
SZYNA 
ŻŁOBKOWA
Utrzymujemy miasta w ruchu



Szyna żłobkowa odporna na 
zużycie i łatwa w konserwacji 

Posiadamy szerokie doświadczenie w produkcji szyn 
żłobkowych dla rosnącego rynku miejskich sieci komunikacji 
zbiorowej. Nasze szyny żłobkowe są instalowane w większości 
miejskich sieci komunikacyjnych w Europie i wielu znanych 
systemach transportu na świecie. Obecnie firma British Steel 
realizuje projekty we Francji, Niemczech, Szwajcarii, Belgii, 
Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoszech, Portugalii, Dubaju i w 
Maroku.

Oferujemy sprawdzoną wiedzę specjalistyczną w zakresie 

produkcji i stosujemy rygorystyczne normy w całym 

procesie produkcyjnym szyn – od produkcji kęsów do 

testów końcowych. Zapewnia to niezmienną jakość i 

wydajność naszych szyn żłobkowych.

Wiemy jak wygląda eksploatacja szyn w realnych warunkach 

i korzystamy z tego doświadczenia, aby opracowywać 

innowacyjne produkty i usługi, aby sprostać wymaganiom 

w branży. Dzielimy się naszą wiedzą na temat stali z naszymi 

klientami, aby maksymalnie wydłużyć żywotność szyn, 

zredukować koszty cyklu eksploatacji i zmniejszyć emisję 

związków węgla przez sieci komunikacyjne. 

Oferujemy:

• Szeroki zakres profili szyn żłobkowych produkowanych 

zgodnie ze standardami Euronorm – aby dać klientowi 

możliwość wyboru najlepszej opcji

• Sprawdzoną wiedzę w zakresie produkcji szyn 

żłobkowych, aby spełnić specyficzne wymagania klientów

• Szeroki zakres gatunków stali obejmujący standardowe 

gatunki (w tym EN14811), gatunki specjalne oraz najlepsze w 

branży opatentowane gatunki takie jak ML330

• Szyny o stałych właściwościach metalurgicznych i 

mechanicznych zapewniające przewidywalną wydajność

• Profile projektowane ze ścisłą tolerancją wymiarową 

zapewniającą łatwość instalacji

• Dodatkową gwarancję jakości szyn wynikającą z 

zaawansowanych testów nieniszczących obejmujących 

badania ultradźwiękowe

Szyna żłobkowa Multi-Life, w celu 
reduckji kosztów cyklu eksploatacji

ML330, nasza szyna żłobkowa Multi-Life, 
całkowicie spełnia wymagania klientów 
żądających produktu o dłuższym okresie 
eksploatacji stosowanych w ciasnych 
zakrętach i charakteryzującego się wyższym 
poziomem wytrzymałości na ścieranie 
pionowe i boczne.

Jej odporność na ścieranie jest porównywalna z 

najtwardszymi szynami żłobkowymi hartowanymi cieplnie i 

w większości przypadków nie wymaga drogiego napawania 

utwardzającego przed instalacją. ML330 to najbardziej 

odporna na zużycie szyna żłobkowa z możliwością 

naprawy przez napawanie. Jej pierwsza faza eksploatacji jest 

trzykrotnie dłuższa w porównaniu z szynami typu R260.

Nasza szyna ML330 jest wyjątkowa i dużo bardziej trwała niż 

inne dostępne gatunki szyn dzięki:

• wysokiej odporności na ścieranie wynikającej z 

inteligentnej konstrukcji powstałej z połączenia 

opatentowanego składu i mikrostruktury

• możliwości naprawy bocznego zużycia w 

sposób niezawodny i powtarzalny dzięki naszemu 

opatentowanemu procesowi naprawy przez napawanie ze 

słabym podgrzewaniem wstępnym

Zapewnia to znaczne korzyści dla sieci tramwajowych 

poprzez maksymalne wydłużenie okresu użytkowania szyn, 

uniknięcie kosztownych i zakłócających eksploatację 

wymian szyn, zmniejszając koszty cyklu eksploatacji.

Poniższe właściwości uzyskiwane są w stanie surowym 

wyrobu walcowanego dzięki specjalnie opracowanemu 

składowi chemicznemu i powstałej w ten sposób 

mikrostrukturze:

• brak potrzeby napawania utwardzającego przed 

instalacją

- wysoka odporność na ścierania zapewniające dłuższy 

pierwszy okres eksploatacji

• W celu wydłużenia okresu eksploatacji                                                                     

- Solidna naprawa zużycia bocznego przez napawanie

• Dostępne dla wszystkich profili szyn żłobkowych

Wysoka odporność na ścieranie i właściwości materiałowe 

szyn ML330 niwelują konieczność napawania 

utwardzającego przed instalacją 

(napawanie “AU” i “AC”). Ponadto dzięki opracowanemu 

przez nas procesowi odbudowy przez napawanie można 

dokonywać napraw profili w miejscu eksploatacji.

