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Konstrukcje torów tramwajowych
Tramwaje są pojazdami szynowymi o podobnej konstruk-
cji do pojazdów kolejowych, jednak o odmiennych cha-
rakterystykach, wymiarach, a niekiedy innych konstruk-
cjach podwozia. Poruszają się po bardzo wielu rodzajach 
torów, które znajdują się w bardzo zróżnicowanym stanie 
technicznym. Na sieciach tramwajowych stosowane są 
zarówno typowe tory kolejowe, jak i tory stosowane wy-
łącznie dla tramwajów. 

Ponad połowa sieci tramwajowych wykorzystuje szerokość toru 
identyczną jak kolejowa. Jest także znaczna liczba wąskotorowych 
sieci torowych, najczęściej o szerokości 1000 mm, a czasami in-
nej (np. 900, 1100 mm). Można spotkać także tory o szerokości 
minimalnie większej niż 1435 mm (Rzym 1445 mm, Drezno 
1450 mm, Lipsk 1458 mm). W niektórych miastach, gdzie zde-
cydowano się na kosztowną przebudowę sieci wąskotorowej na 
normalnotorową (Stuttgart, Liberec), znajdują się także odcinki 
„trzyszynowe”. Na terenie byłego ZSRR dominującą szerokością 
toru na liniach tramwajowych jest 1524 mm, która jest identycz-
na z tamtejszą szerokością torów kolejowych. Stosowanie szero-
kości toru identycznej jak na liniach kolejowych ma wiele zalet. 
Jedną z nich jest możliwość stosowania tych samych maszyn do 

budowy i utrzymania toru. W 1992 r. w Karlsruhe pokazano jesz-
cze jedną zaletę jednakowej szerokości torów – zastosowanie 
tramwaju dwusystemowego, korzystającego zarówno z torów 
tramwajowych, jak i kolejowych [3, 4, 5].

W przypadku torów tramwajowych mamy do czynienia z nie-
co innymi problemami dynamicznymi niż w kolejnictwie. Zasad-
niczo występują tu mniejsze prędkości oraz znacznie mniejszy 
nacisk osi. Jednak częstotliwość przejazdu pojazdów jest tak du-
ża, że średnie dobowe obciążenie danego odcinka jest porówny-
walne z obciążeniami linii kolejowych. 

Również odmienna konstrukcja (a także profil) koła sprawia, 
że tramwaje wykazują znacznie większe tendencje do wężykowa-
nia niż pojazdy kolejowe. Zjawisko to jest jeszcze bardziej wi-
doczne w wagonach o nietypowej konstrukcji podwozia.

Zasadniczym celem artykułu jest dokonanie przeglądu i oce-
ny konstrukcji torów tramwajowych oraz zwrócenie uwagi na pro-
blemy z tym związane. 

Zróżnicowanie typów torowisk tramwajowych w Europie jest 
bardzo duże, znacznie większe niż torowisk kolejowych. Przykła-
dem tej różnorodności jest Kraków, a zastosowane w tym mieście 
rozwiązania będą w artykule punktem odniesienia do opisu typów 
torowisk najczęściej stosowanych w Europie. 

Torowiska wydzielone
Odcinki wydzielone najczęściej budowane są jako tor kolejowy 
z szynami S49 (rys. 1) na podkładach drewnianych lub betono-
wych, z przytwierdzeniem śrubowym oznaczonym jako typ K [12]. 
W nowszych konstrukcjach toru na podkładach betonowych sto-
sowane są przytwierdzenia sprężyste bezśrubowe. Należy do nich 
przytwierdzenie SB3, opracowane przez CNTK. Spotyka się rów-
nież tor kolejowy z szynami UIC60 (rys. 2) na podkładach zarów-
no drewnianych, jak i betonowych z zamocowaniem typu K, oraz 
na podkładach betonowych z zamocowaniem sprężystym SB3. 

