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Monitorowanie i eksploatacja rozjazdów 
kolei dużych prędkości jest istotnym 
elementem kosztów utrzymania infra-

struktury kolejowej. Rozjazd kolejowy dedy-
kowany liniom dużych prędkości jest syste-
mem realizującym szereg złożonych zadań. 
Zasadne staje się zwrócenie uwagi na zagad-
nienia związane z dostępnością i niezawod-
nością systemów rozjazdowych, a w szcze-
gólności na rozwiązywanie zagadnień tech-
nicznych zapewniających bezpieczeństwo 
transportu kolejowego w sposób ciągły. 
Wzrost parametrów niezawodności współpra-
cy rozjazdu z napędem zwrotnicowym oraz  
z napędem dla krzyżownicy z ruchomym 
dziobem jest zasadniczą cechą eksploatacyj-
ną nawierzchni kolejowej służącej do zapew-
nienia wysokiej efektywności i bezpieczeń-
stwa wobec tendencji do zwiększania do-
puszczalnych prędkości przejazdu pociągów 
oraz wzrostów natężenia przewozów.

Wzrost konkurencyjności sektora infra-
struktury powoduje konieczność ciągłego 

Monitorowanie i eksploatacja rozjazdów 
kolei dużej prędkości

rozwoju elementów rozjazdowych z przezna-
czeniem dla nawierzchni kolei dużych pręd-
kości. W konsekwencji niesie to konieczność 
rozwoju wielu dziedzin nauk technicznych, 
między innymi w zakresie: zdalnej diagnosty-
ki, systemów akwizycji i analizy danych, sys-
temów automatyki, integracji rozjazdu z na-
pędem, systemów logistycznych rozjazdów 
w blokach oraz przeprowadzania badań sy-
mulacyjnych, doświadczalnych, jak również 
empirycznych w liniach kolejowych. Jednym 
z przykładów innowacyjnych badań eksplo-
atacyjnych są pomiary oddziaływania taboru 
kolejowego na siły występujące w zamknię-
ciach nastawczych w zwrotnicy oraz piono-
we i poziome przemieszczenia iglicy odlega-
jącej od opornicy.

Do podstawowych elementów urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym, które powin-
ny odznaczać się wysokim stopniem nieza-
wodności pracy, a w szczególności tych, od 
których działania zależy bezpieczeństwo ru-
chu pociągów o dużych prędkościach, nale-

ży napęd zwrotnicowy. Służy on do przesta-
wiania rozjazdu za pomocą silnika elektrycz-
nego. Napęd zapewnia trzymanie obu iglic 
rozjazdu w końcowym położeniu oraz umoż-
liwia ciągłą kontrolę położenia iglicy. Jego 
współpraca z rozjazdem należy do najważ-
niejszych elementów w całym procesie ste-
rowania. Cechą charakterystyczną rozjazdów 
dużych prędkości jest konieczność zapew-
nienia przylegania iglicy do opornicy poprzez 
zwiększanie ilości zamknięć nastawczych  
w konstrukcji zwrotnicy.

Niezmiernie ważnym elementem jest rów-
nież ciągła diagnostyka układu napęd – roz-
jazd. Jak pokazuje praktyka, jest to proces 
zaniedbywany przez brak precyzyjnych de-
finicji sił występujących w układzie napęd 
zwrotnicowy – rozjazd, dokładnych wytycz-
nych interpretacji wyników, a także niejasno 
interpretowane parametry RAMS [12] dla ca-
łego systemu, jakim jest rozjazd kolejowy du-
żych prędkości. 

Powyższe pokazuje, jak istotnym czynni-
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W artykule przedstawiono klasyfikację i konstrukcję rozjazdów kolejowych dużych 
prędkości eksploatowanych na europejskich liniach kolejowych. Przeanalizowano 
występujące programy komputerowe wspomagające diagnostykę rozjazdów 
kolejowych dużych prędkości wraz z najczęściej występującymi przyczynami 
powstawania awarii pochodzących od elementów infrastruktury.

