
Czy certyfikacja jest 

gwarancją bezpieczeństwa? 

 

Kraków, 16 maja 2013 r. 



Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym oznacza dla nas – jako 

oferenta technologii spawania termitowego – przede wszystkim 

zapewnienie niezmiennie wysokiej jakości spoin. 

 

Bezpieczeństwo utrzymania nawierzchni kolejowej jest 

równoznaczne z prawidłowym wykonaniem toru bezstykowego,        

z uwzględnieniem jego wszystkich elementów składowych.  
 

Firma Elektro-Thermit wnosi do tego swój wkład przez: 
 

- wysokiej jakości spoiny termitowe 
 

- pomiary napięcia wzdłużnego w torze bezstykowym 

  (Tracksafe Release) w celu zagwarantowania stabilności toru   

Nasze motto na dziś:  
 

czy certyfikacja jest gwarancją bezpieczeństwa? 
 

Bezpieczeństwo w torze 
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1. Jakość i bezpieczeństwo procesu 

      w spawaniu termitowym  

 

2. Certyfikacja firm spawalniczych, spawaczy 

termitowych i nadzoru spawalniczego  

     w Niemczech 

 

3. Jeden z aspektów jakości –  

      szlifowanie spoin termitowych   

Tematy : 

Bezpieczeństwo w torze 
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Technologie spawania  
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 1. Jakość naszych produktów 

 Sprzęt i materiały 

2. Technologie spawania 

 schemat spustu, parametry, 

 nieskomplikowana technologia 

3. Jakość wykonania spoin 
Kształcenie                          Trening  

Optymalizacja wykonania       Serwis techniczny 

         

Jakość i bezpieczeństwo procesu 

spawania termitowego 



Bezpieczeństwo w torze 
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Rosnące wymagania kolei 

dotyczące jakości   

Nowoczesne metody 

bezpieczeństwa produktu  

i kontroli jakości 

Zwiększenie nakładów na 

kontrolę w tradycyjnym procesie 

kontroli jakości 

1. Zapewnienie jakości 



 
► gromadzenie, wizualizacja i tym samym optymalna kontrola  

     parametrów procesowych  

 

► zebranie danych o ponad 1000 monitorowanych spoinach, 

     przedstawienie wyników i porównanie z innymi danymi 

 

► statystyka defektów 

 

Zapewnienie jakości poprzez statystyczną 
regulację procesu (SPC) 

 

Zastosowanie FMEA dla różnych produktów i procesów 
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Stosowanie metody FMEA (analiza możliwości 

wystąpienia defektów i ich przyczyn) dla 

produktów i procesów 



Cel:  
 

 redukcja wpływów negatywnych dla procesu 
  

 opracowywanie nieskomplikowanych procesów 

Zarządzanie ryzykiem z FMEA  

Zastosowanie FMEA dla różnych produktów i procesów 
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FMEA:  

  rozpoznać ryzyko 

  ocenić ryzyko  

  unikać ryzyka  

Production Process 

Product 

Human     Machine     Material     Method     Environment 

Actions on 

Process 

Process features 

Product features 

Quality information 



Zastosowanie FMEA dla różnych produktów i procesów 
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Redukcja nakładów na standardową kontrolę jakości 
 

Redukcja ilości spawów kontrolnych 

Dokładne wyspecyfikowanie procesu i materiałów wyjściowych 

Brak defektów dzięki zapobieganiu im, 

a nie ich wykrywaniu 



Zebranie i przedstawienie parametów procesowych 

 

Zastosowanie FMEA dla różnych produktów i procesów 
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Zebranie i przedstawienie parametrów procesowych 

 

Zastosowanie FMEA dla różnych produktów i procesów 

Strona 10 

240

260

280

300

320

340

0,4

0,5

0,6

0,6
0,7

0,8
0,9

1,0
1,1

H
ä

rt
e
 in

 H
B

C
-G

ehalt in %
Mn-Gehalt in %



 uzgodnienia z administracjami kolei i producentami szyn  

 bliski kontakt i wymiana informacji z firmami spawalniczymi 

 kształcenie i certyfikacja spawaczy 

 seminaria dla przedstawicieli nadzoru spawalniczego   

 serwis techniczny 

 analiza przypadków występowania defektów 

 

Działania firmy Elektro-Thermit  

na rzecz stałego polepszania  

jakości wykonania spoin termitowych  

Zastosowanie FMEA dla różnych produktów i procesówsse 
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Spawacze :  
 

- kształcenie podstawowe i pierwsza certyfikacja spawaczy termitowych 
  w czasie 15 dni roboczych 
- coroczne dokształcanie 
- audyty i imprezy dokształcające organizowane przez firmę 

  Elektro-Thermit 
 

Nadzór spawalniczy : 
 

- wykształcenie w czasie 6 tygodni 
- imprezy dokształcające co 2 lata 
- większe firmy spawalnicze w Niemczech muszą zatrudniać jednego 
  wykwalifikowanego inżyniera spawalnika z ukończonym 3-miesięcznym 
  studium dla inżynierów-spawalników.   
 
