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STRESZCZENIE: Referat przedstawia projekt warunków technicznych wykonania i odbioru 

złączy szynowych spawanych łukiem elektrycznym elektrodami zasadowymi. Przedstawiono 

możliwości zastosowania metody, proces technologiczny oraz parametry i warunki 

odbiorowe.  

 

 

WSTĘP 

 Połączenia szyn kolejowych aby spełniały założone przez konstruktora nawierzchni 

własności wytrzymałościowe, zarówno statyczne jak i dynamiczne, niezależnie od techniki 

łączenia muszą być wykonane precyzyjnie bez odstępstw od przyjętej technologii. 

Doświadczenia eksploatacyjne połączeń wykonanych technikami spawalniczymi skłaniają 

technologów do tworzenia procesów ograniczających zawodny wpływ czynnika ludzkiego w 

tym procesie (automatyzacja procesu zgrzewania, stosowanie tygli jednorazowego użycia i 

tulejek samospustowych oraz metody SkV w spawaniu termitowym). Spawanie szyn 

kolejowych łukiem elektrycznym to technika, gdzie rola spawacza w wykonanej pracy jest 

jednak dominująca. Wymagana jest nie tylko rzetelność w przestrzeganiu parametrów procesu 

spawania ale również profesjonalne, precyzyjne prowadzenie elektrody oraz dokładne 

usuwanie żużla z powierzchni zakończonych ściegów, tak by wykonane połączenie stanowiło 

jednolitą ciągłość między łączonymi szynami. 

 

I. Wyrób „ Złącze szynowe spawane łukiem elektrycznym” jest wyrobem 

wykonywanym zgodnie z następującymi wymaganiami technicznymi: 

 

1. Instrukcja spawania szyn termitem – Id – 5  /D-7/ wg Uchwały nr 90 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10.03 2005 roku. 

2. Wytyczne kontroli wykonania i odbioru złączy szynowych spawanych termitem wg 

KD2 – 513-3/98. 

3. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych – Id – 1  /D-1/ wg 

Uchwały nr 173 Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z dnia 18.05.2005 roku. 

4. WTWiO-ILK3a-5130/02/05 PKP PLK S.A. „Warunki techniczne wykonania i odbioru  

    zregenerowanych przez napawanie łukowe elementów nawierzchni kolejowej”. 

5. PN-EN 756:1999 „ Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania 

                                                 

 inż. EWE Marek Kuźniak – starszy  inspektor nadzoru spawalniczego PKP PLK S.A. Centrum Diagnostyki w 

Warszawie 



 

6. Dz.U. nr 40/2000 poz. 470  „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 

2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych”. 

7. PN-84/H-93421 „Szyny kolejowe normalnotorowe”. 

 

II. Zakres stosowania złącza szynowego spawanego łukiem elektrycznym 

 

 Złącza szynowe spawane łukiem elektrycznym elektrodą zasadową stosuje się w 

szynach nowych i starych użytecznych typu 60 o profilu E1 i typu 49 o profilu E1 ze stali 

gatunków R260 i R350HT wg PN – EN 13674 – 1:2006 oraz typu UIC60, S49 i S42 ze stali 

St70P. St72P, St90PA i 900A surowej i obrabianej cieplnie.  

 W torach kolejowych – za wyjątkiem torów szlakowych i torów głównych 

zasadniczych: 

- spawanie szyn w torach bezstykowych, 

- spawanie szyn w torach klasycznych, 

- spawanie szyn w rozjazdach, 

- spawanie złączy izolowanych klejono – sprężonych z szynami, 

- naprawa pękniętych szyn; 

 W torach tramwajowych. 

 

Długość wstawek należy tak dobrać, żeby spoiny wypadły w środku pola między 

podkładami a ich długość była zgodna z Id-1. 

 

 III. Materiały dodatkowe: elektrody otulone zasadowe. 

 

Materiały spawalnicze muszą posiadać atest producenta, który wykonawca robót 

dostarcza zamawiającemu. 

Elektrody bezpośrednio przed użyciem muszą być całkowicie suche. Należy je suszyć  

w temperaturach i czasie zalecanym przez producenta. Elektrody przeznaczone do spawania 

w danym dniu należy po wysuszeniu przechowywać w odpowiednio podgrzewanym 

pojemniku lub szczelnym termosie i zużyć w ciągu 8 godzin. Nie wolno suszyć elektrod 

więcej niż trzykrotnie. 

Elektrody uszkodzone oraz nie posiadające oznaczeń i ważnego atestu producenta nie mogą 

być stosowane do spawania. 