Oprócz opisanych, na liniach tramwajowych stosowane są 
także tory kolejowe z szynami żłobkowymi (80S, Ri60, Ri60N) 
(rys. 3) na podkładach drewnianych i betonowych z zamocowa-
niem typu K, jak i na podkładach betonowych z zamocowaniem 

Rys. 1. Szyna S49 Rys. 2. Szyna UIC60

Rys. 3. Szyna Ri60 Rys. 4. Szyna 210/95+80 Rys. 5. Szyna blokowa B-1

sprężystym SB3. Dawniej stosowano różne 
typy podkładów i szyn w sposób praktycz-
nie całkowicie dowolny. Obecnie stosuje 
się prawie wyłącznie podkłady betonowe 
z zamocowaniem SB3. Ostatnio opracowa-
no także przytwierdzenie sprężyste do pod-
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kładów drewnianych [7] oraz zmodyfikowane przytwierdzenie  
SB4 [6]. 

Teoretycznie na odcinkach prostych i łukach o promieniu 
R>300 m stosuje się szyny kolejowe S49 lub UIC60, na łukach 
o mniejszym promieniu – szyny rowkowe Ri60. Praktycznie jest 
jednak wiele odstępstw od tej zasady. Zupełny brak jest kryteriów 
stosowania szyn UIC60 i S49. Na podstawie wieloletnich obser-
wacji daje się zauważyć, że szyny S49 szybciej ulegają zużyciu 
powstałemu na skutek wężykowania taboru, szybciej również na-
stępuje deformacja torowiska. Trudno jest jednak jednoznacznie 
stwierdzić czy wpływ na to ma tylko rodzaj szyny, czy także inne 
czynniki, takie jak: jakość wykonania i utrzymania oraz lokalne 
warunki geologiczne.

Daje się także zauważyć, że przy większych prędkościach 
tramwaje (zwłaszcza typu 105N) łatwiej wpadają w wibracje na 
szynach S49 niż na szynach UIC60. W przypadku szyn S49 bar-
dziej odczuwalne jest wężykowanie, zaś na szynach UIC60 prze-
waża odczucie „galopowania”. Jednak na obecnym etapie trudno 
jest stwierdzić czy wpływ na to mają wyłącznie szyny, zwłaszcza 
że dawniej budowano tory klasyczne i niwelowano je bez użycia 
podbijarki.

Największą trwałością charakteryzują się szyny żłobkowe, 
jednak jest bardzo wiele przeciwwskazań do ich masowego sto-
sowania na torach wydzielonych [8, 9]. Podstawowym kryterium 
jest cena – szyny te są znacznie droższe od szyn kolejowych. Zu-
żyte na łukach szyny kolejowe można zamienić tokami, co pozwa-
la je eksploatować jeszcze jakiś czas, natomiast zużytych szyn 
rowkowych nie można tak przekładać. Szyny żłobkowe charakte-
ryzują się również większą hałaśliwością niż kolejowe, rowki ule-
gają zanieczyszczeniu i teoretycznie wymagają czyszczenia (w 
praktyce jest to zaniedbywane). Mimo to w niektórych miastach 
(np. w Pradze, Rzymie, Belgradzie) stosuje się wyłącznie szyny 
żłobkowe.

Torowiska zabudowane w jezdni
W torach zabudowanych w jezdni dawniej stosowano szyny żłob-
kowe typu 180S i 180P, które układano na asfaltobetonie i zabu-
dowywano. Obecnie szyny kotwi się do podłoża z betonu cemen-
towego i podlewa specjalną elastyczną masą tłumiącą drgania 
(rys. 6). Na przestrzeni ostatnich 6 lat, od kiedy zaczęto stosować 
tę metodę, była ona wielokrotnie modyfikowana. Na początku sto-
sowano podparcie punktowe (rys. 6), od 1999 r. wprowadzono 
nowszą metodę podlewania ciągłego nieco inną substancją ze 
zmodyfikowanym systemem kotwienia (rys. 7). 

