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Inteligentne rozjazdy dla linii dużych prędkości
W ostatnich latach firma TrackTec KolTram wraz z firmą Alstom 
podjęły współpracę w zakresie urządzeń napędowych do przesta-
wiania rozjazdów dużej prędkości. Efektem tej współpracy jest 
nowa konstrukcja rozjazdu o promieniu R1200 ze zintegrowanym 
systemem przestawiania i kontroli Smart Drive (Hy-Drive) produk-
cji Alstom. Rozjazd przeznaczony jest dla linii z prędkością po 
torze głównym do 250 km/h.

Słowa kluczowe: rozjazdy dużej prędkości, system Smart Drive, zin-
tegrowany system przestawiania rozjazdu.

Trac Tec KolTram jest producentem rozjazdów kolejowych 
z ugruntowaną pozycją rynkową zarówno w Polsce, jak i na ryn-
kach zagranicznych. Firma stawia na ciągły rozwój oraz innowa-
cyjność. W ostatnich latach firma Track Tec KolTram wraz z firmą 
Alstom podjęły współpracę w zakresie urządzeń napędowych do 
przestawiania rozjazdów dużej prędkości. Alstom jako europejski 
lider w zakresie projektowania i produkcji systemów sterowania 
ruchem i rozwojem hydraulicznych urządzeń napędowych dla 
rozjazdów kolejowych był idealnym potencjalnym partnerem dla 
firmy Track Tec KolTram. 

Owocem tej współpracy jest nowa konstrukcja rozjazdu o pro-
mieniu R1200 ze zintegrowanym systemem przestawiania i kon-
troli Smart Drive (Hy-Drive) produkcji Alstom. Rozjazd przezna-
czony jest dla linii z prędkością po torze głównym do 250 km/h. 
Konstrukcja rozjazdu spełnia wysokie wymagania stawiane 
przez PKP PLK w zakresie napędów z hydraulicznym sprzęże-
niem zamknięć, dostępności technicznej oraz wydłużonych 
terminów między okresami rutynowych prac utrzymaniowych – 
zgodnie z nowymi  standardami (Szczegółowe warunki technicz-
ne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości 
Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego)/250 km/h 
(dla taboru z wychylnym pudłem) – Tom I – Droga szynowa – 
Załącznik ST-T1-A9 „Rozjazdy”). 

Rozjazd R1200 został w kwietniu 2018 r. zabudowany na sta-
cji Psary, gdzie przeszedł wymagany cykl badań eksploatacyj-
nych. W maju bieżącego roku Instytut Kolejnictwa przeprowadził 
badania dynamiczne, w trakcie których składem pociągu Pendo-
lino zostały wykonane przejazdy z prędkością ponad 275 km/h 
(po torze prostym). 

Rozjazd R1200 został pozytywnie oceniony zarówno przez 
jednostki badawcze, jak i użytkownika PKP Polskie Linie Kole-
jowe. Wspólny projekt z firmą Alstom pozwolił na wymianę do-
świadczeń obu firm oraz wypracowanie optymalnego rozwiąza-
nia, w którym zaadoptowano do polskiej konstrukcji rozjazdów 
system napędu hydraulicznego Smart Drive (Hy-Drive). Warto 
wspomnieć, iż wyżej wspomniany produkt Alstom’u przeszedł 
rygorystyczne testy certyfikacyjne oraz oceny ryzyka w zakresie 
bezpieczeństwa zgodnie z prawem Unijnym i jest szeroko sto-
sowany w Włoszech oraz Wielkiej Brytanii. Ważnym aspektem 
systemu SmartDrive jest filozofia usztywnionej ramy zwrotnicy 
pozwalająca na dokładną kontrolę całego układu w zakresie 
wykrywania ciał obcych między przylegającymi elementami, jak 

i optymalizacji oporów przestawiania, co gwarantuje wysoką nie-
zawodność i bezpieczeństwo.

Firma Track Tec, wraz ze swoim partnerem firmą AREX (Grupa 
WB Electronics), jest też pionierem w zakresie nowej technologii 
ogrzewania indukcyjnego rozjazdów kolejowych. Technologia po-
zwala na pełną kontrolę procesu ogrzewania koniecznych stref 
rozjazdu, co daje wymierne oszczędności w zużyciu energii elek-
trycznej. Rozwiązanie to posiada zastrzeżenie w postaci patentu 
europejskiego.