Rys. 1. Rozjazd w linii kolejowej dużych 
prędkości w Hiszpanii Rys. 2. Krzyżownica z ruchomym dziobem
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kiem jest umiejętne zarządzanie zdalną dia-
gnostyką rozjazdu kolejowego, w tym analizą 
i interpretacją wyników w celu podjęcia wła-
ściwych działań prewencyjnych w zamian za 
działania korygujące po wystąpieniu awarii. 
Postęp w obszarach: stalowe elementy roz-
jazdu, napęd, ogrzewanie rozjazdów, wymu-
sza konieczność rozwoju metodyki monitoro-
wania i przyrządów pomiarowych, które bę-
dą mogły w sposób ciągły rejestrować wyma-
gane parametry pochodzące między innymi 
od: współpracy napęd – rozjazd, oddziaływa-
nia taboru na stalowe elementy rozjazdu oraz 
warunków klimatycznych, które mają bezpo-
średni wpływ na dostępność całego systemu.

Dalsze badania głównych przyczyn za-
grożeń bezpieczeństwa na kolei wskazu-
ją na błędne działanie człowieka. Taka oce-
na oznacza, że gdyby działalność ludzka by-
ła bezbłędna, to do wypadków dochodziło-
by dużo rzadziej. Z tego powodu na kolei za-
uważamy coraz większą automatyzację urzą-
dzeń, aby działalność człowieka była zredu-
kowana do niezbędnego minimum. Niemniej 
jednak należy powiedzieć, że w przypad-
ku wielu awarii urządzeń tylko człowiek jest  
w stanie zapobiec katastrofie [3].

Rozjazd dedykowany liniom 
kolejowym dużych prędkości
Wyzwaniem stawianym przed inżynierami 

transportu lądowego od zawsze było dążenie 
do zwiększania prędkości w ruchu przejazdo-
wym na liniach kolejowych. Wiele krajów Eu-
ropy Zachodniej już w latach 50. dwudzie-
stego wieku planowało wdrażanie rozwiązań 
technicznych pozwalających na przejazd po-
ciągu z prędkością osiągającą 200 km/h na 
wydzielonych odcinkach linii kolejowej. Nie-
mniej jednak dopiero rok 1964 został uznany 
za datę uruchomienia na świecie kolei dużych 
prędkości. Stało się to za sprawą linii Tokio – 
Osaka z prędkością przejazdową 210 [km/h].

W zakresie infrastruktury kolejowej ele-
mentem newralgicznym kolei dużych prędko-
ści, determinującym rzeczywistą maksymal-
ną prędkość przejazdu, jest rozjazd. Rozjazd 
należy traktować jako element najbardziej po-
datny na uszkodzenia, wymagający szcze-
gólnego nadzoru i utrzymania. W związku  
z powyższym niezbędne staje się projek-

towanie zintegrowanych rozjazdów dużych 
prędkości ze zdalną diagnostyką, wspoma-
gającą pracę diagnosty kolejowego w zakre-
sie podejmowania decyzji i trafności realizo-
wanych prac profilaktycznych. Zintegrowany 
rozjazd dedykowany dla linii kolejowych du-
żych prędkości zbudowany jest z trzech pod-
stawowych elementów: zwrotnica, krzyżowni-
ca z ruchomym dziobem oraz szyny łączące, 
w których znajdują się: zamknięcie nastaw-
cze, napędy, system kontroli, podrozjazdni-
ce, ogrzewanie ruchomych elementów rozjaz-
du, zdalny monitoring stanu technicznego [4].

Linie kolejowe dużych prędkości wymaga-
ją innowacyjnych rozwiązań konstrukcji roz-
jazdowych. W związku z faktem, że są reali-
zowane przejazdy o coraz większych pręd-
kościach, zarówno po torze zasadniczym, jak 
również po torze zwrotnym na rozjazdach ko-
lejowych, promienie łuków są projektowane 
z większymi wartościami. Zwrotnice rozjaz-
dów konstruowane są o większym promie-
niu toru zwrotnego, co w konsekwencji powo-
duje konieczność stosowania dużej ilości za-
mknięć nastawczych oraz, w zależności od 
układu przestawiania rozjazdu, większej ilo-
ści napędów zwrotnicowych. Podstawowym 
zadaniem pracy zwrotnicy jest zmiana kierun-
ku jazdy pojazdu szynowego z toru zasadni-
czego na tor zwrotny. Realizowane jest to po-
przez ruchome elementy zwrotnicy, takie jak: 
iglica łukowa oraz iglica prosta, a sterowane 
za pomocą napędu zwrotnicowego poprzez 
elementy zamknięcia nastawczego [11].

