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SPAWANIE W WARUNKACH NISKICH
TEMPERATUR I DU YCH PRDKO CI
Zdenk RUSÝ, Phd.∗
Uwarunkowania historyczne rozwoju spawalnictwa termitowego
w ró nych krajach Europy i wiata spowodowały ró nice
w podej ciu i w ocenie spawu termitowego w torze, jego korzystnego
lub niekorzystnego wpływu w okre lonych warunkach eksploatacji
linii kolejowych. Na podstawie analiz, ocen i do wiadcze historycznych wprowadzono w przepisach i instrukcjach ka dej kolei narodowej warunki brzegowe okre lajce mo liwo ci wykonywanie robót
torowych w torze bezstykowym, w tym oczywi cie spawanie
i zgrzewanie. Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy warunków wykonywania spawów termitowych przy zało eniu
utrzymania pełnej, nieograniczonej prdko ci eksploatacyjnej
w torach przez cały czas, o ka dej porze roku, biorc pod uwag
równie temperatury ekstremalne.
THERMITE WELDING UNDER LOW TEMPERATURES AND
HIGH SPEEDS.
Approach of several Euro-pean railways to the conditions of carrying-on of thermite welds. Climatic conditions in Wes-tern and Central Europe allow carrying-on of the welds all over the year excepted
extremely cold and extremely hot days. In Central Russia the period
of possible welding is limited on about 8 months. The present article
demonstrates on Railtech International experience several measures
allowing thermite welding under difficult conditions and for very
high speeds.

Mgr in ., Zden k RUSÝ Phd. – Naczelny Dyrektor Railtech Slavjana sp. z o.o. z siedzib w
Pradze (Czechy), zało onej w 1994 r. Spółka jest fili francuskiej grupy przemysłowej Railtech
International. Autor jest absolwentem Wydziału Budowlanego Czeskiego Wysokiego Uniwersytetu Technicznego ( VUT) w Pradze (1978). 1978 – 1985 - SD (Czechosłowackie Koleje Pastwowe, 1985 – 1991- Kolejowy Instytut Badawczy (VÚŽ) 1991- Kandydat Nauki (Phd)
w dziedzinie geometrii toru dla du ych prdko ci, sta na SNCF (modernizacja linii kolejowych
dła szybko ci podwy szonych i budowa linii dła wielkich prdko ci, 1991-1994 – Generalna
Dyrekcj D (Czeskie Koleje).
∗
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1. WSTP
Do przedstawienia wyej wymienionego tematu mojego wystpienia wykorzystałem dowiadczenia z prac mojej firmy wykonanych w ubiegłych latach
na terenie Rosji. Wybrany przykład obrazuje bardzo dokładnie jak ostre
i kracowe warunki musiano spełni podczas wykonywania prac spawalniczych.
W warunkach technicznych zawarte s normy obowizujce przy spawaniu szyn
bardzo twardych - normatywnie 360°HB, podczas prac stwierdzono równie
wystpowanie odcinków szyn o twardoci ponad 400°HB – zahartowanych
w całym przekroju. Prace spawalnicze były wykonywane na linii Moskwa –
Sankt-Peterburg. Obowizujca na tej linii prdko jazdy pocigów wynosi 200
km/h. Prace spawalnicze wykonywano równoczenie w niskiej temperaturze
zgodnie z wydanymi przez moskiewski WNII T warunkami, które dopuszczaj
jako graniczn do wykonywanie spoin termitowych temperatur -5°C. Technologia spawania szyn firmy Railtech International została zatwierdzona do stosowania na Rosyjskich kolejach bez obostrze, w tym ograniczenia prdkoci jazdy pocigów.
Popatrzmy, dlaczego warunki spawania termitowego w Rosji były ekstremalne. W Tablicy 1 pokazano temperatury rednio miesiczne, wieloletnie
i roczne amplitudy temperatur powietrza zanotowane na czterech stacjach meteorologicznych, coraz bardziej oddalajcych si od wybrzea Oceanu Atlantyckiego. Valentia (51°56'N) ley na zachodnim wybrzeu Irlandii, bezporednio
nad brzegiem Atlantyku, pozostałe stacje le na takiej samej (w przyblieniu
55-56°N) szerokoci geograficznej. Połoenie Kopenhagi, odsunitej od bezporedniego wpływu Oceanu Atlantyckiego powoduje, e wykazuje ona ju cechy
kontynentalne w zakresie temperatury powietrza (minimum w styczniu, maksimum w lipcu). Omsk jest stacj połoon na Zachodniej Syberii.
Tablica 1.
Stacja / miesic

