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Spawanie szyn – technologia, spawacze, 
uznanie spawów – wymagania 
w świetle standaryzacji europejskiej
W artykule przedstawiono zasadnicze wymagania, zawar-
te w projekcie normy europejskiej prEN 14730-1, które 
powinny zostać spełnione przy uznawaniu technologii  
termitowego spawania szyn. Podano ponadto warunki 
uzyskania uprawnień do wykonywania spoin termitowych 
w torach kolejowych stawiane spawaczom oraz omówio-
no wymagania, jakie muszą spełnić złącza szynowe spa-
wane termitowo przy ich akceptacji, na podstawie projek-
tu normy europejskiej prEN 14730-2.

Elementy nawierzchni kolejowej, aby prawidłowo spełniały swoje 
funkcje, muszą sprostać wymaganiom, które zostały zawarte mię-
dzy innymi w specyfikacjach TSI oraz opracowywanych przez 
CEN normach europejskich. Jednym z istotnych elementów na-
wierzchni kolejowej są złącza szynowe spawane termitowo. Wy-
magania dla tego typu złączy i technologii spawania nie zostały 
jeszcze usankcjonowane przez zatwierdzone normy. Dostępne są 
jednak zaawansowane projekty norm, które nie powinny się już 
znacząco zmienić. Są to:
 prEN 14730-1: Railway applications – Track – Aluminother-

mic welding of rails – Part 1: Approval of welding processes 
(Kolejnictwo – Tor – Spawanie termitowe szyn – Część 1: 
Uznawanie procesów spawania);

 prEN 14730-2: Railway applications – Track – Aluminother-
mic welding of rails – Part 2: Qualification of aluminothermic 
welders, approval of contractors and acceptance of welds (Ko-
lejnictwo – Tor – Spawanie termitowe szyn – Część 2: Kwali-
fikowanie spawaczy termitowych, uznawanie przedsiębiorstw 
wykonawczych, akceptacja złączy spawanych).

Uznawanie procesów spawania
Wymagania ogólne
Projekt normy prEN 14730-1 określa badania laboratoryjne i wy-
magania do uznania technologii spawania termitowego na pod-
stawie badań złączy, wykonanych w warunkach warsztatowych. 
Projekt ten ma zastosowanie do badań złączy z szyn nowych tego 
samego typu i z jednakowej stali szynowej. Nie ma natomiast  
zastosowania dla złączy szyn różnych typów, o różnym stopniu 
zużycia i z  różnej stali szynowej.

Podjęcie kroków proceduralnych uwarunkowane jest spełnie-
niem następujących wymagań ogólnych:
– proces spawania powinien być wykonywalny w torach o mak-

symalnej przechyłce 180 mm;
– porcja termitowa powinna być gotowa do użycia i być identy-

fikowana przez etykietę na opakowaniu;
– forma powinna być prefabrykowana i identyfikowana przez ety-

kietę na opakowaniu;

– tygiel powinien być przystosowany do automatycznego spustu 
i powinien mieć wyposażenie ograniczające rozprysk;

– wyposażenie do wstępnego podgrzewania powinno być przy-
stosowane do pracy w temperaturze otoczenia do 0oC, bez 
potrzeby zachowywania specjalnych środków ostrożności;

– proces nie powinien powodować uszkodzenia szyny.
Dostawca technologii spawania termitowego szyn powinien 

dostarczyć następujące dokumenty i informacje:
– szczegółową instrukcję procesu zawierającą wszystkie po-

trzebne materiały i wyposażenie, sposób postępowania krok 
po kroku przy wykonywaniu złącza (bez czynności wstępnych, 
jak np. ustawienie końców szyn oraz czynności wykończenio-
wych), a także parametry procesu i zasady bezpieczeństwa;

– liczbę pracowników wymaganą do wykonania złącza;
– zestawienie wyposażenia;
– porcje termitowe dla wszystkich typów szyn i gatunków stali 

szynowej;
– sposób przygotowania końców szyn i nominalny luz spawalni-

czy, który powinien mieć tolerancję nie większą niż ±2 mm;
– szczegóły podgrzewania wstępnego;
– czas od zapłonu do spustu dla danej porcji;
– czas lub temperaturę do otwarcia toru dla ruchu;
– szczegóły i rysunki odmian procesu;
– czasy procesu od ustawienia końców szyn do początku obrób-

ki złącza;
– zawartość poszczególnych pierwiastków w spoinie.

