
SZYNY SF ULEPSZANE CIEPLNIE
Szyny typu Stress-Free oferują wyjątkową 
odporność na zużycie i niższą podatność 
na zmęczenie stopki

Nasze szyny SF spełniają wiele norm krajowych i 

międzynarodowych, w tym standardy EN, a przy 

tym charakteryzują się wyjątkowo niskim poziomem 

naprężeń resztkowych, co zasadniczo zmniejsza ryzyko 

defektów zmęczeniowych w obszarze podstawy stopki w 

porównaniu do wszystkich innych szyn.

 

Współpraca partnerska z myślą o klientach  

British Steel zawsze blisko współpracuje z klientami, aby 

dobrze zrozumieć potrzeby brańzy kolejowej i móc 

oferować innowacyjne, produkty o wartości dodanej, 

bezpośrednio odnoszące się do tych potrzeb. W ten sposób 

opracowaliśmy ulepszane cieplnie szyny typu Stress-Free: 

z myślą o wyższej odporności na zużycie, zmęczenie w 

wyniku kontaktu tocznego oraz zmęczenie stopki, aby 

wydłużyć okres eksploatacji szyn i tym samym ograniczyć 

ich całościowy koszt.

Wyjątkowa odporność na zużycie 

Odporność stali na zużycie zasadniczo rośnie wraz z jej 

twardością, która zwykle zależy od zawartości węgla i 

innych dodatków stopowych, jak również od odległości 

międzypłatkowej w mikrostrukturze stali. Najbardziej 

odporne na zużycie gatunki szyn w naszej ofercie, 

Maximum Head Hardness (MHH), również należą do 

kategorii Stress-Free.

Wyższa odporność stopki na zmęczenie 

Nasz proces produkcyjny gwarantuje też wyjątkowo niski 

poziom naprężeń resztkowych stopki w gotowej szynie. 

Wartości na poziomie < 50MPa są znacznie

BUILDING STRONGER FUTURES

Ulepszane cieplnie szyny SF produkcji British Steel to szyny 
niskonaprężeniowe klasy premium, przeznaczone do użytku 
na zakrzywionych odcinkach torów i na torach dla ciężkich 
składów, gdzie efekt zmęczenia stopki i silne zużycie to 
podstawowe mechanizmy degradacji. 
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niższe od osiąganych w drodze dowolnego innego procesu 

ulepszania cieplnego. Zmniejszając naprężenia rozciągające

w stopce, można istotnie ograniczyć ryzyko defektów 

wynikających z korozji wżerowej lub innych uszkodzeń 

stopki szyny. Nasze szyny SF charakteryzują się trzykrotnie 

wyższym wskaźnikiem odporności rozumianym jako 

rozmiar defektu konieczny do wystąpienia zmęczenia 

w stopce szyny. Jeśli efekt zmęczenia istotnie wystąpi, 

niski poziom naprężeń resztkowych pozwala dwukrotnie 

wydłużyć czas do wystąpienia awarii w porównaniu do 

standardowych metod obróbki cieplnej.

Badania porównawcze wykazały zmniejszone ryzyko 

awarii  

Efektywność naszych ulepszanych cieplnie szyn SF 

została jednoznacznie dowiedziona. W warunkach 

laboratoryjnych nasze szyny SF350 porównano z szynami 

po konwencjonalnej obróbce cieplnej, zgodnymi z normą 

R350HT (limit naprężeń resztkowych 250 MPa),

oceniając w obu przypadkach odporność na zmęczenie.

Wyniki dowiodły, że aby osiągnąć taki sam okres odporności 

na zmęczenie (5 milionów cykli), nasze szyny SF mogą 

wytrzymać o 100 MPa (67%) więcej obciążenia niż szyny po 

tradycyjnej obróbce.

 

Pomoc techniczna

Nasz zespół techniczny stale oferuje usługi doradcze i 

wsparcie, pomagając klientom dokonać optymalnego 

wyboru szyn. Typy szyn i gatunki materiałów można zawsze 

precyzyjnie dopasować do warunków eksploatacji, typów 

torowiska, warunków otoczenia i wielu innych zmiennych, 

dzięki czemu każda nasza szyna zapewnia optymalną 

sprawność przez cały okres użytkowania.
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Gatunki stali SF ulepszanej cieplnie

W poniższych tabelach zebrano standardowe właściwości mechaniczne i składy chemiczne dla ulepszanych cieplnie 

gatunków stali SF w ofercie British Steel.

Właściwości mechaniczne

Skład chemiczny

Odporność na degradację

Odporność na degradację

Specyfikacja Gatunek Odpowiednik EN Rm (MPa) Wydłużenie (%) Twardość HBW (oś 
środkowa)

Maksymalne 
naprężenia resztkowe 
w stopce (MPa) 

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

Porównanie z R260   SF350 MHH375

Porównanie z R350HT    SF350 MHH375

British Steel SF350 R350HT ≥1,175 ≥9 350/390 50

British Steel SFL350 R350LHT  ≥1,175 ≥9 350/390  50

British Steel MHH375/ 
MHH388

R370CrHT  ≥1,280 ≥12 375/415 50

British Steel SF350 0.72/0.80 0.15/0.58 0.70/1.20 ≤0.020 ≤0.020 ≤0.15 ≤0.004 ≤0.03 ≤2.5  

British Steel SFL350 0.72/0.80 0.15/0.58 0.70/1.20 ≤0.020 ≤0.020 ≤0.30 ≤0.004  ≤0.03 ≤2.5  

British Steel MHH375/ 
MHH388

0.72/0.82 0.40/0.80 0.80/1.10 ≤0.020 ≤0.020 0.40/0.60 ≤0.004 ≤0.03 ≤1.5  

Odporność na zużycie 3- krotnie lepsza 6- krotnie lepsza

Oporność na kontakt toczny 2- krotnie lepsza 3- krotnie lepsza

Odporność na zmęczenie stopki 3- krotnie lepsza 3- krotnie lepsza

Odporność na zużycie = 2- krotnie lepsza

Oporność na kontakt toczny = 1,5- krotnie lepsza

Odporność na zmęczenie stopki 3- krotnie lepsza 3- krotnie lepsza
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