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Linia produktowa ATW

PANDROL

Spawanie aluminotermiczne 

VII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY TECHNICZNE „SPAWALNICTWO DRÓG SZYNOWYCH”– 15-17 maja 2019 – Warszawa



Linia produktowa ATW
-

Produkty Pandrol: Skala światowa



Spawanie aluminotermiczne Zastosowanie na całym świecie, różne profile, złącza przejściowe, zużycie…

Pandrol sprzedaje ponad 1 000 000 kompletów

materiałów spawalniczych rocznie



SZYNA 

PODSUWNICOWA

SZYNA VIGNOLESA

5

SZYNA SPECJALNA

„Szyna zębowa”

SZYNA z prowadnicą

Połączenie przejściowe

Szyna z prowadnicą/Vignolesa

ZUŻYTA SZYNAKolej ogumiona / Prowadnica / Szyna elektryczna

Spawanie aluminotermiczne Zastosowanie na całym świecie, różne profile, złącza przejściowe, zużycie…



BAINITPERLIT
STOP 

HIPEREUTEKTYCZNY

Spawanie aluminotermiczne producenci szyn



Linia produktowa ATW
-

Referencje z całego świata
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Zajezdnia

Kolej towarowa

Kolej dużych prędkości

Kolej tramwajowa

Główne linie kolejowe

Kolej lekka i metro

Stacje kolejowe

Świat wiedzy

RATP W PARYŻU
RPA

ĆENNAJ ABU ZABI
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Zajezdnia

Kolej towarowa

Kolej dużych prędkości

Kolej tramwajowa

Główne linie kolejowe

Kolej lekka i metro

Stacje kolejowe

Świat wiedzy

SZWECJA BRAZYLIA

USA–KANADA AUSTRALIA
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Zajezdnia

Kolej towarowa

Kolej dużych prędkości

Kolej tramwajowa

Główne linie kolejowe

Kolej lekka i metro

Stacje kolejowe

Świat wiedzy

KOREA FRANCJA

CHINY HISZPANIA



BERGEN
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Zajezdnia

Kolej towarowa

Kolej dużych prędkości

Infrastruktura tramwajowa

Główne linie kolejowe

Kolej lekka i metro

Stacje kolejowe

Świat wiedzy

SYDNEY

ATENY NOTTINGHAM
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Zajezdnia

Kolej towarowa

Kolej dużych prędkości

Kolej tramwajowa

Główne linie kolejowe

Kolej lekka i metro

Stacje kolejowe

Świat wiedzy

MONGOLIA SZWECJA

FRANCJA HONG KONG
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Zajezdnia

Kolej towarowa

Kolej dużych prędkości

Kolej tramwajowa

Główne linie kolejowe

Kolej lekka i metro

Stacje kolejowe

Świat wiedzy

PERTH BILBAO

ISTANBUŁ DUBAJ
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Zajezdnia

Kolej towarowa

Kolej dużych prędkości

Kolej tramwajowa

Główne linie kolejowe

Kolej lekka i metro

Stacje kolejowe

Świat wiedzy

ST PANCRAS BELGRAD

MEKSYK KUALA LUMPUR



ATW Product Line 
-

Produkty Linie Dużych Prędkości Pandrol



to -

Rodzaj transportu kolejowego, który:

- jest znacznie szybszy od linii konwencjonalnych,

- stosuje specjalistyczny tabor kolejowy,

- wymaga specjalnych torów.