01

02

03

04

11

12

Amplituda

Valentia

7,1

7,2

7,4

9,1 11,1 13,6 14,7 15,2 13,6 10,7 8,7

7,5

8,1

Kopenhaga

-0,4

-0,2

1,5

5,8 11,0 15,4 17,0 16,0 12,7 8,2

1,3

17,4

Moskwa

-10,8 -9,1

-4,8

3,4 11,8 15,6 18,0 15,8 10,1 3,7 -2,8 -8,0

28,8

Omsk

-19,6 -17,6 -11,6 -0,1 10,8 16,4 19,1 13,3 10,4 0,9 -9,4 -16,1

38,7

05

06

07

08

09

10

4,0

Temperatura minimalna, przy której dopuszcza si wykonywanie spawania termitowego jest faktem bardzo wanym, warunkujcym długo trwania okresu
prac spawalniczych w cigu roku. Wybranie danych dotyczcych rednich tem-
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peratur i ewentualnie wielkoci opadów z warunków klimatycznych – pokazuje,
e w kierunku do rodka kontynentu ronie amplituda pomidzy temperatur
latem i zim. Z dalszej analizy wida, e blisko wybrzea Oceanu Atlantyckiego
praktycznie moe nie by ogranicze temperaturowych do spawania, mog one
by nawet niepotrzebne. Ograniczenie prac spawalniczych do temperatury -5°C
na długoci geograficznej Kopenhagi umoliwia wykonywanie spawania w cigu całego roku z wyjtkiem wystpowania temperatur ekstremalnych. Na długoci geograficznej Moskwy ograniczenie spawania do +5°C teoretycznie pozwalałoby na prowadzanie prac od kwietnia do pa dziernika, a ograniczenie do -5°C
teoretycznie daje moliwoci przeprowadzenia prac od marca do listopada.
W Zachodniej Syberii ograniczenie do +5°C pozwalałoby na prowadzenie spawania tylko od maja do wrzenia, a ograniczenie do -5°C teoretycznie wydłua
ten czas kwietnia do pa dziernika.
Trzeba równie odnotowa, e oprócz niskich temperatur w celu bezpiecznej
eksploatacji toru bezstykowego zwykle ogranicza si prawie wszystkie rodzaje
robót torowych do wykonywania w temperaturze poniej 30°C. W wyniku tego
warunku okres czasu na wykonanie prac w torze w centralnej czci kontynentu
Euroazjackiego jest jeszcze bardziej si ograniczony.
Przyjrzyjmy si teraz troch bliej, na wykres redniej temperatury w cigu
przecitnego roku w Czechach (Rys. 1).

Rys. 1. Wykres wystpujcych temperatur

Z wykresu wynika, e przy ograniczeniu z góry moliwoci wykonania
spoin termitowych do + 5°C, w Czechach dopuszczalne byłyby tylko prace pomidzy 80 a 305 dniem roku, tzn. midzy 21. marcem a 30. pa dziernikiem.
Przy przesuniciu granicy i zwikszeniu moliwoci wykonywania spoin termitowych do temperatury -5°C zakres dopuszczalnych prac faktycznie byłby nie-
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ograniczony. Niestety, wykonywanie robót spawalniczych w Czechach (D)
ograniczone jest przepisami do temperatury -3ºC.
Wykonywanie prac spawalniczych w torze w niskich temperaturach jest
moliwe wyłcznie pod warunkiem cisłej obserwacji i dokumentowania stanu
wystpujcych napre w szynach, przy zastosowaniu odpowiednich rodków
technicznych (cigaczy – napraczy). Jestemy wtedy w stanie osign
w torze (szynach) zarówno podczas, jak i po zakoczeniu robót spawalniczych
stan wolny od napre, czyli taki jaki uzyskujemy podczas robót
w temperaturze neutralnej na danym odcinku toru.