Rys. 6. Przekrój toru kotwionego i punktowo podlewanego epoksydobetonem

Rys. 7. Przekrój toru kotwionego i podlewanego w sposób ciągły

Rys. 8. Przekrój toru z płyty węgierskiej

Inną technologią jest stosowanie tzw. „płyty 
węgierskiej”, czyli budowa torowiska z płyt betono-
wych, w których znajdują się rowki, w których ukła-
da się specjalne, niskie, bezszyjkowe szyny żłobko-
we (tzw. blokowe, rys. 5) z trzech stron obłożone 
gumą, co przedstawiono na rysunku 8. Metodę tę 
opracowano na Węgrzech i zastosowano po raz 
pierwszy w 1971 r., później płyty produkowano na 
licencji w Czechach. Nieco zmodyfikowaną na-
wierzchnię stosowano również we Włoszech. W Pol-
sce, w Krakowie po raz pierwszy zastosowano taką 
konstrukcję w 1984 r., następnie w latach 1993–
–1998 stosowano ją podczas remontów torowisk. 
Uważano wówczas, że jest to całkowicie niezawod-
na technologia, zapewniająca dodatkowo znaczną 

redukcję hałasu i drgań. Długoletnie doświadczenia czeskie i wę-
gierskie wskazały jednak na pewne wady tej nawierzchni. Okazało 
się, że płyty wraz z upływem czasu tracą stabilność (klawiszują). 
Przyczyną tego jest woda, która dostaje się pod płyty, uszkadza 
podtorze i tworzą się wychlapki. Jednak przy zastosowaniu dużej 
dokładności wykonania stosowanie tej technologii w pewnych 
przypadkach jest korzystne i uzasadnione. Dotyczy to miejsc, 
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gdzie konieczna jest znaczna redukcja hałasu. Oprócz tego łatwo 
tu wyeliminować problem tzw. „prądów błądzących”.

W miastach zachodnioeuropejskich najczęściej stosowanymi 
metodami jest układanie toru na betonie cementowym i podlewa-
nie szyn masami sprężysto-tłumiącymi. W zależności od metody 
stosuje się różne mocowania szyn lub pozostawia je bez kotwie-
nia. Przestrzeń międzyszynową wypełnia się – w zależności od 
opcji – betonem, asfaltobetonem lub kostką brukową. Jedyną za-
uważoną do tej pory wadą tej technologii było wykruszanie się 
betonu w miejscach kotwienia (zaobserwowane w Paryżu 1997 r. 
– tor po 5 latach eksploatacji). Prawdopodobnie w tym przypadku 
przyczyną mogło być wadliwe wykonanie. Na rysunku 9 przedsta-
wiono metodę budowy torów stosowaną w Wiedniu. Ciekawostką 
jest stosowanie tam szyn 210/90+85 o asymetrycznej stopce 
(rys. 4).

Jeszcze inną metodą, stosowaną w niektórych polskich mia-
stach a na skalę masową w Ostrawie w Czechach i ostatnio także 
w Pradze, jest układanie zwykłego toru na podkładach (z szynami 
żłobkowymi) i zabudowanie go płytami betonowymi lub kostką 
brukową. Tor taki jest prosty i tani w wykonaniu. Jednak jak każdy 
tor na podsypce i podkładach jest sprężysto-plastyczny i ulega 
stopniowej deformacji. Łatwa jest jednak jego konserwacja. Po 
zdemontowaniu materiałów wypełniających przestrzeń między-
szynową możliwa jest regulacja za pomocą podbijarki. Tor taki nie 
ma jednak dobrych właściwości tłumienia drgań i hałasu.

Należy wspomnieć także o metodzie czeskiej, polegającej na 
układaniu na podłożu tzw. płyt podrozjadnicowych ze żłobkami, 
do których można wsuwać i układać w dowolny sposób kotwy 
mocujące szyny. Metodę tę stosuje się także na zwrotnicach 
i krzyżownicach tramwajowych.

