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W referacie omówiono krótką historię kolejnictwa wąskotorowego w Polsce. Podano również szereg 
informacji dotyczących budowy parowozów oraz obowiązujących przepisów Kolejowego Dozoru 
Technicznego podczas ich budowy i eksploatacji. Zaprezentowano także wyniki badań materiału 
kotła parowozu wąskotorowego.  
 
 
 

1. KOLEJE WĄSKOTOROWE 
 
 
Koleje wąskotorowe powstały w połowie wieku XIX jako alternatywa dla budowy linii 
normalnotorowych wymagających znacznych nakładów finansowych. Ten system transportu dzięki 
niewielkiej szerokości toru oraz mniejszych od kolei normalnotorowych parametrach 
eksploatacyjnych, był niezwykle wygodny do obsługi zakładów przemysłowych: kopalń, hut, 
cegielni i cukrowni. Zastosowanie kolei wąskotorowych ograniczało się do obsługi ruchu lokalnego 
oraz przewozów towarowych lub gospodarczych. Mniejsza szerokość toru ograniczała również 
średnicę cylindrów a co za tym idzie i moc parowozów. Na mniejszy koszt budowy i eksploatacji 
wpływa także możliwość zastosowania łuków o niewielkim promieniu oraz lekkich szyn i 
akcesoriów nawierzchniowych. Tabor wąskotorowy ze względu na swe gabaryty i skrajnie, 
umożliwiał przewożenie małych ładunków. Ten system transportowy miał również inne zalety: 
wąskotorowe tory technologiczne można było budować na terenie gęstej zabudowy przemysłowej, co 
umożliwiało eksploatację kolei wąskotorowych w powiązaniu z określonymi procesami 
technologicznymi (np. obsługa wielkiego pieca).  

Pierwszą kolej wąskotorową na ziemiach polskich otwarto w 1854 roku, była to linia 
przemysłowa przeznaczona do obsługi górnośląskich kopalń i hut o nietypowym prześwicie toru 785 
mm: Bytom Karb – Rozbark – Chorzów Maciejkowice – Siemianowice Śląskie – Katowice Bogucice 
– Szopienice – Huta Wilhelmina [1]. Koniec wieku XIX i początek XX przyniósł nowe zastosowanie 
dla dynamicznie rozwijającego się systemu transportowego. Francuski inżynier Decavill wynalazł 
przenośne przęsła torowe przeznaczone do układania prowizorycznych linii w dowolnym terenie. 
Wkrótce nowym wynalazkiem zainteresowały się sztaby generalne wszystkich państw europejskich. 
Szybko utworzono specjalne kompanie pionierów kolejowych i koleje wąskotorowe stały się 
dominującym systemem transportu na terenie twierdz i fortyfikacji. Na frontach pierwszej wojny 
światowej wszystkie walczące armie wykorzystywały oddziały saperów kolejowych budujących linie 
wąskotorowe dla dowozu zaopatrzenia na linię frontu. Na przykład, pruskie jednostki kolejowe 
mogły zbudować nawet 20 km w ciągu doby.  

W okresie międzywojennym intensywnie rozwijały się koleje wąskotorowe zarówno użytku 
publicznego, jak i przemysłowe. Liczne firmy zajmowały się produkcją i handlem taborem oraz 
budową linii. W Polsce budowę parowozów wąskotorowych w okresie międzywojennym 
prowadzono w Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce - Spółce Akcyjnej w Chrzanowie oraz w 
Warszawskiej Spółce Akcyjnej Budowy Parowozów (WSABP). 

Okres powojenny przyniósł stopniowy spadek znaczenia tego transportu. Od lat 
pięćdziesiątych XX wieku koleje wąskotorowe wypierane były przez transport samochodowy. W 
latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku PKP rozpoczęły modernizację kolei 
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wąskotorowych: wprowadzano parowozy serii Px48, lokomotywy serii Lyd1, wagony motorowe oraz 
nowoczesne znormalizowane wagony osobowe i towarowe. Poczynając od lat sześćdziesiątych, dla 
wyeliminowania kłopotliwych przeładunków, rozpoczęto wprowadzanie specjalnych transporterów 
do przewozu wagonów normalnotorowych na liniach wąskotorowych. Lata siedemdziesiąte i 
osiemdziesiąte przyniosły wycofanie trakcji parowej oraz wprowadzenie liniowych lokomotyw 
spalinowych produkcji rumuńskiej Lyd2 oraz Lxd2. W Polsce ze względu na niewielką ilość dobrych 
dróg koleje wąskotorowe szczególnie długo znajdowały się w normalnej eksploatacji. 
Przedsiębiorstwo PKP dopiero w 2002 roku zawiesiło przewozy pasażerskie i towarowe na liniach 
wąskotorowych i zdecydowało się na ich przekazanie samorządom lokalnym bądź na ich likwidację. 
Samorządy lokalne przejęły następujące koleje wąskotorowe: Ełcką, Mławską, Grójecką, Rogowską, 
Przeworską, Nałeczowską, Jędrzejowską, Starachowicką, część Górnośląskiej, część Pomorskiej, 
część Gdańskiej, cześć Kujawskiej, Gnieźnieńską, Kaliską, Śmigielską, Żnińską oraz część 
Bydgoskiej. Duża część linii eksploatowana jest przez towarzystwa miłośników kolei. Na większości 
linii prowadzi się sezonowe przewozy turystyczne. Eksploatowane są również dawne koleje leśne w 
Cisnej, Płocicznie k. Suwałk oraz Hajnówce, na których prowadzi się również przewozy turystyczne.  

