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Prawidłowo prowadzona dokumentacja spawalnicza 

prowadzona przez spawaczy, odbiorców robót 

spawalniczych oraz jednostki kolejowe jest niezbędnym 

warunkiem w zapewnieniu jakości połączeń spawanych 

w torach 

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

 

 

 

 

 

Procesy spawalnicze wykonywane w nawierzchni torowej 

– SPAWANIE TERMITOWE SZYN, ZGRZEWANIE I 

NAPAWANIE -  wymagają od spawacza, personelu 

nadzorującego prace spawalnicze oraz pracowników 

utrzymujących nawierzchnię kolejową  świadomości 

wykonywanej pracy. 



15-17-05-2013 r. 

3 

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Kształcenie specjalistów w zakresie nadzoru nad 

pracami spawalniczymi ma ogromne znaczenie dla 

jakości wykonywanych robót spawalniczych.  

Warunkiem jest prawidłowe spełnianie swoich funkcji 

przez wszystkich wymienionych specjalistów. 
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Rejestr dzienny  - prowadzony 

przez spawaczy  
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Spawanie rozjazdów 

1. Przygotowanie do spawania rozjazdów należy wykonywać zgodnie  z 

warunkami spawania rozjazdów i skrzyżowań torów zawartych w 

Warunkach technicznych Id 1 oraz niniejszej instrukcji. 

 

2. Przy spawaniu styków w rozjeździe należy upewnić się, czy luzy 

spawalnicze zostały uwzględnione w produkcji rozjazdów zgodnie z 

dokumentacją. 

 

3. Przed spawaniem należy sprawdzić prostopadłość styków początku i końca 

rozjazdu. 

 

4. W celu zapewnienia prawidłowej pracy zwrotnic należy sprawdzić, a w razie 

potrzeby poprawić, położenie iglic względem opornic (naznaczony punkt na 

opornicy). 
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5. Styki wewnętrzne w rozjeździe można spawać przy temperaturze szyny 

wynoszącej min. +5°C.  

 

6. Spawanie zewnętrznych styków rozjazdu z torem bezstykowym należy 

wykonywać  

w temperaturze neutralnej tj. od +15ºC do +30ºC, po dokładnym wyregulowaniu 

rozjazdu w planie i profilu. 

 

7. Spawanie styków rozjazdu należy wykonywać spawając z szynami łączącymi 

kolejno: 

Kierownice (pierwszą leżącą na kierunku zasadniczym). 

Krzyżownice. 

Opornice. 

Iglice. 
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8. Do spawania iglic z szynami łączącymi można przystąpić po 

wystygnięciu złączy spawanych poprzednio i zbadaniu położenia iglic z 

uwzględnieniem 2 mm skurczu spoiny. 

 

9. Po spawaniu, iglice rozjazdu muszą przekładać się lekko, a 

zamknięcia nastawcze działać prawidłowo. Kontrole prawidłowości 

działania należy wykonać wspólnie  

z pracownikiem odpowiedzialnym za właściwe działanie urządzeń 

nastawczych i kontrolnych rozjazdu. 
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                     Można stwierdzić, że procesy 

spawalnicze stosowane w nawierzchni dróg 

kolejowych nawet zautomatyzowane wymagają 

prawidłowego przygotowania przez człowieka 

(przygotowanie torów do spawania), śledzenia tego 

procesu oraz właściwego wykończenia i odbioru 

wykonywanej pracy spawalniczej.  

  Wymaga to stałego podnoszenia 

kwalifikacji i świadomości personelu wykonującego, 

nadzorującego procesy spawalnicze, utrzymującego 

infrastrukturę kolejową oraz zarządzającego w 

zakresie świadomych decyzji. 
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Dziękuję za uwagę 

 

 


