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I.    Problemy  spawania  rozjazdów  w  niskich temperaturach.                                          

II.    Przygotowanie  rozjazdów  (montaż. podbicie, regulacja w  planie i  

profilu)  - geometria  wykonanych  spoin  termitowych.
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Spawanie  rozjazdów  zgodnie  z  ID 5.
Temperatury wymagane przy spawaniu szyn i rozjazdów

•W czasie spawania szyn termitem w torach dokonujemy pomiaru temperatury szyn termometrem szynowym. 

Spawanie szyn nie przytwierdzonych (w torze lub poza torem) można wykonywać przy temperaturze szyn nie niższej niż +5°C.

•Zabrania się spawać szyny w czasie opadów atmosferycznych.

•Podczas wykonywania prac spawalniczych w torach bezstykowych należy kierować się postanowieniami zawartymi w Warunkach 

technicznych Id-1 (D-1) odnośnie:

1.Spawania szyn w torach bezstykowych i przy łączeniu torów z rozjazdami oraz spawania rozjazdów ze sobą.

2.Wbudowywania wstawek szynowych lub usuwania pęknięć szyn oraz zakładania opórek przeciwpełznych.

3.Przytwierdzania szyn do podkładów podczas układania torów bezstykowych.

4.Regulacji naprężeń.

•Prace spawalnicze wymienione w ust. 3 powinny być prowadzone w temperaturach neutralnych.

•Jako temperaturę neutralną wg Warunków technicznych Id-1 (D-1) ustalono dla wszystkich typów szyn zakres od +15°C do +30°C.

•Temperatury przytwierdzania wszystkich torów bezstykowych układanych na PKP PLK S.A. muszą mieścić się w granicach 

temperatury neutralnej podanej w ust. 5.

•Z uwagi na możliwość powstania jam skurczowych, nie wolno dopuścić do wystąpienia sił rozciągających w gorącej spoinie do 

chwili ostygnięcia jej do temperatury poniżej 500°C.

•Przy wykonywaniu prac spawalniczych w torach bezstykowych należy stosować się do postanowień zawartych w załączniku nr 7 

do Warunków technicznych Id-1 (D-1).

Zastosowanie naprężaczy szynowych lub podgrzewaczy szyn musi być zgodne 

z obowiązującymi instrukcjami ich obsługi oraz procesem technologicznym układania 

i utrzymania toru bezstykowego. 

Prowadzący regulacje powinien posiadać regulamin prowadzenie tych prac.
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•Przygotowanie do spawania rozjazdów należy wykonywać zgodnie 

z warunkami spawania rozjazdów i skrzyżowań torów zawartych w Warunkach technicznych Id-1 (D-1) oraz niniejszej 

instrukcji.

•Przy spawaniu styków w rozjeździe należy upewnić się, czy luzy spawalnicze zostały uwzględnione w produkcji rozjazdów 

zgodnie z dokumentacją.

•Przed spawaniem należy sprawdzić prostopadłość styków początku i końca rozjazdu.

•W celu zapewnienia prawidłowej pracy zwrotnic należy sprawdzić, a w razie potrzeby poprawić, położenie iglic względem 

opornic (naznaczony punkt na opornicy).

•Styki wewnętrzne w rozjeździe można spawać przy temperaturze szyny wynoszącej min. +5°C. 

•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 (rys,1).

•Spawanie styków rozjazdu należy wykonywać spawając z szynami łączącymi kolejno:

1.Kierownice (pierwszą leżącą na kierunku zasadniczym).

2.Krzyżownice.

3.Opornice.

4.Iglice.

Kolejność wykonywania wewnętrznych połączeń spawanych w rozjeździe zwyczajnym przedstawia rysunek 1.

•Do spawania iglic z szynami łączącymi można przystąpić po wystygnięciu złączy spawanych poprzednio i zbadaniu 

położenia iglic z uwzględnieniem 2 mm skurczu spoiny.