W celu oceny zgodności danej technologii spawania termito-
wego z wymaganiami normy wykonuje się badania w następują-
cym zakresie:
– badania wizualne powierzchni zewnętrznej;
– ujawniona trawieniem strefa wpływu ciepła;
– badanie twardości powierzchniowej;
– próba statycznego zginania;
– sprawdzenie kształtu i wymiarów oraz stanu wewnętrznego 

spoiny;
– badanie zmęczeniowe;
– analiza chemiczna;
– badania defektoskopowe.

Wszystkie wymienione badania wykonuje się dla metody 
podstawowej, która dotyczy łączenia szyn typów: 60E1, 54E1, 
54E2, 54E3, 55E1, 56E1, wykonanych ze stali 220 lub 260. 
W celu rozszerzenia uznania na inne typy szyn oraz na inne ga-
tunki stali szynowej wykonuje się badania w ograniczonym zakre-
sie. Podobnie uznanie odmian metod spawania oraz istotnych 
zmian w już uznanej metodzie wykonuje się na postawie ograni-
czonego zakresu badań. Warunkiem zatwierdzenia innowacji jest 
to, aby wyniki badań były takie same lub lepsze niż w przypadku 
procesu podstawowego. Zmiany o większym zakresie niż ujęte 
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w normie wymagają przeprowadzenia pełnej procedury uzna-
wania.

Badania laboratoryjne
Złącza wymagane do badania kształtu i wymiarów strefy wtopienia 
powinny być wykonane w skrajnych tolerancjach luzu spawalni-
czego w liczbie:
 3 sztuki – luz nominalny –2 mm,
 2 sztuki – luz nominalny +2 mm.

Wszystkie złącza próbne powinny zostać poddane badaniom 
defektoskopowym, a te spośród nich, w których stwierdzono wy-
stępowanie wad – badaniom zmęczeniowym.

1. Badania wizualne powierzchni zewnętrznej
Po obcięciu nadlewu i ostatecznym szlifowaniu powierzchnia od-
lewu nadlewu powinna odpowiadać następującym wymaganiom:
– nie może być pęknięć o długości 2 mm i dłuższych;
– nie może być porów o wymiarach większych niż 3 mm, jak 

również więcej niż trzech porów o wielkości od 2 do 3 mm na 
próbkę, z wyjątkiem wypływek;

– wielkość wtrąceń żużlowych i piaskowych powinny odpowia-
dać wartościom podanym w tablicy 1.

w osi powierzchni tocznej szyny, powinna wynosić (w zależności 
od wymagań zamawiającego):
 ≤20 mm,
 ≤30 mm,
 ≤40 mm.

3. Badanie twardości powierzchniowej
Badanie twardości metodą Brinella należy wykonać zgodnie z ISO 
6506 przy użyciu kulki z węglika wolframu o średnicy 10 mm 
i czasie przyłożenia obciążenia 15 s. Wykonuje się pomiary 
w trzech punktach (rys. 2). Wynik twardości w każdym punkcie 
jest średnią z trzech pomiarów. Wyniki powinny odpowiadać war-
tościom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2
Twardość powierzchniowa spoin

 Gatunek stali szynowej Zakres twardości [HBW] 

  szyny  spoiny

 200 200-240 230±20

 220 220-260 250±20

 260 260-300 280±20

 260 Mn 260-300 280±20

 320 Cr 320-360 330±20

 350 HT 350-390 350±20

 350 LHT 350-390 350±20

Wszelkie wady powinny pozo-
stawać w obszarze nadlewu, tzn. 
nie mogą przechodzić do szyny 
i dotykać krawędzi nadlewu w miej-
scu przechodzenia w przekrój szy-
nowy.