Zgodnie z tym, o czym wcześniej wspomniano, istotnym pro-
blemem są przejazdy drogowe na wydzielonym torze tramwajo-
wym. Są to specyficzne miejsca, gdzie naruszana jest jednorod-
ność konstrukcyjna toru sprężysto-plastycznego, ułożonego na 
podsypce i zniwelowanego za pomocą podbijarki, poprzez tor 
sztywny – niwelowany za pomocy przyrządów geodezyjnych. Za-
tem jest to miejsce zarówno zmiany sztywności, jak i potencjal-
nej zmiany geometrii. Zjawisko to występuje od czasu, kiedy roz-
poczęto budowę przejazdów jako jednolitej konstrukcji ulicy, 
a nie toru. W Krakowie rozpoczęto to w 1991 r., gdy podczas 
układaniu nowego toru z szyn UIC60 na podkładach betonowych 
z zamocowaniem SB-3 zastosowano przejazdy zbudowane z tzw. 
„płyty łódzkiej”, w której umieszczano szyny UIC 60 – zakotwione 
i zabudowane. W późniejszych latach stosowano przejazdy 
w technologii płyty węgierskiej. Od 1996 r. zaczęto stosować 

przejazdy w technologii toru kotwionego podlewanego żywicami 
epoksydowymi. Z punktu widzenia trwałości i jednorodności toru 
tramwajowego znacznie korzystniejsze byłoby zastosowanie naj-
nowszych technologii stosowanych w budowie przejazdów kole-
jowych [2, 10], niestety przeważają racje dotyczące łatwego prze-
jazdu dla samochodów. W 2002 r. w Krakowie dokonano pewnej 
modyfikacji metody – nie zmnieniono szyn na przejazdach, jedy-
nie dobudowano konstrukcje rowkowe umożliwiające asfaltowa-
nie nawierzchni ulicy.

Inne miejsca zmiany sztywności, to wszelkie zmiany typów 
torowisk oraz zmiany typów szyn, np. z S49 na UIC60 lub z S49 
na żłobkowe, miejsca zmiany podkładów betonowych na drew-
niane lub choćby połączenia torów starszych z nowszymi.

Nierówności geometryczne wynikają również ze zużycia toro-
wiska (wichrowatość toru) i to zarówno ta mierzalna bezpośred-
nio, jak i ta mierzalna tylko pod obciążeniem. Przykładem wichro-
watości toru mierzalnej tylko pod obciążeniem są tzw. wychlapki. 
Są to miejsca, gdzie najczęściej wskutek podciągania kapilarne-
go lub zanieczyszczenia z góry i zwiększonego dopływu wody na-
stępuje lokalne wypłukanie podtorza. Po opadach gromadzi się 
tam woda, a przejeżdżający pojazd rozchlapuje błotnistą substan-
cję. Ponieważ wada ta występuje lokalnie, tor bez obciążenia  
zachowuje swoje prawidłowe położenie, jednak pod wpływem 
obciążenia przejeżdżającym pojazdem tor może ugiąć się nawet 
o kilka centymetrów!

Torowiska mostowe
Oprócz omówionych konstrukcji torowisk tramwajowych są także 
tzw. torowiska mostowe o bardzo różnych technologiach budowy 
torów. Idea takiego torowiska polega na bezpośrednim mocowa-
niu szyn do konstrukcji mostu. Zazwyczaj między szyną a stalową 
konstrukcją mostu umieszcza się przekładkę tłumiącą. W ostat-
nim czasie zastosowano na mostach i wiaduktach tzw. torowiska 
pływające. Technologia ta polega na wybudowaniu specjalnych 
korytek betonowych na moście. Umieszcza się w nich szynę, któ-
rą zalewa się specjalnymi masami sprężysto-tłumiącymi. W sierp-
niu 2002 r. w Krakowie podczas remontu mostu Powstańców Ślą-
skich do starych korytek wbudowano szyny blokowe (stosowane 
w technologii płyty węgierskiej), które zalano masami tłumiący-
mi. Rozwiązanie to znaczne zmniejszyło drgania i praktycznie wy-
eliminowało rezonans mostu, występujący wcześniej przy pręd-
kościach ok. 15–25 km/h.