2. PORÓWNANIE KLIMATU W POLSCE I WE FRANCJI.
Porównanie klimatu Polski i Francji dokonam na przykładzie dostpnych
informacji klimatologicznych dotyczcych Europy Zachodniej a pochodzcych z
dwu miast znajdujcych si na terytorium z urzdowym jzykiem francuskim,
wic pierwszym – Ukkel (Uccle) – bdce kwartalem Brukseli i drugim
Mégève, znajdujcym si na granicy Francji i Szwajcarii na wysokoci 1 104 m
n.p.m. w Alpach. To drugie miejsce jest znan baz narciarsk.
Mój wybór padł na te miasta dlatego, e przedstawiaj sytuacj geograficznieklimatologiczn podobn do Polski.
Na Rys. 2 lini czerwon przedstawione s temperatury rednie
w Brukseli, jak równie temperatury ekstremalne w poszczególnych miesicach
roku. Prosz zwróci uwag na fakt, e na północy Europy Zachodniej rednie
temperatury nigdy nie spadaj poniej 0°C (zera) i ekstrema długookresowe od
50 lat nie sigaj poniej ni -5°C.
Niestety, spotykamy si z innym faktem klimatologicznym – z opadami, które osigaj najwiksze wielkoci dokładnie o tej porze roku, w której według
kryterium rodkowo Europejskiego najwygodniej wykonywa spoiny.

Rys. 2. Temperatury rednie i ekstremalne w Brukseli
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Rys. 3. Opady rednie i ekstremalne w Brukseli

Obserwacje w Mégève w ostatnich dwu łatach pokazuj, e na wysokoci
+ 1 000 metrów wysokoci nad poziomem morza w długoci geograficznej Parya lub Londyny mona porówna z warunkami klimatycznymi w głbi kontynentu, na poziomie rzeki Wołgi w Rosji centralnej.
Stycze - Grudzie 2005 roku :

Stycze - Grudzie 2006 roku :

Temperatura MINI

Temperatura MAXI

T rednia

Stycze

- 8,2

+ 2,7

- 2,8

Luty

- 10,1

+ 0,3

Marzec

- 4,4

Kwiecie

+ 0,3

Miesic

Temperatura MINI

Temperatura MAXI

T rednia

Stycze

- 7,9

+ 3,0

- 2,5

- 4,9

Luty

- 7,5

+ 2,6

- 2,4

+ 8,6

+ 2,1

Marzec

- 4,6

+ 4,8

+ 0,1

+ 11,0

+ 5,6

Kwiecie

+ 0,7

+ 12,1

+ 6,4

Miesic

Maj

+ 5,6

+ 17,4

+ 11,5

Maj

+ 4,6

+ 16,7

+ 10,7

Czerwiec

+ 9,2

+ 22,8

+ 16,0

Czerwiec

+ 7,8

+ 22,5

+ 15,2

Lipiec

+ 9,6

+ 22,3

+ 15,9

Lipiec

+ 11,8

+ 26,6

+ 19,2

Sierpie

+ 8,1

+ 19,9

+ 14,0

Sierpie

+ 7,6

+ 17,9

+ 12,7

Wrzesie

+ 7,1

+ 18,6

+ 12,9

Wrzesie

+ 8,2

+ 20,5

+ 14,4

Pa dziernik

+ 3,2

+ 16,0

+ 9,6

Pa dziernik

+ 4,1

+ 17,2

+ 10,7

Listopad

- 2,5

+ 7,2

+ 2,4

Listopad

- 0,7

+ 10,4

+ 4,9

Grudzie

- 9,5

- 0,8

- 5,1

Grudzie

- 4,1

+ 6,2

+ 1,1
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3. WYKONANIE SPAWU W TEMPERATURZE EKSTREMALNIE NISKIEJ
Kolejnym fenomenem na który chc zwró uwag jest fakt, e na ostateczn jako spoiny sama temperatura zewntrzna nie ma wpływu jeeli w rzeczywistoci korzystamy po prostu z dobrych jakociowo materiałów spawalniczych.
Ju w 1993 roku z powodzeniem zostały wykonane na terenie Sekcji Liniowej w Kirunie termitowe spoiny próbne przy temperaturach dochodzcych do - 37° C. Wykonano je z materiałów PLA produkcji firmy Railtech International w Szwecji.