Firmy spawalnicze: 
 

- audytowanie i przedłużanie dopuszczenia po 3 latach 
 
  

 

2. Certyfikacja, kształcenie i dokształcanie spawaczy  

i przedstawicieli nadzoru spawalniczego w Niemczech   

Certyfikacja  
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3. Szlifowanie spoiny termitowej    

Szlifowanie spoiny termitowej 
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► szlifowanie stanowi o geometrii i zewnętrznym wyglądzie 
     gotowej spoiny termitowej i tym samym o jakości 
     i właściwościach jezdnych spawu. 
 
► im większa prędkość jazdy, tym wyższe wymagania dotyczące 
     dokładności szlifowania końcowego 
  
► międzynarodowy trend zmierza do ograniczenia długości strefy 
     szlifowania do max. 600 mm dla TGV.  
 
► jedynie wówczas, gdy spoina zostanie wykonana z właściwą 
     starannością, może być zachowana długość strefy szlifowania 
     max. 600 mm. 

Szlifowanie spoin termitowych  
 

Szlifowanie spaoiny termitowej 
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► ustalenia w międzynarodowej 

     normie 14730  

 

► ustalenia Kolei Niemieckiej  

 

► wykonanie w praktyce 

Szlifowanie spoiny termitowej 

    

 

 

 

 

Szlifowanie spoiny termitowej 
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spoina wysoka 

EN 14730 część II – kontrola spoin 

 liniałem 1 m i szablonem czujnikowym  

Szlifowanie spoiny termitowej 
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spoina niska 



Wartości nie mogą być mieszane w zakresie jednej kategorii.  

Szlifowanie spoiny termitowej 
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EN 14730 część 2 – tolerancje spoiny 



Tolerancje szlifowania na Kolei Niemieckiej 

Szlifowanie spoiny termitowej 
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Kryteria odbioru dla spoin łączących szyny w torze / w mm 

Przedmiot Tory główne  Pozostałe tory 

Prędkość km/ h ≤ 300 

> 230  

≤ 230  < 80 

Pow. toczna szczyt 0,2  0,3 0,3 

Pow. toczna spadek  0,1 0,2  0,2  

Krawędź jezdna, 

wygięcie na zewnątrz   

0,1  0,3  0,3  

Krawędź jezdna, 

wygięcie do wewnątrz   

 

0,1  0,2  0,2  



Szlifowanie wstępne 
 
► wykonywane jest natychmiast po obcięciu spoiny 
 

► nie szlifować do poziomu szyny, zawsze zostawić 
    małą nadwyżkę 
  

► nadwyżka może wynosić max.1 mm 
 

► spoina termitowa może być przekazana do użytku po 
    szlifowaniu wstępnym; przedtem należy usunąć kliny  
 

► krawędzie zewnętrzne mogą być oszlifowane 
    ostatecznie podczas szlifowania wstępnego  

Szlifowanie w praktyce  

Szlifowanie spoiny termitowej 
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Szlifowanie w praktyce  

Szlifowanie spoiny termitowej  

Strona 20 

Grobschliff 



Szlifowanie końcowe 
 
►  jest wykonywane po ostudzeniu spoiny; podczas chłodzenia szyna 
      kurczy się w kierunku do dołu 
 

►  parametry geometryczne kontrolowane są przy pomocy liniału 1 m 
      i szablonu czujnikowego i mogą być udokumentowane przy użyciu 
      liniału elektronicznego 
   

►  kontury strefy szlifowania muszą być wyrównane do poziomu  
      istniejącej szyny. Fasety nie powinny być szersze, niż 4 mm. 
  

►  dokładność liniowości spoiny zależy od efektywności szlifowania  
 
  

Szlifowanie w praktyce  

Szlifowanie spoiny termitowej 
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   Szlifowanie w praktyce – pomiary i dokumentacja dla 
profilu wzdłużnego przy pomocy liniału elektronicznego    

Szlifowanie spoiny termitowej 
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Pomiary spoiny termitowej  

Szlifowanie spoiny termitowej 
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►  bezpieczeństwo spoin w torze osiągane jest dzięki  

     ich wysokiej jakości   

 

►  certyfikacja spawaczy, przedstawicieli nadzoru 

     spawalniczego i firm spawalniczych jest istotną 

     częścią składową systemu zabezpieczenia jakości 

     przy spawaniu aluminotermicznym  

 

►  jakość technologii spawalniczych, wyposażenie  

      i materiały spawalnicze podlegają regulacjom systemu 

      zapewnienia jakości wg normy EN ISO 9001: 2000  

 

Czy certyfikacja jest gwarancją bezpieczeństwa ?  

Certyfikacja  
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Dziękujemy za 

uwagę!  


