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Zasadniczym elementem nowoczesnej nawierzchni

kolejowej jest tor bezstykowy, który stanowi dowolna ilość

szyn trwale i nierozłącznie połączonych ze sobą.

Wyeliminowanie tradycyjnego łączenia odcinków szyn

przy pomocy łubek skręcanych śrubami stało się możliwe

dzięki zastosowaniu spawalniczych metod łączenia szyn,

a zwłaszcza zgrzewania elektrycznego i spawania

termitowego.

Wprawdzie metody te są znane od prawie 100 lat,

jednakże wykorzystywanie ich w skali wielkoseryjnej do

łączenia tak odpowiedzialnych i trudnych technologicznie

elementów jak szyny kolejowe liczy dopiero kilkadziesiąt lat.



Warunkiem uzyskania dobrych rezultatów jest

jednak takie opanowanie technologii spajania złączy szyn

oraz dysponowanie odpowiednimi urządzeniami, aby

właściwości złączy jak najmniej odbiegały od właściwości

szyn i co bardzo ważne były powtarzalne dla wszystkich

styków.

Istotą zgrzewania jest utworzenie połączenia bez
użycia materiału dodatkowego. Metoda polega na
nagrzaniu określonych odcinków szyn w obszarze styku
do temperatury uplastycznienia materiału i następnie
spęczeniu plastycznego materiału.



Proces zgrzewania prowadzi się na zgrzewarkach

stacjonarnych lub zgrzewarkach samojezdnych w torze.

Przejezdna zgrzewarka Railtech Schlatter
typu Supra-Railflex

Dwutorowa zgrzewarka 



Procesy zgrzewania są zautomatyzowane i składają

się z następujących etapów :

Nagrzewanie zasadnicze
składające się z dwu faz :

podgrzewanie impulsowe (prąd

podawany jest w postaci impulsów),

nagrzewanie przez wyiskrzanie

ciągłe,

Zgrzewanie iskrowe doczołowe



Procesy zgrzewania są zautomatyzowane i składają się z
następujących etapów :

 Podgrzewanie wstępne dociśniętych niewielką siłą powierzchni
czołowych końców szyn. Proces ten pozwala na oczyszczenie
powierzchni czołowych szyn oraz wstępne podgrzanie szyn w okolicy
styku,

 Nagrzewanie zasadnicze składające się z dwu faz podgrzewanie
impulsowe (prąd podawany jest w postaci impulsów), nagrzewanie
przez wyiskrzanie ciągłe,

 Spęczanie; polega na dociśnięciu nagrzanych szyn. Początkowo proces
ten odbywa się przy przepływie prądu i z dużą prędkością dosuwu, a
następnie bez prądu z malejącą prędkością dosuwu,

 Obcinanie wypływki ze złącza; odbywa się na zgrzewarce.

 Obróbka cieplna złącza i operacje wykańczające złącze



Spęczanie; polega na dociśnięciu nagrzanych szyn. Początkowo

proces ten odbywa się przy przepływie prądu i z dużą

prędkością dosuwu, a następnie bez prądu z malejącą

prędkością dosuwu,

Widoczne są linie płynięcia 

materiału podczas zgrzewania. 

Fragment przekroju 

wzdłużnego szyny w strefy 

zgrzania z  wypływką. 



Wygląd gorącej zgrzeiny bezpośrednio po 
zakończeniu zgrzewania



Obcinanie wypływki jest zabiegiem bardzo ważnym w 

procesie zgrzewania szyn. Odbywa się na zgrzewarce przy 

pomocy specjalnego noża



Nóż do zgrzewarkiPRSM4
Nóż do głowicy  

K922

Nóż PRSM4 po adaptacji 
do głowicy K922



Przy zgrzewaniu szyn głowicą K922 podczas
obcinania wypływki nóż tnący jest pchany z dwóch stron
dwoma popychaczami zasilanymi z dwóch cylindrów.



Układ hydrauliczny głowicy K922 



Układy hydrauliczny obcinania wypływki w różnych egzemplarzach głowicy K922



Układ działa w ten sposób, że ciśnienie robocze jest

podawane do obu cylindrów takie samo. Jeżeli opór jaki stawia

ścinana wypływka na całym obwodzie jest taki sam to

wszystkie elementy noża przemieszczają się z tą samą

prędkością.

W praktyce ścinana wypływka stawia ostrzu noża w

każdym miejscu nieco inny opór. W tej sytuacji popychacze

noża przesuwają się niejednakowo, co powoduje odkształcanie

się elementów noża i jego szybsze zużycie.

Zjawisko to obserwuje się tylko w głowicach

zgrzewarek dwutorowych.



Widok odkształconego noża



Zjawisko to można usunąć zmuszając

popychacze do jednakowego, takiego samego

przemieszczania się, niezależnie od oporu jaki stawia

ścinana wypływka.

W układzie hydraulicznym należy zamontować

odpowiedni rozdzielacz płynu hydraulicznego, który do

każdego cylindra będzie podawać tę samą ilość płynu

hydraulicznego niezależnie od oporu ścinania.



Oryginalny układ 
hydrauliczny popychaczy 

noża

Elementy do modyfikacji  
układu hydrauliczny 

popychaczy noża 



Dziękuję za 

uwagę


