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DUŻY ZAKRES BADAŃ SPRAWDZAJĄCYCH JAKOŚĆ TORÓW 

BADANIA NIENISZCZĄCE 

Magnetyczne 
MT 

Ultradźwiękowe 
UT 

Wiroprądowe 
ET 

Penetracyjne 
PT 

POMIARY GEOMETRYCZNE ZUŻYCIE SPOWODOWANE 
FALISTOŚCIĄ 

BADANIE SPAWÓW PROFIL SZYNY 

 
Rozstaw szyn 
Przechył 
Skręt 
Powierzchnia główki 
Współliniowość 

 

 

Pomiar zużycia 
spowodowanego 
falistością  
i obszaru 
szlifowania 

 

 
 

Ocena jakości spoin 
spawalniczych  

 

 
 

Pomiar profilu 
i porównanie go 
z profilem 
nominalnym 

 

 
Wykrycie usterek 

wewnętrznych lub wad 
powierzchniowych 

 

 



Badania nieniszczące 

Poniższe badania umożliwiają 
wykrycie wewnętrznych defektów 
torów: 

   

- 
- 
- 
 
- 
- 

Spawy 
Szyny 
Połączenia uszczelnień 
izolacyjnych 
Zwrotnice i rozjazdy 
… 

Magnetyczne 
MT 

Ultradźwiękowe 
UT 

Wiroprądowe 
ET 

Penetracyjne 
PT 

Metro / Szyny tramwajowe / Kolej dużych prędkości / Kolej klasyczna 

 

Sprzęt i Kontrola, ISSTAF 
 Wyniki badania ultradźwiękowego przy użyciu metody zgodnej ze Standardem EN: 
 
4 spoiny (2 tlenowo-LPG i 2 tlenowo-acetylenowe) wykonane w zakładzie Aleform zostały poddane 
badaniu ultradźwiękowemu zgodnie ze standardem UT. 
 
Na 2 spawach za pomocą sondy 45° wykryto małe defekty poniżej poziomu kryterium 5 mm. Rodzaj 
defektów to wtrącenia żwiru na końcu stopionego obszaru, na granicy profilu szyny. Są to defekty 
objętościowe, bez dalszego rozwoju. Takie spoiny są akceptowalne. 
 
Spoiny z wadami o wielkości poniżej 5 mm nie stwarzają zagrożenia dla linii i mogą być akceptowalne 
podczas budowy torów. 

 Rodzaj wady: wtrącenia żwiru, poniżej 
5 mm 

 Miejsce wady: 

 Głębokość: 50 do 100 mm 
 Odległość od osi spoiny: 20 mm 
 Rozmiar defektu: <5 mm (od 1,5 mm 

do 4,5 mm) 



Geometria torów 

Pomiar geometrii polega na odczycie wielu 
parametrów toru w celu określenia zgodności 
z normami, standardami, specyfikacjami itp. 

 Rozstaw szyn  Przechył  Prostoliniowość Wichrowatość Nachylenie 
wzdłużne 

Metro / Szyny tramwajowe / Kolej dużych prędkości / Kolej klasyczna 

 

ROZSTAW 
SZYN 

PRZECHYŁ 

PROSTOLINIOWOŚĆ 

SKRĘT 

GÓRA 



Profil szyny 

Kontrola profilu szyny przeprowadzana jest 
z wykorzystaniem technologii laserowej. 
Faktyczny profil porównywany jest z profilem 
nominalnym w celu sprawdzenia poziomu zużycia 
na główce szyny. 
 

 

Metro / Szyny tramwajowe / Kolej dużych prędkości / Kolej klasyczna 

 



Badanie spawów 
Raport sporządzony za pomocą aplikacji PANDROL 
CONNECT zapewnia: 

Ułatwiony kontakt między wszystkimi stronami współpracy 
(firma odpowiedzialna za spawanie, producent torów, sieci itp.) 