Wykres pokazuje 

malejący stopień 

zużycia i rosnącą 

twardość. Pokazuje 

to, że szyna ML330 

ma największą 

odporność na 

ścieranie.

Legenda 
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odporna na zużycie 
szyna 

Efekt zestawienia twardości i stopnia zużycia
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Po pierwsze, słabe podgrzewanie wstępne zapobiega 

uszkodzeniu wewnętrznej struktury polimerowej otaczającej 

szynę. Po drugie, w przeciwieństwie do innych metod 

naprawy przez napawanie bez wstępnego podgrzewania, 

technologia ta zapewnia wytrzymałe, połączenie bez 

pęknięć. 

Dzieląc się naszą wiedzą 
fachową, pomagamy klientom 
w zmniejszeniu kosztów cyklu 
eksploatacji w zakresie wymiany i 
konserwacji szyn.

Opracowaliśmy opatentowany proces 
naprawy szyn przez napawanie. Ten proces 
napawania ze słabym podgrzewaniem 
wstępnym to idealne rozwiązanie do 
naprawy zużytych szyn żłobkowych, 
mające na celu wydłużenie okresu 
użytkowania szyn i zmniejszenie kosztów 
cyklu eksploatacji. Technologia napawania 
wymagająca słabego podgrzewania 
wstępnego oferuje znaczne korzyści.

Odbudowa przez napawanie 

Zalecane podgrzewanie wstępne do temperatury 80°C 

zapewnia uzyskanie mocniejszej mikrostruktury odpornej 

na pęknięcia. Technologia odbudowy profilu szyny ML330 

w oparciu o wspomniany proces była przedmiotem badań 

na Uniwersytecie Cambridge. Rezultaty potwierdziły zasady 

procesu napawania oraz integralność złączy zgrzewanych na 

szynie ML330.

Nasze szyny serii ML zostały opracowane w celu ulepszenia 

zgrzewalności a w połączeniu z naszym opatentowanym 

procesem naprawczym przez napawanie szyny te są z 

powodzeniem regenerowane w sieciach tramwajowych w 

całej Europie.

Sieciom komunikacji tramwajowej oferujemy szeroki 

zakres doradztwa i konsultacje w kwestiach związanych 

z napawaniem szyn. Dzieląc się naszą wiedzą fachową, 

pomagamy klientom w zmniejszeniu kosztów cyklu 

eksploatacji w zakresie wymiany i konserwacji szyn.

Nasza wyjątkowa gama produktów i 
usług pomaga naszym klientom znacznie 
zredukować koszty utrzymania infrastruktury 
kolejowej przez cały okres eksploatacji.

Nasza wiedza z zakresu szyn i kół 
stanowi pomoc w wyborze optymalnego 
gatunku stali dla danej sieci torów, w celu 
zapewnienia długoterminowej efektywności 
pod względem kosztów.

• Pomoc w dotrzymywaniu terminów i czasów wyłączenia 

torów z eksploatacji

- Usługi logistyczne dostosowane do specjalnych potrzeb 

klienta oraz szeroki zakres usług związanych z dostarczaniem 

materiałów na plac budowy

• Pomoc w wydłużeniu okresu użytkowania szyny i 

zmniejszeniu kosztów cyklu eksploatacji

- Doradztwo techniczne i rekomendacje w zakresie wyboru 

gatunku stali i użycia szyn żłobkowych – w tym doradztwo w 

zakresie napawania i napraw

• Współpraca z klientem w celu osiągnięcia docelowych 

wyników

- Przedinstalacyjne napawanie szyn standardowego typu w 

celu spełnienia wymagań w zakresie odporności na ścieranie 

i zapobieganiu piskom 

Gatunek C Si Mn P S Cr AI V
H2 
(ppm)

Rm 
(MPa)

A min 
(%)

Twardość 
HB

R200G 0,40/0,60 0,15/0,58 0,70/1,20 <0,035 <0,035 <0,15 <0,004 - <3 >680 14 200-240

R220G 0,50/0,65 0,15/0,58 1,00/1,25 <0,025 <0,025 <0,15 <0,004 - <3 >780 12 220-260

R260G 0,62/0,80 0,15/0,58 0,70/1,20 <0,025 <0,025 <0,15 <0,004 - <2,5 >880 10 260-300

Gatunek premium: 
ML200  (700V)

0,20/0,30 0,20/0,30 1,20/1,50 <0,045 <0,045 <0,10 <0,004 0,10/0,16 <2,5 >685 >14 200-240