W rozjazdach kolejowych dużych prędkości 
stosuje się krzyżownice z ruchomym dziobem. 
Dziób krzyżownicy przestawiany jest za pomo-
cą urządzeń nastawczych i przylega do szy-
ny skrzydłowej wymaganego kierunku jazdy. 
Powyższe rozwiązane konstrukcyjne zapew-
nia zachowanie ciągłości toków szynowych,  
a tym samym ciągły kontakt koło – szyna. Po-
woduje to eliminację konieczności stosowania 
w rozjeździe urządzeń kierownic oraz znaczą-
ce zmiany oddziaływań dynamicznych na skład 
pociągu. Konstrukcja krzyżownicy z ruchomym 
dziobem eliminuje uderzenia koła o dziób krzy-
żownicy oraz powstawanie wypłaszczenia dzio-
ba krzyżownicy w miejscu przejęcia obciążenia 
z szyn skrzydłowych, co ma miejsce w rozwią-
zaniach konwencjonalnych.

Krzyżownice z ruchomym dziobem, w po-
równaniu do krzyżownic ze stałym dziobem, 
posiadają istotną różnicę w zakresie wprowa-
dzenia do rozjazdu dodatkowego urządze-
nia nastawczego sterującego pracą krzyżow-
nicy. Dodatkowe urządzenia nastawcze wraz 
z urządzeniami kontrolnymi mają za zadanie 
poprawienie własności geometrycznych roz-
jazdu, w tym utrzymanie ciągłości toków szy-
nowych w krzyżownicy oraz bezpieczeństwo 
ruchu pociągów. Dodatkowo niezmiernie 
ważnym elementem jest zaprojektowanie in-
teligentnego rozwiązania ogrzewania rucho-
mych elementów rozjazdu w celu zwiększe-
nia możliwości bezpiecznego użytkowania li-
nii kolejowej w sytuacjach ujemnych tempera-
tur, opadów śniegu lub marznącego deszczu.

Stalowe części rozjazdów kolejowych de-
dykowanych dla linii kolei dużych prędko-
ści współpracują z systemem przestawia-
nia i kontroli ruchomych elementów rozjazdu.  
W ich skład wchodzą: napędy z własnym sys-
temem kontroli położenia iglic, zamknięcia 
nastawcze oraz optymalnie, w zależności od 
wymagań zarządcy infrastruktury kolejowej, 
kontrolery zewnętrzne (poza układem napęd 
– zamknięcie nastawcze), system przenosze-
nia sił, w układach jednonapędowych, i umo-
cowania napędu. Napęd jest złożony z łoża 
pod napęd, prętów kontrolnych i prętów na-
stawczych [5]. W przypadku stosowania wię-
cej niż jednego zamknięcia nastawczego, 
zarówno w układach wielonapędowych, jak  
i w układzie jednonapędowym wyposażonym 
w elementy do przenoszenia sił na kolejne za-
mknięcia, wykorzystywana energia elektrycz-
na współpracuje z mechanicznymi i hydrau-
licznymi konstrukcjami napędów oraz z ele-
mentami elektromechanicznej i elektronicznej 
kontroli położenia iglic.

Napęd w zakresie urządzeń sterowania ru-
chem kolejowym jest jednym z najistotniej-
szych elementów rozjazdu kolejowego. Pełni 
ważną rolę i ma bezpośredni wpływ na bez-
pieczeństwo ruchu pojazdów szynowych.  
W wyniku współpracy napędu z rozjazdem 
kolejowym niezbędnym kryterium poprawno-
ści układu jest diagnostyka procesu przesta-
wiania ruchomych elementów rozjazdu i bie-
żąca wiedza o stanie technicznym współpra-
cujących elementów.

Rys. 3. Zwrotnica w jednonapędowym 
układzie sterowania Rys. 4. Zwrotnica w jednonapędowym układzie sterowania [10]
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dowym z mechanicznym sprzężeniem za-
mknięć nastawczych.

Badania zostały wykonane podczas prze-
jazdu pojazdu trakcyjnego Pendolino serii 
ED250 przez rozjazd po torze zasadniczym  
z prędkością V=200 [km/h]. Szczegółowe 
wyniki zawiera rozprawa doktorska obronio-
na na Uniwersytecie Technologiczno-Huma-
nistycznym w Radomiu, w Polsce [8].

Przykładowe wyniki badań i zjawiska, ja-
kie zachodzą w iglicy odlegającej od oporni-
cy, przedstawia wykres 1. (zwrotnica w wie-
lonapędowym układzie sterowania) i wykres 
2. (zwrotnica w jednonapędowym układzie 
sterowania z mechanicznym sprzężeniem 
zamknięć). 