Kontrola ta pozwala na wykrycie 
- 
- 

defektów wizualnych 
defektów geometrycznych 

Natychmiastowe informacje zwrotne (zdjęcia, 
wiadomości głosowe itp.) 

Odstępstwa od normy mogą uniemożliwić 
stwierdzenie zgodności. 

Wszelkie dane dotyczące spoiny (szlifowanie, badanie wad 
wewnętrznych i stanu powierzchni) 

Dostęp do danych na laptopie, w miejscu pracy, nawet 
na peryferiach, w tunelach. Możliwa jest konieczność szlifowania. 

e1 e2 

 

 

Metro / Szyny tramwajowe / Kolej dużych prędkości / Kolej klasyczna 

 



Zużycie 
spowodowane 

Kontrola ta w precyzyjny sposób wykazuje 
zużycie główek szyn spowodowane falistością. 

Dzięki badaniu wskazane zostają miejsca, 
w których klient musi wykonać szlifowanie w celu 
uniknięcia zużycia torów i poruszającego się po 
nich taboru. 

Metro / Szyny tramwajowe / Kolej dużych prędkości / Kolej klasyczna 

 



NASZA SPECJALIZACJA 

DIAGNOSTYKA TORÓW 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z JAKOŚCIĄ 

 



Diagnostyka torów 
Pełna ocena jakości torów 

O P D 
Ocena Pomiar Diagnoza 

❶ Ocena 

❷ Pomiar 

Diagnoza 
 

Korelacja i analiza danych pozwala wskazać obszary wymagające naprawy 
i występujące tam wady. Opracowuje się również propozycje działań naprawczych 
i zapobiegawczych dla klientów, wraz z przewidywanym budżetem i ustaleniem 
priorytetów. 

 
W różnych miejscach sieci wykonuje się pomiary w celu porównania ich z kryteriami 
określonymi przez klienta. 

 

 
Kontrola wizualna dokonywana jest na sieci w celu wstępnej oceny jej stanu. Przygotowany 
zostaje plan kontroli: inspekcja całości torów lub inspekcja wyrywkowa. 

 

 

 

 



NASZ SPRZĘT DO 
BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH 

3 1 

Doświadczenie Sprzęt 

BADANIE SZYN 

BADANIE SPAWÓW 
9 

Usługi 

 



Ultradźwiękowe badanie szyn

Od badań na krótkich odcinkach... 

Wózek jednoszynowy 

 

 



Ultradźwiękowe badanie szyn

Od badań na krótkich odcinkach... 

Wózek jednoszynowy Wózek dwuszynowy 

  Wykrywanie uszkodzeń wynikających ze zużycia  

 

 



Ultradźwiękowe badanie szyn

Od badań na krótkich odcinkach... 

Wózek jednoszynowy Wózek z szykiem fazowanym Wózek dwuszynowy 

  Wykrywanie uszkodzeń związanych ze zużyciem  

 

 



Ultradźwiękowe badanie szyn

Od badań na krótkich odcinkach... Po badania długoodcinkowe 

Wózek jednoszynowy Wózek z czujnikami fazowymi Wózek dwuszynowy Samochód na szynach 

  Wykrywanie uszkodzeń wynikających ze zużycia    Wykrywanie wszelkiego rodzaju uszkodzeń  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ultradźwiękowe badanie szyn
Pełny sprzęt 

1 3 2 
Identyfikacja 
uszkodzeń Wykrywanie 

uszkodzeń 
Kalibracja 

Wózek jednoszynowy 
Blok kalibracyjny 

Wózek dwuszynowy 

Szyna kalibracyjna 

Wózek z szykiem fazowanym 

Samochód na szynach 
 

 

 

  Kalibracji dokonuje się za pomocą bloku kalibracyjnego i szyny 
kalibracyjnej. Ten sam sprzęt do kalibracji stosowany jest dla 
wszystkich 4 rozwiązań. 