Linie dużych prędkości (HSL)

https://en.wikipedia.org/wiki/Rolling_stock


Linie dużych prędkości (HSL)

Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) rozróżnia

trzy kategorie

torów dla linii dużych 

prędkości

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Union_of_Railways


Linie dużych prędkości (HSL)

Kategoria I – Nowe torybudowanespecjalnie dla linii dużych prędkości

➢ Maks. prędkość to co najmniej 250 km/h (155 mph)

Kategoria II – Istniejące torymodernizowanespecjalnie dla linii dużych prędkości

➢ Maks. prędkość to co najmniej 200 km/h (124 mph)

Kategoria III – Istniejące torymodernizowane specjalnie dla linii dużych prędkości

➢ Maks. prędkość to co najmniej 200 km/h (124 mph)

niektóre sekcje tego typu torów wymagają zmniejszenia prędkości 

(np. z powodu ograniczeń topograficznych lub przejazdu przez obszary zamieszkałe)



Linie dużych prędkości (HSL)

Dyrektywa Unii Europejskiej określa tory dla linii dużych prędkości ze względu na:

Infrastrukturę:

Tory budowane specjalnie dla kolei dużych prędkości lub odpowiednio 

modernizowane.

Limit minimalnej prędkości:

- 250 km/h (155 mph) na liniach budowanych specjalnie dla kolei dużych prędkości

- 200 km/h (124 mph) na istniejących liniach po specjalistycznych modernizacjach

Warunki pracy:

Pojazd szynowy musi być projektowany równolegle z infrastrukturą w celu 

zapewnienia spójności, bezpieczeństwa i wysokiej jakości usług.

https://en.wikipedia.org/wiki/Directive_(European_Union)
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Europejska

Sieć

HSL

Legenda:

w trackie budowy / 

modernizacji



Linie dużych prędkości (HSL)

Linie modernizowane

Linie dedykowane

Nazwa linii Prędkość maksymalnaPoczątek i koniec Otwarcie Długość

Kolej Warszawa-Gdańsk (Linie kolejowe PKP 9 i 202)

Linia kolejowa „CMK” nr 4

inne sekcje do modernizacji

(przewidywane)

(przewidywane)

Linia w kształcie litery Y

Korytarz kolejowy V4

2014-2019 (odroczony; małe 

prawdopodobieństwo ukończenia przed 

rokiem 2030)

2025 (zawieszony od roku 2017-2018) 900 km (560 mi) (łącznie; wraz z linią 

za granicą)

DługośćOtwarciePrędkość maksymalnaPoczątek i koniecNazwa linii



Linie dużych prędkości (HSL)

SNCF: Rekord prędkości z roku 2007: 574,8 km/h

(357,16 mph) 

Nazwa linii Początek i koniec Prędkość maksymalna Otwarcie Długość

Zawieszony (gotowy na prędk. 320 km/h)

(got. na prędk. 350 km/h)[52]

(got. na prędk. 350 km/h)[52]

(Część 1)

(Część 1)

(Część 2)

(Część 2)
Część wschodnia

Łącznie

(w trakcie budowy)



Wymagania zgodne z normą EN 14730-2

Prostoliniowość pionowa

E: V ≤ 120 km/h

F: 120 km/h < V ≤ 200 km/h

G: V> 200 km/h

Wartość szczytową P oblicza się z wykorzystaniem wzoru:

Tabela 1 – tolerancje dla prostoliniowości pionowej

Pomiary w milimetrach

Kategoria

Spaw 

szczytowy

Spaw upadowy

Maks. długość szlifu

Maks. szczyt

Min. szczyt

Płaskość

Maks. upad



Linie dużych prędkości (HSL)

Ponad 18 000 kilometrów torów...

SPAWANYCH PRZY UŻYCIU SPAWANIA ALUMINOTERMICZNEGO

Ocena Państwo/region Kontynent
W użyciu

(km)

W trakcie 

budowy

(km)

Łącznie 

w państwie

(km)

Gęstość 

sieci

Długość na 

100 000 

osób

Prędk. 

maks. Elektryfikacja
Rozstaw

szyn Uwagi

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Hiszpania

Francja

Niemcy

Szwecja

Zjednoczone 

Królestwo 

Włochy 

Finlandia 

Rosja 

Grecja 

Portugalia 

Austria 

Belgia 

Holandia 

Polska 

Norwegia 

Szwajcaria 

Dania 

Najdłuższa dedykowana sieć dużych prędkości w Europie

Włączając 726,8 km linii modernizowanych. Planowane dodatkowe 

2000 km (planowane ukończenie w roku 2020), w dalszym terminie 

kolejne 2500 km[16]

