę 

RAILTECH PLÖTZ.  

- podstawowy typ szyny i metoda spawania /49 S/, 

- oznaczenie stali szynowej /R260/, 

- inne typy szyn, przy których stosuje się daną mieszankę. 
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Mieszanka termitowa SkV dla szyny 54 E1 



15-17-05-2013 r. 

9 

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

SPAWANIE TERMITOWE METODĄ SkV.                                                                                 

POSTĘP W SPAWALNICTWIE NAWIERZCHNIOWYM W PKP PLK S. A. 

Mieszanka termitowa SkV dla szyny 60 E1 

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

SPAWANIE TERMITOWE METODĄ SkV.                                                                                 

POSTĘP W SPAWALNICTWIE NAWIERZCHNIOWYM W PKP PLK S. A. 

● Obróbka ostateczna jest prowadzona według zasad ogólnie 

   obowiązujących.   

● Tolerancja szlifowania ostatecznego wynosi odpowiednio: 

   - płaszczyzna pionowa: wypukłość - Λ 0,30 mm 

                                            wklęsłość  - V 0,10 mm 

   - płaszczyzna pozioma: wypukłość - < 0,00 mm 

                                            wklęsłość  - > 0,30 mm 

 ● Pomiary geometrii wykonanych złączy dokonuje się zgodnie z za- 

    pisami Instrukcji Id – 5. 

 ● Badania nieniszczące złączy spawanych przeprowadza się zgod- 

    nie z zapisami Instrukcji Id – 5. 
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PODSUMOWANIE: 

 

● Rozwój sieci szybkich połączeń kolejowych wywiera wpływ na procesy   

   spawalnicze stosowane przy łączeniu szyn. Spawanie termitowe jest 

   metodą łączenia szyn, która miała, ma i powinna mieć szerokie za- 

   stosowanie. 

 

● Pod koniec lat 70-tych XX-ego wieku firma ElektroThermit wprowadziła 

   technologię SkV, która z czasem stała się standardową metod spawania 

   szyn na sieci Deutsche Bundesbahn. 

 

● Wprowadzenie w latach 90-tych XX-ego wieku na sieci PKP metody 

   SoWoS było podyktowane koniecznością poprawy jakości wykonywa- 

   nych złączy spawanych termitem. 
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● Decyzja ta miała być pierwszym krokiem na drodze prowadzącej do zasto- 

   sowania najnowszych technologii spawalnictwa nawierzchniowego. 

   Wprowadzenie zmodyfikowanej metody spawania SoWoS z podgrzewa-  

   niem palnikiem SkV jest na to dowodem.  

 

● Rozwój technologii spawania szyn prowadzi do maksymalnego ograni- 

   czenia czynności wykonywanych przez spawaczy. 

 

● Spawanie termitowe szyn ze skróconym czasem podgrzewania ogranicza 

   do minimum wpływ czynnika ludzkiego na jakość wykonywanego złącza. 

   Ocena wzrokowa stopnia nagrzania szyn jest wyeliminowana. Spawacz  

   ma wpływ na obiektywne parametry procesu spawania (luz, wznios, 

   ciśnienia gazów, czas podgrzewania /osuszenia/, czas obróbki), które  

   kontroluje za pomocą przyrządów pomiarowych.  
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● Ograniczenie wpływu czynnika ludzkiego na jakość wykonywanych spoin 

   sprawia, że spawanie termitowe szyn metodami ze skróconym czasem 

   podgrzewaniem /SkV/ jest procesem alternatywnym do procesu łączenia 

   szyn za pomocą zgrzewania elektrycznego doczołowego z wyiskrzaniem 

   ciągłym. Jest to argument przemawiający za szerokim stosowaniem tychże 

   metod. 

 

● Przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć z zakresu spawania termitowego 

   szyn, kryterium prędkości nie powinno mieć żadnego wpływu  na wybór 

   spawalniczych metod nawierzchniowych (dotyczy to wyboru pomiędzy  

   spawaniem termitowym SkV a zgrzewaniem elektrycznym doczołowym z  

   wyiskrzaniem ciągłym). Wskaźniki wytrzymałościowe dla obydwu sposo- 

   bów łączenia szyn są porównywalne. 

 

● Wszelkie ograniczenia stosowania spawania termitowego szyn powinny 

   dotyczyć metody SoWoS. 

  

 

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

SPAWANIE TERMITOWE METODĄ SkV.                                                                                 

POSTĘP W SPAWALNICTWIE NAWIERZCHNIOWYM W PKP PLK S. A. 

● Wdrażanie nowych metod spawalniczych wiąże się nieodłącznie z 

   przestrzeganiem formalnych wymogów: 

    - uzyskanie stosownych dopuszczeń,  

    - szkolenie spawaczy i personelu nadzoru, 

    - zmiana materiałów i osprzętu spawalniczego. 

 

● Firmy wykonawcze powinny szkolić pracowników w zakresie spawania 

   termitowego szyn metodami ze skróconym czasem podgrzewania, 

   wykonać stosowne badania i następnie występować do PKP PLK S. A. 

   o uzyskanie świadectw uprawniających do wykonywania robót. 
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Dziękuję za uwagę 