Gatunek premium: 
ML260  (900V)

0,41/0,51 0,20/0,30 1,10/1,40 <0,045 <0,045 <0,15 <0,004 0,10/0,15 <2,5 >885 >10 260-300

Gatunek premium: 
ML330  (330V)

0,73/0,78 0,65/1,00 1,10/1,40 <0,025 <0,025 <0,15 <0,004 0,07/0,15 <2,5 >1,050 >10 320-360

Właściwości mechaniczneAnaliza chemiczna (% wagowy)

4 4

Spełniamy wymagania naszych klientów

Profil Alternatywna 
nazwa profilu

Masa 
odcinka 
kg/m

Wysokość 
szyny  
mm

Wysokość 
główki 
mm

Promienie 
naroży                  
wierzchołków

Szerokość 
stopki 
mm

Moment bez-
władności 
Ixx cm4

Moment  bez-
władności 
lyy cm4

Szerokość 
rowka  
mm

Całkowita              
szerokość 
główki mm

46G1 60G 46,03 150,0 53,76 13,0 140,0 1614,9 610,90 58,85 125,00

51G1 G51 50,79 152,0 51,92 9,0 149,0 1870,0 712,00 62,24 126,00

55G1 35GP 54,77 152,5 56,23 10,0 141,5 2075,6 681,50 35,94 111,82

53G1 35GPU 53,68 152,5 56,16 13,0 141,5 2041,0 675,00 36,09 111,82

55G2 41GP 55,37 152,5 56,23 10,0 141,5 2081,6 740,50 40,94 116,90

55G3 41GP13 55,27 152,5 57,03 13,0 141,5 2078,0 740,00 40,18 116,82

54G4 41GPi 54,09 152,5 56,22 13,0 141,5 2037,0 734,00 40,83 116,82

54G1 41GPU 54,26 152,5 56,16 13,0 141,5 2048,0 733,00 41,09 116,82

59R1 Ri59-R10, Ri59 58,97 180,0 56,00 10,0 180,0 3266,8 886,20 42,00 113,00

59R2 Ri59-R13, Ri59N 58,20 180,0 55,83 13,0 180,0 3213,8 877,40 42,35 113,00

60R1 Ri60-R10, Ri60 60,59 180,0 56,00 10,0 180,0 3352,9 928,56 36,00 113,00

60R2 Ri60-R13, Ri60N 59,75 180,0 55,83 13,0 180,0 3298,1 920,10 36,35 113,00

62R1 NP4aM 62,37 180,0 56,03 10,0 180,0 3535,5 1041,90 34,44 116,00

62R2 NP4aS 61,91 180,0 55,86 13,0 180,0 3505,9 1042,80 33,98 116,00

68G1 70G 68,29 200,0 58,00 13,0 180,0 4446,5 1355,90 69,57 146,00

Oferujemy szeroki zakres szyn żłobkowych

Wykorzystujemy poniższy zakres gatunków stali

Oferowane przez nas usługi obejmują:

• Maksymalizację wydajności działań w ramach łańcucha 

dostaw

- Wstępne gięcie szyb żłobkowych – na bazie planów lub 

analiz topologicznych w celu bezpośredniej instalacji w 

ciasnych zakrętach torów

SZYNA ŻŁOBKOWA SZYNA4 5



RGR:ENG:082016

BRITISHSTEEL.CO.UK

Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność treści niniejszej publikacji, lecz 
spółka British Steel Limited oraz jej podmioty zależne i przedsiębiorstwa powiązane 
(w rozumieniu brytyjskiej ustawy o spółkach Companies Act 2006) nie ponoszą 
odpowiedzialności za błędy lub informacje, które uznano za wprowadzające w błąd.

Copyright British Steel 2017

Spółka British Steel Limited jest zarejestrowana w Anglii pod numerem 09438207 
z siedzibą przy British Steel, Administration Building, Brigg Road, Scunthorpe, North 
Lincolnshire, United Kingdom, DN16 1BP.

PO Box 1, Brigg Road, Scunthorpe, DN16 1BP, United Kingdom
+44 (0)1724 404040   E  |  rail@britishsteel.co.uk

A
T

| 
|

UK – Manufacturing Facilities & Commercial 

2, avenue du Président Kennedy, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France
+33 (0)1 39 04 63 00   E  |  rail@britishsteel.co.uk

A
T

| 
|

Francja – Commercial 

RGR:POL:082017

Ul. Chorzowska 150, budynek B, 40-101 Katowice, Polska
+48 32 7841232  E  |  poland.enquiries@britishsteel.co.uk

A
T

| 
|

Polska – Commercial