Włączając linie modernizowane

Włączając linie modernizowane; 858 km zatwierdzone dodatkowo

Włączając linie modernizowane

Po tym, jak we Francji zrezygnowano z kolejowych usług 

pocztowych, Włochy stały się jedynym państwem oferującym usługi 

pocztowe na torach dużych prędkości

Tylko linie modernizowane; włączając budowaną linię Espoo-Salo

Tylko linie modernizowane; Łącznie planowane 4595 km nie później 

niż w 2024

Tylko linie modernizowane; w użyciu od roku 2019

Tylko linie modernizowane

Włączając linie modernizowane

Włączając linie modernizowane

Na linii Hanzelijn planowane wprowadzenie kolei dużych prędkości

Tylko linie modernizowane; 484 km zatwierdzone dodatkowo



Linia produktowa ATW
-

Produkty Pandrol: Naprawa główki szyny termitem (HWR)



NAPRAWA GŁÓWKI SZYNY 

TERMITEM

(HWR)

Rozwiązanie pozwalające na 

naprawę główek szyn i złączy

zgrzewanych
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Zastosowanie metody HWR

Wraz ze zwiększającą się 

ilością szyn utwardzanych, 

głównym powodem ich 

wymiany z czasem stało 

się nie zużycie - a defekty 

powierzchni tocznej.

HWR oferuje oszczędne i 

szybkie rozwiązanie 

pozwalające na dokładną 

naprawę główek szyn, 

jednocześnie zmniejszając 

koszty konserwacji 

nowoczesnych sieci 

kolejowych.

Najnowsze ulepszenia 

technologii HWR 

poszerzyły nasze 

możliwości, umożliwiając 

naprawę połączeń 

zgrzewanych ulegających 

często zagnieceniu.
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Defekty główek szyn

Problem defektów główek szyn dotyka wszystkie sieci kolejowe. 

Defekty te rozpoczynają się na styku koła z szyną, a następnie 

propagują w głąb szyny, poziomo i/lub pionowo. Z czasem skutkuje 

to pęknięciem szyny.

Defekt ten zauważalny jest zarówno na szynach, jak i na spawach 

(ATW i FBW).

Konieczne jest szybkie wykrycie, zanim defekt osiągnie stan 

krytyczny.

28

Wady kontaktowo-

zmęczeniowe (RCF)

OPIS OGÓLNY

Miejsce kontaktu koła z 

szyną
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Defekty przekrojoweZagłębienie

Uszkodzenie końców szynyŁuszczenie

Zastosowania HWR

OPIS OGÓLNY

Defekt przekrojowy

Łuskanie
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HWR polega na wycięciu uszkodzenia z szyny, a następnie wypełnieniu 

powstałej luki metalem (jak w standardowym spawie aluminotermicznym).

Metoda HWR

OPIS OGÓLNY
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• Brak szyny zastępczej

• Szybka naprawa ( 1 godz.)

• Brak potrzeby rozprężania szyny

• Zminimalizowanie nakładów pracy

S S

 Defekt główki

• Odcinek szyny 

zastępczej 

• 2 spawy( 3 - 4 godz.)

HWR

Znaczne ograniczenie 

kosztów konserwacji

Naprawa defektów główek szyn za pomocą HWR

OPIS OGÓLNY
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Cechy HWR 

Miejsce największego naprężenia w HWR zlokalizowane jest pod 

główką szyny. HWR unika uszkodzeń w tym miejscu, 

wzmacniając odporność szyny na zużycie.