Główka i szlifowany nadlew 
spoiny po obu stronach główki szy-
ny powinien odpowiadać następu-
jącym wymaganiom:

Tablica 1
Maksymalne wymiary 
wad powierzchniowych

 Maksymalny  Głębokość 
 wymiar  
 liniowy  
 [mm] [mm]

 10 3

 15 2

 20 1
– nie może być żadnych pęknięć;
– nie więcej niż dwie spoiny z liczby wymaganej do badań mo-

gą mieć po jednym porze, wtrąceniu żużlowym lub piaskowym 
o maksymalnym wymiarze 1 do 2 mm w obszarze o średnicy 
2 mm, który jest związany z dolną krawędzią główki szyny 
i nadlewu (rys. 1).

Rys. 1. Powierzchnia szlifowana nadlewu spoiny

2. Ujawniona trawieniem strefa wpływu ciepła
Ocenę ujawnionej trawieniem strefy wpływu ciepła należy wyko-
nywać po poddaniu powierzchni złącza próbnego działaniu od-
czynnika trawiącego. Trawienie w temperaturze pokojowej powin-
no trwać tak długo (minimum 30 min), aby wyraźnie pojawiły się 
linie graniczne. Strefa wpływu ciepła na powierzchni tocznej szy-
ny z obu stron spoiny powinna mieć kształt symetryczny w sto-
sunku do osi podłużnej i poprzecznej, a jej szerokość, mierzona 
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Rys. 2. Położenie punktów pomiaru twardości powierzchniowej spoin

4. Próba statycznego zginania
Układ badawczy do statycznego zginania przedstawiono na ry-
sunku 3.

Rys. 3. Układ badawczy do próby statycznego zginania

Obciążenie należy przyłożyć punktowo w osi spoiny i zwięk-
szać je z prędkością nie większą niż 1 m/s aż do pęknięcia spoiny. 
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Minimalna siła łamiąca F powinna wynosić (zależnie od wyma-
gań zamawiającego):
F = 0,003 S,
F = 0,0032 S,
gdzie S jest wskaźnikiem wytrzymałości przekroju badanej szyny, 
określonym jako moment bezwładności dla zginania w kierunku 
pionowym, podzielony przez odległość od osi obojętnej do stop-
ki szyny.

5. Stan wewnętrzny spoiny
Szyjka i stopka szyny zawierająca spoinę powinna zostać zbadana 
ultradźwiękowo (wg p. 9). Położenie wad, wykrytych tym bada-
niem powinno zostać tak udokumentowane, aby umożliwić ich 
odkrycie przez przecięcie w odpowiednim miejscu. Szyny zawie-
rające spoiny powinny być następnie przecięte (rys. 4) w celu 
otrzymania przekrojów:
– podłużnego pionowego w płaszczyźnie symetrii;
– podłużnego pionowego w stopce szyny (cięcia 1 i 4);
– podłużnych poziomych w główce i szyjce szyny (cięcia 2 i 3).

Powierzchnie przełomu, powstałe w wyniku statycznej próby 
zginania i badania zmęczeniowego, powinny być podobnie oce-
nione i oddzielnie zarejestrowane. Dokumentacje badań powinny 
być dostępne dla każdego nabywcy.

Po trawieniu odczynnikiem trawiącym, należy ocenić i zmie-
rzyć strefę wtopienia na powierzchni przecięcia wzdłuż podłużnej 
osi symetrii szyny. Powinna ona mieć kształt symetryczny wzglę-
dem szczeliny spawalniczej. Odległość od końców szyn do linii 
przetopu (X) powinna być równa lub większa niż 3 mm w każdym 
punkcie spoiny (rys. 5). 

Rys. 4. Schemat przekrojów złącza spawanego

Należy wykonać ponadto odpowiednie cięcia w odległości co 
najmniej 5 mm od wad wykrytych ultradźwiękowo. Dla każdej wa-
dy należy określić jej wielkość poprzez stopniowe szlifowanie 
i pomiar, aż do znalezienia maksymalnego rozmiaru.