 

IV. Warunki atmosferyczne 
 

Spawanie łukiem elektrycznym wolno przeprowadzać przy minimalnej temperaturze 

szyny +5°C. Podczas procesu spawania w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 

(prędkość wiatru powyżej 2 m/s) należy używać osłon przeciwwiatrowych. Zabrania się 

spawać w czasie padającego deszczu lub śniegu. 

 

V. Kwalifikacje spawaczy.  
 

Prace przy spawaniu łukiem elektrycznym szyn mogą wykonywać wyłącznie 

wykwalifikowani spawacze posiadający aktualne zaświadczenie uprawniające do 

wykonywania  określonych prac spawalniczych w torach PKP PLK S.A. wydane przez 

Centrum Diagnostyki  – Wydział Spawalnictwa, Odbiorów  i Badań Nawierzchni Kolejowej 

w Warszawie oraz nadany przez tę jednostkę numer identyfikacyjny, np. E 001. 

 



 

VI. Wyposażenie grupy regeneracyjnej.  

 

Podstawowe wyposażenie grupy regeneracyjnej obejmuje: 

1. Agregat prądotwórczy o mocy min. 15 kVA. 

2.  Zestaw sprzętu spawalniczego niezbędnego do spawania ręcznego elektrodą otuloną. 

4. Szlifierki: do szyn, szlifierka kątowa. 

3. Osprzęt do podgrzewania wstępnego. 

5.  Suszarkę do suszenia elektrod oraz podgrzewany pojemnik lub szczelny termos 

      na elektrody. 

6.  Szczotkę drucianą, młotek, młotek spawalniczy, przecinak kowalski, kliny stalowe. 

7.  Osłony przeciwwiatrowe, przeciwdeszczowe. 

8.  Komplet znaczników do trwałego oznakowania zregenerowanego elementu numerem 

     spawacza i datą wykonania. 

9.   Liniały pomiarowe proste 1000 mm. 

10.  Lupę o (3 – 5) krotnym powiększeniu. 

11.  Urządzenia do szybkiego pomiaru temperatury szyny o odpowiednim zakresie,  

        np. termometry elektroniczne, pirometry. 

12. Szczelinomierz 0 – 1 mm. 

13. Zestaw nakładek do formowania spoin. 

 

 VII. Technologia spawania szyn łukiem elektrycznym. 

 

1. przygotowanie powierzchni szyn do spawania, 

2. ustawienie styku szyn do spawania, 

3. przygotowanie dodatkowych materiałów spawalniczych, 

4. podgrzewanie końców szyn do określonej temp. i jej utrzymywanie przez cały proces 

spawania, 

5. spawanie szyn, 

6. wyżarzanie odprężające, 

7. szlifowanie zgrubne, 

8. szlifowanie ostateczne, 

9. końcowy odbiór spoiny; 

 

Ad. 1 Przygotowanie powierzchni szyn do spawania 

- zluzować śruby stopowe lub usunąć przytwierdzenia sprężyste co najmniej na trzech 

kolejnych podkładach po obu stronach styku, 

- usunąć tłuczeń pod stykiem w ilości umożliwiającej niezakłóconą pracę, 

- oczyścić powierzchnie czołowe i boczne z rdzy, farby, smarów i brudów na długości 

ok. 100 mm po obu stronach styku, oraz na strefie pomiarowej, 

- sprawdzić prostopadłość powierzchni czołowej do podłużnej osi szyny, max. odchyłka 

0,6 mm. 

 

Ad. 2  Ustawienie styku szyn do spawania 

Schemat ustawienia prostoliniowości złącza w płaszczyźnie pionowej - 2Δf = 3,4 – 4,0 mm 

L – luz spawalniczy 15  – 18 mm 
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Schemat ustawienia prostoliniowości złącza w płaszczyźnie poziomej 
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Ad.3  Przygotowanie dodatkowych materiałów spawalniczych 

Sprawdzenie atestu producentów elektrod 

- suszenie elektrod, 

- sprawdzenie stanu nakładek (podkładek), 

 

Ad. 4  Podgrzewanie końców szyn 

 

Podgrzewanie wstępne:  

                    - 350˚C - 380˚C dla stali: R260, R350HT, St90PA, 900A,  

                    - 300˚C - 350˚C dla stali: St70P, St72P, R220 

na długości 100 mm po obu stronach spoiny na całym przekroju szyny. 

Utrzymywanie wymienionych temperatur przez cały proces spawania. 

 

Ad. 5  Spawanie szyn 

 

 Proces spawania wykonuje się kładąc ściegi w określonej kolejności. Przy spawaniu 

stosuje się specjalne nakładki (podkładki) do formowania spoin miedziane lub ceramiczne. 