Warunkiem sukcesu każdej firmy na rynku jest ciągły rozwój 
techniczny. Działając w myśl tej zasady, Track Tec KolTram podjął 
się projektu nowej konstrukcji rozjazdu R500. W tym rozjeździe 
również zastosowano napęd hydrauliczny SmartDrive do prze-
stawiania zwrotnicy, jak i ruchomego dzioba krzyżownicy oraz 
zupełnie całkowicie nowe wykonanie krzyżownicy z ruchomym 
dziobem. W krzyżownicy konstrukcję z szyn i skręcanych blach 
zastąpiono odlewem. W tego typu krzyżownicy wyeliminowa-
no prawie wszystkie złącza śrubowe, poprawiając sztywność, 

Fot. 1. Rozjazd nr 30 
na stacji Psary (typ 
Rz 60E1-1200-18.5 
sb Hy-Drive Smart 
Drive)
Źródło: TrackTec.

Fot. 2. Instalacja ogrzewania indukcyjnego w zwrotnicy rozjazdu kolejo-
wego o promieniu R500
Źródło: TrackTec.
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jak również zmniejszając konieczne prace eksploatacyjne do 
minimum. Dzięki zastosowanym technologiom i zastosowaniu 
nowoczesnego napędu z sprzężeniem hydraulicznym uzyskano 
zupełnie nową jakość produktu.

Innowacyjność, jak i zauważanie potrzeb, jakie stawiają koleje 
wysokich prędkości, sprawiło, iż firma Track Tec wraz z partne-
rami technologicznymi firmami Elmodis, MAAR Technology, Pixel 
oraz Monat rozpoczęła intensywne prace nad systemami zdalnej 
diagnostyki infrastruktury kolejowej w tym rozjazdów kolejowych. 
Celem projektów rozwojowych jest między innymi kompleksowa 
analiza pracy ruchomych części rozjazdu, powierzchni tocznych 
kształtowników oraz ocena stanu technicznego całej konstruk-
cji. Systemem diagnostycznym objęto ponadto pracę napędów 
zwrotnicowych. Przewiduje się analizę dynamiczną poruszające-
go się składu pociągu po rozjeździe. Pozwoli to na stworzenie 
inteligentnego rozjazdu, który będzie komunikował się z użytkow-
nikiem, informując go o stanie krytycznych elementów i pracy 
podstawowych urządzeń.

Wszystkie prace rozwojowe firmy Track Tec prowadzą do po-
zyskania wysoko zintegrowanych systemów infrastruktury kole-
jowej pozwalających na zaoferowanie klientowi nowoczesnych 
produktów o najwyższej jakości. Oczekiwania zarządców infra-
struktury kolejowej w zakresie niezawodności, trwałości i bez-
pieczeństwa oraz podatności utrzymaniowej produktów, w szcze-

gólności redukcji czynności utrzymaniowych, w ostatnich latach 
istotnie wzrosły. Widać to w szczególności w sformułowaniach 
wymagań zawartych w cytowanych na wstępie Standardach 
Technicznych PKP PLK. Firma Track Tec nadaje obecnym wyzwa-
niom nową jakość poprzez integrację systemów rozjazdowych 
z inteligentnymi systemami IT, co w przyszłości pozwoli na dal-
sze zmniejszenie kosztów utrzymania, redukcję awarii i czasu 
jej usunięcia, a także umożliwi stworzenie nowej oferty na miarę 
XXI w. – sprzedaż funkcji rozjazdu o gwarantowanej dostępności 
technicznej. 
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Fot. 3. Krzyżownica rozjazdu R500 z ruchomym dziobem
Źródło: TrackTec.

Fot. 4. Fragment rozjazdu z zainstalowanym systemem monitorowania oraz widok skrzynki aparatury pomiarowej
Źródło: TrackTec.

Rys. 1. Schemat podsystemu pomiaru drgań
Źródło: TrackTec.

Smart Switches for high speed lines
In the last years, Track Tec Koltram together with Alstom have started 
cooperation in the field of propulsion devices for switching high speed 
switches. The effect of this cooperation is a new switch construction 
with a radius of 1200 m with an integrated adjustment and control sys-
tem Smart Drive by Alstom. The switches is designed for a main tracks 
at a speed up to 250 kmh. 
Key words: high speed switches, Smart Drive system, integrated adjustment.