Interpretacje wyników badań oraz wnioski 
porównawcze dwóch systemów przestawiania 
zwrotnicy w tej samej geometrii zostały przed-
stawione w przywołanej rozprawie doktorskiej. 
W wyniku przeprowadzonych badań wskaza-
no, że w realizacji kolejnych prac nad zjawiska-
mi zachodzącymi w układzie stalowe elemen-
ty rozjazdu kolejowego–napęd należy zwró-
cić uwagę na możliwość dostarczania danych 
o stanie technicznym systemu zdalnie, bez ko-
nieczności diagnostyki bezpośredniej.

Zintegrowany rozjazd  
dużych prędkości
Na dzień dzisiejszy głównym kryterium, 

stanowiącym o wyborze konstrukcji rozjazdu, 
są zapisy w standardach technicznych dane-
go kraju. Zarządcy infrastruktury nie definiu-
ją żadnych wymagań z zakresu normy RAMS 
[12] dla stalowych części rozjazdów kolejo-
wych. Brak wymagań odnośnie do parame-
trów niezawodności, dostępności i podatno-
ści utrzymaniowej powoduje, że zakłady pro-
dukcyjne nie prowadzą lub prowadzą w ogra-
niczonym zakresie działania w celu zbierania 
danych RAMS dla wytwarzanych rozjazdów, 
w tym tych dedykowanych dla linii kolejowych 
dużych prędkości. W przyszłości wskazane 
jest podjęcie niezbędnych działań w celu gro-
madzenia i analizowania rzeczywistych para-
metrów RAMS, czego wymaga między innymi 
norma kolejowa ISO/TS 22163 (IRIS) [6] dla 
oceny konstrukcji wyrobów. Dane te powinny 
zapewnić możliwość zdefiniowania wymagań 
przez zamawiającego w przyszłości, również 
z powodu ciągłej poprawy jakości produko-
wanych rozjazdów kolejowych.

Niezależnie od stalowych części rozjazdu 
kolejowego firmy produkujące systemy stero-
wania ruchem kolejowym (napędy, kontrole-
ry położenia iglic) gromadzą dane RAMS i ich 
wartości liczbowe w celu zdefiniowania pa-
rametrów niezawodnościowych, tj. m.in. do-
stępności oraz podatności utrzymaniowej dla 
spełnienia wymagań. Deklaracja jakościowa 
producenta jest gwarancją przeprowadze-
nia wszystkich niezbędnych badań laborato-
ryjnych oraz terenowych i może być trakto-
wana jako podstawa do roszczeń gwarancyj-

Przykładowe rozwiązania systemów prze-
stawczych stosowanych na liniach dużych 
prędkości przedstawiono poniżej. 

Elektrohydrauliczny napęd zwrotnicowy 
L826H, produkcji Thales, jest urządzeniem 
służącym do przestawiania albo kontrolowa-
nia zwrotnic (i ruchomego dzioba krzyżowni-
cy), które wyposażone są w zamknięcia ze-
wnętrzne. Napęd może być zabudowany na 
zewnątrz, a także wewnątrz torów. Napęd, 
zarówno w wersji nierozpruwalnej, jak i roz-
pruwalnej, może pracować w układach wie-
lonapędowych, ponieważ czasy przestawia-
nia są stałe i niezależne od skoku suwaka 
nastawczego.

System Hy-Drive firmy Alstom stanowi zin-
tegrowane, modułowe rozwiązanie dla rozjaz-
dów kolejowych dużych prędkości, odpowie-
dzialne za przestawienie i ryglowanie zwrot-
nicy z wieloma zamknięciami nastawczymi, 
jak również dla krzyżownic z ruchomym dzio-
bem. Charakteryzuje się hydraulicznym prze-
noszeniem sił i możliwością ręcznego prze-
stawienia rozjazdu w razie awarii.

W zależności od wymagań zarządcy infra-
struktury kolejowej wyróżnia się kilka podsta-
wowych układów współpracy w zakresie roz-
jazdu dedykowanego liniom dużych prędko-
ści i systemu sterowania, wspomagania prze-
stawienia i kontroli. Zastosowanie znajdu-
ją rozjazdy skonfigurowane w układzie wie-
lonapędowym z ilością zamknięć nastaw-
czych równą ilości napędów oraz w układzie 
sterowania jednonapędowego z mechanicz-
nym lub hydraulicznym systemem przeno-
szenia sił.

