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Problematyka standaryzacji rozwiązań 
technicznych kształtowników szynowych 
w europejskim transporcie kolejowym

nie tych działań będzie odpowiedzialna Europejska Agencja Kole-
jowa, która zgromadzi ekspertów odpowiedzialnych za prowadze-
nie monitoringu ruchu kolejowego w aspekcie bezpieczeństwa, 
wydawania raportów, zaleceń i opinii. Agencja będzie reprezento-
wana przez Dyrektora Wykonawczego powoływanego przez Radę 
Administracyjną Komisji Europejskiej [2, 3].

Podstawowe wymagania dotyczące kształtowników 
szynowych określone w normach serii EN 13674
Istotą działań zmierzających do ujednolicenia wymagań stawia-
nym kształtownikom szynowym jest konieczność zapewnienia 
przez wytwórców bardzo wysokiego i stabilnego poziomu bezpie-
czeństwa w odniesieniu do produktów, a także do nowo opraco-
wanych technologii. Obecne normy charakteryzują się istotną 
zmianą podejścia do kształtowania jakości kształtowników szyno-
wych w porównaniu do tradycyjnej zawartości norm szynowych. 
Omawiane dokumenty zawierają warunki, które muszą być speł-
nione przez wszystkich producentów w odniesieniu do badań 
kwalifikacyjnych, istotnych podczas procedur przetargowych. Aby 
zagwarantować użytkownikom odpowiedni poziom zaufania, kry-
teria odbiorcze zostały określone na podstawie wyników zachowa-
nia się szyn w próbach eksploatacyjnych. Bardzo istotną kwestią 
jest wymóg włączenia procedur związanych z systemem zarzą-
dzania jakością jako nieodłącznej części procesu wytwarzania 
produktu.

Stale na kształtowniki szynowe
Stale szynowe, które ujęto w normach zawarte w projektach norm, 
są stalami niestopowymi średnio węglowymi z normalną lub 

Podstawowym warunkiem sprostania wyzwaniom sta-
wianym przed koleją XXI w. będzie integracja systemów 
poszczególnych narodowych towarzystw kolejowych w po-
nadnarodowy organizm. Zastosowane rozwiązania muszą 
w jak najmniejszym stopniu wpływać na środowisko natu-
ralne, przy maksymalnym wykorzystaniu obecnie istnieją-
cej infrastruktury kolejowej w celu maksymalnego obni-
żenia kosztów kapitałowych. 

Można zidentyfikować wiele problemów związanych z niekompa-
tybilnością systemów kolejowych w państwach europejskich. 
Przytoczyć można chociażby różnice w szerokościach torów – po-
wszechnie wynoszącej 1435 mm, natomiast w Finlandii i krajach 
byłego ZSRR – 1524 mm, Irlandii – 1600 mm, a w Hiszpanii 
i Portugalii – 1668 mm. Przyczyna wspomnianego braku spójno-
ści systemów kolejowych wynika z faktu, że od początku powsta-
nia kolejnictwa poszczególni producenci wyrobów w uzgodnieniu 
z narodowymi kolejami tworzyli własne standardy, dokumenty 
normatywne i inne przepisy powodujące, że rynki kolejowe stały 
się „organizmem” zamkniętym, dostępnym jedynie dla kilku wy-
branych producentów. Należy również mieć na uwadze, że kolej 
zawsze miała znaczenie strategiczne i brak jej standaryzacji unie-
możliwiał szybki transport składów wojskowych przez armie agre-
sorów [1].

Europejskie organizacje kolejowe są obecnie zorientowane na 
unifikację procesów certyfikacji, uzyskiwania licencji na przewo-
zy, oraz dostosowywania uregulowań narodowych we wszystkich 
krajach członkowskich Unii Europejskiej. Za właściwe realizowa-

Tablica 1
Skład chemiczny stali szynowych 
Gatunek stali    % masowy 10-4 % (ppm) max
analiza chem.  C Si Mn Pmax S Cr Al max V max N max O2 H2

R200 Ciek. 0,40/0,60 0,15/0,58 0,70/1,20 0,035 0,008/0,035 0,15 max 0,004 0,030 0,009 20 3,0

 Stała 0,38/0,62 0,13/0,60 0,65/1,25 0,040 0,008/0,040 0,15 max 0,004 0,030 0,010 20 3,0

R220 Ciek. 0,50/0,60 0,20/0,60 1,00/1,25 0,025 0,008/0,025 0,15 max 0,004 0,030 0,008 20 3,0 

