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Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 
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Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

1. Zgodnie z § 8 pkt. 2 Id-1 (D-1) Warunków Technicznych Utrzymania 

Nawierzchni na liniach kolejowych: 

W torach położonych w łukach o promieniach 600 m i mniejszych, należy 

stosować: 

1) Szyny o wytrzymałości Rm≥1100 Mpa ze stali stopowej lub obrabianych 

cieplnie. 

2.  Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Szyn Kolejowych – 

Wymagania i Badania, ILK3d/3/07, Załącznik Nr 2: 

   W torach na odcinkach prostych oraz w łukach o promieniach R >800 m 

powinny być zabudowywane szyny kolejowe o profilu 60 E1 i 49 E1 

wytworzone w gatunku stali R260, zaś w tokach zewnętrznych łuków 

o promieniach R≤800 m i natężeniu przewozów powyżej 9 Tg powinny być 

zabudowywane szyny kolejowe o profilu 60 E1 lub 49 E1 w gatunku stali 

R350HT. Szyny powinny być wykonane w klasie profilu X i w klasie prostości, 

płaskości A. 

Zasady zabudowy szyn kolejowych gatunku R350HT  

w torach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
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Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Metody spajania szyn kolejowych, gatunku R350HT w tor bezstykowy: 

 

1. Spawanie termitowe: 

- metoda SoW-HC  

firmy Elektro Thermit Niemcy, 

 

- metoda R350 LHT/HT  

firmy Railtech Plötz Niemcy. 

 

 

2.   Zgrzewanie stacjonarne i terenowe: elektryczno oporowo-iskrowe z wymuszonym 

chłodzeniem. 

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Próbki laboratoryjne termitowych złączy 

szynowych wykonanych metodą SoW-HC 

Elektro-Thermit Niemcy 
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Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Próbki laboratoryjne termitowych złączy 

szynowych wykonanych metodą SoW-HC 

Elektro-Thermit Niemcy 

Charakterystyka wykonania złącza: 

- mieszanka termitowa Elektro-Thermit Niemcy np. 60-90HC-SoW. 

Konieczna obróbka cieplna  złącza palnikiem gazowym: 

- czas nagrzewania główek złączy szynowych - 100 sekund,  

- czas chłodzenia główek złączy szynowych pod kapturem - 120 sekund. 

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Próbki laboratoryjne termitowych złączy 

szynowych wykonanych metodą 

 R350 LHT/HT firmy Railtech Plötz Niemcy 

Charakterystyka wykonania złącza: 

po wykonaniu spawania termitowego  

nie przeprowadza się obróbki cieplnej. 
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Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Porównanie wyników próby wytrzymałości statycznej próbek 

laboratoryjnych, termitowych złączy szynowych 

           SoW-HC Elektro-Thermit                                      R350 LHT/HT Railtech Plötz 

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Porównanie wyników próby wytrzymałości statycznej próbek 

laboratoryjnych, termitowych złączy szynowych 

    Metoda SoW-HC Elektro-Thermit                      Metoda R350 LHT/HT Railtech Plötz 
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Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Porównanie wyników badania rozkładu twardości, metodą Vickersa 

HV30, próbek laboratoryjnych, termitowych złączy szynowych 

Metoda  SoW-HC Elektro-Thermit Niemcy 

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

R350 LHT/HT Railtech Plötz Niemcy 

Porównanie wyników badania rozkładu twardości, metodą Vickersa 

HV30, próbek laboratoryjnych, termitowych złączy szynowych 
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Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Porównanie wyników badania rozkładu twardości, metodą Vickersa 

HV30, próbek laboratoryjnych, termitowych złączy szynowych 
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Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Wyniki badań próbek laboratoryjnych złączy szynowych R350HT, 

spawanych termitem, metodami SoW-HC  i R350LHT/HT  

     Wytrzymałości statyczne na zginanie: 

      - metoda SoW-HC ET                             F 1365 -1475 kN, f  10-13 mm, 

      - metoda R350LHT/HT Railtech Plötz     F 1470-1511 kN,  f  14-15 mm.  

     Długość złącza termitowego o obniżonej twardości: 

      - metoda SoW-HC ET                             120 mm, 

      - metoda R350LHT/HT Railtech Plötz     140 mm. 

      Najwyższa i najniższa punktowa twardość  HV30 i HBW:   
      - metoda SoW-HC ET                          max. 360HV30 tj. 341HBW, min. 274HV30 tj. 260 HBW, 

      - metoda R350LHT/HT Railtech Plötz  max. 418HV30 tj. 395 HBW, min. 249HV30 tj. 238 HBW. 

      Średnia wartość twardości spoiny: 

      - metoda SoW-HC ET                              313,56HV30 tj. 298 HBW,  

      - metoda R350LHT/HT Railtech Plötz       312,62HV30 tj. 297 HBW.  