Podstawowym modelem, najczęściej spo-
tykanym, dedykowanym kolejom dużych 
prędkości jest rozjazd kolejowy w układzie 
wielonapędowym, charakteryzujący się tą 
samą ilością napędów co zamknięć nastaw-
czych. Cechą charakterystyczną rozjazdów  
z wieloma zamknięciami nastawczymi jest 
konieczność kontroli położenia iglicy zarów-
no w zakresie zwrotnicy rozjazdu, jak również 
w krzyżownicy z ruchomym dziobem. Powyż-
sza kontrola występuje poprzez zastosowa-
nie napędów z własnym systemem kontroli  
i realizowana jest za pomocą prętów kontro-
lnych łączących suwaki kontrolne napędu  
z elementami ruchomymi rozjazdu. 

Innym modelem przeznaczonym dla ko-
lei dużych prędkości jest rozjazd kolejowy  

w układzie jednonapędowym, charaktery-
zujący się koniecznością zastosowania do-
datkowych elementów służących przenosze-
niu siły z napędu na kolejne zamknięcia. Ce-
chą charakterystyczną rozjazdów z wieloma 
zamknięciami jest konieczność kontroli po-
łożenia iglicy. W przypadku układu jednona-
pędowego kontrola realizowana jest za po-
mocą jedynie systemów zewnętrznych (nie-
zintegrowanych z napędem) kontrolerów po-
łożenia iglic.

Przykładowym rozwiązaniem jest wspo-
mniany wcześniej System Hy-Drive, zainsta-
lowany w rozjeździe firmy Track Tec KolTram 
na Centralnej Magistrali Kolejowej w Polsce.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa bardzo 
istotnym parametrem współpracy napędu  
z rozjazdem jest wzajemne oddziaływanie 
tych elementów w warunkach przestawiania 
oraz w warunkach statycznych. Przestawianie 
rozjazdu nie jest jedynym zadaniem układu 
napęd–rozjazd. Odpowiada również za utrzy-
manie iglic i ruchomego dzioba krzyżowni-
cy w założonym położeniu oraz kontroluje ten 
stan podczas oddziaływania dynamicznego 
zestawów kołowych w czasie realizacji prze-
jazdu pociągu [2]. Układ współpracy napęd–
rozjazd jest elementem krytycznym systemu  
i ma decydujący wpływ na możliwą maksy-
malną prędkość poruszania się taboru ko-
lejowego i poziom bezpieczeństwa. Podsta-
wowym warunkiem poprawnej pracy napę-
du z rozjazdem jest prawidłowe utrzymanie 
obu elementów, regularne przeglądy oraz 
prace konserwacyjne zgodnie z wytycznymi 
producenta.

Kolejnym podejmowanym działaniem ma-
jącym zintegrować rozjazd jest wymóg od-
bioru kompletnego, zmontowanego rozjazdu  
u producenta wraz z systemami przestawczy-
mi, elementami grzewczymi, zamkami awa-
ryjnymi i transport całego rozjazdu w 3 blo-
kach z użyciem specjalistycznego Pociągu 
Zabudowy Rozjazdów (PZR) bezpośrednio 
na miejsce zainstalowane na linii kolejowej. 
Integracja systemu następuje u producen-
ta, który posiada pełną wiedzę o stanie tech-
nicznym produktu. Dla przykładu PZR został 
wykorzystany do wymiany rozjazdu z syste-
mem Hy-Drive.

Oddziaływanie dynamiczne 
tabor–rozjazd
Z uwagi na złożoność całego systemu, ja-

kim jest rozjazd kolejowy wraz z infrastruktu-
rą przytorową współpracującą z taborem ko-
lejowym w ruchu pasażerskim, autorzy doko-
nali badań parametrów oddziaływania sił po-
chodzących z pojazdu szynowego na roz-
jazd, a w szczególności na zamknięcie na-
stawcze w zwrotnicy oraz iglicy odlegającej 
od opornicy. Badania miały na celu przepro-
wadzenie analizy oddziaływania pojazdu pa-
sażerskiego na zwrotnicę w dwóch układach 
sterowania: wielonapędowym i jednonapę-

Rys. 5. Przewóz rozjazdu w blokach [10]
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•  redukcję czasu i kosztów prac 
utrzymaniowych,

•  gromadzenie danych parametrów RAMS 
pracy rozjazdu,

•  wczesne rozpoznanie potencjalnych 
problemów.