 
 
 

2. PRODUKCJA PAROWOZÓW WĄSKOTOROWYCH W POLSCE 
 
 
W okresie międzywojennym w Polsce produkowano parowozy wąskotorowe w Fabloku w 

Chrzanowie oraz w Warszawskiej Spółce Akcyjnej Budowy Parowozów (WSABP). Budowano 
kilkanaście typów tendrzaków wąskotorowych, głównie przeznaczonych dla zakładów 
przemysłowych. W 1929 roku rozpoczęto produkcję nowoczesnego czteroosiowego parowozu 
wąskotorowego na tor o prześwicie 750 i 760 mm, typu „Wilno” oznaczonego serią PKP Wp29 (po 
wojnie oznaczenie Px29). Pod koniec lat dwudziestych w Fabloku w Chrzanowie zbudowano 
również 6 sztuk ciężkich tendrzaków, na tor 785 mm, przeznaczonych do obsługi górnośląskich kolei 
wąskotorowych, oznaczonych serią T39 (po wojnie seria PKP Tw29). 

W okresie drugiej wojny światowej w Fabloku w Chrzanowie zbudowano 100 sztuk 
parowozów typu Riesa z przeznaczeniem dla przemysłu niemieckiego oraz 30 sztuk parowozów typu 
Ch dla wojsk niemieckich na tor o prześwicie 600 mm, przeznaczonych na front wschodni. W okresie 
okupacji niemieckiej zbudowano również osiem czteroosiowych parowozów przemysłowych typu 
W7A.  

W okresie powojennym produkcję parowozów wąskotorowych w Polsce prowadził jedynie 
Fablok w Chrzanowie. Bezpośrednio po zakończeniu wojny na zamówienie przemysłu i PKP 
rozpoczęto produkcję dwuosiowych parowozów typu „Ryś”, (166 sztuk  + 18 na export do Rumunii). 
Od 1947 roku na zamówienie przemysłu i na eksport produkowano zmodernizowaną trzyosiową 
lokomotywę typu Las (640 szt.). Zbudowano również 20 sztuk ciężkich tendrzaków serii Tw47 oraz 
Tw53 na zamówienie przemysłu i PKP. Na zamówieni ZSRR oraz przemysłu Chińskiego zbudowano 
891 lokomotyw budowanych na podstawie rosyjskiej dokumentacji typu Kp4. Na zamówienie 
przemysłu krajowego zbudowano 40 sztuk lokomotyw typu Baziel oraz 10 sztuk parowozów typu 
Hutnik – na zamówienie Huty Siemianowice Śl. Na zmówienie PKP, przemysłu oraz na eksport 
zbudowano 121 lokomotyw serii Px48 oraz 10 sztuk serii Px49. Dla kolei bułgarskich zbudowano 10 
sztuk ciężkich tendrzaków typu Saranowo, o układzie osi 1-5-1 – na tor o prześwicie 760 mm, były to 
największe lokomotywy wąskotorowe zbudowane przez przemysł polski. Na zamówienie przemysłu 
bułgarskiego wykonano również 30 sztuk parowozów typu Pernik I i Pernik II. Na zamówienie kolei 
rumuńskich zbudowano także 10 sztuk czteroosiowych tendrzaków typu Duna. W 1959 roku 
zakończono produkcję parowozów wąskotorowych w Polsce i rozpoczęto produkcję nowych typów 
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manewrowych lokomotyw spalinowych. W 1962 roku zbudowano w Fabloku ostatni przemysłowy 
parowóz typu Śląsk – była to również ostatnia zbudowana w Polsce lokomotywa parowa [2]. 