Niedopuszczalne są braki przetopu między szyną i strefą wto-
pienia. Należy zmierzyć i zarejestrować maksymalny wymiar po-
rów, wtrąceń żużlowych i piaskowych lub zimnego metalu. Jeżeli 
zostaną ujawnione grupy wad (wady zgrupowane), należy je poli-
czyć i pomierzyć jako pojedynczą wadę, jeśli znajdują się w od-
ległości jedna od drugiej mniejszej niż 1 mm. Maksymalne wy-
miary wszystkich wad należy pogrupować w grupy wymiarowe co 
1 mm dla główki, szyjki i stopki oraz zsumować dla każdego złą-
cza próbnego. Zakresy wielkości wad powinny być następujące:
 >0 mm do 1 mm;
 >1 mm do 2 mm;
 >2 mm do 3 mm itd.

Można dopuścić nie więcej niż jedną wadę objętościową 
o maksymalnym wymiarze większym niż 2 mm w główce szyny 
dla każdego złącza spawanego.

Rys. 5. Kształt i wymiary strefy wtopienia

Strefę wpływu ciepła należy poddać badaniu mikroskopowe-
mu. Nie powinna ona zawierać bainitu lub martenzytu przy po-
większeniu 100-krotnym. Badanie mikroskopowe należy wykonać 
na próbkach przyległych do strefy wtopienia w linii środkowej 
główki i stopki, jak pokazano na rysunku 6. Próbki należy przygo-
tować i trawić 4% nitalem. 

Podobnie struktura strefy wtopienia nie powinna zawierać 
martenzytu i bainitu. Należy ją badać mikroskopowo na próbkach 
pobranych z przekroju podłużnego wzdłuż osi symetrii szyny, na 
granicy strefy wtopienia dla główki i stopki (rys. 6).

W każdej spoinie występuje strefa o zmniejszonej twardości, 
powstała w wyniku oddziaływania procesu cieplnego. Należy 
określić jej szerokość na podstawie rozkładu twardości, mierzo-
nego metodą Vickersa, przy obciążeniu 294 N. Odciski powinny 
znajdować się na linii między 3 i 5 mm poniżej powierzchni tocz-
nej szyny na przekroju wzdłuż osi podłużnej szyny. Pomiary twar-
dości należy wykonywać co 2 mm w obie strony od spoiny, po-
cząwszy od linii wtopienia spoiny. Pomiary należy zakończyć 
20 mm za punktami, w których zmierzona twardość będzie taka 
sama, jak materiału rodzimego szyny (rys. 7).

Wartości twardości należy nanieść na wykres, a szerokość 
strefy o zmniejszonej twardości należy określić zgodnie z rysun-
kiem 8. Średnia twardość materiału rodzimego szyny jest oblicza-
na z minimum 10 pomiarów wykonywanych co 2 mm w materia-
le rodzimym szyny nie poddanym działaniu ciepła przy spawaniu. 
Linia równa średniej twardości jest zaznaczona na wykresie twar-
dości jako linia 1. Linia 2 jest zaznaczona równolegle do linii 1 
w odległości X stopni twardości poniżej tej linii. Wartość X waha 
się w zależności od gatunku stali i wynosi:
X = 10 dla stali: 200, 220, 260, 260Mn, 320 Cr;
X = 25 dla stali: 350 HT, 350 LHT.

Szerokość strefy o zmniejszonej twardości jest definiowana 
jako odległość między punktami A i B i powinna mieć jedną z na-
stępujących wartości (zależnie od wymagań zamawiającego):
 ≤20 mm,
 ≤30 mm,
 ≤40 mm.
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6. Badanie zmęczeniowe
Procedura badania zmęczeniowego jest bardzo obszerna i skom-
plikowana, dlatego przedstawiono tylko jej najbardziej istotną 
część.

Należy ustawić złącze próbne w urządzeniu badawczym tak, 
aby oś spoiny pokrywała się z osią wzbudnika, oraz obciążać cy-
klicznie złącze w określonym zakresie sił, z częstotliwością nie 
przekraczającą 10 Hz. Kontynuować cykl obciążeń aż do złamania 
próbki lub uzyskania 5 mln cykli. Jeżeli próbka zostanie złamana, 
należy uznać wynik jako negatywny. Jeżeli próbka wytrzyma, na-
leży uznać wynik za pozytywny. W przypadku badania z wynikiem 
pozytywnym, należy powtórzyć badanie na kolejnej próbce, sto-
sując zakres obciążeń odpowiadający naprężeniom zewnętrznych 
włókien w stopce o 10 MPa większym niż w pierwszym badaniu. 
Jeśli badanie zakończy się wynikiem negatywnym, należy powtó-
rzyć badanie na kolejnej próbce, stosując zakres obciążeń odpo-
wiadających naprężeniom 10 MPa mniejszym niż w pierwszym 
badaniu. Badania należy prowadzić do czasu, gdy:
– uzyska się wyniki dla co najmniej 3 poziomów naprężeń, przy 

czym dla średniego poziomu naprężeń uzyska się zarówno wy-
nik pozytywny, jak i negatywny;

