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Podstawowym zadaniem laboratorium badań materiałów nawierzchniowych jest

- prowadzenie badań laboratoryjnych połączeń spawalniczych w ramach procedury

„Dopuszczania elementów podsystemów i technologii przeznaczonych do

stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe

Sp. Akcyjna SMS-PW-17 z dn. 27 października 2015 r. Procedura ta obejmuje

dopuszczenie wykonawców do wykonywania prac spawalniczych w zakresie:

• regeneracji elementów nawierzchni kolejowej metodą elektrycznego napawania

łukowego,

• zgrzewania oporowego doczołowego szyn z wyiskrzaniem ciągłym zgrzewarkami

torowymi oraz stacjonarnymi,

• spawania termitowego szyn i elementów rozjazdów kolejowych

• spawania elektrycznego łukowego*
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*
• Spawanie elektryczne łukowe jest dopuszczone:

- w torach głównych zasadniczych, spełniających następujące kryteria:

1. - obciążenie < 10.000 Lt/d (jednostka obciążenia brutto ton/dzień),

2. - nacisk osi wynoszącym < 18 t,

3. - wykonanie kontroli ultradźwiękowej.

4. - dla torów o prędkości V ≤ 80 km/h.

W torach o prędkości 80<V<230 km/h spawanie elektryczne łukowe jest

dopuszczone w torach i rozjazdach tylko wtedy, jeżeli spawanie termitowe ze

względów konstrukcyjnych jest niemożliwe albo spawanie odbywa się w

określonym czasie jako konstrukcyjnie zaprojektowany środek zaradczy na

podstawie zatwierdzonej techniki i technologii spawalniczej. W pozostałych torach

jest dopuszczone i badanie ultradźwiękowe nie jest wymagane.
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Celem prowadzonych badań laboratoryjnych jest zweryfikowanie przygotowania

technicznego, merytorycznego oraz praktycznego dostawców technologii, materiałów

eksploatacyjnych (szyny) oraz firm spawalniczych ubiegających się o dopuszczenie

do wykonywania prac spawalniczych w infrastrukturze zarządzanej przez PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A.

Ponadto, wykonawcy szynowych złączy spawalniczych, periodycznie w cyklu 3 letnim,

zobowiązani są do poddania się kontroli jakości robót spawalniczych poprzez

przedstawienie do badań serii próbek spawalniczych złączy szyn Vignolea typu 60,

profilu E1 i/lub E2 oraz gatunków stali R260 i R350HT.

Procedura SMS-PW-17, wszystkie procedury dopuszczeń wykonawców do prac

spawalniczych wraz z wzorem wniosku o wydanie dopuszczenia oraz aktualnym

rejestrem wydanych dopuszczeń są ogólnodostępne do pobrania na stronie

internetowej Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. www.plk-sa.pl

http://www.plk-sa.pl/
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Badania laboratoryjne próbek wykonuje się na podstawie kryteriów zawartych m.in.    

w normach PN-EN 14730-1 i 2 spawanie termitowe oraz PN-EN 14587-1 i 2 

zgrzewanie stacjonarne oraz torowe i polegają na:

Badaniach wizualnych VT – lokalizacja i dokumentacja ewentualnych niezgodności 

spawalniczych powierzchniowych,

Pomiarach odchyłek od prostoliniowości pionowej i poziomej – kryteria ocen zawartych 

w Id-5 Instrukcji spawania szyn termitem i w Wytycznych zgrzewania szyn w torze,

Badaniach defektoskopowych ultradźwiękowych UT – metodą zgodną z Id-10 i oceną 

wg. kryteriów Id-17,

Badaniach penetracyjnych i/lub magnetyczno-proszkowych,

Badaniach wytrzymałości na statyczne zginanie,

Badaniach twardości złączy metodą Brinella,

Badaniach rozkładu twardości złącza metodą Vickersa,

Badaniach makrostruktury przekroju złącza,

Badaniach mikrostruktury przekroju złącza,

Badaniach składu chemicznego materiału dodatkowego (termit)

Badaniach wytrzymałości zmęczeniowej szynowego złącza spawalniczego –

w ramach dopuszczenia do stosowania nowej technologii spawalniczej (IK)