 Stała 0,50/0,60 0,20/0,60 1,00/1,25 0,025 0,008/0,025 0,15 max 0,004 0,030 0,008 20 3,0

R260 Ciek. 0,62/0,80 0,15/0,58 0,70/1,20 0,025 0,008/0,025 0,15 max 0,004 0,030 0,009 20 2,5

 Stała 0,60/0,82 0,13/0,60 0,65/1,25 0,030 0,008/0,030 0,15 max 0,004 0,030 0,010 20 2,5

R260Mn Ciek. 0,55/0,75 0,15/0,60 1,30/1,70 0,025 0,008/0,025 0,15 max 0,004 0,030 0,009 20 2,5

 Stała 0,53/0,77 0,13/0,62 1,25/1,75 0,030 0,008/0,030 0,15 max 0,004 0,030 0,010 20 2,5

R320Cr Ciek. 0,60/0,80 0,50/1,10 0,80/1.20 0,020 0,008/0,025 0,80/1,20 0,004 0,180 0,009 20 2,5

 Stała 0,58/0,82 0,48/1,12 0,75/1,25 0,025 0,008/0,030 0,75/1,25 0,004 0,200 0,010 20 2,5

R350HT Ciek. 0,72/0,80 0,15/0,58 0,70/1,20 0,020 0,008/0,025 0,15 max 0,004 0,030 0,009 20 2,5

 Stała 0,70/0,82 0,13/0,60 0,65/1,25 0,025 0,008/0,030 0,15 max 0,004 0,030 0,010 20 2,5

R350LHT Ciek. 0,72/0,80 0,15/0,58 0,70/1,20 0,020 0,008/0,025 0,30 max 0,004 0,030 0,009 20 2,5

 Stała 0,70/0,82 0,13/0,60 0,65/1,25 0,025 0,008/0,030 0,30 max 0,004 0,030 0,010 20 2,5

Źródło: [5, 6, 7]
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zwiększoną zawartością manganu lub nisko-
stopowe z zawartością chromu. Projekt norm 
europejskich zawiera szereg składów chemicz-
nych określających zarówno własności w sta-
nie surowym, jak również po obróbce cieplnej. 
Poniżej przedstawiono składy chemiczne i wła-
sności mechaniczne najczęściej stosowanych 
stali szynowych.

Kształtowniki szynowe ujęte w normach 
serii EN 13674
Twórcami pierwszych kształtowników szyno-
wych o wyglądzie zbliżonym do obecnie sto-
sowanych byli angielski inżynier Charles  
Vignoles oraz prezes amerykańskiego Camden 
and Amboy Railroad – Robert Stevens [8].  
Towarzystwa kolejowe na całym świecie, jak 
również inni użytkownicy, stosują do dnia dzi-
siejszego kilkaset różnych profili szynowych. 
Profile te przez wiele lat ulegały modyfika-
cjom, których zasadniczym celem było zmniej-
szenie naprężeń wewnętrznych powstających 
podczas procesu produkcyjnego i eksploatacji 
w torowiskach o bardzo różnych warunkach 
użytkowania. Proces zmian w kształcie prze-
kroju poprzecznego zmierzał do tego, aby mi-
nimalizować zjawiska na styku koło-szyna tak, 
aby w optymalny sposób wydłużyć trwałość 
eksploatacyjną kształtowników szynowych, 
a tym samym zwiększyć trwałość toru kolejo-
wego.

Cytowane projekty norm europejskich za-
wierają łącznie 47 różnych profili szynowych, 
które powinny w przyszłości mieć zastosowa-
nie w kolejnictwie europejskim. Wyszczegól-
nione profile zastąpią dotychczas stosowane. 
Poprzez nowe podejście do projektowania 
i dokładniejsze zwymiarowanie, ich konstruk-
cja zapewni powtarzalność i wyeliminuje roz-
bieżności wymiarowe między profilami szyno-
wymi stosowanymi przez towarzystwa kolejowe 
w poszczególnych krajach europejskich. Szcze-
gółowe zdefiniowanie głównych punktów sty-
ków promieni i prostych pozwoli ujednolicić 
ich interpretację, a tym samym zostaną ujed-
nolicone masy liniowe kształtowników. W ta-
blicy 3 przedstawiono porównanie dotychczas 
stosowanych profili szynowych z nowymi 
oznaczeniami.