– co najmniej 6 kolejnych wyników będzie wahać się między 
negatywnym i pozytywnym w dwóch sąsiednich poziomach 
naprężeń.
Miarą wytrzymałości zmęczeniowej jest wartość średnia i od-

chylenie standardowe naprężeń w stopce szyny, obliczane we-
dług specjalnego algorytmu.

7. Analiza chemiczna
Dla badanych spoin dostawca powinien określić minimalną 
i maksymalną zawartość każdego pierwiastka. Próbki do analizy 
chemicznej należy pobierać z powierzchni tocznej spoiny przy-
najmniej 5 mm od osi poprzecznej spoiny. Norma podaje do-
puszczalne wartości zawartości dla następujących pierwiastków: 
węgiel, krzem, mangan, fosfor, siarka, chrom, molibden, nikiel, 
aluminium, miedź, cyna, antymon, tytan, niob, wanad.

8. Badania ultradźwiękowe spoin termitowych
Badania defektoskopowe spoiny należy przeprowadzać dla po-
szczególnych części szyny, przy użyciu sond o różnych parame-
trach według następującego schematu:
a)  badanie zapewniające, że szyna przylegająca do spoiny jest 

wolna od pionowych wad, które mogłyby kolidować z bada-
niami opisanymi w poz. c–d, przeprowadzane jedną sondą 
jednoprzekaźnikowa 0°, wysyłającą falę podłużną o częstotli-
wości 2 MHz lub 4 MHz; badanie odbywa się na powierzchni 
tocznej szyny po obu stronach spoiny na odległość równą 
dwukrotnej wysokości szyny; poziom dyskwalifikujący – każde 
wskazanie wady równe lub większe od sygnału z płaskodenne-
go otworu o średnicy 10 mm;

b)  badanie spoiny w strefie główki – jedna sonda dwuprzekaźni-
kowa 70°, wysyłająca falę poprzeczną o częstotliwości 2 MHz 
oraz jedna sonda dwuprzekaźnikowa 0°, wysyłająca falę po-
dłużną o częstotliwości 2 MHz lub 4 MHz; badanie odbywa się 
na powierzchni tocznej szyny; poziom dyskwalifikujący – każ-
de wskazanie wady równe lub większe od sygnału z płasko-
dennego otworu o średnicy 5 mm;

c)  badanie spoiny w strefie główki – dwie sondy jednoprzekaźni-
kowe 45°, wysyłające falę poprzeczną o częstotliwości 2 MHz 

oraz dwie sondy jednoprzekaźnikowe 70°, wysyłające falę po-
przeczną o częstotliwość 2 MHz; do badania wymagane jest 
urządzenie mechaniczne stabilizujące ustawienie sond w tan-
demie; badanie odbywa się na powierzchni tocznej szyny 
(sondy 45°) i na powierzchniach bocznych główki szyny (son-
dy 70°); poziom dyskwalifikujący – każde wskazanie wady 
równe lub większe od sygnału z płaskodennego otworu o śred-
nicy 10 mm;

d) badanie spoiny w strefie szyjki – dwie sondy jednoprzekaźni-
kowe 45°, wysyłające falę poprzeczną o częstotliwości 2 MHz; 
do badania wymagane jest urządzenie mechaniczne stabilizu-
jące ustawienie sond w tandemie; badanie odbywa się na po-
wierzchni tocznej szyny; poziom dyskwalifikujący – każde 
wskazanie wady równe lub większe od sygnału z płaskodenne-
go otworu o średnicy 10 mm;