Spawanie zaczyna się od stopki szyny kładąc 3 ściegi. 
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Niedopuszczalne jest podtopienie. Podkładkę usuwa się a spoinę sprawdza za pomocą 

lusterka. W przypadku stwierdzenia karbów, wad wiązania lub śladów wtrąceń miedzi należy 

wyciąć nałożone ściegi i rozpocząć spawanie od nowa. 

 

Spawanie szyjki szyny wykonuje się prowadząc elektrodę pionową ruchem okrężnym w 

szczelinie miedzy szynami w górę formując spoinę przy użyciu specjalnych łubek 

miedzianych lub ceramicznych (nakładek). 
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Spawanie główki szyny wykonuje się przy pomocy 3 ściegów. W ⅓ wysokości główki należy 

przerwać spawanie na kilka minut aby nie dopuścić do wyżarzania się spawu. Od ⅔ 

wysokości główki należy ułożyć warstwę powierzchniową spoiny z twardszego materiału. 
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Nałożone warstwy powinny o około 2 mm przewyższać wymiary na główce szyny. Naddatek 

ten jest konieczny do celów szlifierskich.  

 

Ad. 6  Wyżarzanie odprężające 

 

Następuje poprzez podgrzanie szyny do temp. 100˚C, na długości 1 m z obu stron 

spoiny na całym przekroju szyny. 

 

Ad. 7  Szlifowanie zgrubne 

 

 Szlifowanie zgrubne – pozostawienie warstwy grubości 0,5 – 1 mm nie naruszając 

materiału rodzimego. 

 

Ad. 8  Szlifowanie ostateczne 

 

 Należy wykonywać po całkowitym ostygnięciu spoiny, wyjęciu klinów i 

przytwierdzeniu szyny do podkładów. Pomiary powinny odpowiadać parametrom podanym w 

Tab. 1 oraz Tab. 2. 

 
Tabela 1 

Dopuszczalne odchyłki prostoliniowości pionowej. 

Lp. 

Rodzaj wady 

i jej 

klasyfikacja 

Odchyłki wymiaru   f  [mm] 

Tory główne  Tory pozostałe 

V>160 km/h V160 km/h   

wypukłość wklęsłość wypukłość wklęsłość wypukłość wklęsłość 

1. Brak wady f  0,2 f  0,2  f  0,3 f  0,2 f  0,5 f  0,5 

2. 

Wada 

wymaga 

naprawy 
0,2 <f  0,4 0,2<f 0,4 

0,3 <f  

0,5 
0,2<f 0,5 

0,5<f 

0,8 

0,5<f 

0,8 

3. 

Wada 

wymaga 

wycięcia 
f > 0,4 f > 0,4 f > 0,5 f > 0,5 f > 0,8 f > 0,8 

 

 

 



 

Tabela 2 

Dopuszczalne odchyłki prostoliniowości poziomej. 

Lp. 

Rodzaj wady 

i jej 

klasyfikacja 

Odchyłki wymiaru  f  [mm] 

 

Tory główne  

 

Tory pozostałe 

wypukłość wklęsłość wypukłość wklęsłość 

1. Brak wady  f    0,2  f  =  0,0 f   0,5  f    0,5 

2. 
Wada wymaga 

naprawy 
0,2 <  f  0,6 0,0 <  f   0,3 0,5 <  f   0,8 0,5 <  f   0,8 

3. 
Wada wymaga 

wycięcia 
 f  > 0,6  f  > 0,3  f  > 0,8  f  > 0,8 

 

 

Ad. 9  Końcowy odbiór spoiny 

Odbiór spoiny 

1) Oględziny wstępne: 

 Odległość wykonanej spoiny od złącza spawanego, zgrzewanego albo złącza 

łubkowego powinna być zgodna z Id1. 

 Powierzchnia toczna i powierzchnie boczne główki szyny w strefie spoiny muszą być 

oszlifowane do profilu szyny. 

 Złącze musi być trwale oznakowane (odcisk stempla) znakiem spawacza oraz datą 

wykonania (miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku) w odległości  

200 mm od osi spoiny na zewnętrznej powierzchni bocznej główki szyny. 

2) Oględziny szczegółowe. 

 Spoina elektryczna powinna tworzyć jednolite połączenie spawanych końców szyn. 

 Brak wtopienia, braki metalu w spoinie w obrębie stopki i szyjki, oraz pęknięcia idące 

w głąb spoiny są wadami dyskwalifikującymi połączenie. 

 Pory i pęcherze wychodzące na zewnątrz spoiny, wtrącenia  żużlowe są wadami 

dyskwalifikującymi spoinę, jeżeli: 

- w obszarze nadlewu wchodzą w przekrój szyny    i ich    głębokość   

jest większa    niż 3 mm, 

- ich całkowita powierzchnia przekracza 0,5 cm² w nadlewie stopki 

lub 2 cm² w nadlewie szyjki i główki szyny. 