Badania laboratoryjne
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Nieodzowną częścią nadzoru nad jakością są badania terenowe szynowych złączy

spawalniczych, eksploatowanych co najmniej 1 rok, w torach głównych zasadniczych

i dodatkowych. Pozytywny ich wynik stanowi podstawę przedłużenia pozwolenia dla firm

na wykonywanie robót spawalniczych w torach infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe

S.A. Firmy spawalnicze, które planują uzyskać dopuszczenie do wykonywania prac

spawalniczych, zobowiązane są zgodnie z procedurą SMS PW-17, do otwarcia poligonu

doświadczalnego na przeprowadzenie badań złączy szynowych wykonanych określoną

metodą spawalniczą. Badania złączy poligonu doświadczalnego trwają 1 rok w cyklu 3-

krotnym; bezpośrednio po wykonaniu, po półrocznym i rocznym okresie eksploatacji toru.

Zakres badań terenowych (eksploatacyjnych) obejmuje co najmniej 10 szt. złączy szynowych 

na liniach V ≥ 80 km/h i obciążeniu rocznym Q ≥ 5 Tg, zgodny z procedurą odbiorczą 

zawartą w Id-5 Instrukcji spawania szyn termitem i w Wytycznych zgrzewania szyn w torze:

Badania wizualne VT,

Pomiar odchyłek od prostoliniowości pionowej i poziomej,

Badania defektoskopowe ultradźwiękowe UT.

Badania penetrantami PT w szczególnych przypadkach 

Badania terenowe
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Na początku było słowo… 
Przed przystąpieniem do wykonywania próbek przeznaczonych do badań laboratoryjnych,

zainteresowany podmiot (firma) powinien pozyskać uprawnionych spawaczy oraz uprawniony

nadzór spawalniczy

Dokumenty w postaci Zaświadczenia Kompetencji dla nadzoru oraz Zaświadczenia i identyfikatora

z nadanym numerem dla spawaczy Wydaje Centrum Diagnostyki i pozostają one własnością

wydającego - ale są cały czas w użytkowaniu firmy. W przypadku jakichkolwiek zmian powinny być

zwrócone wydającemu. Dokument potwierdzający zdanie egzaminu kwalifikacyjnego stanowi

własność zainteresowanej osoby, która powinna złożyć kopię w Zakładzie Pracy.
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Każda próbka spoiny lub zgrzeiny przeznaczona

do badań laboratoryjnych wykonywana jest w

obecności uprawnionego pracownika Centrum

Diagnostyki. Wszystkie parametry techniczne

danej metody w jakiej wykonywane jest złącze,

rodzaj zastosowanej mieszanki w przypadku

spoiny termitowej oraz wstępna ocena próbki

odnotowywane są przez niego w specjalnym

formularzu będącym jednym z załączników do

końcowej opinii z badań.
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Badania wizualne VT – lokalizacja i dokumentacja ewentualnych niezgodności 

spawalniczych powierzchniowych

Podstawowymi ze wszystkich wykonywanych badań są badania wizualne, i to zawsze od nich

zaczynamy ocenę. Ich istotą jest wyeliminowanie lub potwierdzenie wad w sposób

organoleptyczny. W trakcie wykonywania tych badań, szczególną uwagę zwraca się na

następujące kwestie:

• prawidłowe oszlifowanie powierzchni tocznej (odwzorowanie profilu),

• prawidłowe oczyszczenie z resztek masy formierskiej,

• prawidłowe oznakowanie złącza,

• zgodność kształtu nadlewu z zarysem formy

oraz czy nie występują wady takie jak:

• brak wtopienia

• braki metalu w spoinie

• pęknięcia idące w głąb spoiny

• pory i pęcherze

• wtrącenia piaskowe lub/i żużlowe
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Przykład prawidłowo wykonanej spoiny termitowej 
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Przykłady nieprawidłowo wykonanych spoin termitowych  
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Pomiary geometrii (prostoliniowości) złączy spawanych lub zgrzewanych 

Zgodnie z zapisami Instrukcji spawania szyn termitem Id-5, prostoliniowość złącza sprawdza

się przy pomocy liniału stalowego i szczelinomierza z dokładnością pomiarów 0,05 mm w

torach i rozjazdach o prędkościach mniejszych od 160 km/h oraz liniału elektronicznego o

bazie pomiaru 1 m i dokładności min 0,02 mm z możliwością wydruku pośredniego lub

bezpośredniego w torach i rozjazdach o prędkości większej od 160 km/h i większej.