e)  badanie spoiny w środkowej strefie stopki – jedna sonda jed-
noprzekaźnikowa 45°, wysyłająca falę poprzeczną o częstotli-
wości 2 MHz lub 4 MHz; badanie odbywa się na powierzchni 
tocznej szyny; poziom dyskwalifikujący – każde wskazanie wa-
dy równe lub większe od sygnału z płaskodennego otworu 
o średnicy 10 mm;
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Rys. 6. Schemat umiejscowienia próbek do badań mikroskopowych
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Rys. 7. Schemat pomiaru twardości na przekroju szyny
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Rys. 8. Przykład pomiaru szerokości strefy o zmniejszonej twardości
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f)  badanie spoiny w nachylonych częściach stopki szyny – jedna 
sonda jednoprzekaźnikowa 70°, wysyłająca falę poprzeczną 
o częstotliwości 2 MHz lub 4 MHz; badanie odbywa się na 
górnej powierzchni nachylonej strefy stopki na szynie przyle-
gającej do spoiny; poziom dyskwalifikujący – każde wskazanie 
wady równe lub większe od sygnału z płaskodennego otworu 
o średnicy 5 mm;

g) badanie spoiny w strefie końców stopki szyny – jedna sonda 
jednoprzekaźnikowa 70°, wysyłająca falę poprzeczną o często-
tliwości 2 MHz lub 4 MHz; badanie odbywa się na górnych 
powierzchniach końców stopki na szynie przylegającej do 
spoiny; poziom dyskwalifikujący – każde wskazanie wady rów-
ne lub większe od sygnału z płaskodennego otworu o średnicy 
5 mm.

9. Badania ultradźwiękowe przecinanych spoin termitowych
Badanie to ma zastosowanie do badania poprzecznie przeciętych 
warstw szyny zawierającej spoiny i służy jako pomoc laboratoryj-
na do kontroli jakości. Nie ma zastosowania do badań spoin w to-
rze. Metodą tą można wykrywać poprzeczno-pionowe wady braku 
przetopu (przyklejenia), duże pęcherze gazowe i naderwania, któ-
rych lica są fizycznie odseparowane. Procedura powinna zlokali-
zować wady w stosunku do przekroju poprzecznego szyny i podać 
w przybliżeniu ich rozpiętość poprzeczną. Operatorzy, stosujący 
tę procedurę, powinni posiadać kwalifikacje zgodnie z normą 
EN 473.

Aparaturę stanowi defektoskop ultradźwiękowy z głowicą 
dwuprzekaźnikową 0°, wysyłającą falę zagęszczoną o częstotliwo-
ści 4–5 MHz.

Przekrój szyny, zawierającej spoinę termitową, należy przygo-
tować wykonując dwa poprzeczne cięcia po obu stronach spoiny, 
w jednakowej odległości od krawędzi nadlewu. Przecinać należy 
pod kątem 90° do osi podłużnej spoiny, tworząc powierzchnie 
cięcia, które są równoległe do siebie i do nadlewu. Odległość 
między powierzchniami cięcia nie powinna przekraczać 150 mm 
w przypadku spoin o standardowej szerokości luzu spawalniczego 
i 180 mm w przypadku spoin o szerokim luzie spawalniczym. 

Po przeprowadzeniu odpowiedniej kalibracji należy ustawić 
sondę na jednej z powierzchni cięcia i otrzymać sygnał o pełnej 
wysokości ekranu z przeciwległej powierzchni cięcia. Skanować 
cały obszar przekroju szyny i rejestrować obecność niepożąda-
nych sygnałów i wszystkie strefy, gdzie sygnał z przeciwległej 
powierzchni cięcia opada poniżej 50% pełnej wysokości ekranu. 
Jeżeli zostanie wykryty niepożądany sygnał lub się obniży, należy 
określić granice wadliwej strefy ruchem sondy i zaznaczyć te gra-
nice na powierzchni skanowanej, a także określić głębokość jej 
zalegania pod skanowaną powierzchnią. Skanowanie należy prze-
prowadzić dla innych powierzchni cięcia. Próbki z wykrytymi wa-
dami powinny zostać skierowane do dalszych badań (patrz p. 5).

