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Grupa Goldschmidt Thermit  
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= wynalazca procesu spawania termitowego Thermit®, światowy lider              

w technologiach spawania termitowego Thermit® 

= działa we wszystkich gałęziach kolejnictwa (od kolei wysokich 

prędkości przez koleje dojazdowe do tramwajów i metra) 

= dostarcza instrumenty pomiarowe do geometrii toru oraz świadczy 

usługi pomiarowe 

= znany w całej branży kolejowej ze swojej doskonałej jakości od 1919 r. 

Elektro-Thermit,  

członek Grupy Goldschmidt Thermit  
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Sprzęt torowy Spawanie szyn 

P
ro

d
u

k
ty

 

= szkolenia spawaczy 

= szkolenia nadzoru 

spawalniczego 

= audyty i certyfikacje 

= utrzymanie sprzętu  

= konsultacje 

spawalnicze U
s
łu

g
i 

= materiały spawal- 

nicze Thermit® 

= sprzęt spawalniczy 

Thermit®   

= złącza izolowane 

oraz łubki 

 

= szlifierki torowe 

= przejścia przez tory  

= rolki i grzałki 

zwrotnicowe 

= smarownice torowe 

 

= instalacja sprzętu 

specjalistycznego 

= utrzymanie 

= szkolenia                          

i doradztwo 

 

 

 

 

 

= sprzęt pomiarowy do  

• geometria i stan 

toru 

• profil szyny  

(wzdłużny i poprz.) 

• temperatura szyny 

Pomiary toru 

= monitorowanie stanu 

toru 

= temperatura 

neutralna  

= geometria (profil, 

stan) 

= testy ultradźwiękowe  

= odbiory i doradztwo 

 

Produkty i usługi 
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1895  Prof. Hans Goldschmidt opracowuje proces 
 aluminotermiczny przydatny np. do spawania   
 szyn (Patent Cesarski no. 96317) 

1919  Powstanie firmy Elektro-Thermit GmbH (ET) 
 w Berlinie 

1945-  Początki międzynarodowej grupy zbudowanej 
 na podstawie firm wyspecjalizowanych w 
 spawaniu termitowym  

2001  Powstaje Goldschmidt Thermit GmbH jako holding 
 finansowy i zarządzający firmami wchodzącymi           
 w skład grupy  

2004  Powstanie firmy Thermit Chiny  

2005  Przeprowadzka z Essen do Lipska i Halle  

2010  Powstają firmy w Rosji i Japonii 

Dziś  Grupa Goldschmidt-Thermit jest własnością 
 rodziny założycielskiej działającej w przemyśle 
 ponad 160 lat (od 1847 r.)  

 

Historia  
Grupy Goldschmidt-Thermit 
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Stulecie doświadczenia i rozwoju 

= od 1928 r. spawanie termitowe Thermit® jest stosowane jako 

standardowa metoda łączenia szyn na sieciach kolejowych i miejskich 

= do dziś proces spawania termitowego the Thermit® stanowi istotny 

element w procesie budowy toru bezstykowego oraz innych pracach 

torowych 

= Grupa Goldschmidt Thermit dostarcza wszystkie urządzenia i materiały 

wymagane do wykonania spoiny termitowej Thermit® zapewniając              

w ten sposób wydajność i kompatybilność narzędzi 
 

= Aby sprostać rosnącym wymaganiom wynikającym ze zwiększania 

prędkości, zwiększania obciążeń czy nowych rodzajów szyn dążymy  

do ciągłego ulepszania procesu spawania termitowego Thermit®. 

Dysponujemy technologiami dla wszystkich klas szyn i stale je 

optymalizujemy w ścisłej współpracy z wiodącymi producentami szyn 
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Podstawa : 

= Fe2O3 + 2 Al => 2 Fe + Al2O3  

 redukcja tlenku żelaza przez sproszkowane aluminum  

 (reakcja redukcji) 

= reakcja wyzwala olbrzymie ciepło, co powoduje                                        

powstanie płynnego metalu 

= spoina tworzy ciągłe złącze szynowe                                                                  

bez zewnętrznego źródła energii  

Korzyści :  

= tor bezstykowy umożliwia rozwijanie większych prędkości 

= redukcja hałasu i zwiększony komfort podróży, także                                

wydłużenie żywotności szyn 

= nieskomplikowany proces, szybki i optymalny  

= wysoka elastyczność 

 

Łączenie szyn : procesy spawania Thermit®  
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Technologia SkV-Elite Thermit®  
Proces szybkiego spawania szyn  

= krótki czas procesu                   

z niezawodnym rezultatem 

= ekonomiczny dzięki użyciu 

typowych komponentów           

i skróconemu podgrzewaniu 

= dostępne materiały dla 

wszystkich profili i klas szyn 

= szybkie i proste wykonanie    

w torze 
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THR - Thermit®-Head Repair 
Proces aluminotermiczny naprawy główki szyny 