 
 
 

3. KOCIOŁ PAROWOZOWY 
 
 
Kocioł parowozowy składa się ze stojaka ze skrzynią paleniskową (ogniową), walczaka 
ograniczonego z dwu stron ścianami sitowymi oraz dymnicy. Przekrój podłużny kotła parowozowego 
pokazano na rys.3.1.1. 
 

  

Rys.3.1.1. Przekrój podłużny kotła parowozowego:1 – stojak,  2 – walczak,  3 – dymnica,  4 – skrzynia ogniowa,  
5 – ruszt,  6 – ściana sitowa skrzyni,  7 – ściany drzwiczkowe,  8 – drzwiczki paleniskowe, 9 – wodowskaz,  10 – 
odbiornica pary,  11 – zawór bezpieczeństwa,  12 – wieniec stopowy,  14 – sklepienie paleniskowe,  15 – 
popielnik,  16 – zbiornik pary, 17 – przepustnica,  18 – rura parowa, 19 – wał przepustnicy,  20 – korba 
przepustnicy,  21 – płomieniówki,  22 – płomienice, 23 – przednia ściana sitowa,  24 – elementy przegrzewacza,  
25 – skrzynia przegrzewacza, 26 – rura wlotowa,  27 – dysza wylotowa,  28 – dmuchawka parowa,  29 – 
odiskrownik,  30 – komin,  31 – drzwi dymnicy  

 
Stojak ze skrzynią paleniskową stanowią tylną część kotła. Skrzynia paleniskowa 

umieszczona jest w stojaku i składa się ze ściany sitowej, płaszcza i ściany drzwiczkowej. Płaszcz 
skrzyni paleniskowej stanowią ściany boczne i podniebienie. Do lat sześćdziesiątych XX. wieku 
stosowano jeszcze znaczną ilość miedzianych skrzyń ogniowych. Jednak znaczne koszty oraz 
problemy z naprawami doprowadziły do całkowitego wycofania tego materiału i zastąpienia go 
stalową blachą kotłową. W ścianę sitową paleniska wmontowane są metodą rozwalcowania i 
opawania płomiennice i płomieniówki, które drugim końcem są umocowane w ścianie sitowej 
walczaka. Od dołu skrzynia ogniowa ograniczona jest rusztem. Pomiędzy ścianami stojaka i skrzyni 
paleniskowej znajduje się przestrzeń wodna. Na dole przestrzeń wodną ogranicza wieniec stopowy, 
który jest połączony ze ścianami stojaka szwem nitowym. Otwór drzwiczkowy zamknięty jest 
nitowanym wieńcem drzwiczkowym. Płaskie ściany skrzyni paleniskowej i płaszcza stojaka są 
usztywnione zespórkami i ściągami w celu zapobieżenia ich deformacji. W celu uniknięcia pękania 
zespórek na skutek nierównomierności rozszerzenia ścian stojaka zastosowano ruchome zespórki 
przegubowe [3].  
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4. KOCIOŁ PAROWOZOWY JAKO URZ ĄDZENIE PODDOZOROWE 
 
 
W przypadku kotłów parowozowych oraz kotłów zainstalowanych w wagonach ogrzewczych (do 
ogrzewania parą skaldów pociągów) istotne znaczenie dla ich pracy miała również dynamika ruchu 
pociągu (siły wzdłużne i poprzeczne, wężykowanie, kłusowanie parowozu) oddziaływujące 
bezpośrednio na kocioł parowozu. 

Kotły przewoźne ze względu na swą specjalną budowę oraz niekorzystne warunki pracy, 
zabudowane na parowozach poruszających się ze znaczną szybkością, podlegały nadzorowi organów 
dozoru kolejowego lub technicznego. Niewłaściwa eksploatacja kotłów lub inne przyczyny mogły 
doprowadzić do tragicznego w skutkach wybuchu. Na PKP od zakończenia wojny do lat 
osiemdziesiątych doszło do kilkunastu wypadków wybuchu kotłów parowozów normalnotorowych, 
które zwykle kończyły się śmiercią drużyny lokomotywowej oraz znacznymi zniszczeniami 
nawierzchni toru i taboru.  

Już w wieku XIX. na kolejach państw zaborczych powołano organa dozoru nad kotłami 
parowymi parowozów kolei państwowych. Opracowano również specjalne przepisy oraz normy 
dotyczące warunków badań odbiorczych materiałów używanych do budowy i napraw kotłów 
parowozowych. Na kolejach pruskich dozór nad kotłami znajdował się w gestii placówek Urzędu 
Maszynowego Królewskiej Pruskiej Dyrekcji Kolejowej. Nadzór nad kotłami parowozów 
prywatnych wykonywany był przez organa państwowego dozoru technicznego.   

