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METODY SPAWANIA TERMITOWEGO
„ZE SKRÓCONYM CZASEM PODGRZEWANIA”
DO Ł CZENIA SZYN W TORACH SZYBKICH KOLEI
Władysław GRZECHOWIAK∗, Piotr WRÓBLEWSKI∗∗
STRESZCZENIE: Przedstawiono kierunki rozwoju metod spawania szyn termitem pod wpływem zmieniajcych si wymaga zwizanych z uruchomieniem superszybkich połcze kolejowych. Podano przebieg typowego procesu technologicznego spawania ze skróconym czasem podgrzewania i obróbk ciepln główki szyny. Wskazano na szereg uwarunkowa jakim podlegaj metody spawania
termitowego ze skróconym czasem podgrzewania.
1. WSTP
W ostatnich latach jestemy wiadkami istotnych inwestycji w sie szybkich kolei pomylanych jako alternatywa dla przewo ników powietrznych.
W Europie, oprócz najsłynniejszego francuskiego pocigu TGV, powstało szereg superszybkich połcze kolejowych z prdkoci rozkładow minimum 250
km/h, (np. Madryt-Barcelona, ICE w Niemczech pomidzy najwaniejszymi
miastami, Berlin-Wiede- Zurych, Rzym-Mediolan-Palermo).
Zasadniczym elementem nawierzchni kolejowej umoliwiajcym realizacj superszybkich połcze jest tor bezstykowy wraz z rozjazdami kolejowym. Budowa, utrzymanie i eksploatacja toru bezstykowego wymaga stosowania specjalistycznych technologii i materiałów, w tym równie procesów specjalnych do
trwałego spajania szyn.
Jedn z metod powszechnie stosowanych jest spawanie szyn termitem.
Zwikszajce
si
wymagania
odnonie
standardu,
niezawodnoci
i bezpieczestwa drogi kolejowej nie pozostały bez wpływu na zmiany
w technologiach spawalniczych stosowanych w nawierzchni dróg szynowych.
Mgr in . Władysław GRZECHOWIAK, EWE/IWE, Inspektor Nadzoru, PKP PLK S.A., Centrum
Diagnostyki i Geodezji w Warszawie,
∗*
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W ostatnich latach w wyniku wdroenia produkcji szyn z obróbk ciepln główki szyny, oznaczonych ogólnym skrótem HSH [1] (H- Head, S – Specjal, H –
Hardened), pomylanych głównie do zabudowy w torze szybkich prdkoci,
zastosowano nowe technologie spawalnicze do łczenia takich szyn.

2. METODY SPAJANIA SZYN HSH
2.1. Z normalnym czasem podgrzewania i obróbk ciepln główki szyny.
2.2. Ze skróconym czasem podgrzewania i porcj 90, bez obróbki cieplnej.
2.3. Ze skróconym czasem podgrzewania i porcj 120, bez obróbki cieplnej.
2.4. Ze skróconym czasem podgrzewania i obróbk ciepln główki szyny.
Produkty firm działajcych na rynku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dziki własnym pracom badawczym i rozwojowym, umoliwiaj
szeroki dostp do najnowoczeniejszych technologii spawania termitowego.

3. SPAWANIE SZYN TERMITEM Z TZW. SKRÓCONYM CZASEM
PODGRZEWANIA – PRZEGLD OFEROWANYCH METOD
3.1. Rolf Plötz Elektroschmelze - SP, SKV, SKV-S
3.2. Elektro-Thermit
- SKV, SKV-L50, SKV-L75
3.3. Railtech Slavjana
- PLA 25, PLA 68.
Rónice pomidzy poszczególnymi produktami polegaj głównie na
przyjtych, zblionych, parametrach technologicznych oraz na całkowicie odmiennych materiałach i osprzcie spawalniczym.

4. RAMOWY PROCES SPAWANIA SZYN ZE SKRÓCONYM CZASEM
PODGRZEWANIA I OBRÓBK CIEPLN GŁÓWKI SZYNY
W WARUNKACH TERENOWYCH [2]
4.1. Przygotowanie ko ców szyn do spawania
-

cicie szyn,
poluzowanie zamocowa szyn do podkładu,
oczyszczenie koców szyn (ewentualnie dodatkowo „opalenie”),
podbicie do naturalnego poziomu,
usunicie przekładek podszynowych,
ustawienie właciwego luzu spawalniczego.

4.2. Ustawienie ko ców szyn
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w płaszczy nie pionowej,
w płaszczy nie poziomej,
kontrola ustawienia w płaszczyznach charakterystycznych.

4.3. Ustawienie palnika do podgrzewania
-

zachowanie centrycznoci wzgldem luzu spawalniczego,
zachowanie okrelonej odległoci od powierzchni tocznej szyny.