 Złącza szynowe R350HT wykonane metodami SoW-HC  i R350LHT/HT 

spełniają wymagania normy PN-EN 14730-1:2006+A1:2010. 
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Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Wyniki badań próbek laboratoryjnych złączy szynowych R350HT, 

spawanych termitem, metodami SoW-HC  i R350LHT/HT  

 Złącza szynowe R350HT wykonane metodami SoW-HC  i R350LHT/HT 

spełniają wymagania normy PN-EN 14730-1:2006+A1:2010.  

- pkt. 4, Informacje przekazywane przez organ kolejowy, 

                                ppkt. i) Poziom szerokości strefy obniżonej twardości 

                   - pkt. 7.4.4. Szerokość strefy obniżonej twardości  

                                      tabela 6 Zakres stref zmienionych cieplnie 

                                      - długość  strefy od 20 mm do 60 mm. 

Szerokość strefy o obniżonej twardości: 

  - metoda SoW-HC Elektro-Termit            22 mm, 

  - metoda R350LHT/HT Railtech Plötz     25 mm.                  

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Wyniki badań próbek laboratoryjnych złączy szynowych R350HT, 

spawanych termitem, metodami SoW-HC  i R350LHT/HT  

 Badania laboratoryjne złączy szynowych R350HT wykonanych metodami 

 

 - SoW-HC  Elektro-Thermit Niemcy, 

 

  

 

- R350LHT/HT Railtech Plötz Niemcy 

 

 

potwierdziły dobrą jakość wyrobu, spełniającą wymagania normy PN-EN 14730-

1:2006+A1:2010 Kolejnictwo – Tor - Spawanie termitowe szyn. Część 1 

Dopuszczanie procesów spawania.  

Złącza szynowe w/w metod są stosowane do w torach PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. w ramach obowiązujących przepisów. 
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Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Wyniki próby wytrzymałości statycznej próbek laboratoryjnych, 

zgrzewanych złączy szynowych bez wymuszonego chłodzenia 

 Złącza szynowe 60E1 R350 HT zgrzewane 

elektrycznie  bez wymuszonego chłodzenia 

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Wyniki próby wytrzymałości statycznej próbek 

laboratoryjnych,zgrzewanych złączy szynowych 

 Złącza szynowe 60E1 R350 HT zgrzewane 

elektrycznie  bez wymuszonego chłodzenia 

Wyniki próby wytrzymałości statycznej próbek laboratoryjnych, 

zgrzewanych złączy szynowych bez wymuszonego chłodzenia 
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Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Wyniki próby wytrzymałości statycznej próbek laboratoryjnych, 

zgrzewanych złączy szynowych bez wymuszonego chłodzenia 

 Złącza szynowe 60E1, R350HT zgrzewane 

elektrycznie bez wymuszonego chłodzenia 

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Porównanie wyników badania rozkładu twardości, metodą Vickersa 

HV30, próbek laboratoryjnych, zgrzewanych złączy szynowych 

 Złącza szynowe 60E1, R350HT zgrzewane 

elektrycznie bez wymuszonego chłodzenia 
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Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Porównanie wyników badania rozkładu twardości, metodą Vickersa 

HV30, próbek laboratoryjnych, zgrzewanych złączy szynowych 

 Złącza szynowe 60E1 R350HT zgrzewane 

elektrycznie bez wymuszonego chłodzenia 

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Wyniki próby wytrzymałości statycznej próbek laboratoryjnych, 

zgrzewanych złączy szynowych z wymuszonym chłodzeniem 

 Złącza szynowe 60E1, R350HT zgrzewane 

elektrycznie z wymuszonym chłodzeniem 
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Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Nr próbki 
Profil szyny, 

gat. stali,  

Maksymalna 

siła gnąca 

F /kN/ 

Strzałka 

ugięcia 

f /mm / 

Miejsce przełomu / 

ocena 

1 

60E1 

R350HT 

2200 58 

Prawidłowy  

przez oś zgrzeiny / 

ocena - dobry 

2 1784 21 

Prawidłowy  

przez oś zgrzeiny / 

ocena - dobry 

3 2179 58 

Prawidłowy  

przez oś zgrzeiny / 

ocena - dobry 

4 1959 25 

Prawidłowy  

przez oś zgrzeiny / 

ocena - dobry 

Wyniki próby wytrzymałości statycznej próbek laboratoryjnych, 

zgrzewanych złączy szynowych z wymuszonym chłodzeniem 

 Złącza szynowe 60E1, R350HT zgrzewane 

elektrycznie z wymuszonym chłodzeniem 

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Porównanie wyników badania rozkładu twardości, metodą Vickersa 

HV30, próbek laboratoryjnych, zgrzewanych złączy szynowych 

 Złącza szynowe 60E1, R350HT zgrzewane 

elektrycznie z chłodzeniem wymuszonym 
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Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Porównanie wyników badania rozkładu twardości, metodą Vickersa 

HV30, próbek laboratoryjnych, zgrzewanych złączy szynowych 

 Złącza szynowe 60E1, R350HT zgrzewane 

elektrycznie z chłodzeniem wymuszonym 
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Próbka adaptacja maj 2013 
HV30 

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Wyniki badań próbek laboratoryjnych złączy szynowych R350HT, 

zgrzewanych metodą oporowo iskrową 

Wyniki badań laboratoryjnych spełniające warunki określone w PN-EN 14587-1:2007  

   

Wytrzymałości statyczne na zginanie (min. F1600 kN, f 8 mm): 

      - metoda bez chłodzenia    F=1890 - 2010 kN, f= 28 - 35 mm, 

      - metoda z chłodzeniem     F=1784 - 2200 kN, f= 21 - 58 mm. 