•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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Spawanie  rozjazdów  zgodnie  z  ID 5.
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Kolejność spawania styków wewnętrznych w rozjeździe. 
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Spawanie  szyn  i  rozjazdów  wg.  znowelizowanej  

instrukcji  ID 5  oraz  warunków  prowadzonych  robót  po  

uzyskaniu  zgody  na  odstępstwa  od  temperatur  

zapisanych  w  ID 5.

Warunki i sytuacje specjalne – wymagane względami Spółki wykonanie robót spawania 
termitowego wewnątrz osłon o odpowiedniej kubaturze, zapewniający ochronę przed 
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w sposób zapewniający uzyskanie 
właściwej temperatury przed, w trakcie i bezpośrednio po wykonaniu spoiny tylko przy 
użyciu nagrzewnic (bez bezpośredniego nagrzewania szyny np. palnikiem lub palnikami). 
W niskich temperaturach, w celu zwiększenia efektywności procesu, zalecane jest 
stosowanie elektrycznych podgrzewaczy butli propanowych w miejsce pojemników z 
podgrzaną wodą oraz podgrzewaczy elektrycznych reduktorów tlenowych.
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Namioty (lub parasole ochronne) odpowiedniej wielkości (o minimalnej 
długości 6 m i wysokości 3 m, przy  szerokości zależnej od warunków 
miejscowych m.in. międzytorza), umożliwiające wykonanie połączeń w 
warunkach i sytuacjach specjalnych.

Spawanie szyn, rozjazdów i wstawek szynowych należy wykonywać 
według uprzednio sporządzonego planu spawania lub naprawy. Plan 
taki powinien być uzgodniony przez kompetentnego pracownika 
wyznaczonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jednostkę 
właściwą ds. utrzymania i obsługi infrastruktury (Zakład Linii 
Kolejowych) lub ds. inwestycji (Centrum Realizacji Inwestycji).
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Przed spawaniem szyn w torze eksploatowanym należy tor 
odpowiednio przygotować tj. uzupełnić podsypkę oraz 
wyregulować tor w planie i profilu. Tor lub rozjazd przed 
spawaniem powinien być właściwie podbity. 
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Warunki atmosferyczne wymagane przy spawaniu szyn i rozjazdów

- W czasie spawania szyn termitem należy prowadzić pomiar 
temperatury szyn termometrem szynowym bezpośrednio w 
miejscu prowadzenia robót spawalniczych.
- Podstawowy zakres temperatur szyn przeznaczonych do 

spawania powinna wynosi od +5°C do +40°C.
Dotyczy to szczególnie:

-prowadzenia robót w wyznaczonych przez PLK temperaturach 
neutralnych,

-spawania szyn w torach bezstykowych i przy łączeniu torów z 
rozjazdami oraz spawania rozjazdów ze sobą.
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Z uwagi na powstawanie jam skurczowych w czasie stygnięcia 
(chłodzenia), nie wolno dopuścić do wystąpienia sił rozciągających 
w gorącej spoinie do chwili ostygnięcia jej do temperatury poniżej 
500°C.
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W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się wykonywanie robót spawania termitowego przy 
niesprzyjających warunkach atmosferycznych, np. opady atmosferyczne, temperatura w szynie w 
zakresie 0°C≤t˂5°C pod następującymi warunkami:

- w przypadku wystąpienia nagłych opadów atmosferycznych dokończenie 
wykonywania spoiny pod osłoną odpowiedniej wielkości parasolem (namiotem) z bocznymi 
opuszczanymi ścianami,

- wytworzenie odpowiedniej temperatury szyn w całym przekroju poprzecznym przy 
pomocy nagrzewnic wewnątrz odpowiedniej wielkości namiotu wykonanego z materiału 
zabezpieczającego przed opadami atmosferycznymi, wiatrem i szybkim ochładzaniem.

- Zastosowanie kontrolowanego chłodzenia wykonanej spoiny przy pomocy np. osłon. 
Dotyczy to również obszaru szyny (wewnątrz i na zewnątrz namiotu), w którym temperatura jest 
zdecydowanie wyższa w wyniku dostarczonego ciepła w procesie spawania.