Uznawanie spawaczy, firm 
i akceptacja złączy spawanych termitowo
Projekt normy prEN 14730-2 jest podzielony na trzy części:
 część 1 określa system szkolenia, sprawdzania i utrzymywania 

umiejętności spawaczy termitowych;
 część 2 określa zasady uznawania firm, wykonujących złącza 

szynowe spawane termitowo;
 część 3 określa warunki akceptacji złączy szynowych spawa-

nych termitowo w torze.

Kwalifikowanie spawaczy termitowych
Wstępne szkolenie powinno być przeprowadzone przez dostawcę 
technologii spawania termitowego, wyznaczony przez niego ośro-
dek szkoleniowy lub przez władze kolejowe. Dostawca jest zobo-
wiązany do dostarczenia instrukcji procesu, ustalenia okresu 
trwania szkolenia oraz minimalnej liczby spoin do wykonania 
przez jednego spawacza. Wstępne szkolenie powinno obejmować 
ponadto:
 podstawowe zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu złącza 

spawanego;
 przyczyny i skutki działań niezgodnych z instrukcją;
 identyfikację szyn;
 podstawowe szlifowanie;
 badanie wizualne powierzchni złączy spawanych.

Szkolenie należy zakończyć egzaminem potwierdzającym 
zdolności pracownika do wykonywania spawania termitowego 
szyn zgodnie z wymaganiami instrukcji technologicznej. Z chwilą 
ukończenia szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku na egzami-
nie, spawacz otrzymuje od organizacji szkoleniowej Dyplom spa-
wania termitowego szyn, który jest warunkiem wstępnym do ubie-
gania się o pozwolenie na spawanie. Dyplom jest własnością 
spawacza.

Kolejnym krokiem kwalifikacji spawacza jest uzyskanie Po-
zwolenia na spawanie. Warunki dotyczące zakresu szkolenia, eg-
zaminowania, okresu ważności oraz odnawiania pozwolenia na 
spawanie, jak również rozszerzenia kwalifikacji spawacza powinny 
zostać określone przez odpowiednie władze kolejowe. Po zdaniu 
egzaminu spawacz otrzyma Pozwolenie na spawanie, które będzie 
zawierać unikalną identyfikację odnoszącą się do konkretnego 
spawacza i zatrudniającej go firmy. Każda spoina musi być ozna-
czona numerem stempla nadanym w tym dokumencie. Pozwole-
nie na spawanie jest własnością władz kolejowych, a jego waż-
ność nie powinna przekraczać 5 lat.

Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie rejestrów spawa-
czy, które mają stanowić część systemu zarządzania i obejmują:
– zestawienie i lokalizację spoin;
– liczbę spoin wytworzonych w danym okresie;
– liczbę spoin odrzuconych;
– liczbę spoin uszkodzonych w czasie eksploatacji.

Uznawanie firm spawalniczych
Firma wykonująca spoiny termitowe powinna posiadać system 
jakości, który zapewnia powtarzalną, dobrą jakość ich złączy szy-
nowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 
Firmy mające system kontroli zgodny z EN ISO 9000 lub system 
jakości zatwierdzony przez władze kolejowe będą uznawane za 
spełniające minimalne wymagania w tym zakresie.

Wykonawca powinien zatrudniać spawaczy posiadających 
ważne pozwolenie na spawanie, niezależnie od tego czy są bez-
pośrednimi pracownikami, czy też zakontraktowanymi czasowo. 
Ponadto powinien on utrzymywać system zapewniający utrzyma-
nie kompetencji personelu spawalniczego poprzez właściwe 
szkolenie i kontrolowanie.

Sprzęt do spawania termitowego powinien być zgodny z in-
strukcją dostawcy procesu, a utrzymanie i kalibracja tego sprzętu 
zgodne z wymogami dostawcy procesu i sprzętu oraz właściwych 
władz kolejowych. System zakupów, zarządzania i kontroli mate-
riałów spawalniczych również powinien być zgodny ze specyfika-
cjami dostawcy procesu.
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Wykonawca powinien posiadać system 
identyfikacji wszystkich wykonanych połączeń 
szyn. Dzienny rejestr powinien zawierać co 
najmniej następujące informacje:
– datę wykonania połączenia;
– numer identyfikacyjny spawacza;
– dostawcę i typ procesu;
– szczegóły porcji termitowej, np. numer par-

tii, numer porcji i data produkcji;
– warunki pogodowe;
– typ szyny i gatunek stali szynowej;
– lokalizację (linia, kilometraż, numer toru, 

tok szynowy itp.);
– sposób wyrównywania naprężeń,
– wszelkie niezgodności z instrukcją procesu 

i wymogami władz kolejowych przed lub 
podczas spawania, w tym np. zbite lub 
skrzywione końce szyn.