Zasadniczą koniecznością wdrożenia urzą-
dzeń zdalnej diagnostyki w rozjazdach jest 
zwiększanie dostępności linii kolejowej przy 
jednoczesnym zachowaniu najwyższego po-
ziomu bezpieczeństwa systemu.

W zasadzie bezpośrednia, zdalna diagno-
styka uszkodzeń i zużycia stalowych czę-
ści rozjazdu nie jest możliwa. Konieczna jest 
identyfikacja uszkodzeń lub zużycia poprzez 
jakiś parametr mechaniczny możliwy do prze-
tworzenia na napięcie lub prąd elektryczny. 
Zużycia lub destrukcje powierzchni tocznych 
profili rozjazdu dotychczas były diagnozowa-
ne poprzez oględziny i pomiary ręczne lub 
ręczne z użyciem profilomierza bezpośred-
nio na gruncie.

W dobie rozwoju systemów IT, w szczegól-
ności Big Data Analytics, wydaje się koniecz-
ne opracowanie systemu pomiarowego ana-
lizującego duże ilości danych pochodzących 
bezpośrednio z opomiarowanych obszarów 
zwrotnicy i krzyżownicy rozjazdu kolejowego. 
Algorytmy, w tym tzw. sztuczna inteligencja 
(algorytmy uczące się), powinny zostać wy-
korzystane do zdalnego monitorowania stanu 
technicznego rozjazdów. Dysfunkcje rozjaz-
dów i napędów mają znaczny udział w opóź-
nieniach pociągów we wszystkich zarządach 
kolejowych. System charakteryzuje pięć cech 
(właściwości) [7]:

a)  Volume – przetwarzane są duże zbio-
ry danych;

b)  Variety – przetwarzane są dane z róż-
nych źródeł, również niezwiązanych  
z rozjazdem;

c)  Velocity – dane z monitorowania rozjaz-
du w trybie ciągłym;

d)  Veracity – wiarygodność, dokładność  
i aktualność danych;

e)  Value – dane różnią się wartością 
wskazaną.

Czujniki osadzone w rozjeździe, przesyła-
jące dane o statusie za pomocą łączności cy-
frowej, określane są nowym terminem – IoT 
(ang. Internet of Things). IoT wyposaża obiekt 
fizyczny w pewną moc obliczeniową, umoż-
liwiającą realizację specyficznych procesów 
decyzyjnych lub procedur przetwarzania da-
nych. IoT posługuje się protokołem transmi-
syjnym IP, wprowadzającym dane bezpo-
średnio do internetu.

Zakłada się, że zmiany powierzchni tocz-
nych w elementach rozjazdu powodują 
zwiększenie sił dynamicznych, które można 
ocenić poprzez analizę trendów. Zatem sys-
tem pomiarowy składa się z par czujników 
mierzących parametry sił oddziaływań dy-
namicznych zamontowanych na kształtowni-
kach szynowych zarówno w strefie zwrotni-
cy, jak również w strefie krzyżownicy z rucho-
mym dziobem.

W systemie zastosowano czujniki do mo-
nitorowania parametrów cyklu życia rozjazdu, 
między innymi: 

a)  Pochodzące od napędu / współpraca 
napęd–rozjazd.

•  Opory przestawiania zwrotnicy i krzy-
żownicy z ruchomym dziobem.

• Czas przestawiania rozjazdu.
•  Skok suwaka napędu.
•  Skok iglicy.
•  Siła sprężystości iglicy.
•  Kontrola położenia iglicy.
•  Ilość przestawień.
b)  Pochodzące z pracy mechanicznej roz-

jazdu – geometria.
•  Pełzanie iglicy rozjazdu.
•  Siły oddziaływania urządzenia przeciw-

pełznego (bolec–łożysko).
•  Minimalne odleganie iglicy otwartej od 

opornicy.
•  Szerokość toru w osi zamknięcia 

nastawczego.
•  Szerokość żłobków w krzyżownicy.
•  Doleganie opórek iglicowych do iglicy 

zamkniętej.
•  Stan techniczny rolek podiglicowych.
c) Pochodzące z pracy mechanicznej roz-

jazdu – wady kontaktowo-zmęczeniowe.
•  Zmiany przyśpieszeń: opornicy, szyn łą-

czących, szyn dziobowych.
•  Monitoring wizyjny kamer hd (high 

definitione).
d) Pochodzące od taboru.
•  Pomiary przyśpieszeń na stopach szyn.
•  Pomiar przemieszczenia iglicy odlegają-