Foto 1a i 1b. Na zdjciach wida, e we wchodz do budynku ogrzewanego

Foto 2. Uszczelnianie form past z podajnika

Uszczelnianie formy jest momentem najdelikatniejszym i najmocniej
ograniczajcym prace ze wzgldu czysto ludzkich - zwyczajowo sdzono, e
prace wykonywane rcznie, bez rkawic naley ograniczy do temperatury -7ºC
– tj. temperatury zamarzania propanu. Korzystanie z pasty uszczelniajcej
w podajniku ułatwia wykonywanie tej pracy.
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Foto 3. Podgrzewanie koców szyn

Podczas czynnoci podgrzewania koców szyn temperatura zewntrzna
jest nieistotn – przy tym samym czasie podgrzewania (chodzi o metod
z szybkim podgrzewaniem) temperatura koców szyn przed spustem moe waha o ± 50°C w zalenoci od odpływu ciepła do szyn, jakoci gazów w danej
miejscowoci itp. Eliminacj tej rónicy powinna zawsze gwarantowa porcja
termitowa.

Foto 4. Zapobieganie szybkiemu stygniciu spoiny

Ochrona prowizoryczna przed zbyt szybkim i nadmiernym ochłodzeniem
spawu po wykonaniu cicia obcinark. Najpewniejszym sposobem zapewnienia
krystalizacji stali spoiny w takich ekstremalnych, niskich warunkach temperaturowych jest pozostawienie całej formy na szynie. Stanowi ona wtedy ochron
przed odpływem ciepła do szyn. Pó niejsz obróbk naley wykona przez cicie pił lub szlifierk ktow (tarczow).

Foto 5. Pomiar temperatury spoiny podczas stygnicia
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Podczas wykonywania spoin termitowych w warunkach temperatur ekstremalnie ujemnych naley bezwarunkowo cisłe kontrolowa i regulowa prdko stygnicia.

4. PRAKTYCZNE WYKONANIE SPOIN TERMITOWYCH NA LINII
O PRDKOCI 350 KM/H
Jednym z zasadniczych parametrów które bierze si pod uwag przy planowaniu i wykonywaniu robót spawalniczych jest interwał temperatur „neutralnych”, który jest ustalany indywidualnie dla stref klimatycznych kraju (a nawet
teoretycznie ustalane – jak pokazano powyej - według warunków klimatycznych tylko dla pewnych regionów kraju). W przypadku spawania poza granicami
obowizujcej temperatury „neutralnej” wykonanie spoin termitowych jest moliwe wyłcznie (popatrz wyej) przy wykorzystaniu zasad wyrównania napre
termicznych w szynach w sposób wymuszony i osigniciu w ten sposób temperatury neutralnej (takiej jak mamy w przyległym odcinku toru) po całkowitym
zakoczeniu robot.
Zastosowanie powyszych zasad wykonywania robót powoduje brak uzasadnionych podstaw wprowadzenia ogranicze prdkoci eksploatacyjnych
i jednoczenie naley stwierdzi, e niema znaczenia ze wzgldów metalurgicznych i wytrzymałociowych spoiny .

Foto 6. Brygada spawaczy na linii TGV Pary – Strasburg w lutym 2006,
Napracz i stojaki Railtech International do wyrównania koców szyn

Podczas spawania termitowego w bardzo niskich temperaturach (poniej - 5ºC) wystpuj nastpujce zagroenia mogce spowodowa wady złcza:
-

niewłaciwe podgrzewanie (propan marznie przy -7ºC),
niewłaciwe działanie napracza – urzdzenie powinno by w doskonałym
stanie eksploatacyjnym, eby zapobiec rozlu nieniu szczeliny w trakcie wy-
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konania spoiny. Szyny nie mog przemieci si w cigu pierwszych 3 minut
po odlaniu stali. (Naley sprawdzi działanie napracza przed wykonaniem
robót torowych, i skontrolowa wskazania cinienia oleju hydraulicznego),
duy poziom wody (z niegu, lodu) w tłuczniu – w wyniku ciepła uwolnionego w procesie spawania termitowego. Składniki podłoa torowego mog
roztapia si i wytwarza niewłaciwe warunki dla eksploatacji spawu przy
wielkiej prdkoci na danym torze.