Zwrotnice i krzyżownice
Oddzielnej uwagi wymagają zwrotnice i krzyżownice tramwajowe. 
Charakteryzują się one całkowicie odmienną konstrukcją niż kole-
jowe – stosowane w trakcji tramwajowej niezwykle rzadko, głów-
nie na tzw. liniach szybkiego tramwaju. Zwrotnice i krzyżownice 
są zbudowane z szyn rowkowych. Krzyżownice tramwajowe zbu-
dowane są ze specjalnych profili stalowych z wyfrezowanymi 
żłobkami. Przejazd tramwaju przez krzyżownice odbywa się obrze-
żem koła, a nie powierzchnią toczną. Rozwiązanie to stosuje się 
niemal w całej Europie i jest wręcz nakazane w większości nor-
matywów (także polskich [11]). Uzasadnieniem takiego rozwiąza-
nia jest założenie, że koło tocząc się po gładkiej powierzchni za-
pewnia większy komfort jazdy. Niestety jest to prawdziwe tylko 
w sytuacji idealnego stanu krzyżownicy. Na powierzchni styku ko-
ła z dnem żłobka panują ogromne naprężenia, które powodują 
szybkie jego zużycie i pogłębianie. W przypadku, gdy na krzyżu-Rys. 9. Schemat fragmentu toru stosowanego w Wiedniu
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jących się tokach występuje duża dysproporcja natężenia ruchu, 
mamy do czynienia z nierównymi głębokościami żłobków. Sy-
tuacja ta sprawia, że podczas przejazdu po torze mniej eksploato-
wanym tramwaj pokonuje większe nierówności. W wielu miastach 
dokonuje się częstego napawania dna krzyżownic. Są to działania 
konieczne, ale bardzo kosztowne. Jazda obrzeżem po dnie żłobka 
przyspiesza zużycie kół, zwiększa również możliwość wykolejenia 
pojazdu, dlatego wprowadza się ograniczenia prędkości jazdy 
przez zwrotnice i krzyżownice, co zakłóca płynność ruchu. W tej 
sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie obecne-
go rozwiązania wyłącznie w przypadkach krzyżowania się torów 
pod dużym kątem. 

W innych sytuacjach, gdy jest możliwość ciągłego przejazdu 
powierzchnią toczną najlepiej byłoby stosować krzyżownice głę-
bokie. Rozwiązania takie stosuje się coraz powszechniej w mia-
stach austriackich (Graz, Linz, Innsbruck). Kolejnym krokiem by-
łoby zastosowanie w wagonach tramwajowych kół o szerokości 
135 mm (identycznej z kolejową) i zastosowanie na torach wy-
dzielonych normalnych krzyżownic kolejowych. Wymaga to jed-
nak znacznego uporządkowania obecnego stanu torów w jezdni 
i zapewnienia bezkolizyjnego przejazdu pojazdów wyposażonych 
w szerokie koła. W wielu miastach stosuje się w tramwajach koła 
o szerokości 115 mm i 120 mm, zaś 135 mm – w tramwajach 
dwusystemowych. Głębokie krzyżownice (kolejowe) stosuje się 
masowo w Niemczech, ale głównie na liniach tzw. kolei miejskiej 
(Stadtbahn), choć także na zwykłych liniach tramwajowych. Tam 
właśnie w tramwajach stosowane są koła o szerokości 115 mm 
i 120 mm. W Krakowie w styczniu i lutym 2000 r. przeprowadzo-
no eksperymentalne jazdy wagonu 105Na wyposażonego w koła 
szerokości 135 mm. Wyniki badań opisano w [5]. Podstawowym 
problemem okazały się znajdujące się obok szyn płyty i asfalt 
oraz rowki zanieczyszczone nieznaną, bardzo twardą substancją.

Uwagi końcowe
Jest ogromna różnorodność konstrukcji torów tramwajowych. Nie 
opracowano jednak do tej pory precyzyjnych kryteriów ich dobo-
ru, zwłaszcza w Polsce. Instytucje odpowiedzialne za utrzymanie 
torów kierują się zazwyczaj wyczuciem i doświadczeniem, a nie-
kiedy jeszcze innymi kryteriami. Większą rolę odgrywają sprawy 
utrzymania ulic niż trwałości toru. Do tej pory nie rozwiązano pro-

blemów zachowania się wagonów tramwajowych podczas prze-
jeżdżania przez miejsca niejednorodności toru. Doświadczenia 
eksploatacyjne wykazują, że jest to dość istotny problem. Dlatego 
też należałoby dokonać dokładnych badań dotyczących współ-
pracy wagonu tramwajowego z torem. 
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