- Pisemne zgłoszenie wniosku zawierającego lokalizację do Centrum Diagnostyki na 
minimum 10 dni przed planowanym wykonaniem robót.
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Styki wewnętrzne w rozjeździe można spawać po zabalastowaniu tłuczniem 
(uzupełnieniu podsypki i podbiciu) i dokładnym wyregulowaniu rozjazdu w 
planie i profilu przy temperaturze szyny wynoszącej min. +5°C do +40°C . 

Spawanie zewnętrznych styków rozjazdu z torem bezstykowym należy 
wykonywać w temperaturze wymaganej przepisami PLK, po zabalastowaniu
tłuczniem (uzupełnieniu podsypki i podbiciu) i dokładnym wyregulowaniu 
rozjazdu w planie i profilu.

Spawanie styków rozjazdu zwyczajnego należy wykonywać spawając z 
szynami łączącymi kolejno:
1) Kierownice (pierwszą leżącą na kierunku zasadniczym).
2) Krzyżownice.
3) Opornice.
4) Iglice.
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Do spawania iglic z szynami łączącymi można przystąpić 
po wystygnięciu złączy spawanych poprzednio i zbadaniu 
położenia iglic względem punktów naniesionych przez 
producenta na opornicach na wysokości początku iglic z 
uwzględnieniem 2 mm skurczu spoiny. Każdorazowo 
należy skontrolować położenie iglic na wysokości 
urządzenia przeciwpełznego.
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Spawanie rozjazdów z torami przy temperaturze innej niż wskazane wyżej, powinno być 
poprzedzone wyrównaniem naprężeń (wprowadzenie stanu zgodnego z temperaturą 23±3 
°C) poprzez rozpięcie i odkręcenie (poluzowanie) mocowań na długości po min. 60 m w 
każdym kierunku, swobodnym wydłużeniem lub skróceniem na rolkach, zastosowanie 
odpowiednich technologii wymuszonych naprężeń , zapięcie torów, spawanie. W każdym 
przypadku należy wykonać czynności wskazane w pkt. 9, a tory wraz z rozjazdem powinny 
być wyregulowane w planie i profilu. 
Uwaga! Należy dążyć by spawanie iglic było ostatnimi połączeniami zgodnie z rysunkiem 5. 
Szczególnie dotyczy to spawania rozjazdów przy temperaturze niższej od +15°C, przy czym 
styki zewnętrzne można spawać w temperaturach +5°C ÷ +15°C, a w wyjątkowych 
sytuacjach od 0°C po uprzedniej regulacji toru przed i za rozjazdem. Przyspawanie iglic 
(spoiny 7 i 8) jest końcowym spawaniem.
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Kolejność spawania styków w rozjeździe, 
przy temp. w szynie  5 ºC ≤ t < 15ºC.
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Przykłady wykonywania spawań rozjazdów w okresie 
październik 2018 - marzec 2019:
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Przykłady nieprawidłowego przygotowania 
rozjazdów do spawania:
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Efekty niepoprawnie przygotowanych 
rozjazdów do spawania:
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Nieprawidłowe oczyszczenie spoin (Ns)
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Niewłaściwe łączenie szyn przed podbiciem
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WNIOSKI :  
• Do  spawania  rozjazdów  w  temperaturach   

mniejszych  niż  15°𝐶 powinny  być   dopuszczone  
firmy  spełniające  wymogi  właściwego  wyposażenia  
do  prowadzenia  robót  spawalniczych  w  tych  
warunkach.

• Rozjazdy  przygotowane  do spawania  powinny  być  
podbite, wyregulowane  w  planie  i  profilu.

• Złącza  przed  podbiciem  powinny  być  mocowane  
sprzętem  dającym  możliwość  prawidłowego  
podbicia  styku  złącza.

• Do  odbioru  końcowego  spoiny  muszą  spełniać  
wymogi  prawidłowego  oczyszczenia (nadlewy  
widoczne  na  cały  profilu złącza).
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Dziękuję za uwagę 