5. PORÓWNANIE WARUNKÓW SPAWANIA PRZY TEMPERATURZE
NISKIEJ W POLSCE I WE FRANCJI
W Polsce dopuszczalna minimalna temperatura do wykonania spoin termitowych obecnie wynosi + 5°C i wynika prawdopodobnie z historycznych dowiadcze. We Francji, na sieci SNCF niema rónicy temperatury dopuszczalnej
do wykonania spoin termitowych midzy północ i południem, wschodem i zachodem kraju. W praktyce SNCF uwaa, e spawanie termitem – to jest metodami Railtech International - jest „moliwe” do temperatury - 5ºC przy koniecznoci zachowania czterech warunków tj.:
1. Podgrzewania : zachowywa cile cinienie gazów przy niskich temperaturach – np. grzanie butli z propanem przy pomocy elektrycznej maty alpinistycznej. Butla taka, na któr oddziałuje przez cał dob zimny wiatr lub jest przechowywana w niskiej temperaturze zewntrznej (w składzie nie ogrzewanym,
w samochodzie lub wagonie brygady spawaczy), naley ogrza przy pomocy
ww. maty przez 1 godzin do temperatury + 30ºC i nastpnie temperatur
t stale utrzymywa.

Foto 7. Butle z propanem naley ogrza przy pomocy maty alpinistycznej 1
godzin do temperatury +30ºC i tej temperatury pó niej nie przekracza (na
zdjciu kontrola temperatury termometrem elektronicznym).
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2. Stanu pasty uszczelniajcej : Masa uszczelniajca dostarczana przez firm
Railtech International gwarantuje trwale właciwoci fizykalne w rozpitoci
temperatury od +30ºC do -5ºC, to znaczy w całej rozpitoci temperatur realnych do wykonywania robot torowych.
3. Granicy technicznej, i ustawowej:
- Na sieci SNCF w zasadzie zabronione jest niezabezpieczone cicie szyny
w torze bezstykowym przy temperaturach poniej 0ºC dla tego, e szyna moe
złama si z powodu napre ekstremalnych pod koniec cicia.
- Jeeli tłucze jest zamarznity (zawiera gliny i wod lub du ilo niegu
i lodu) – to bardzo trudno, a nawet niemoliwe moe by ustawienie wzniosu
szyny do spawania.
4. Ludzkiej: Człowiek nie moe pracowa (nie mona go zmusza do pracy)
przy bardzo niskich temperaturach wbrew postanowieniom ustawy lub innych
przepisów danego kraju.

6. SPAWANIE TERMITEM NA NOWEJ LINII TGV PARY – STRASBURG W LUTYM 2006 DLA PRDKOCI  350 KM/H
We Francji na sieci torów SNCF, nie ma ogranicze prdkoci dopuszczalnej na
liniach w których połczenia szyn wykonano metod spawania termitowego Railtech International z krótkim czasem podgrzewaniem PLR (w Polsce wana jest
aprobata do podobnej metody – PLA do szczeliny 25 i 68 mm). Do spawania
w torach o duych prdkociach niema wi cej osobnych warunków odbioru,
wykonania i dostaw. Zestawy spawalnicze dostarczane s bezporednio z hurtowni firmy Railtech International w miasteczku St.Amand-les-Eaux we Francji
północnej (tak jak u innych dostawców materiałów kolejowych np. szyn).
Stwierdzono, e taniej i sprawniej wychodzi produkcja o wysokiej jakoci na
bieco ni organizowanie akcji pocigajcej za sob osignicie najwikszej
jakoci przy okazji dostaw do budowy i utrzymania sieci kolejowej duych prdkoci.