Prostoliniowość pionową złącza należy sprawdzać na powierzchni tocznej główki szyny w

odległości 20 mm od krawędzi szyny. Prostoliniowość poziomą złącza należy sprawdzać na

powierzchni bocznej główki szyny 14 mm poniżej krawędzi tocznej.

Lp. Ocena złącza
Odchyłki wymiaru  f /mm /

Tory pozostałe
wypukłość wklęsłość

1. dobra f 0,5 f  0,5

2. dostateczna 0,5<f1 0,5<f0,8

3. niedostateczna f > 1 f > 0,8

Lp. Ocena złącza
Odchyłki wymiaru  f /mm /

Tory pozostałe
wypukłość wklęsłość

1. dobra f 0,5 f 0,5
2. dostateczna 0,5<f0,8 0,5< f 0,8
3. niedostateczna f > 0,8 f > 0,8

Dopuszczalne odchyłki prostoliniowości pionowej 

W torach bocznych

Dopuszczalne odchyłki prostoliniowości poziomej

W torach bocznych
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Elektroniczny liniał o dokładności pomiaru 0.02 mm z odczytem laserowym
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Elektroniczny liniał o dokładności pomiaru 0.02 mm z odczytem magnetycznym
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Elektroniczny liniał o dokładności pomiaru 0.02 mm z odczytem dotykowym



17

Stalowy liniał manualny o dokładności pomiaru 0.05 mm 
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Stanowisko do wzorcowania liniałów stalowych  

Stacjonarne stanowisko do sprawdzania

płaskości powierzchni pomiarowych liniałów

stalowych wyposażone jest w stabilną płytę

granitową minimalizującą wpływ temperatury,

precyzyjny układ pomiarowy z głowicą laserową

oraz dedykowane oprogramowanie. Badanie

polega na bezkontaktowym pomiarze mikro-

odchyleń (z dokładnością do setnych części

milimetra) badanej powierzchni o szerokości do

7mm i długości 1m za pomocą laserowej

głowicy przemieszczanej na wózku prowadnicy

liniowej równolegle do liniałów. Analiza odbywa

się w czasie rzeczywistym.
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Badania defektoskopowe połączeń spajanych

Jedną z nieniszczących metod badania połączeń szynowych jest badanie ultradźwiękowe.

Badanie to pozwala wykrywać niejednorodności stali (np. pęknięcia). Metoda ta polega na

emisji ultradźwięków i rejestracji ich po przejściu przez badany materiał. W defektoskopii

ultradźwiękowej bada się rozchodzenie fali akustycznej wysokiej częstotliwości w danym

przedmiocie. Ultradźwiękowym badaniom defektoskopowym poddaje się wszystkie próbki

przeznaczone do badań laboratoryjnych oraz wszystkie połączenia wykonane bezpośrednio w

torach przeznaczone do badań terenowych. W tym przypadku badanie to odgrywa najistotniejszą

rolę, ponieważ te złącza nie są poddawane badaniom niszczącym jak w przypadku próbek do

badań laboratoryjnych oraz bardzo często zabudowywane są w torach uczęszczanych

systematycznie przez pociągi osobowe

Ponadto, wszystkie złącza wykonywane w torach o prędkościach V > 140 km/h obligatoryjnie

poddane są badaniom defektoskopowym przez wykwalifikowany personel Centrum Diagnostyki

lub uprawnionych podmiotów zewnętrznych. Badania te prowadzi się w oparciu o „Wytyczne

ultradźwiękowych badań złączy szynowych zgrzewanych i spawanych Id-17”, „Instrukcję badań

defektoskopowych szyn spoin i zgrzein w torach kolejowych Id-10” oraz „Katalog wad w szynach”.
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Przykładowe sposoby badania defektoskopowego stref złącza szyny
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Badanie defektoskopowe złącza metodą „na siebie” w układzie głowic typu tandem
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Badanie defektoskopowe górnej strefy złącza zgrzewanego
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Badania penetracyjne i/lub magnetyczno-proszkowe