Badania kształtowników szynowych
Kształtowniki szynowe muszą spełniać okre-
ślone wymagania jakościowe oraz wykazywać 

Tablica 2
Własności mechaniczne stali szynowych 

Gatunek  Rm min  Wydłuż. min  Zakres tward. pow.  Opis Oznaczenie wypukłe  
stali [Mpa] [%] tocznej [HBW]  (na wyrobie)

R200 680 14 200 do 240 Węglowo-manganowa (C-Mn) Bez oznaczenia   
    nie obrobiona cieplnie 

R220 770 12 220 do 260 Węglowo-manganowa (C-Mn) ————   
    nie obrobiona cieplnie

R260 880 10 260 do 300 Węglowo-manganowa (C-Mn) ——   
    nie obrobiona cieplnie ————

R260Mn 880 10 260 do 300 Węglowo-manganowa (C-Mn) ————   
    nie obrobiona cieplnie ————

R320Cr 1080 9 320 do 360 Stopowa (1% Cr) ————   
    nie obrobiona cieplnie ————

R350HT 1175 9 350 do 390 Węglowo-manganowa (C-Mn) ——   
    obrobiona cieplnie ———— ————

R350LHT 1175 9 350 do 390 Niskostopowa ——   
    obrobiona cieplnie ——

Źródło: [5, 6]

Tablica 3
Porównanie ujednoliconych profili szynowych w odniesieniu do uprzednio 
stosowanych  

 EN 13674-1:2003 prEN 13674-2:2003 prEN 13674-4:2003

Profil Zastąpi profil Profil Zastąpi profil Profil Zastąpi profil

46E1 SBB I 54E1A1 A69, UIC54B, ZuUIC54B 27E1 27 UNI

46E2 U33 49E1A1 Zu2-49 30E1 S 30

46E3 NP46 49E1A2 Zu2-49 30E2 BS 60A

46E4 46 UNI 49E1A3 I49 33E1 S 33

49E1 DIN S49 60E1A1 A73, UIC60B, Zu 1-60 35E1 Xa

49E2 S49 T 60E1A2 A60U 36E1 36 UNI

49E3 DIN 549 b 60E1A3 Zu1-65A 36E2 36 kg (S-40)

49E4 HUSH 113lb/54 Kg 54E1A2 Zu1-54 39E1 BS 80A

50E1 U50E 54E2A1 SBB 1V 40E1 S41 R14

50E2 50EB-T 46E1A1 SBB1 41E1 S41 R10

50E3 BV 50 50E6A1 U59 43E1 K43S

50E4 UIC 50 50E6A2 U60 45E1 BS 90A

50E5 50 UNI 60E1A4 60D 45E2 DSB 45

50E6 U50 60E1A5 60D40  

52E1 52 RATP 60E1A6 I60  

54E1 UIC 54 49E2T1 A56  

54E2 UIC 54 E 50E1T1 A50  

54E3 DIN S54 60E1T1 A61, UIC60C  

55E1 U55 50E2T1 A63, EB63T  

56E1 BS 113lb BR Variant 54E1T1 A65, UIC54A  

60E1 UIC 60 54E1T2 A59, C59  

  60E1T2 A74, UIC60A  

  49E1F1 VOI-49  

  49E1F2 KL49  

  54E1F1 VOI-UIC54  

  54E3F1 VOI-54  

  60E1F1 VOI-60  

  60E1F2 KL60  

Źródło:[5, 6, 7]

  
————

———— ————

tzw. integralność strukturalną zapewniającą bezpieczeństwo wy-
robu w torze. Wymóg ten jest spowodowany faktem, że zachowa-
nie się ich w warunkach eksploatacyjnych nie jest do końca po-
znane, pewne zaś relacje nie zostały do końca zidentyfikowane 
lub są trudno mierzalne. Dotyczy to na przykład związku między 
udziałem tlenków w strukturze a zawartością tlenu w stali, czy też 

oceny wpływu prostowania w prostownicy rolkowej na stan na-
prężeń szczątkowych w szynie.

Badania kwalifikacyjne
Producenci szyn są zobowiązani do przeprowadzenia wszystkich 
badań kwalifikacyjnych na profilu 60E1 (UIC 60) lub na najcięż-
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szym produkowanym. Badania te muszą zostać udostępnione ku-
pującemu przed przystąpieniem do procedury przetargowej. 
Wszystkie badania należy przeprowadzić w laboratorium, które ma 
akredytowany system zarządzania jakością, odpowiadający wy-
maganiom przynajmniej równoważnym z EN ISO 9001. 

