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 Trudności techniczne i technologiczne spajania 

szyn metodami spawalniczymi wynikają głównie z 

następujących powodów:  
 

-składu chemicznego stali stosowanych do wytwarzania szyn,   

 

-wielkości przekroju poprzecznego i profilu szyn,  

 

- wysokich wymagań stawianych złączom łączącym szyny, 

 

-wymagania dużej powtarzalności parametrów procesu       

spajania, gwarantującej powtarzalność właściwości złączy. 

W praktyce łączenie szyn 

sprowadza się do dwu metod:  
 

         elektrycznego zgrzewania 

doczołowego iskrowego, 
 

  spawania termitowego, 
 

     spawania łukowego (metoda 

stosowana doraźnie ).
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Zgrzewanie iskrowe doczołowe  

 Proces zgrzewania prowadzi się na zgrzewarkach 

stacjonarnych lub zgrzewarkach samojezdnych w torze. 

 Procesy zgrzewania są zautomatyzowane i składają 

się z następujących etapów : 

 Nagrzewanie zasadnicze 

składające się z dwu faz : 

 

       podgrzewanie impulsowe (prąd 

podawany jest w postaci    impulsów), 

 

      nagrzewanie   przez wyiskrzanie 

ciągłe, 

  
Spęczanie; polega na dociśnięciu nagrzanych szyn. Początkowo 

proces ten odbywa się przy przepływie prądu i z dużą 

prędkością dosuwu, a następnie bez prądu z malejącą 

prędkością dosuwu, 
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Obcinanie wypływki ze złącza odbywa się na zgrzewarce.  

Obcinanie wypływki jest zabiegiem bardzo ważnym w 

procesie zgrzewania szyn  
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Spawanie termitowe  
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Przy spawaniu termitowym stosuje się dwa rodzaje form 

dostosowanych do odstępu pomiędzy łączonymi szynami. W 

praktyce stosuje się odstęp 10 mm i 75 mm.  

Obcinanie wypływów spawalniczych przeprowadza się przy 

pomocy specjalnych obcinarek.  
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Materiał C Mn Si P S 

zawartość pierwiastków w % 

szyna 0,77 0,93 0,34 0,027 0,025 

Spoina 

termitowa 

0,56 0,89 0,28 0,023 0,006 

                                                                                                                      

  

 

Rozkład twardości w złączu spawanym 

termitowo przy odstępie końców szyn 75 mm 
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Twardości w złączu spawanym termitowo przy odstępie 

końców szyn 24 mm  

 Warunkiem uzyskania poprawnego złącza 

zgrzewanego jest ścisłe przestrzeganie technologii 

procesu zgrzewania i utrzymywanie wszystkich 

urządzeń technologicznych w  pełnej sprawności. 

 

 Istotną zaletą tej metody łączenia szyn jest 

maksymalne wyeliminowanie chwilowej dyspozycji 

oraz indywidualnych umiejętności manualnych 

pracowników bezpośrednio realizujących proces 

zgrzewania, a także możliwość ograniczenia badań 

kontrolnych i odbiorczych do niezbędnego 

minimum dzięki ciągłemu monitorowaniu procesu i 

rejestracji parametrów. 
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Spawanie elektryczne stosuje się głównie do 

trwałego łączenia elementów nawierzchni szynowej 

w miejscach trudnodostępnych gdzie nie jest możliwe 

spawanie termitowe lub zgrzewanie. 

Spoina wykonana elektrycznie półautomatem, drutem 

proszkowym (przed obróbką). 

W oparciu o przeprowadzoną analizę i wyniki badań złączy 

bezstykowych szyn można stwierdzić, że badane metody 

łączenia szyn, mimo zasygnalizowanych ograniczeń, pozwalają 

uzyskiwać złącza, których SWC nie stanowi karbu 

strukturalnego obniżającego ich właściwości; 

 

 Metody łączenia szyn są opanowane przez krajowych 

wykonawców pracujących dla potrzeb PKP, którzy dysponują 

odpowiednim wyposażeniem na poziomie światowym oraz 

posiadają wieloletnie doświadczenie. 
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 Złącza szyn zgrzewane elektrycznie 

oporowo iskrowo stanowią pełnowartościowy 

odcinek szyny i nie obniżają właściwości 

użytkowych toru kolejowego.  

 

 W przypadku łączenia szyn metodą 

zgrzewania o jakości złącza decyduje przede 

wszystkim zastosowane urządzenie wraz z 

oprzyrządowaniem. W mniejszym stopniu na 

jakość połączenia ma wpływ człowiek.  

 Złącza szyn spawane termitowo, nawet przy 

powiększonym (do 75 mm) odstępie końców szyn 

nie wykazują niekorzystnych zmian struktury w 

SWC, które mogłyby być przyczyną obniżenia 

właściwości użytkowych toru kolejowego. 
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Warunkiem uzyskania poprawnie wykonanego złącza 

spawanego termitowo jest ścisłe przestrzeganie 

technologii procesu oraz stosowanie odpowiednich 

materiałów i oprzyrządowania, które są obecnie łatwo 

dostępne w kraju. Łączenie termitowe szyn poza 

właściwym zastosowanie odpowiednich materiałów 

dodatkowych wykorzystywanych podczas 

wykonywania spoiny w znacznym stopniu zależy od 

umiejętności spawacza i jego doświadczenia.  

 Dużą zaletą technologii spawania termitowego 

jest mała ilość sprzętu niezbędna do wykonania 

złącza spawanego oraz możliwość dostarczenia tego 

sprzętu i materiałów na miejsce robót nie koniecznie 

pojazdem szynowym (wózek motorowy z 

przyczepami) lecz również samochodem drogą 

dojazdową lub innym środkiem transportu nie 

poruszającym się po torach.  
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Sytuacja taka pozwala na wykonanie spoiny 

termitowej bez konieczności zamykania toru dla 

ruchu, podczas gdy inne metody łączenia szyn przy 

pomocy maszyn poruszających się po torach wymagają 

zamknięć toru (zwłaszcza zgrzewarka torowa) w celu 

wykonania złącza szynowego. Obecnie stosowane 

metody termitowego spawania z krótkim czasem 

podgrzewania pozwalają na wykonanie złącza w czasie 

od 12 do 15 min., co z reguły nie wymaga zamknięcia 

torowego.  

Spawanie elektryczne stosuje się głównie do trwałego 

łączenia elementów nawierzchni szynowej w 

miejscach trudnodostępnych gdzie nie jest możliwe 

spawanie termitowe lub zgrzewanie. Technologia ta 

wymaga posiadania przez spawaczy bardzo wysokich 

kwalifikacji i odpowiedniego przeszkolenia do 

wykonywania tego typu prac spawalniczych 
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Można więc stwierdzić, że wysoka jakość 

bezstykowych połączeń szyn gwarantująca 

bezpieczeństwo ruchu pociągów wymaga stosowania 

przy wykonywaniu złączy sprawnych urządzeń, 

właściwego doboru materiałów pomocniczych i 

wysoko wykwalifikowanych operatorów.  

Spełnienie tych wymagań można uzyskać 

przez certyfikowanie zarówno urządzeń, 

materiałów pomocniczych jak też 

operatorów i spawaczy.  
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Dziękuję za uwagę 