Ultradźwiękowe badanie szyn
Pełny sprzęt 

1 3 2 
Identyfikacja  
uszkodzeń Wykrywanie uszkodzeń Kalibracja 

„Laska” (wózek 
jednoszynowy) 

Wózek jednoszynowy 
Blok kalibracyjny 

Wózek dwuszynowy 
Wózek dwuszynowy 

Szyna kalibracyjna 

Wózek z szykiem 
fazowanym Wózek z szykiem fazowanym 

Samochód na szynach 
Samochód na szynach 

Rozwiązanie użyte przy badaniu zależy od potrzeb 
(długość badanego odcinka, typ uszkodzenia itp.) 

  

 

 



Ultradźwiękowe badanie szyn
Pełny sprzęt 

1 3 2 
Określenie uszkodzeń Wykrywanie uszkodzeń Kalibracja 

„Laska” (wózek 
jednoszynowy) 

Wózek jednoszynowy 
Blok kalibracyjny 

Wózek dwuszynowy 

Sonda  Wózek dwuszynowy 

Szyna kalibracyjna 

Wózek z szykiem 
fazowanym 

Wózek z szykiem fazowanym 

Samochód na szynach 
Samochód na szynach 

Identyfikacja uszkodzeń dokonywana jest dla wszystkich 
rozwiązań za pomocą specjalistycznej sondy. 

 

 



Ultradźwiękowe badanie spoin 
Badanie całości spawu: góra, wnętrze, dół 

1 2 

Badanie i określenie 
uszkodzeń 

Kalibracja 

Blok kalibracyjny Sonda 70° 

Sonda 45° Szyna kalibracyjna 

Sonda 0° 

 

 



Nasz zespół 

Technicy: 

Akredytowani przez 
SNCF (Koleje francuskie) Certyfikowani wg 

poziomu I, II i III NDT 
Certyfikowani wg 

CERTIFER 

Eksperci
: 

Jesteśmy centrum diagnostyki 
i badań koordynującym działania 

wszystkich ośrodków 
badawczo-rozwojowych  

25-letnie doświadczenie 
w prowadzeniu inspekcji 

Wsparcie grupy z ponad 
stuletnim doświadczeniem 

w branży spawania 

W składzie członek 
europejskiego komitetu 

opracowania norm 
i standardów 

 

 

 



Obecność na całym świecie Francja / 
3 LGV (linie dużych prędkości), 

linie tramwajowe, metro 

Szwecja / 
Most Øresund 

Włochy / 
Linia 

Ekspresowa 
Varese 

Karolina 
Południowa (USA) / 
Centrum jądrowe 

Pakistan / 
Port Karachi Hiszpania / 

Tunel kolei dużych 
prędkości Figueras 

Perpignan 

 Dominikana / 
Metro Saint-Domingue Katar / 

Linia tramwajowa 
w Lusail 

Chiny / 
Sieci kolejowe między 

Szanghajem, Pekinem i 
Wuhanem 

Maghreb (Afryka 
północno-

zachodnia) / 
Kolej dużych 

prędkości i linie 
tramwajowe 

Meksyk / 
Metro w Meksyku 

Zjednoczone Emiraty 
Arabskie / 

Port w Dubaju 

Mauretania / 
Kolej dużych 

prędkości i linie 
tramwajowe 

Tajlandia / 
Metro w Bangkoku 

Gujana Francuska / 
Platforma startowa 

Ariane 

Indie / 
Klasyczna sieć 

kolejowa 

Afryka Południowa / 
Kolej górnicza 

 



Na wszelkiego rodzaju 
sieciach kolejowych 

Linie tramwajowe Linie dużych prędkości 

Metro Kolej klasyczna 

 



 
 

SKONTAKTU
J SIĘ Z NAMI 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 
PANDROL 

+ 33 (0) 643 81 78 42 www.pandrol.co
m 

Parc Lavoisier 
Rue Michel Chasles – Bât T3 

59494 PETITE-FORÊT tcs@pandrol.com 

Sprzęt do badań 
nieniszczących 

Diagnostyka 

 

Usługi kontroli 
torów 

 