Badania kwalifikacyjne obejmują:
 wyznaczenie odporności na kruche pękanie (KIc), 
 pomiar prędkości wzrostu pęknięć zmęczeniowych (∆K),
 przeprowadzenie próby zmęczeniowej,
 wyznaczenie naprężeń szczątkowych w stopie szyny,
 pomiar twardości na powierzchni tocznej szyn obrobionych 

cieplnie,
 pomiar wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia,
 ocenę stopnia segregacji siarki.

Badania odbiorcze
Badania odbiorcze obejmują: 
 określenie składu chemicznego;
 wyznaczenie zawartości wodoru;
 określanie całkowitej zawartości tlenu;
 sprawdzanie mikrostruktury;
 pomiar odwęglenia;
 wyznaczania czystości tlenkowej;
 przeprowadzenie próby Baumanna;
 pomiar twardości;
 badania właściwości mechanicznych;
 sprawdzanie odchyłek wymiarowych profilu, prostości, płasko-

ści zwichrowania;
 badania ultradźwiękowe; 
 badania jakości powierzchni.

Poszukiwanie nowych rozwiązań materiałowych
Nowoczesne materiały muszą wykazywać lepszą odporność na 
zjawiska zmęczeniowe w obszarze styku koło–szyna, charaktery-
zować się niskim poziomem emisji hałasu, jednocześnie muszą 
one zapewniać bezpieczeństwo ruchu towarowego i pasażerskie-
go. Od wielu lat prowadzone są badania i próby przemysłowe 
zmierzające do istotnego ograniczenia wpływu negatywnych zja-
wisk na styku koło-szyna prowadzących do zużycia powierzchni 
tocznej profili szynowych. Poszukiwania takich materiałów zmie-
rzają w różnych kierunkach. Jednym z kierunków jest modyfikacja 
perlitycznej struktury stali szynowych polegająca na zmniejszeniu 
odległości międzypłytkowej oraz wielkości kolonii perlitu. Można 
tego dokonać poprzez zastosowanie umacniania cieplnego lub 
też poprzez wprowadzenie do stali perlitycznej dodatków stopo-
wych (głownie chromu) i/lub mikrododatków stopowych (głównie 
wanadu). Niektórzy producenci przewidują również zastosowanie 
stali bainitycznych lub bainityczno-martenzytycznych. Szczegól-
nie interesujące są próby zastosowania do produkcji profili szy-
nowych stali bainitycznych, o strukturze tzw. bainitu bezwęgliko-
wego. Można jednak przypuszczać, że materiały stosowane do 
produkcji profili szynowych będą ciągle rozwijane. W szczególno-
ści dokonywane będą w ich strukturze modyfikacje umożliwiające 
zwiększanie przenoszonych obciążeń przez oś, zwiększenie pręd-
kości jazdy pociągów, jak również nasilenia i zróżnicowania ruchu 
komunikacyjnego.

W kontekście poszukiwania nowych rozwiązań ciekawą wyda-
je się koncepcja przeprowadzania obróbki powierzchniowej szyn 
w miejscu styku z obręczą koła kolejowego. Niektórzy producenci 

szyn rozpoczęli prace mające opanowanie produkcji profili skła-
dających się z dwóch różnych materiałów. Trwają próby przemy-
słowe umieszczania warstwy innego materiału na główce profili 
szynowych. Na przykład prowadzone są prace zmierzające do 
opracowania metody nanoszenia warstwy powierzchniowej zwa-
nej Duroc 222 i Duroc 508 [9]. Warstwa ta powstaje w wyniku 
naniesienia na powierzchnię toczną szyny warstwy składającej się 
z metali stopowych z dodatkiem elementów ceramicznych. Zale-
cana grubość naniesionej warstwy powinna mieścić się w prze-
dziale od 3 do 6 mm. Szyny z naniesioną warstwą zostały wpro-
wadzone do eksplotacji w torowiskach w Szwecji (oba typy 
warstwy) na łuku o promieniu 595 m. Nie przewiduje się przy tym 
konieczności smarowania powierzchni tocznej. Obciążenie linii 
wynosi 12 mln t brutto/rok, przy prędkości jazdy pociągu wyno-
szącej 40 km/h i obciążeniu na oś nie przekraczającym 30 Mg. 
Jak podano w pracy [9], w szynie UIC 60 z naniesioną warstwą 
Duroc 508 pojawiły się pęknięcia powierzchniowe, co doprowa-
dziło do podjęcia decyzji o wybudowaniu jej z toru. Inną prze-
szkodą we wprowadzeniu tego rozwiązania są koszty produkcji 
profili szynowych z naniesioną warstwą. Szacuje się, że byłyby 
one około pięciokrotnie wyższe w porównaniu do szyn poddanych 
obróbce cieplnej.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można założyć, 
że celowe są dalsze badania zmierzające do rozwoju metod po-
wierzchniowego umacniania cieplnego główek profili szynowych. 
Szczególnie korzystną pod względem wykorzystania energii po-
chodzącej z procesu walcowania charakterystykę wykazuje meto-
da umacniania główki profili szynowych bezpośrednio z ciepła 
walcowania. Szyny kolejowe typu S49 (49E1) umocnione tą me-
todą w Hucie Królewskiej Sp. z o.o. charakteryzowały się właści-
wościami mechanicznymi w pełni odpowiadającymi wymaga-
niom zawartym w EN 13674-1 [5]. Szyna zabudowana do badań 
eksploatacyjnych charakteryzowała się twardością powierzchni 
jezdnej wynoszącą 380 HB, wytrzymałością na rozciąganie Rm = 
= 1272 MPa, umowną granicą plastyczności R0,2 = 832 MPa, 
wydłużeniem A5 = 9,6%. Miejscem zabudowy był łuk o promie-
niu R = 300 m, przy obciążeniu trasy wynoszącym 11,3 mln t 
brutto/rok.