Akceptacja złączy szynowych spawanych 
termitowo
Odbioru złączy spawanych mogą dokonywać 
inspektorzy z ukończonym i zdanym pomyślnie 
kursie odbioru, zatwierdzonym przez władze 
kolejowe. 

Wymagania geometryczne obejmują na-
stępujące parametry:
a)  nieprostopadłość i przesunięcie nadlewów 

(rys. 9);
b)  prostoliniowość złącza w płaszczyźnie pio-

nowej i poziomej na bazie 1000 mm;
c)  płaskość powierzchni na długości szlifowa-

nia (rys. 10);
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Rys. 9. Schemat pomiarów i odchyłki dopuszczalne dla nieprostopadłości i przesunięć nadlewów

Rys. 10. Płaskość powierzchni tocznej

d)  długość szlifowania (długość, na której powierzchnia toczna 
lub boczna jest zeszlifowana na całej swojej szerokości).
Wartości dopuszczalne dla parametrów geometrycznych, wy-

mienionych w podpunktach b), c) i d), przedstawiono w tablicach 
3 i 4.

Kategorię jakości geometrycznej złączy szynowych powinny 
określić odpowiednie władze kolejowe.

Ocenę wyglądu zewnętrznego złącza wykonuje się wzrokowo. 
Nie dopuszcza się uszkodzeń szyny od wypływek i odprysków. 
Rodzaj dopuszczalnych wad powierzchniowych, ich liczbę i wiel-
kość określają odpowiednie władze kolejowe (zarządca infrastruk-
tury).

Podsumowanie
Wymagania przy uznawaniu technologii spawania termitowego 
szyn są bardzo rozbudowane. Stawia to dostawców przed ko-
niecznością kompleksowego przebadania oferowanych przez nich 
procesów spawalniczych. Wprowadzanie zmian w metodach spa-
wania, odmian tych metod wymaga – w zależności od zakresu 
modyfikacji – przeprowadzenia badań w ograniczonym zakresie 
lub wręcz przeprowadzenia kompletnej procedury uznaniowej.

Nowością w stosunku do wymagań stawianych przez PKP 
technologiom spawania jest między innymi wymóg wykonania 
skomplikowanych i pracochłonnych badań zmęczeniowych, ba-
dań defektoskopowych przekrojów złącza spawanego oraz bada-

nie twardości na przekroju podłużnym i ocena strefy zmniejszonej 
twardości, powstałej w efekcie procesu cieplnego .

Nieco inne jest podejście do firm, które wykonują spawane 
połączenia szyn. Wymaga się od nich przede wszystkim posiada-
nia systemu jakości, przestrzegania procedur określonych przez 
dostawcę technologii oraz zatrudniania jedynie tych spawaczy, 
którzy legitymują się pozwoleniem na spawanie, wydanym przez 
odpowiednie władze kolejowe.

Dokończenie na s. 53 

Tablica 3
Nierówności pionowe

Kategoria   A B C D E F G H

Wypukłość  maksymalna  [mm] 1,00 1,00 0,50 0,50 0,30 0,30 0,20 0,30

 minimalna [mm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

Płaskość  [mm] –0,20 –0,20 –0,20 –0,20 –0,20 –0,15 –0,10 –0,15

Wklęsłość  [mm] –1,00 –0,50 –0,50 0,00 –0,20 –0.15 –0,10 0,00

Maks. długość szlifowania [mm] 900 900 900 900 600 600 600 600

Tablica 4
Nierówności poziome

Kategoria  W X Y Z

Wklęsłość [mm] 0,3 0,3 0,5 0,5

Wypukłość [mm] 0,0 0,0 0,5 0,5

Maks. długość szlifowania [mm] 500 nie ograniczona 300 nie ograniczona
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