 

Najwyższa dopuszczalna twardość (410 HV30) w strefie zgrzeiny HV30 i HBW: 

      - metoda bez chłodzenia max.  397,6 HV30 tj. 377 HBW i 387,3 HV30 tj. 366 HBW, 
      - metoda z chłodzeniem  max. prW 365,2 HV30 tj. 346 HBW i pr A 419,8 HV30 tj. 397 HBW. 

 Złącza szynowe 60E1, R350HT zgrzewane elektrycznie z wymuszonym 

chłodzeniem i bez chłodzenia spełniają warunki dotyczące wytrzymałości 

statycznej i maksymalnej twardości złącza, określone w normie  

PN-EN 14587-1:2007 Kolejnictwo – Tor - Zgrzewanie iskrowe szyn. Część 1. 
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Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

 Złącza szynowe 60E1, R350HT zgrzewane elektrycznie bez chłodzenia nie 

spełniają warunków określonych w normie PN-EN 14587-1:2007 Kolejnictwo 

– Tor - Zgrzewanie iskrowe szyn. Część 1. dotyczące dopuszczalnej 

minimalnej twardości. 

Wyniki badań próbek laboratoryjnych złączy szynowych R350HT, 

zgrzewanych metodą oporowo iskrową 

Minimalne twardości zmierzone w obrębie zgrzeiny przekraczają wartość dopuszczalną 

określoną normie PN-EN 14587-1:2007 w pkt. 6.4.8.3 tj. 325 HV30. 

 

Najniższa twardość  HV30 i HBW:   

      - metoda bez chłodzenia max. 282,6 HV30  tj. 268HBW i 281,4 HV30  tj. 266 HBW,  

      - metoda z chłodzeniem max. prW 274,1 HV30 tj. 260HBW i prA 306,4 HV30 tj. 290,5 HBW. 
 

Przekroczenie dopuszczalnej najniższej twardości: 

      - metoda bez chłodzenia min. 42,4 HV30 tj. 38 HBW i 43,6 HV30 tj. 39 HBW 

      - metoda z chłodzeniem min. prW 69,1 HV30 tj. 65 HBW i prA 37,6 HV30 tj. 34,5 HBW          

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

WNIOSKI 

1. Złącza szynowe R350HT spawane termitem, wykonane metodami: 

    - SoW-HC Elektro Thermit Niemcy z obróbką cieplną, 

    - R350LHT/HT  Railtech Plötz Niemcy bez obróbki cieplnej, 

       spełniają wymagania normy PN-EN 14730-1:2006+A1:2010, i dopuszcza się do 

stosowania w torach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

2. Złącza szynowe R350HT zgrzewane elektrycznie, oporowo-iskrowo  bez 

wymuszonego chłodzenia, zgrzewarkami stacjonarnymi i mobilnymi nie spełniają 

warunków określonych w normie PN-EN 14587-1:2007 Część 1, nie są 

dopuszczone do stosowania w torach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

3. Złącza szynowe R350HT zgrzewane elektrycznie, oporowo-iskrowo  

 z wymuszonym chłodzeniem, zgrzewarkami stacjonarnymi i mobilnymi po 

adaptacji programu zgrzewania, spełniają warunki określone w normie PN-EN 

14587-1:2007 Część 1 i będą dopuszczane do stosowania w torach PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. 
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Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Zalecenia 

1. Powtórzyć komplet badań laboratoryjnych złączy szynowych R350HT, 

wykonanych  w Sekcji Zgrzewania Szyn w Kędzierzynie Koźlu, zgrzewanych  

głowicą z programem adaptacyjnym z użyciem jako materiału podstawowego 

szyn różnych producentów. 

2. Zgodnie PN-EN14587-2:2009  Kolejnictwo – Tor - Zgrzewanie iskrowe szyn. 

Część 2. dopuścić do stosowania w torach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A tylko 

zgrzewarki mobilne, stosujące system wymuszonego chłodzenia podczas 

wykonywania zgrzewanych złączy szynowych, gatunku R350HT.  

3. W związku z brakiem badań eksploatacyjnych w torach PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., złączy szynowych gatunku R350HT, zgrzewanych zgrzewarkami 

mobilnymi bez systemu chłodzenia, Centrum Diagnostyki w Warszawie wykona 

wyrywkowe badania w zakresie pomiarów prostoliniowości pionowej i poziomej 

oraz twardości powierzchni tocznej. 

4. Proponuje się wykonać próbki złączy szynowych zgrzewanych zgrzewarką 

mobilną w terenie i poddać badaniom laboratoryjnym. 

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

Dziękuję za uwagę 