Badania magnetyczno-proszkowe stalowych elementów nawierzchni kolejowej

przeprowadzane są na podstawie procedur dopuszczania technologii spawalniczych opisanych

w normach PN-EN14730-1, PN-EN 14587-1 i 2, PN-EN15594 i wykonywane wg zaleceń normy

PN-EN 1290, a kryteria oceny wg normy PN-EN 1291. Aparat ten umożliwia wykrywanie

wąskich i płytkich nieciągłości podpowierzchniowych oraz powierzchniowych (otwartych do

powierzchni). Badania magnetyczno-proszkowe są jedną z najbardziej czułych, wiarygodnych

i wydajnych metod nieniszczących. Polegają one na wzbudzaniu pola magnetycznego w

badanych złączach, a co za tym idzie na wykrywaniu magnetycznych strumieni rozproszenia

oraz zmian w układzie proszku magnetycznego, w miejscu gdzie występują niezgodności

(wady). Aby osiągnąć najlepsze rezultaty należy pamiętać o tym, że kierunek ułożenia

niedoskonałości materiałowych powinien być ustawiony prostopadle do kierunku oddziaływania

sił pola magnetycznego. Im mniejszy kąt ułożenia, tym mniej dokładne będą wskazania wad. W

przeciwieństwie do badań penetracyjnych, wykorzystanie metody magnetyczno proszkowej

pozwala również na znajdywanie wad materiałowych do około 2 mm głębokości pod

badaną powierzchnią. Na koniec dokonuje się oględzin i rejestracji wyników (wskazania

magnetyczno-proszkowego), po których pozostaje jeszcze rozmagnesowanie i oczyszczenie

badanej powierzchni.
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Widok sposobu wykonania badania magnetyczno-proszkowego główki oraz widok 

przeprowadzonego badania magnetyczno-proszkowego złącza termitowego 60R2.
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Elektromagnetyczny defektoskop jarzmowy oraz zawiesiny olejowe proszku 

fluoroscencyjnego w aerozolu ze zmywaczem
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Alternatywą są badania metodą penetracyjną powierzchniową PT. Metoda ta

skupia się na wykrywaniu otwartych nieciągłości powierzchniowych w

wyrobach m.in. metalowych – jakimi są np. kształtowniki iglicowe lub dziobnice

krzyżownic. Metoda ta pozwala na wykrycie nieciągłości powierzchniowych

takich jak rysy, rozwarstwienia, pęknięcia zmęczeniowe itp. Metoda

penetracyjna polega na wykorzystaniu zjawiska wnikania cieczy w otwarte

szczeliny powierzchniowe
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TECHNIKA BADANIA PT

Proces badania metodą penetracyjną zawiera następujące czynności :

• oczyszczenie powierzchni (usunięcie farb, smarów, nalotu rdzy, brudu 

organicznego) 

• osuszenie powierzchni 

• naniesienie cieczy penetrującej/ penetrantu

• pozostawienie penetrantu przez określony czas na powierzchni przedmiotu 

• usunięcie nadmiaru cieczy penetrującej 

• naniesienie wywoływacza 

• obserwację wskazań i  interpretację wyników 

• oczyszczenie końcowe/ po przeprowadzeniu kontroli 
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niewidoczna wada typu HCH wykryta przy pomocy badań penetracyjnych
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Badania twardości metodą Brinella

Zgodnie z Polską Normą „PN-EN 6506-1

Pomiar twardości sposobem Brinella Część 1:

Metoda badań” , zasada pomiaru polega na

wciskaniu wgłębnika w powierzchnie badanej

próbki, a następnie mierzeniu średnicy

odcisku powstałego na powierzchni po

usunięciu siły obciążającej. Wgłębnik stanowi

wypolerowana kulka z węglików spiekanych o

średnicy 10 mm. Pomiar przeprowadza się na

gładkiej i równej powierzchni z usuniętą

warstwą tlenków i zanieczyszczeń, celem

wyznaczenia dokładnej średnicy odcisku.
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Przykłady próbnych złączy szynowych ze śladami odcisków po wgłębniku twardościomierza  



