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 O jakości robót spawalniczych decyduje wiele czynników 

 związanych z  wyszkoleniem i doświadczeniem spawaczy, 

 stanem technicznym sprzętu spawalniczego, jakością 

 materiału podstawowego i materiałów spawalniczych 

 dodatkowych stosowanych do spawania. 
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• 1. Zagadnienia związane ze spawaniem szyn i rozjazdów w  

warunkach odbiegających od wymagań w „Instrukcji spawania 

szyn termitem Id-5”. 

 Ze względu na częste zapytania i niekiedy próby 

 planowania robót spawalniczych na okres 

 nieodpowiednich temperatur do tych prac należy 

 jednoznacznie stwierdzić,  że: 

 „w przypadku bardzo istotnych argumentów 

 wymagających wykonania w/w prac, Centrum Diagnostyki 

 może wyrazić zgodę na  takie prace po spełnieniu 

 określonych warunków technicznych i technologicznych”  

 

4 



 Istnieje możliwość uzyskania wymaganych temperatur w tzw.  

 sposób wymuszony. 

 

 - dla toru (zastosowanie podgrzewaczy szyn, naprężaczy 

 hydraulicznych itp. 

 

 - dla rozjazdu w przypadku spawania styków wewnętrznych 

 (jest  możliwość uzyskania wymaganej temperatury wewnątrz 

 odpowiedniej wielkości namiotu i zastosowanie nagrzewnic 

 elektrycznych lub  spalinowych). 
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 Zaleca się przy tym powiększenie wzniosu  końców szyn w 

 płaszczyźnie pionowej na etapie ustawiania do spawania o 

 dodatkowe 0,2 mm przy zapewnieniu bezwzględnie wolnego i 

 kontrolowanego chłodzenia do temperatury otoczenia. 

 

 

 Styki zewnętrzne rozjazdu powinny być natomiast 

 wykonywane w temperaturach neutralnych zgodnie z 

 „Warunkami Technicznymi Utrzymania Nawierzchni na liniach 

 kolejowych Id-1” 
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 Odrębnym problemem jest przygotowanie  (ułożenie) 

 rozjazdu do spawania.  

 

 Od 01.01.2016r. obowiązuje zasada, że wszystkie rozjazdy 

 kolejowe w odmianie spawanej wyprodukowane od 2016r. 

 dostarczane na plac budowy, mają luz montażowy 

 wynoszący 8mm z zachowaniem tolerancji  -2/+0 mm [3] co 

 związane jest z koniecznością  docięcia tuż przed spawaniem 

 szyny łączącej na wymagany technologią luz spawalniczy. 
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 Dość częstym jeszcze błędem jest: 

 

  niezachowanie kolejności spawania styków 

 wewnętrznych w rozjeździe [1] oraz spawanie tych styków 

 w temperaturach znacznie przekraczających górną 

 granicę temperatury neutralnej w okresie letnim. 
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• 2. Ogólna ocena stanu  technicznego sprzętu spawalniczego  
stosowanego przez spawaczy na sieci PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. 

 

 - spawacze posiadają niekiedy wysłużone, niewłaściwie 
 utrzymane elementy wyposażenia takie jak palniki do 
 podgrzewania końców szyn, minibezpieczniki  
 przypalnikowe, reduktory itp.  

W obecnym okresie przed rozpoczęciem robót spawalniczych jak 
i na bieżąco konieczne jest przeprowadzanie przeglądu stanu 
technicznego sprzętu spawalniczego w celu wykonania 
niezbędnych prac konserwacyjnych lub wymianę wadliwego 
osprzętu.   
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 Aby roboty spawalnicze przebiegały prawidłowo, grupa 

 spawaczy termitowych  powinna posiadać przyrządy 

 kontrolno-pomiarowe Fot.1. poniżej: 
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• 3. Problemy firm spawalniczych w 2015 r. z uzyskaniem 

wymaganych parametrów laboratoryjnych próbnych złączy 

spawanych  wykonanych w ramach  przedłużenia uprawnień 

do pracy w torach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 

 - wynikające ze stanu technicznego istotnych elementów 

 osprzętu spawalniczego, 

 

 - wynikające  z błędów spawaczy w zakresie 

 niedostatecznej precyzji   ustawionych parametrów 

 technologicznych. 
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Należy podkreślić ,że problemy jakościowe  związane z  wadami typu 

przyklejenie, niejednorodności struktury spoiny a co za tym idzie 

obniżenie również parametrów wytrzymałościowych, pojawiły się w 

takim nasileniu po raz pierwszy  a podjęte działania przez Centrum 

Diagnostyki i producentów materiałów spawalniczych unormowały 

sytuację w tym zakresie. 
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• 4. Wytyczenie najistotniejszych punktów do realizacji przez 

wszystkie zainteresowane strony w celu zapewnienia dobrej 

jakości robót spawalniczych na sieci PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. 

 

 - Zaleca się  planowanie robót spawalniczych tak aby 

 mogły być one prowadzone w wymaganych 

 temperaturach, bez stosowania metod wymuszających tę 

 temperaturę, 
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 - Konieczna jest stała ocena stanu technicznego elementów 

 osprzętu spawalniczego stosowanego przez drużyny 

 spawalnicze a w razie konieczności czynności konserwacyjne 

 lub wymiana, 

 

 - Należy wzmocnić nadzór nad pracami spawalniczymi w 

 terenie w tym nadzór firm spawalniczych, w szczególności w 

 zakresie precyzyjnego ustawiania parametrów 

 geometrycznych, ciśnień gazów itp. przez spawaczy 

 termitowych, 
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 - Dalsza ścisła współpraca Centrum Diagnostyki z 

 producentami materiałów spawalniczych dodatkowych w celu 

 utrzymania dobrej jakości połączeń spawanych na sieci PKP 

 Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 

Uwzględnianie powyższych problemów w codziennej pracy spawaczy 

termitowych na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwoli na 

utrzymanie wysokiej jakości połączeń spawanych w dobie rosnących 

prędkości na liniach kolejowych.  
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