           3)       Badania defektoskopowe (wg zaleceń odbiorcy). 

           4)       Pomiary geometrii złącza wg tab. 1 i tab. 2. 

 

VIII. Podstawowe parametry procesu technologicznego spawania szyn łukiem 

elektrycznym 

Parametry spawania: 

 Luz spawalniczy 15 – 18 mm, 

 Wznios 2Δf  3,4 – 4,0 mm, 

 Podgrzewanie wstępne:  

                                        - 350˚C - 380˚C dla stali: R260, R350HT, St90PA, 900A,  

                                        - 300˚C - 350˚C dla stali: St70P, St72P, R220 

na długości 100 mm po obu stronach spoiny, 

 biegunowość na elektrodzie (+) plus, 

 natężenie prądu 200A – 220A, 

 wypełnieni od stopki szyny do ⅔ wysokości główki elektrodą OK7478, 



 

 ⅓ górnej powierzchni główki szyny wypełnienie elektrodą OK8328   tj. 12 – 

15 mm, 

 podgrzewanie odprężające - 100˚C na długości 1 m z obu stron spoiny. 

 

IX.  Identyfikacja wykonanych spoin termitowych. 

 

Wszystkie złącza szynowe spawane łukiem elektrycznym  zostają trwale oznakowane 

poprzez wybicie numeratorem na zewnętrznej powierzchni bocznej główki szyny w 

odległości 200 mm od osi spoiny  numerem spawacza oraz datą wykonania spoiny tj. 

miesiąca i roku / pełne oznaczenie: znak spawacza, miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku 

wykonania/. Każdy spawacz elektryczny posiada osobisty numer nadany przez PKP PLK 

S.A. Centrum Diagnostyki -  Dział Spawalnictwa, Odbiorów i Badań Nawierzchni Kolejowej 

w Warszawie. Przykład oznaczenia: E 001 05 10.  

Po nabiciu numeru spawacz wypełnia rejestr dzienny – druk standardowy dla spoin, zgrzein i 

napoin.  

 

X. Kontrola jakości spoin wykonanych łukiem elektrycznym oraz wymagania 

egzaminacyjne. 

 

 Spawacze elektryczni poddawani są co dwa lata egzaminom kontrolnym 

przeprowadzanym przez Inspektorów Nadzoru Spawalnictwa z PKP PLK S.A. Centrum 

Diagnostyki Dział Spawalnictwa, Odbiorów i Badań Nawierzchni Kolejowej w Warszawie. 

Pozytywny wynik egzaminu jest potwierdzony wpisem do książki spawacza oraz wydanym 

Zaświadczeniem przez PKP PLK S.A. Centrum Diagnostyki Dział Spawalnictwa, Odbiorów i 

Badań Nawierzchni Kolejowej w Warszawie.  

Każde złącze spawane jest odbierane przez przedstawicieli zleceniodawcy (PKP PLK) 

mających ukończony kurs doskonalący z zakresu nadzoru i odbioru robót spawalniczych 

nawierzchni kolejowej (zaświadczenie kompetencji).  

 

XI. Przyrządy kontrolno-pomiarowe. 

 

W procesie produkcji wyrobu „złącze szynowe spawane łukiem elektrycznym” stosuje się 

następujące przyrządy kontrolno-pomiarowe: 

      1.  liniał długości L=1000 mm, 

      2.  szczelinomierz 0 – 1mm 

 3.  klin pomiarowy do ustawienia wzniosu końców szyn, 

 4.  klin pomiarowy do ustawienia wielkości luzu, 

 5.  termometr szynowy, 

 6.  elektroniczny termometr stykowy, pirometr, 

 7.  taśma pomiarowa o długości 25 m, 

       

XII. Materiały stosowane do spawania. 

 

 Materiały spawalnicze mają mieć odpowiednie dopuszczenia i powinny być 

przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

-  elektrody otulone zasadowe: OK. 74.78  5 mm dł. 450 mm 

                                                                            OK. 83.28  5 mm dł. 450 mm 

 

 



 

PODSUMOWANIE 

Metoda spawania szyn łukiem elektrycznym zgodnie z referatem z poprzedniej konferencji 

może być stosowana w torach PKP PLK pod warunkiem powtarzalności jakości wyrobu. Aby 

tak było rzeczywiście spawacze wykonujący spawanie szyn łukiem elektrycznym muszą być 

starannie wyselekcjonowani, posiadać doświadczenie, wiedzę, zdolności manualne oraz 

podlegać stałej weryfikacji w zakresie wykonywanych połączeń. Dowodem, że jest to 

możliwe są próby, które w okresie ostatnich dwóch lat podjęto a efektem ich będzie 

wprowadzenie metody do stosowania.  
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