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości sprawy związane z dozorem nad kotłami 
przewoźnymi uregulowano dopiero na początku lat dwudziestych – wcześniej obowiązywały 
przepisy państw zaborczych.  

27 kwietnia 1922 roku Minister Kolei Żelaznych wydał Rozporządzenie o budowie 
i ustawianiu kotłów parowozowych i kotłów parowych ustawionych w wagonach kolejowych jako też 
o nadzorze nad nimi. Rozporządzenie precyzowało warunki techniczne, jakim winny odpowiadać 
kotły parowozowe oraz sposoby i terminy badań i rewizji kotłów [4]. 

Przewidziano następujące badania okresowe kotła zwyczajne:  
− rewizję wewnętrzną w odstępach czasu nie dłuższych niż co 6 lat i próbę wodną po każdej 

rewizji wewnętrznej,  
− rewizję zewnętrzną w odstępach czasu nie dłuższych niż co 2 lata, 
− próbę szczelności na ciśnienie robocze kotła po każdej rewizji zewnętrznej. Próbę wodną 

wykonywano pod ciśnieniem o 5 at większym od roboczego.  

W zakres rewizji wewnętrznej zasadniczo wchodziło usunięcie płomienic i płomieniówek, 
przy każdej drugiej rewizji zewnętrznej dokonywano wyjęcia skrzyni ogniowej dla szczegółowego 
badania ścian skrzyni i stojaka. Do terminów rewizji wewnętrznych i zewnętrznych dostosowano 
również cykl napraw okresowych: po rewizji zewnętrznej przeprowadzano naprawę średnią, zaś po 
wewnętrznej naprawę główna.  

Przepisy przewidywały również badania nadzwyczajne kotła wykonywane po jednorocznej 
nieczynności kotła lub w razie stwierdzenia wytopienia korków topliwych, pęknięć ścian oraz wydęć 
ścian. Przy zwyczajnych badaniach okresowych w zakładach naprawczych przeprowadzano również 
badania specjalne, które obejmowały sprawdzanie na próbkach własności mechanicznych blach oraz 
składu chemicznego. Badania specjalne przeprowadzano zasadniczo przy pierwszej rewizji 
wewnętrznej z próbą kotła po upływie 30. lat od daty budowy kotła, jeżeli stwierdzono oznaki 
wskazujące zły stan blach kotła (pęknięcia, rozwarstwienia). Blachę uważano za dobrą, jeśli 
wytrzymałość na rozerwanie wynosiła Rm ≥ 32 kG/mm2 a wydłużenie A5 ≥ 22% oraz rozwarstwienie 
nie przechodziło poza przewężenie próbki. Próby wytrzymałości wykazać miały zjawisko „starzenia 
się” blach, rozumiane jako wzrost twardości i kruchości materiału [5]. 
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Zasadniczo zatwierdzone w 1922 roku przepisy dotyczące dozoru i eksploatacji kotłów 
przewoźnych nie uległy większym zmianom. Dozór nad kotłami parowozów PKP dopuszczonych do 
jazdy po torach PKP wykonywany był przez rewidentów kotłowych podlegających Oddziałom 
Mechanicznym PKP. Nadzór nad kotłami parowozów przemysłowych i wąskotorowych sprawowało 
Stowarzyszenie Dozoru Kotłów. 21 lutego 1963 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów oraz 
zarządzenia Ministra Komunikacji powołano Główny Inspektorat Kolejowego Dozoru Technicznego 
wraz z podległymi mu jednostkami wykonawczymi – okręgowymi inspektoratami kolejowego 
dozoru technicznego. W pierwszym roku swego istnienia przejął on od Urzędu Dozoru Technicznego 
dozór nad kotłami parowozów przemysłowych. 3 grudnia 1971 roku Minister Komunikacji 
zatwierdził wydaną przez Główny Inspektorat Kolejowego Dozoru Technicznego Instrukcję 
Technologiczną o naprawie kotłów parowozowych i kotłów ustawionych w wagonach kolejowych [5]. 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych wycofano z normalnej eksploatacji na PKP parowozy 
normalnotorowe. Kilka lat później wycofano ostatnie parowozy przemysłowe. Obecnie pod dozorem 
Transportowego Dozoru Technicznego znajdują się kotły parowozów normalnotorowych 
eksploatowanych w skansenach PKP Cargo w Wolsztynie i Chabówce oraz parowozy wąskotorowe 
eksploatowane na kolejach muzealnych w: Sochaczewie, Piasecznie, Gryficach, Gnieźnie, Środzie 
Wielkopolskiej, Jędrzejowie, Hajnówce, Cisnej oraz Poznaniu.  