4.4. Załoenie form
-

zachowanie centrycznoci wzgldem luzu spawalniczego,
osłonicie górnego otworu w formie,
uszczelnienie formy na obwodzie,
usunicie ewentualnych resztek masy uszczelniajcej z wntrza formy,
załoenie pojemników na uel.

4.5. Podgrzewanie ko ców szyn
-

ustawienie cinie gazów technicznych,
kontrola czasu podgrzewania,
osuszenie mostka spawalniczego.

4.6. Reakcja termitowa i spust
-

załoenie mostka spawalniczego,
zainstalowanie tygla jednokrotnego uytku (zalecany w przypadku
„normalnego” luzu spawalniczego),
zapalenie mieszanki zapałem błyskawicznym,
demonta pojemników z ulem spawalniczym.

4.7. Obci cie nadlewu
-

zdjcie ramek utrzymujcych form z zachowaniem rygoru czasowego,
obcicie spoiny obcinark nadlewów spawalniczych w okrelonym czasie po spucie stopiwa.

4.8. Obróbka zgrubna spoiny
-

szlifowanie wstpne po obciciu nadlewów,
pozostawienie naddatku na obróbk kocow,
pozostawienie złcza do całkowitego ostygnicia
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4.9. Obróbka cieplna główki szyny
-

wymiana kocówki palnika,
ustawienie wysokoci palnika nad powierzchni toczn,
zachowanie centrycznoci w stosunku do osi spoiny,
ustawienie cinie roboczych gazów technicznych,
zapalenie płomienia przy uniesionym palniku,
grzanie powierzchni spoiny z zachowaniem rygoru czasowego,
podniesienie palnika i wygaszenie płomienia,
kontrolowane stygnicie spoiny przy uyciu specjalnej osłony,
pozostawienie złcza do całkowitego ostygnicia.

4.10. Obróbka ko cowa złcza
-

usunicie resztek masy formierskiej,
wybicie klinów ustalajcych,
włoenie przekładek,
dokrcenie zamocowa szyny,
szlifowanie ostateczne na wymiar,
ocechowanie złcza.

4.11. Czynno ci odbiorcze
-

badania wizualne,
pomiary geometrii,
badania twardoci.

5. PODSUMOWANIE
Rozwój sieci szybkich połcze kolejowych wywarł równie wpływ na
procesy specjalne stosowane w budowie, utrzymaniu i eksploatacji nawierzchni
kolejowej.
Dotychczas dominujca rol w spawalnictwie nawierzchni kolejowej
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. odgrywały metody SoWoS i SoWoS-P.
Wraz z wprowadzeniem do eksploatacji szyn HSH wdroono metod spawania
SoW-HC.
Metoda ta zastosowana w warunkach terenowych [1] stwarza niebezpieczestwo
zmiany drobnoperlitycznej struktury główki szyny na struktur bainityczn
a nawet struktur o pewnej iloci martenzytu. Pojawienie si lokalnie tego typu
struktur w główce szyny jest bardzo niekorzystne, zwłaszcza przy udarowozmczeniowym obcieniu, powoduje bowiem lokalne obnienie spójnoci materiału i moe by przyczyn wystpowania pkni prowadzcych do lokalnych
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wykrusze. Ponadto lokalne zrónicowanie twardoci w główce szyny jest powodem do nierównomiernego jej zuywania si.
Aby unikn zasygnalizowanych niebezpieczestw zaleca si stosowanie spawania szyn z krótkim czasem podgrzewania i obróbk ciepln główki szyny.
Metoda pozwala na zachowanie drobnoperlitycznej struktury w główce szyny,
która w wyniku swoich właciwoci mechanicznych charakteryzuje si wysz
odpornoci na cieranie i wysok udarnoci przy wysokiej wytrzymałoci na
rozciganie. Wprowadzenie tylko kryterium czasowego jako elementu oceny
stopnia nagrzania koców szyn eliminuje subiektywn, wzrokow ocen spawacza.
W warunkach terenowych, przy niskich temperaturach lub zmiennych warunkach atmosferycznych istnieje moliwo szybkiego odprowadzania ciepła,
zwikszonego poboru gazów technicznych i koniecznoci łczenia butli propanowych. Wytyczne DB Ril 824 („Wykonawstwo dróg szynowych”) wskazuj na
metod SKV jako wiodc w spawaniu termitowym szyn, która moe by zastosowana w torach głównych bez ograniczenia kryterium prdkoci na szlaku.
Problemem moe by nieuzasadnione stosowanie metod ze zwikszonym luzem
spawalniczym jako, tzw. „spoin naprawczych”, czyli spawania powtórnego
w osi wycitej, nieprawidłowej, spoiny.
Wdraanie nowych metod spawalniczych wie si nieodłcznie
z przestrzeganiem formalnych wymogów: uzyskania stosownych dopuszcze
zgodnie z Prawem Budowlanym, szkolenia spawaczy i personelu nadzoru,
zmiany materiałów i osprztu spawalniczego.
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