HWR na szynie HWR na zgrzeinie

OPIS OGÓLNY
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Proces HWR
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1 – Palnik propanowo-tlenowy

2 – Kształtowanie

3 – Szlifowanie w celu usunięcia tlenku żelaza

4 – Gotowe wyżłobienie

Przygotowanie wyżłobienia 

do uzupełniania

Zalety: 

• Szybki proces technologiczny

• Nie wymaga ciężkiego sprzętu

• Możliwość użycia zbiornika z gazem stosowanym

do ogrzewania

• Głębokość nawet do 8 mm od spodu główki

PROCES NAPRAWY GŁÓWKI SZYNY W TECHNOLOGII SPAWANEJ

1

2

3

4
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Powierzchnię wyżłobienia można sprawdzić poprzez badanie penetracyjne 

lub z wykorzystaniem cząstek magnetycznych w celu sprawdzenia, czy 

defekt został usunięty w całości.

Weryfikacja usunięcia defektu

PROCES NAPRAWY GŁÓWKI SZYNY W TECHNOLOGII SPAWANEJ
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W celu podniesienia szyny i regulacji

wzniosu używa się podnośnika (0,8 do 

1 mm)

Konieczne jest usunięcie 

przytwierdzeń na 9 podkładach po 

każdej stronie spawu.

Do podtrzymania szyny podczas 

spawania wykorzystywane są 

regulowane podkładki.

Regulacja szyny

PROCES NAPRAWY GŁÓWKI SZYNY W TECHNOLOGII SPAWANEJ
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Właściwości mechaniczne HWR 
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ANALIZA I WYDAJNOŚĆ SPAWU

Twardość i skład chemiczny

Proces HWR można wykorzystywać przy 

wszelkiego rodzaju gatunkach stali szynowej.

Specyfikacje: chemiczna, oraz twardości 

powierzchni obrabianej cieplnie spełniają 

wymagania norm ATW.
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Test wytrzymałości statycznej na zginanie

Wyciąg z raportu homologacyjnego SNCF dla szyny 60E1 (Gatunek R260) – naprężenie 

na stopce szyny.

Wyniki testu wytrzymałości na zginanie są lepsze w porównaniu ze 

standardowym ATW.

ANALIZA I WYDAJNOŚĆ SPAWU

Spaw Pozycja Siła (kN) Ugięcie Obserwacja

Napięcie na stopce

Napięcie na stopce

Napięcie na stopce Niezniszczone

Niezniszczone

Niezniszczone
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Strefa wtopienia

Szerokość strefy wtopienia wynosi ok.

• 120 mm przy wyżłobieniu wykonanym za pomocą palnika

Wyżłobienie 
wykonane za 
pomocą 
palnika

Strefa 
wtopienia

Wyżłobienie

SWC

ANALIZA I WYDAJNOŚĆ SPAWU

Strefa spojenia przy naprawie HWR na zgrzeinie

Wtopienie sięga do 30 mm poniżej wyżłobienia, 

zapewniając całkowite usunięcie defektu.
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(1 ) Wyciąg z raportu homologacyjnego SNCF dla szyny 60E1 

(Gatunek R260) – Próbka HWR 60E1 nr 2 Rys. 21

Przykład dla gatunku stali R260 – próbka nr 2 

Strefa wpływu ciepła

Widoczna SWC

(1 ) Wyciąg z raportu homologacyjnego SNCF dla 

szyny 60E1 (Gatunek R260) – Próbka HWR 60E1 nr 2 

Rys. 3

(1 ) Wyciąg z raportu homologacyjnego SNCF dla 

szyny 60E1 (Gatunek R260) – Próbka HWR 60E1 nr 2 

Strona 14/14

głębokość 4 mm pod powierzchnią główki

ANALIZA I WYDAJNOŚĆ SPAWU
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Szyna: struktura

perlityczna

SWC: struktura

perlityczna

Strefa wtopienia: 

struktura perlityczna

Analiza mikrograficzna naprawy 

główki szyny metodą HWR
Wyniki są identyczne 

jak w przypadku 

standardowych spawów 

aluminotermicznych. 