= opracowano w celu elimina-

cji drobnych defektów szyn 

= wysoka jakość i realna 

alternatywa dla spawania 

łukowego 

= dostępne materiały dla 

większości profilów i klas 

szyn 

= redukcja kosztów użytko-

wania (life cycle costs) 

= nie ma potrzeby 

rozprężania szyny 
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Łubki izolowane 
Do wykonania złącza izolowanego 

= redukcja kosztów transportu 

–  montaż w torze 

= niezawodne i trwałe 

= oszczędność czasu – krótkie 

zamknięcie, szybkie i łatwe 

wykonanie 

= łatwe w użyciu ze względu 

na duży asortyment różnych 

długości łubek 

= dostępne dla wszystkich 

typów i rodzajów szyn 
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TRACKSAFERELEASE 
Usługi pomiarowe 

= pomiary sił ściskających i roz-

ciągających z minimalnym 

czasem zajęcia toru  

= wczesne wykrywanie 

zagrożeń, zapobieganie 

pęknięciom i wyboczeniom  

= pomiary nieniszczące          

(bez odpinania szyn) 

= Precyzyjne i spójne pomiary          

o każdej porze i w każdych 

warunkach atmosferycznych 
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Szyny napawane 
Utwardzanie i napawanie nowych szyn 

= zwiększa odporność na zużycie                    

i ścieranie 

= redukuje powstawanie krótkich fal 

(zużycie faliste) 

= poprawia powierzchnię toczną 

(zmniejszona emisja hałasu) 

= prosta i szybka aplikacja na szynę 

= specjalne samoutwardzalne materiały  

o dużej odporności na zużycie  

= ponowne napawanie możliwe bez 

problemów 
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TRACKSAFE LUBE  
Pomysł na redukcję hałasu i zużycia szyny  

Korzyści : 

= wydajne działanie i dozowanie smaru przez 

    inteligentną jednostkę sterującą  

= oszczędność energii – zasilanie panelem 

   solarnym 

= odpowiedni dla większości rodzajów szyn 

= kompaktowy – możliwa instalacja 

   w warunkach miejskich 

= prosta i szybka instalacja 

= równomierne smarowanie całej  

   powierzchni koła 

= zasilanie z panelu solarnego lub z sieci 

    o dowolnym napięciu (110V – 400V) 

= sygnalizacja niskiego poziomu smaru 
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Stabilizacja podsypki preparatem GREBOPOX® 

Poprawia stabilność toru, bezpieczeństwo i komfort podróżnych 

 
= obniża koszty przez wydłużenie 

okresu między pracami 

utrzymaniowymi 

= powierzchnia podsypki o właści- 

wościach samoczyszczących 

= zastępuje konwencjonalne sys- 

temy oporowe do stabilizacji 

pochyłości 

= możliwe niewielkie naprawy bez 

użycia ciężkiego sprzętu 

= zapobiega wandalizmowi (brak 

luźnych kamieni) 

= nieograniczona możliwość odwod-

nienia, przyjazny środowisku 
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15 

Geotermiczne ogrzewanie 

zwrotnicy 

Zielony tor / Zielony most 

Przejścia przez tory 

Technologie pomiarowe 

Wyposażenie 

techniczne  

Inne produkty  

Foto: Triple S-GmbH 

Usługi inżynieryjne 
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= System zarządzania jakością certyfikowany zgodnie z ISO 9001:2008 

= System zarządzania środowiskiem certyfikowany zgodnie z ISO 14011:2004 

= Dopuszczenia w ponad 80 krajach 

= Dopuszczenia u wszystkich głównych operatorów kolejowych 

= Certyfikat Q1 na dostawy do Deutsche Bahn AG 

 

16 

Certyfikaty i dopuszczenia 



Strona 17 

Dopuszczenie SkV-Elite 
w Danii wg. EN14730 

przez FORCE  

Dopuszczenie SoW-5 we 
Francji (SNCF) 

Dopuszczenie SoW-5          
w Holandii (DeltaRail) 
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Referencje SoW-5               
od Infrabel, Belgia 

Referencje na materiały 
do spawania termitowego 

od DB AG 

Referencje SoW-5           
od ONCF, Maroko 
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Torsten Bode 

Elektro-Thermit GmbH&Co. KG 

A member of the  

Goldschmidt Thermit Group 

 

Chemiestrasse 24 

06132 Halle/Saale 

Germany 

 

Phone:  +49 345 7795 717 

Fax: +49 345 7795 617 

Email: torsten.bode@elektro-thermit.de 

Web: www.elektro-thermit.de 

Dziękujemy za uwagę ! 