W krajach Europy Zachodniej od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku intensywnie 
rozwija się muzealnictwo kolejowe. W wielu skansenach i muzeach kolejowych przywracane są do 
ruchu liczne parowozy normalnotorowe i wąskotorowe. W niemieckich zakładach naprawczych 
taboru kolejowego RAV Mainingen wykonuje się nawet odbudowy i rekonstrukcje wycofanych 
wiele lat temu lokomotyw parowych. Zakłady te budują nawet całkowicie nowe kotły parowozowe o 
konstrukcji nitowanej lub spawanej, w zależności od życzenia klienta.  

W każdym kraju Unii Europejskiej kotły parowozowe dozorowane są według odrębnych 
przepisów dozorowych. Obecnie w UE prowadzone są prace nad unifikacją tych przepisów. W 
Wielkiej Brytanii dozór nad kotłami parowozowymi wykonywany był przez Health and Safety 
Commission (Komisja d.s. BHP) oraz Health and Afety Exekutive (Egzekutywa d.s. BHP). W 
ostatnim czasie nadzór nad tymi urządzeniami wykonywany jest przez Office of Rail Regulation 
(Królewskie Biuro Koordynacji Kolei). Według brytyjskich przepisów co roku przeprowadza się 
rewizję zewnętrzną i próbę ciśnieniową pod parą, co 7 lat przeprowadza się natomiast rewizję 
wewnętrzną oraz próbę wodną dla parowozów, które kursują po głównych liniach kolejowych i co 10 
lat dla pozostałych lokomotyw. Rewizja poprzedzona jest wyjęciem rur z walczaka celem jego 
oględzin. Przy wszystkich badaniach wykorzystuje się badania ultradźwiękowe. Przepisy nie 
nakazują obligatoryjnej konieczności wymiany skrzyni w zależności od jej okresu eksploatacji, jeżeli 
pomiary wykażą odpowiednią grubość [6].  

W Szwajcarii kotły parowozowe podlegają corocznej rewizji zewnętrznej oraz próbie pod 
parą a co dwa lata przeprowadzana jest dodatkowo rewizja wewnętrzna na zimno (ze zdjętymi 
wyczystkami). 
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5. BADANIA MATERIAŁU KOTŁA PAROWOZU W ĄSKOTOROWEGO „RIESA” 
 
 
5. 1. Charakterystyka techniczna parowozu „Riesa” 
 
Konstrukcja parowozu przemysłowego typu „Riesa” opracowana została w połowie lat trzydziestych 
w niemieckiej wytwórni Henschel. Do wybuchu wojny w zakładach tych zbudowano kilkadziesiąt 
lokomotyw tego typu (również dla odbiorców z nieomal wszystkich państw europejskich). 

W 1940 roku w Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie (Krenau) rozpoczęto budowę 
parowozów typu „Riesa” na podstawie dokumentacji dostarczonej przez niemiecką wytwórnię 
Henschel. Kotły dla lokomotyw dostarczyły zakłady Fitzner & Gamper Zieleniewski w Sosnowcu 
(Sosnowitz). Fotografię parowozu typu „Riesa” pokazano na rys.5.1.1. 

 

Rys. 5.1.1. Fotografia parowozu typu „Riesa”. 

W latach 1946-1951 na podstawie poniemieckiej dokumentacji lokomotywy „Riesa” 
zbudowano dla przemysłu krajowego oraz PKP 166 sztuk parowozów typu „Ryś”. Kotły dla 
powojennych lokomotyw typu „Ryś” dostarczały zakłady Babcock & Zieleniewski Sosnowiec oraz 
Toruńska Fabryka Kotłów.  