ANALIZA I WYDAJNOŚĆ SPAWU
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Analiza mikrograficzna naprawy 

zgrzeiny metodą HWR

ANALIZA I WYDAJNOŚĆ SPAWU

Część do 

mikrografii

X100

Skrzyżowanie HWR SWC ze zgrzeiną, 

struktura perlityczna



Akredytacje i certyfikaty

HWR stosowane jest w USA, Kanadzie, Zjednoczonym Królestwie i Francji: 

• w USA i Kanadzie od roku 2018 przez:

▪ Canadian National Railroad

▪ Canadian Pacific Railroad

▪ Union Pacific Railroad

▪ Toronto Transit Commission

• w Zjednoczonym Królestwie od roku 2013 przez Network Rail

• we Francji od roku 2014 przez SNCF

HOMOLOGACJA



Linia produktowa ATW
-

Produkty Pandrol: Pandrol Connect



Aplikacja 

pozwalająca na 

śledzenie raportów 

dot. spawów 

w torach 

i udostępnianie 

informacji

PANDROL CONNECT



ATW Product Line 
-

Kontrola podgrzewania



KONTROLA PODGRZEWANIA TORÓW
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Najczęstsze błędy popełniane 

przy podgrzewaniu torów 
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Brak poprawki na warunki 

(temperatura, wysokość...)Gaz niskiej jakości

Brak wyszkolenia Zły lub niedziałający sprzęt
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Jak kontrolujemy podgrzewanie?
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Wizualnie 
„Wiśniowa
czerwień”
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Markery termalne
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Pirometr



55

Szyna drążona

Szyna drążona
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Formy drążone
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☺☺  ☺☺☺ ☺☺☺ $$ ✓Podczerwień

  ☺☺☺ ☺☺☺ $ ✓Wizualnie

 ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ $ ✓Marker

☺  ☺☺☺ ☺☺☺ $$$ 
Forma

drążona

☺☺☺ ☺☺   $$$$ Szyna drążona ☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ $$ ✓????

Spawanie
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Zasada



Pomiar temperatury na 
zewnątrz formy
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Przykłady zastosowań



Brazylia, Ekwador, Chiny, Zjednoczone Królestwo...



Szyna podsuwnicowa A150 przy 0°



Szyna podsuwnicowa MRS87 – Koper, Słowenia



Szyna podsuwnicowa MRS87 – Koper, Słowenia

Łatwość użycia

Nie do końca



Kontrola 
podgrzewania
Urządzenie 
monitorujące



Tryb asystenta

➔ Informuje o osiągnięciu 
odpowiedniej temperatury 
podgrzewania

Wyświetla czasomierz

Dla długiego ogrzewania

Tryb monitorowania

➔Informuje, czy podgrzewanie 
przebiega zgodnie z planem

Wyświetla %

Dla krótkiego ogrzewania



Tryb asystenta

➔ Informuje o zakończeniu 
podgrzewania z 
czasomierzem

podgrzewanie

zakończone!

















Ostrzeżenie o wys./nis. temp.

Rzeczywista temperatura 

szyny

% ukończenia

Czas

Krótkie podgrzewanie 

➔Tryb monitorowania

Śledzenie postępu 

podgrzewania.

Czasomierz informuje 

o zakończeniu. Procent 

wykonania powinien wynosić

95–105%

Ostrzeżenie o stosunku główka/stópka

Lewy/prawy

ostrzeżenie



Główka: 73,1%

Stopka 27,6%

Zbyt słabe podgrzewanie!
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Dla kogo?

Zespoły 

serwisowe 

PANDROL

Nadzorcy prac 

spawalniczych

Szkolenie, zdobywanie 

wiedzy, lokalizacja 

podgrzewania

Spawacze 

szyn 

podsuwnicowych

Szkolenie, kontrola 

próbek, kontrola 

sprzętu

Używane w pełni przy 

spawach szyn 

podsuwnicowych



Dziękujemy

Kontakt

Frédéric DELCROIX

frederic.delcroix@pandrol.com

mailto:Frederic.delcroix@pandrol.com