Na rysunku 1 przedstawiono wyniki pomiarów zużycia szyn 
z obrobioną cieplnie warstwą wierzchnią, zaś na rysunku 2 – wy-
niki pomiarów zużycia szyny naturalnie chłodzonej.

Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają wnosić, że szyny 
z warstwą toczną umacnianą cieplnie charakteryzują się zdecydo-
wanie lepszą odpornością na zużycie; około 2-3 krotnie większą 
w porównaniu do zużycia szyn naturalnie chłodzonych. Stwier-
dzono również bardzo dużą odporność na powstawanie wad zmę-
czeniowych (w opisywanym okresie eksploatacyjnym nie zaob-
serwowano występowania wad powierzchniowych). Należy 
podkreślić, że szyna z umacnianą cieplnie główką była wykonana 
ze stali w gat. 900A według Karty UIC 860: 1986, który według 
przyjętego nazewnictwa ujętego w EN 13674-1 należałoby okre-
ślić jako R350HT.

Z podanego przykładu wynika, że zastosowanie materiałów 
o strukturze obrobionej cieplnie lub zmodyfikowanej poprzez do-
datek niewielkiej liczby dodatków stopowych lub mikrododatków 
istotnie zmniejsza koszty eksploatacji torowisk, przyczyniając się 
zarazem do zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego 
w stosunku do transportu samochodowego zarówno pod wzglę-
dem ekonomicznym, jak również prędkości i bezpieczeństwa.
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Wnioski
Rozwój transportu kolejowego wymagać będzie podjęcia szeregu 
działań zmierzających do standardyzacji rozwiązań technicznych 
w transporcie kolejowym państw europejskich. Szczególnie zna-
czenie należy przypisać rozwojowi kształtowników szynowych, za-
równo z uwagi na ich geometrię, jak również materiały zastoso-
wane do ich wytwarzania. Jednym z podstawowych problemów 
hamujących rozwój transportu kolejowego jest zużycie powierzch-
ni tocznej kształtowników szynowych, a także generowanie wad 
materiałowych w wyniku oddziaływania naprężeń kontaktowo 
zmęczeniowych oraz faliste zużycie kształtowników w wyniku pły-
nięcia plastycznego materiału.

W przyszłości można spodziewać się dalszych poszukiwań 
nowych rozwiązań materiałowych poprawiających właściwości 
warstwy tocznej profili szynowych. Na obecnym etapie rozwiązań 
materiałowych najkorzystniejszym rozwiązaniem jest uzyskanie 
w procesie technologicznym struktury perlitu drobnego stali szy-
nowych. Można osiągnąć to poprzez zastosowanie zabiegu umac-
niania cieplnego, bądź też poprzez stosowanie dodatków stopo-
wych, głównie chromu wspomaganego przez mikrododatek 
wanadu. Obiecującym rozwiązaniem jest również wprowadzenie 
do eksploatacji kształtowników szynowych ze stali bainitycznych. 
Obecnie brak jest jednak ostatecznych – sprawdzonych w warun-
kach eksploatacyjnych – rozwiązań w zakresie projektowania skła-
du chemicznego stali bainitycznych na kształtowniki szynowe. 
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