cej od opornicy.
•  Pomiary odkształcenia, ugięcia szyn 

tocznych,
z wykorzystaniem światłowodu typu FBG, 

odbijającego falę o określonej długości. Je-
żeli światłowód zostanie poddany napręże-
niom, to odległość prążków w siatce zmieni 
się i odbijana będzie fala o innej częstotliwo-

nych lub odmowy wydania referencji dla urzą-
dzeń niespełniających wymaganych wskaź-
ników niezawodnościowych. Parametry we 
wszystkich wskazanych obszarach mają bez-
pośredni wpływ na całkowite koszty w całym 
cyklu życia wyrobu. Wyższe parametry nie-
zawodności i podatności utrzymaniowej ma-
ją bezpośredni wpływ na poprawę gotowości 
systemu, co w konsekwencji pracy przekłada 
się na mniejsze koszty eksploatacji i obsługi 
rozjazdów kolejowych w przyszłości.

Podstawowym zadaniem stawianym przed 
producentami rozjazdów kolejowych staje 
się umiejętne monitorowanie stanu gotowo-
ści technicznej, wykrywanie potencjalnych 
zagrożeń i podejmowanie koniecznych dzia-
łań zapobiegawczych do wczesnego wykry-
wania potencjalnych usterek. Konstrukcje roz-
jazdów są przystosowane do bezobsługowej 
eksploatacji w okresie do 6 miesięcy, zgodnie 
z deklaracją producenta. W związku z powyż-
szym zasadne wydaje się wdrażanie dwóch 
procesów: obserwacyjnego i ostrzegawcze-
go, które porównują dane z procesu obser-
wacyjnego z założonymi wartościami granicz-
nymi i przekazują informacje o stanie syste-
mu dla działań decyzyjnych [1].

W związku z powyższym konieczne jest 
wdrożenie ciągłego, automatycznego i najle-
piej zdalnego monitoringu parametrów roz-
jazdu, głównie w obszarze współpracy sta-
lowych elementów rozjazdu z urządzeniami 
przestawczymi [13] (zwrotnicy i krzyżownicy 
z ruchomym dziobem) tak, aby maksymalnie 
ograniczyć wystąpienie awarii oraz przystą-
pienie do działań zapobiegawczych, prewen-
cyjnych. Linie kolejowe dużych prędkości po-
wodują duże ograniczenia wejścia w tor dla 
wykonania bieżących przeglądów stanu tech-
nicznego. Do podstawowych korzyści z do-
brze przygotowanej bazy danych występo-
wania potencjalnych niesprawności systemu 
można zaliczyć: 

•  redukcję kosztów w całym cyklu życia 
wyrobu,

Rys. 6. Wykresy przemieszczeń poziomych iglicy odlegającej od opornicy [8]



ści. Dominująca częstotliwość światła odbi-
tego staje się miarą termicznego lub mecha-
nicznego odkształcenia światłowodu. Czujni-
ki mają szereg zalet w zastosowaniach kole-
jowych, głównie z powodu niewrażliwości na 
zakłócenia elektromagnetyczne (EMI), co po-
woduje możliwość rozmieszczenia wielu ob-
szarów sensorów światłowodowych. 

e) Pochodzące z czynników klimatycznych. 
• Stacja pogodowa, zainstalowana na sta-

cji kolejowej lub w bezpośrednim położeniu 
rozjazdu, charakteryzuje pogodę na danym 
obszarze i służy do pomiaru temperatury po-
wierza, wilgotności, prędkości wiatru oraz 
detekcji śniegu. Wszystkie pomiary przeka-
zywane są do urządzeń wykonawczych i są 
podstawą działania automatyki systemu in-
dukcyjnego ogrzewania rozjazdu. Istotną ro-
lę pełni również przetwornik pogodowy, który 
służy do pomiaru temperatury nagrzania roz-
jazdu i jest montowany bezpośrednio do sto-
py kształtownika szynowego.

• Ciągłe monitorowanie temperatury  
w opornicach, szynach łączących i szynach 
tocznych rozjazdu dla toru bezstykowego. 
Dzienne zmiany temperatury wpływają na 
rozszerzanie i kurczenie stali szynowej, co 
w sytuacjach krytycznych może doprowa-
dzić do pęknięć szyn. W tym przypadku za-
kłada się użycie sensorów światłowodowych 
do pomiaru temperatury. Pomiar temperatu-
ry lub naprężenia mechanicznego może być 
również wykonany za pomocą światłowodów  
z siatką Bragga (FBG). 