Ostoja wewnętrzna parowozu o konstrukcji nitowanej składa się z dwóch blach o grubości 
10 mm i jest wzmocniona nakładkami nad wycięciami dla maźnic. Między ostojami znajduje się 
skrzynia wodna, ostoje połączone są ze sobą, a zarazem usztywnione, ściągami poprzecznymi. Z 
przodu i z tyłu znajdują się czołownice, na których umocowane są sprzęgi. Wykonanie aparatu 
zderzakowo-cięgłowego było różne w zależności od życzenia zmawiającego. Do ostoi 
przymocowane są cylindry żeliwne, wyposażone w krany odwadniające, uruchamiane przy pomocy 
cięgieł z budki maszynisty. Tłoki cylindrów uszczelnione są żeliwnymi pierścieniami. Cylindry 
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posiadają suwaki płaskie. Smarowanie tłoków cylindrów oraz suwaków odbywa się przy pomocy 
lubrykatora parowego. Parowóz posiada stawidło Heusinger`a napędzane od przeciwkorby 
umocowanej na czopie osi napędnej i od krzyżulca. Stawidło nastawiane jest nastawnicą dźwigniową. 
Równoleżnik oraz wszystkie tulejki i sworznie stawidła są nawęglane i hartowane. Zestawy kołowe 
typu parowozowego o żeliwnych kołach bosych, posiadają wprasowane na gorąco obręcze wraz z 
opaskami. Dzielone panewki wiązarów oraz korbowodów posiadają w łbach smarowniczki olejowe. 
Parowóz „Ryś” posiada hamulec ręczny przerzutowy działający na obie osie. Dzwignia hamulca 
umieszczona jest na tylnej ścianie budki maszynisty, hamulec posiada śrubę rzymską dla regulacji 
odstępu pomiędzy klockami hamulcowymi a obręczami kół. Budka maszynisty o konstrukcji 
nitowanej posiada w ścianach przedniej i tylnej po dwa okna obrotowe w żeliwnych ramkach. W 
budce znajdują się drzwi zamykające do połowy otwory drzwiowe a górna część otworów zasłaniana 
jest zasłonami brezentowymi. Na dole budki po obu stronach znajdują się stopnie, natomiast po obu 
stronach otworów drzwiowych umieszczono poręcze we wnękach. Dach budki maszynisty posiada 
specjalne haki przeznaczone do podnoszenia budki w czasie napraw. Na tylnej ścianie budki 
maszynisty znajdują się siedzenia dla maszynisty i pomocnika stanowiące jednocześnie schowek na 
narzędzia. Po stronie pomocnika oraz maszynisty, umieszczone są po bokach stojaka kotła otwory 
przeznaczone do pobierania węgla dla zasilania paleniska. Nitowane skrzynie węglowe oraz wodne 
znajdują się po obu stronach kotła parowozu. Zbiorniki wody umieszczone są w skrzyni między 
ostojnicami oraz w przedniej części skrzyń węglowych po obu stronach kotła i są połączone 
pomiędzy sobą rurami. Na walczaku za zbieralnikiem pary umieszczona jest piasecznica 
uruchamiana dzwignią z budki maszynisty. Wyloty rur piasecznicy umieszczone są po obu stronach 
parowozu, przed kołem przednim i za kołem tylnym. Parowóz „Riesa” wyposażony jest w 
oświetlenie naftowe składające się z dwóch latarni sygnałowych, po jednej z przodu i z tyłu 
parowozu oraz z naftowej lampy manometru oraz wodowskazu. 

 

5.1.2. Kocioł  

Nitowany kocioł parowozu „Riesa” o powierzchni ogrzewalnej 22,5 m2 oraz ciśnieniu 12 at 
zbudowany jest z blach kotłowych gatunku B 36. Posiada on nitowaną stalową skrzynię ogniową 
oraz płomieniówki wykonane z rur bezszwowych. Skrzynia ogniowa przymocowana jest do stojaka 
za pomocą zespórek podniebiennych oraz bocznych. Boczne ściany stojaka ponad skrzynią 
paleniskową usztywnione są ściągami poprzecznymi. Tylna ściana stojaka powyżej skrzyni 
paleniskowej oraz przednia ściana sitowa powyżej płomieniówek posiadają usztywnienia blachowe. 
Dzwono walczaka jest nitowane. Kocioł posiada wyczystki: dwie w górnej części płaszcza stojaka, 
cztery w tylnej ścianie oraz dwie w przedniej ścianie stojaka. W ścianie sitowej dymnicy znajduje się 
korek wyczystkowy. Kocioł posiada 99 sztuk płomieniówek o średnicy 44,5x2,5 mm. Na walczaku 
umieszczony jest zbieralnik pary, z którego parę poprzez zewnętrzną przepustnicę zaworową 
uruchamianą dzwignią z budki maszynisty doprowadza się do cylindrów. Tłoczone drzwi dymnicy 
chronione są od przepalenia blachą ochronną. Między dyszą a kominem wmontowany jest 
odiskiernik z siatką drucianą. Komin o kształcie stożkowym odlany jest z żeliwa. Kocioł posiada 
okrągłe otwierane na zewnątrz drzwiczki paleniska. Rusztowiny spoczywają na kutych wspornikach. 
Pod rusztem znajduje się popielnik, posiadający w tylnej ścianie klapę regulującą dopływ powietrza 
uruchamianą przy pomocy cięgła z budki maszynisty. W tejże ścianie pod klapą jest umieszczony 
odiskiernik chroniący przed wypadaniem rozpalonych kawałków węgla. U dołu w prawej ścianie 
popielnika znajduje się szczelnie przylegająca pokrywa do usuwania popiołu. Kocioł wyposażony 
jest w następującą armaturę: 
− 2 zawory bezpieczeństwa sprężynowe, 
− 1 wodowskaz rurkowy,  
− 1 manometr kotłowy z kreską na 12 at, 
− 2 kurki probiercze, 
− 2 inżektory ssące o wydajności 60 l/min każdy, 
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− 1 zasuwa spustowa kotła, 
− 1 dmuchawka, 
− 1 głowica osprzętowa, z wszystkimi potrzebnymi zaworami parowymi, których kółka ręczne 