31

Manualny twardościomierz

Stacjonarny Brinella 

(statyczny)
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Przenośny twardościomierz ultradźwiękowy Brinella z 

przelicznikiem m.in. na skale Vickersa, Rockwella, Leeba itp… 
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Przenośny twardościomierz dynamiczny Brinella
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Badania składu chemicznego

Podmioty ubiegające się o dopuszczenie do wykonywania robót

spawalniczych w infrastrukturze PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach

procedury SMS PW-17 zobligowane są do wykonywania badań

nieniszczących składu chemicznego spoin próbek spawalniczych złączy

szynowych oraz napoin elementów regenerowanych metodą napawania

elektrycznego i łukowego. Podstawą merytoryczną jest zbiór norm PN-

EN14730-1 i PN-EN15594, które w sposób szczegółowy stawiają wymagania

w zakresie procesów dopuszczania i weryfikacji technologii spawalniczych.

Spektrometria ma zastosowanie także podczas identyfikacji gatunku stali

szynowej poprzez określenie składu chemicznego na podstawie zapisów

zawartości procentowej pierwiastków określonych w normie PN-EN 13674-1

Kolejnictwo – Tor – Szyna- Część 1: Szyny kolejowe Vignoleʹa o masie 46

kg/m i większej oraz PN-EN 13674-2 Kolejnictwo – Tor – Szyna- Część 2:

Szyny do rozjazdów i skrzyżowań stosowane w połączeniu z szynami

kolejowymi Vignoleʹa o masie 46 kg/m i większej.
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Przenośny spektrometr iskrowy do analizy zawartości pierwiastków chemicznych 
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Tolerancje graniczne +/- zawartości

pierwiastków chemicznych w spoinie

termitowej z normą EN – PN 14730-1
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Analiza składu chemicznego próbnych złączy spawalniczych
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Metoda badania polega na odparowaniu i wzbudzeniu materiału za pomocą iskry

elektrycznej i obserwacji emitowanego w trakcie tego procesu promieniowania

elektromagnetycznego.

Główne zalety optycznej spektrometrii emisyjnej to:

• Precyzja wykonywanych badań

• Powtarzalność wykonywanych badań

• Możliwość dokładnej analizy zawartości węgla 

• Szybkość wykonywania analizy (kilka sekund) 

• Prosta preparatyka próbek 

• Brak inwazji w badany materiał nie powodując zmian w strukturze 

• Mobilność i możliwość wykonywania badań w dowolnym miejscu

• Prostota wykonywania badań
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Jednym z podstawowych kryteriów oceny jakości złączy spawalniczych jest badanie

wytrzymałości na statyczne zginanie próbek wykonanych przez uprawnionych spawaczy

i operatorów zgrzewarek. W prowadzonej procedurze przedłużania uprawnień

dopuszczania Firm do wykonywania robót spawalniczych próbę tą wykonuje się na 6

szt. a w przypadku dopuszczania nowej technologii lub nowej głowicy zgrzewającej

wyniki pozytywne muszą uzyskać próby wytrzymałości 10 szt. złączy.

Badanie wytrzymałości statycznej złączy szynowych 
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zgodny z zapisami norm PN- EN 14730-1: spawanie termitowe szyn oraz

PN-EN 14587-2: zgrzewanie szyn zgrzewarkami torowymi

Schemat próby wytrzymałości statycznej na zginanie
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Przykładowa próbka przygotowana do próby wytrzymałości statycznej na zginanie  
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Typ szyny Gatunek stali
Minimalna 

wytrzymałość złącza
Minimalna strzałka ugięcia

60E1 (E2) R260, R350HT, R400HT 1200 kN 10 mm

49E1 R260, R350HT, R400HT 800 kN 10 mm

Typ szyny Gatunek stali
Minimalna wytrzymałość 

złącza
Minimalna strzałka ugięcia

60E1 (E2) R260, R350HT 1600 kN 20 mm

60E1 (E2) R400HT 1600 kN 15 mm

49E1 R260 1050 kN 30 mm

49E1 R260, R350HT 1050 kN 25 mm

49E1 R400HT 1050 kN 15 mm

Tabela 1. Minimalna wytrzymałość złącza wg. PN-EN 14730-1 spawanie termitowe

Tabela 2. Minimalna wytrzymałość złącza wg. PN-EN 14587-2 zgrzewanie mobilne

Przyjmuje się, że prawidłowo wykonane złącza termitowe szyn 60E1 osiągają

wytrzymałość od 1300 kN do 1500 kN i strzałki ugięcia od 16 mm do 20 mm.