• Monitoring wizyjny, w szczególności  
w pierwszej fazie instalacji urządzeń zdal-
nej diagnostyki, ma za zadanie powiąza-
nie zachowania rozjazdu z przejeżdżającym 
taborem.

Umiejętne zarządzanie danymi pochodzą-
cymi z powyższych czujników monitorowania 
parametrów stanu technicznego rozjazdu po-
zwoli na wdrożenie sztucznej inteligencji (AI) 
w procesach badawczych, a w konsekwen-
cji dalszych działań prowadzących do wdro-
żenia zagadnień związanych z „inteligentnym 
rozjazdem” [9].

Podsumowanie
Zgromadzenie pełnych, poprawnych da-

nych dotyczących stanu technicznego eks-
ploatowanej budowli torowej i możliwość 
podjęcia odpowiednich działań zapobiegaw-
czych w odpowiednim czasie staje się nie-
zwykle istotne dla inżynierów i osób odpo-
wiedzialnych za procesy utrzymaniowe in-
frastruktury szynowej, zwłaszcza na rozjaz-
dach kolejowych. Umiejętna i właściwa ana-
liza danych pochodząca od „inteligentnego 
rozjazdu” pozwoli również na wyznaczanie 
średnich wartości parametrów RAMS nie tyl-
ko dla urządzeń elektrycznych, w tym: napę-
dów i systemów ogrzewania rozjazdu kolejo-
wego, ale również stalowych części rozjazdu 
w zależności od eksploatowanej linii kolejo-

wej oraz od występującego obciążenia rocz-
nego ruchem pojazdów pasażerskich i to-
warowych. Powyższe dane pozwolą na two-
rzenie symulacyjne długości życia wyrobu  
i poniesionych kosztów w całym cyklu użyt-
kowania. Dalsze działania mają na celu do-
precyzowanie zarządzania procesami „inteli-
gentnego rozjazdu”, również w perspektywie 
rozjazdów dla nawierzchni konwencjonalnej,  
i tworzenie bezobsługowej linii kolejowych lub 
z ograniczoną obsługą w skali cyklu życia wy-
robu. Protoplastą powyższych tendencji by-
ło wdrożenie nowatorskich rozwiązań syste-
mów przestawczych rozjazdów i ograniczenie 
do 1 lub 2 przeglądów technicznych w ciągu 
12 miesięcy nowych typów zamknięć nastaw-
czych niewrażliwych na wzdłużne przemiesz-
czanie się iglicy oraz systemów rolek podigli-
cowych, eliminujących konieczność smaro-
wania siodełek podiglicowych.  
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Streszczenie: W referacie przedstawiono kla-
syfikację i konstrukcję rozjazdów kolejowych 
dużych prędkości eksploatowanych na euro-
pejskich liniach kolejowych. Przeanalizowano 
występujące programy komputerowe wspo-
magające diagnostykę rozjazdów kolejowych 
dużych prędkości wraz z najczęściej wystę-
pującymi przyczynami powstawania awa-
rii pochodzących od elementów infrastruktu-

ry. Autorzy wskazują na konieczność integra-
cji rozjazdów dużych prędkości jako jedne-
go systemu zawierającego nowoczesne ukła-
dy przestawiania zwrotnicy i ruchomego dzio-
ba krzyżownicy wraz z indukcyjnym ogrzewa-
niem ruchomych elementów rozjazdu. Zwró-
cono również uwagę na konieczność stoso-
wania odpowiednich środków transportu de-
dykowanych dla rozjazdów kolejowych w ce-
lu podniesienia jakości początkowej wyrobu.
Słowa kluczowe: rozjazd kolejowy, diagno-
styka predykcyjna, koleje dużych prędkości, 
internet rzeczy

Abstract: Monitoring and exploatation of ra-
ilway high-speed turnouts
This paper presents the classification and 
construction of high-speed railway turnouts 
operated on European railway lines. The exi-
sting computer programs supporting the dia-
gnostics of high-speed railroad turnouts with 
the most common causes of failures origina-
ting from infrastructure elements were analy-
zed. The authors point to the need for integra-
tion of high-speed turnouts as a single sys-
tem containing modern point machine control 
of switch area and swing nose crossing area 
with induction heating of moving turnout ele-
ments. Attention was also paid to the need to 
use appropriate means of transport dedica-
ted for railway turnouts in order to improve the 
initial quality of the product.
Keywords: turnout, predictive maintenance, 
high-speed railways, computer diagnostic 
programs
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