wyposażone są w odpowiednie napisy orientacyjne. 

 
5.2. Wyniki badań materiału kotła 

Badania materiału kotła wykonano na wycinku materiału pobranym z parowozu 
wąskotorowego „Riesa” (Babcock Zieleniecki A.G. Sosnowitz, nr fabryczny 10705/1940).  

Do badań z płaszcza walczaka pobrano krążek o nieregularnym kształcie o średnicy około 
50mm. Kształt krążka pobranego do badań oraz wycięte z niego próbki pokazano na rys.5.2.1. 

 

 
 

Rys. 5.2.1. Wycinek materiału wraz z wyciętymi próbkami pobrany z kotła parowozu wąskotorowego Babcock 
Zieleniecki A.G. Sosnowitz. 
 
Zakres badań, obejmował:  

• badania reatestacyjne składu chemicznego, 

• badania metalograficzne, 

• pomiary twardości, 

• badania wytrzymałości statycznej na rozciąganie materiału w temperaturze pokojowej.  

Miejsca, w których prowadzono poszczególne badania oraz sposób pobrania próbki 
pierścieniowej pokazano schematycznie na rys.5.2.2. 
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Rys.5.2.2. Miejsca, w których prowadzono poszczególne badania oraz sposób pobrania próbki pierścieniowej 

 
5.2.1. Analiza składu chemicznego 

W wyniku analizy stwierdzono, że zawartości składników stopowych i zanieczyszczeń w 
badanej próbce (pobranej z kotła parowozu Babcock Zieleniecki A.G. Sosnowitz) odpowiadają 
gatunkowi stali B35K wg „Normy Hutniczej opracowanej przez Hutniczy Instytut Badawczy i 
Ministerstwo Komunikacji Nr NH/SW-183” [7]. Stal ta przeznaczona była na blachy kotłowe. 

 
5.2.2. Badania metalograficzne  

Obserwacje mikroskopowe przeprowadzono na mikroskopie świetlnym Leica DHILM z 
aparatem cyfrowym DC 150 na zgładzie polerowanym mechanicznie nie trawionym a następnie na 
trawionym 3%. roztworem nitalu. Na rys.5.2.3 i 5.2.4. pokazano obrazy zdjęć mikroskopowych 
badanego przekroju próbki. 

 

R

Próbka do badań wytrzymałościowych

Miejsce pobrania próbki do badań
metalograficznych

Miejsce pobrania próbki do analizy
składu chemicznego

Miejsce pobrania próbki do pomiaru
twardości

Kierunek przyłożenia obciążeń
podczas  rozciągania próbek

wytrzymałościowych
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Rys. 5.2.3. Zgład polerowany mechanicznie nie trawiony. Widoczne bardzo drobne, nieliczne, wtrącenia 
niemetaliczne typu siarczków (szare) i tlenków (czarne).  

  

Rys. 5.2.4. Zgład polerowany mechanicznie trawiony. Struktura ferrytyczno-perlityczna.  

 
5.2.3. Pomiary twardości 

Pomiary twardości sposobem Vickersa HV 30 przeprowadzono na twardościomierzu Dia-
Testor 7521 typ WP 106 firmy Wolpert. Miejsca pobrania próbki pokazano na rys.5.2.2. Wyniki 
pomiarów twardości materiału podano w tabeli 5.2.1.  

 

Tabela 5.2.1. Wyniki pomiarów twardości wycinka materiału pobranego z kotła parowozu 
wąskotorowego 

Twardość HV 30 

Numer próbki 
Pomiar Średnia 

Odchylenie standardowe 

H060101 
121,7; 119,8;120,1; 120,1; 118,9; 118,9;    118,9. 