Prawidłowo wykonane szynowe złącza zgrzewane osiągają wytrzymałość od 1700

kN do 2000 kN a strzałki ugięcia wynoszą od 30 do 50 mm.



43

Przykładowe próbki szyn poddanych próbie wytrzymałości statycznej na zginanie  
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Przykład prawidłowego „przełomu” spoiny – o prawidłowej strukturze stali i bez wad 
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Przykład nieprawidłowego „przełomu” spoiny – widoczna miejscowo struktura 

dendrytyczna osłabiająca przekrój. Przyczyną jest za duża energia cieplna 

płomienia palnika, za mała wysokość palnika i/lub za długi czas podgrzewania 

wstępnego.
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Miejscowe struktury hartownicze w stopkach zgrzein. Przyczyna –

nieprawidłowe parametry prądu i/lub za mała siła forsowania (docisku)

szyn w trakcie zgrzewania oraz formowania wypływki.
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Badania wytrzymałości statycznej próbek wykonywane w Centrum Diagnostyki potwierdzają

tezę, że spoiny termitowe i zgrzeiny spełniają założenia techniczne długotrwałego okresu ich

eksploatacji. Potwierdza to również kontrola eksploatacyjna złączy wykonanych bezpośrednio

w infrastrukturze PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i monitorowanie zużycia powierzchniowego.

Obie metody zapewniają bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego. Biorąc po uwagę

różnorodność technologii i metod łączenia szyn oraz elementów rozjazdów, jak również

opierając się na wynikach wieloletnich badań laboratoryjnych i terenowych, stwierdzić można

ich powtarzalność a w ślad za tym pewne zależności. Podstawową z nich jest wyższa

wytrzymałość połączeń wykonanych technologią zgrzewania. Warunkującym czynnikiem jest

brak materiału dodatkowego, co w każdym przypadku obniża wytrzymałość złącza. Dobrze

wykonane złącze szynowe zgrzewane jest plastyczne oraz odporne na obciążenia statyczne

rzędu 1700, a nawet powyżej 2000 kN, szczególnie przy szynie 60E1 z gatunku stali R350HT.

Połączenia wykonywane metodą spawania termitowego są słabsze. Wymagane normą min.

1200 kN już posiada współczynnik bezpieczeństwa w stosunku do materiału szyny. Dobrze

wykonane złącza termitowe wytrzymują obciążenia statyczne rzędu 1400 kN, a nawet 1500

szczególnie w metodzie SkV, ale zdarzają się również w metodzie SoWoS. Zwiększa to zapas

bezpieczeństwa jeszcze o około 20%. Reasumując, zgrzewanie jest niepodważalnie metodą

o wyższym wskaźniku wytrzymałości, ale wykonane zgodnie z technologią złącza szynowe

spawane termitowo z powodzeniem mogą być stosowane jako alternatywa dla zgrzewania w

newralgicznych przypadkach.



48Maszyny do mechanicznej obróbki próbek przeznaczonych do badań  
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Badanie rozkładu twardości metodą Vickersa 

Metoda badania: Pomiar twardości sposobem Vickersa

prowadza się zgodnie z normą PN-EN ISO 6507-1:2007

przy następujących parametrach pomiarowych:

nominalna wartość siły obciążającej -294,2 N,

czas obciążenia -10 s.