Foto 8a i 8b. Odcinek na którym wykonywano zdjcia na linii TGV w lutym i marcu
2006
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Warunki odbioru geometrii wykoczonej spoiny przy spawaniu aluminotermicznym w torach o pr dko ci  270km/h s cile okrelone, ostre
i wynosz:
- długo odcinka szlifowanego nie powinna by wiksz ni 600 mm,
- wznios na długoci 900 mm nie powinien wynosi wicej ni +0,2 mm,
- wgłbienie na długoci 1 000 mm nie powinna wynosi wicej ni - 0,1mm,

Foto 9. Brygada spawaczy dojeda transporterem gsienicowym do miejsca pracy

Foto 10. Brygada spawaczy z transporterem gsienicowym na nowej linii

7. KONKLUZJE
Jako spoin termitowych Railtech International wykonywanych w bardzo
zrónicowanych warunkach klimatycznych i eksploatacyjnych s bardzo dobre –
mówic o kontynencie Euroazjatyckim. Przeprowadzone wielokrotnie badania
i sprawdzenia przez naukowców z firmy i niezalenych wykazały, e jako
połcze spawanych od wybrzea Atlantyckiego do brzegów Wołgi jest bez
zarzutu, tak samo jak ich trwało na przestrzeni wieloletniej eksploatacji.
Równie na kontynencie Amerykaskim, Afryce Południowej i w Australii wykonywano spawy termitowe technologi i materiałami Railtech International.
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Prace spawalnicze były tam prowadzone w specyficznych warunkach nowoczesnej kopalni rud, gdzie wystpuj siły nacisku na o ok. 37 ton. Wykonane spoiny charakteryzuj si trwałoci i wieloletni eksploatacj bez usterek.

Z analizy wyników i do wiadczenia mona wycign nast pujce wnioski :
1. Spawanie termitowego mona stosowa w torach bez ograniczenia
pr dko ci i siły nacisku na o .
Warunkiem trwałej eksploatacji jest cisłe i dokładne wykonanie
oraz wyko czenie spoiny, inaczej mówic ograniczenie wpływu czynnika ludzkiego.
Parametry geometryczne wymagane dla spoiny w torach z prdkoci
V270km/h :
- długo odcinka szlifowanego nie powinna by wiksz ni 600 mm,
- wznios na długoci 900 mm nie powinien wynosi wicej ni +0,2 mm,
- wgłbienie na długoci 1000 mm nie powinna wynosi wicej ni -0,1mm,
2. Spawy termitowe mona wykona niezalenie od temperatury zewn trznej, jeeli zabezpieczy si odpowiednie warunki techniczne wykonania –wprowadzenia w torze bezstykowym stanu wolnego od napr e , ochron przed wiatrem i opadami oraz uwzgl dni czynnik ludzki.
Naley zwróci uwag na:
Podgrzewanie: zachowywa cisłe cinienie gazów przy niskich temperaturach – np.: poprzez grzanie butli z propanem przy pomocy elektrycznej
maty alpinistycznej przez 1 godzin przed pocztkiem robót do temperatury
+30ºC i tej temperatury pó niej nie przekracza.
Stan pasty uszczelniajcej: Masa uszczelniajca dostarczana przez
firm Railtech International gwarantuje trwale właciwoci fizykalne w rozpitoci temperatury od +30ºC do -5ºC, to znaczy w całym realnym przedziale temperatur do wykonywania robot torowych.
Granic techniczn, ludzk i ustawow:
• zabronione jest niezabezpieczone cicie szyny w torze bezstykowej przy
temperaturach poniej 0ºC. Szyna moe złama si z powodu napre
ekstremalnych przy kocu cicia,
• naley stosowa napracze hydrauliczne,
• przy tłuczniu zamarznitym (zawierajcym glin i wod lub du ilo
niegu i lodu) czsto nie moliwe jest ustawienie koców szyn we
wzniosie,
• człowieka nie mona zmusza do pracy przy bardzo niskich temperaturach wbrew postanowieniom ustawy lub innych przepisów danego kraju.
• zwykłe sdzono, e praca bez rkawic ograniczana jest temperatur -7ºC
– tj. temperatur zamarzania propanu. Stosowanie podajników i past
uszczelniajcych oraz korzystanie z namiotów do ochrony brygady na
budowie znosi te bariery.
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Foto 11a i 11b. Namiot ochronny dla pracowników podczas wykonania spoin
termitowych w trudnych warunkach klimatycznych

Foto 12. Reakcja w namiocie ochronnym

Foto 13. Pełny zestaw Railtech dla ustalenia szyn i zabezpieczenia cicia przy
temperaturach niskich
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