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Cel: 
 

Celem prezentacji jest przedstawienie zagrożeń 

występujących podczas pracy wśród pracowników 

wykonujących spawanie termitowe szyn w torach 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jak również  

na bocznicach kolejowych.  
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Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

 

 

1. Wstęp: 

 

24 września br. minie 87 lat od utworzenia 

przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe  

na zasadach handlowych.  
 

Sytuacja PKP w ciągu minionych lat zmieniała się  

wraz z zachodzącymi w Polsce przemianami 

polityczno-społeczno-gospodarczymi.  
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Praca spawacza 

termitowego należy  

do szczególnie 

odpowiedzialnych  

i niebezpiecznych. 
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2. Co to jest termit ? 
 

Termit to mieszanina 

tlenków żelaza  

i sproszkowanego 
aluminium. 

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Reakcja termitowa 

przebiega niezwykle 

gwałtownie, czego efektem 

jest rozbryzgiwanie się 

płynnego metalu  

we wszystkich kierunkach.  
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Podczas spawania 

spawacz powinien mieć   

odpowiednio nakrytą 

głowę, a do ochrony rąk 

należy używać  

spawalniczych rękawic  

ochronnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Podstawowe wymagania bhp    

    podczas spawania termitowego szyn 

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

 

  

 

Nieszczelne węże spawalnicze 
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Zestaw do spawania 
gazowego 

 

Przewody  do  spawania gazowego  

powinny  różnić się  między sobą 

ściśle określoną barwą: 
 

•  przewody tlenowe  – w kolorze    

   niebieskim,  

•  acetylenowe  – w kolorze   

   czerwonym,  
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4. Charakter i źródła zagrożeń 

 

Zagrożenia związane z pracą  

na torach, a szczególnie  

przy spawaniu termitowym szyn 

mogą występować nagle  

i powodować wypadki. 
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Zagrożenia występujące przy wykonywaniu prac spawalniczych często 

wynikają  z użytkowania  palników gazowych.  Są to m.in.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  zagrożenie poparzeniem,  

•  zagrożenie pożarem  

   lub wybuchem, 

•  szkodliwe działanie dymów     

   spawalniczych, 

•  zagrożenie odpryskami   

   spawalniczymi,  

•  uszkodzenia wzroku i skóry 

 

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 
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w 

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

 

 

 

 

 

   5. Niezbędne wyposażenie spawacza 

 

   Każda grupa spawalnicza powinna być     

   wyposażona w apteczkę pierwszej pomocy   

   oraz odpowiedni sprzęt gaśniczy. 
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Sprzęt gaśniczy 

 

Skutecznymi środkami  

do gaszenia pożarów,  

które powinny znaleźć się 

na wyposażeniu spawaczy  

termitowych są: 
 

♦ gaśnica śniegowa 

♦ hydronetka wodna 

♦ koc gaśniczy 
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6. Wypadek w pracy 

W rozumieniu ustawy wypadkowej wypadkiem  

w pracy jest zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną 

zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą. 

 

Wszystkie wymienione elementy muszą zaistnieć 

jednocześnie, aby zdarzenie któremu uległ pracownik, 

mogło być zakwalifikowane jako wypadek w pracy. 
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6.1. Zapobieganie wypadkom 
 

Przy wykonywaniu spoin termitowych muszą być   

przestrzegane przepisy o zapobieganiu wypadkom,   

a w szczególności przepisy dotyczące: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

•  zasad zapobiegania wypadkom, 

•  szlifowania i używania do  pracy  

   urządzeń  sprawnych pod względem    

   technicznym, 

•  pracy w rejonie torów kolejowych, 

•  spawania i cięcia gazami, 

•  ochrony przeciwpożarowej 
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7. Podsumowanie 
 

Proces spawania termitowego składa się z kilku etapów,  

w których osoby wykonujące czynności  z tym związane 

muszą zwracać szczególną uwagę na własne bezpieczeństwo 

i od początku do końca na prawidłowe:  
 

•  przygotowanie styku, 

•  założenie formy, 

•  ustawienie i napełnienie tygla,  

•  podgrzanie końców szyn, 

•  spawanie, 

•  zdjęcie formy i obróbka spoiny. 
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Dziękuję za uwagę 