119,8 1,00 

 
5.2.4. Badania wytrzymałości statycznej na rozciąganie  

Badania wytrzymałości statycznej na rozciąganie wykonano na skomputeryzowanym 
systemie wytrzymałościowym INSTRON Model 8501. Pomiar przeprowadzono w temperaturze 
pokojowej zgodnie z zaleceniami „Instrukcji technologicznej o naprawie kotłów parowozowych i 
kotłów ustawionych w wagonach kolejowych” [5] oraz wymaganiami normy PN-EN 10002:1999. 
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Zgodnie z wymaganiami wyżej podanej instrukcji pomiary wykonano na specjalnych próbkach 
pierścieniowych. Kształt i wymiary tych próbek, zaprojektowanych w latach 50. ubiegłego wieku, 
zapewnia minimalizację osłabienia konstrukcji płaszcza walczaka spowodowaną pobraniem 
materiału do badań. Uchwyt do pomiarów wytrzymałości statycznej na rozciąganie oraz wydłużenia 
pokazano na rys.5.2.5. 

 

Próbka
pierścieniowa

Uchwyt górny

Uchwyt dolny

 

 

Rys. 5.2.5. Uchwyt próbki pierścieniowej do pomiarów wytrzymałości statycznej na rozciąganie oraz 
wydłużenia.  

Sposób pobrania próbki do badania wytrzymałości statycznej na rozciąganie materiału kotła 
pokazano na rys.5.2.2. Pomiary wytrzymałości statycznej na rozciąganie wykonano na próbce 
pierścieniowej. Kształt i wymiary próbki pokazano na rys.5.2.6. 
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Rys. 5.2.6. Kształt i wymiary próbki do pomiarów wytrzymałości statycznej na rozciąganie oraz wydłużenia 
materiału kotła  
 

Wytrzymałość na rozciąganie obliczono wg wzoru: 

( )dDb

P
Rm −

= max  

gdzie:  
 Pmax - największa siła rozciągająca w czasie próby, 
 b(D-d) - powierzchnia przekroju próbki, 
 b - grubość próbki, 
 D - zewnętrzna średnica próbki przed zerwaniem, 
 d - wewnętrzna średnica próbki przed zerwaniem. 

Wydłużenie próbki pierścieniowej obliczono według wzoru: 

      
D

DL
ap

−=  

gdzie: 
 L - największy wymiar próbki po złożeniu zerwanych części, 
 D - zewnętrzna średnica próbki przed zerwaniem. 

Wyniki pomiarów zmierzonych wytrzymałości statycznej na rozciąganie oraz wydłużenia 
podano w tabeli 5.2.2. Próbkę po zerwaniu pokazano na rys.5.2.7. 
 

 

 

 

g

Φ 34Φ 22

g  -  szerokość próbki:



 71

Tabela 5.2.2 Wyniki pomiarów wskaźników wytrzymałości statycznej na rozciąganie oraz 
wydłużenia materiału badanego wycinka z kotła parowozu 

Numer próbki Rm[MPa] Ap[%] 

P060101 383 26,50 

 

Rys.5.2.7. Próbka pierścieniowa po zerwaniu podczas pomiarów wytrzymałości statycznej na 
rozciąganie:  

Podczas próby statycznego rozciągania próbki pierścieniowej, przewężenie a następnie 
pęknięcie nastąpiło w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku przyłożenia obciążenia, symetrycznie po 
obu jej stronach.  
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6. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADA Ń 

- Skład chemiczny badanego wycinka materiału kotła parowozu wyprodukowanego przez firmę 
Babcock Zieleniecki A.G. Sosnowitz, nr fabryczny 10705/1940 odpowiada gatunkowi stali 
B35K wg Normy Hutniczej opracowanej przez Hutniczy Instytut Badawczy i Ministerstwo 
Komunikacji Nr NH/SW-183 [7]. Stal ta przeznaczona jest na blachy kotłowe. 

- Struktura stali jest ferrytyczno-perlityczna. 

- Zmierzona twardość materiału jest typowa dla obecnie produkowanych stali o zbliżonym 
składzie chemicznym i podobnej strukturze. 

- Zgodnie z KPa-84 Warunki techniczne eksploatacji kotłów parowozowych i kotłów w 
wagonach kolejowych oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi kotłami, Warszawa 
1984, pkt. 6.8.4, „Blachę uważa się za dobrą, jeżeli wytrzymałość na rozciąganie Rm ≥ 320 
MPa, a wydłużenie A5 ≥ 20 %, a pęknięcia wzdłużne mieszczą się w przewężonej części 
próbki” [8]. Wskaźnik wytrzymałości statycznej na rozciąganie Rm oraz wydłużenie względne 
A5 badanego materiału kotła parowozu - Babcock Zieleniecki A.G. Sosnowitz nr fabryczny 
10705/1940 spełniają wyżej zacytowane wymagania. 
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