Badanie polega na wykonaniu 100 odcisków w przekroju

podłużnym szyny pod powierzchnią główki, na głębokości

3÷5 mm

Schemat rozkładu twardości HV30 w obszarze spoiny
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Wykres rozkładu twardości metodą Vickersa, zgodny z PN-EN 14730-1
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Widok odcisków wgłębnika twardościomerza 

Wykres rozkładu twardości HV30 w obszarze złącza i w materiale rodzimym 
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Badania makro oraz mikrostruktury 

Próbne złącza poddaje się badaniom okiem nieuzbrojonym w celu określenia szerokości
spoiny, szerokości SWC (strefa wpływu ciepła), wykrycia wad wewnętrznych na obrazie
makroskopowym oraz określenia struktury spoiny i strefy wtopienia na obrazie
mikroskopowym przekroju wzdłużnego główki szyny w spawanym/zgrzewanym złączu
(PN-EN 14730-1:2006, Aneks I).
Przekrój wzdłużny próbnego złącza poddaje się tzw. „trawieniu” 4% nitalem.

Ustalenie strefy wpływu ciepła 
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Widoczna strefa wpływu ciepła 

Obraz makroskopowy złącza szynowego 60R2 spawanego 

termitem, metodą SRZ z widokiem spoiny oraz strefami SWC 

zaznaczono wtrącenie niemetaliczne w spoinie.
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5 mm 27 mm 24 mm

Szerokość wtopienia 

w dolnej strefie główki

Luz 

spawalniczy
Szerokość 

wtopienia przy 

powierzchni 

tocznej główki

Obraz prawidłowego wtopienia stopiwa termitowego w główkę szyny 
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Wymagania w stosunku do miejsc pobrania próbek (wycinków).
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Obrazy zgładów wycinków z główek i stopek szyn inkludowanych i trawionych 4% nitalem
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Badania mikroskopowe 

Zdjęcia struktury szyny główki złącza szynowego 60R2 spawanego termitem

Badania te mają na celu stwierdzenie prawidłowej (perlitycznej) struktury materiału

szynowego (lub nie - np. struktury martenzytyczne bądź dendrytyczne) oraz

występowanie skupisk pęcherzy gazowych w stali.
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Szkolenia pracowników i wzorcowanie urządzeń pomiarowych

Jednym z naszych celów również jest systematyczne podnoszenie posiadanych kwalifikacji

oraz uzyskiwanie Certyfikatów wydawanych przez jednostki akredytowane.

W obecnej chwili dysponujemy uprawnieniami w n/w zakresie badań:

- badania wizualne (VT II stopnia)
- badania penetracyjne (PT II stopnia)
- badania defektoskopowe (UT II stopnia)
- badania magnetyczno-proszkowe (MT II stopnia)
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Certyfikaty kompetencji (m.in. TÜV Rheinland oraz INSTYTUT SPAWALNICTWA) 
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Większość stanowisk oraz przyrządów będących na naszym wyposażeniu

periodycznie poddaje się ekspertyzom w Głównym lub Okręgowym Urzędzie

Miar lub też u producentów w oparciu o państwowe wzorce. Każda ekspertyza

lub kalibracja dokumentowana jest odpowiednim ŚWIADECTWEM

EKSPERTYZY GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR o dedykowanym znaku zgłoszenia

lub też Świadectwem Wzorcowania producenta. Uzyskane wyniki wzorcowania

są odniesieniem dla jakości pomiarów wykonywanych na w/w stanowiskach lub

przyrządach.
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Systematycznie prowadzone badania okresowe próbek spawalniczych oraz

szczegółowa ich analiza wypracowują wysoką jakość wykonywanych produktów

spawalniczych z uwagi na to, że pozytywny wynik okresowych badań laboratoryjnych

jest obligatoryjnym wymogiem przy dopuszczeniu firm do wykonywania prac

spawalniczych w infrastrukturze kolejowej. Przeprowadzone badania jakości złączy

spawalniczych stanowią podstawę wydania dokumentów dopuszczających Firmy do

wykonywania robót torowych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i obecnie

przez Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na podstawie analizy statystyki wyników badań laboratoryjnych i terenowych

przedstawionych powyżej należy stwierdzić, że jakość złączy spawalniczych

termitowych i zgrzewanych jest oceniona pozytywnie. Ciągłe monitorowanie jakości

złączy termitowych i zgrzewanych pozwala wyeliminować wykonawców, których

produkty nie spełniają wymagania określonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Słowem podsumowania…
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Dziękuję za uwagę


