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ROZJAZD – OBIEKT TOROWY DO ZMIANY TORU JAZDY POJAZDÓW 

SZYNOWYCH BEZ KONIECZNOŚCI PRZERYWANIA RUCHU 

Rozjazdy zwyczajne w połączeniach torów 

Obrotnica w 

lokomotywowni – 

możliwa zmiana toru 

jazdy, ale po 

zatrzymaniu pojazdu 

szynowego 



ROZJAZDY 
STOSOWANE DO KSZTAŁTOWANIA UKŁADÓW TOROWYCH STACJI 



CZĘŚCI SKŁADOWE ROZJAZDU KOLEJOWEGO ZWYCZAJNEGO 

 

0 - środek geometryczny rozjazdu,  1 - początek rozjazdu (styk przediglicowy), 

 2 - koniec rozjazdu (styk za krzyżownicą),  3 - ostatnia podrozjazdnica rozjazdu,   

4 – iglice (prosta i łukowa),  5 - opornice (prosta i łukowa),  6 – krzyżownica,   

7 - szyny skrzydłowe, 8 -  kierownice,  9 - szyny łączące 

 



CZĘŚCI SKŁADOWE 

ROZJAZDU 

KOLEJOWEGO 

ZWYCZAJNEGO – 

UKŁADANIE BLOKU 

KRZYŻOWNICY  



 Rodzaj i profil szyny zastosowanej do budowy rozjazdu 

 Położenie kierunku zwrotnego względem początku 

rozjazdu 

 Liczba i układ kierunków zwrotnych 

 Ukształtowanie osi toru zasadniczego 

 Możliwość krzyżowania się torów zwrotnych i 

zasadniczych 

 Promień łuku toru zwrotnego (promień łuku 

krzyżownicy)  

 Skos rozjazdu  

 

d
zi

o
b

n
ic

a 

KRYTERIA SYSTEMATYKI ROZJAZDÓW 



PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA POŁOŻENIE KIERUNKU 

ZWROTNEGO WZGLĘDEM POCZĄTKU ROZJAZDU 
 

 Rozjazdy prawe 

 

 

 
Schemat rozjazdu zwyczajnego prawego 

 

 Rozjazdy lewe 

 

 

 



 Rozjazd pojedynczy 

 

 

 Rozjazd podwójny 

 Jednostronny prawy 

 

 Dwustronny (niesymetryczny) 

 

 Symetryczny 

 

Rozjazd podwójny dwustronny prawy 

Podział ze względu na liczbę torów i kierunki 

zwrotne 



 Proste 
 Tor zasadniczy prosty 

 Łukowe 
 Wygięcie rozjazdu prostego w części środkowej (między osadami 

iglicowymi a dziobem krzyżownicy) 

Podział ze względu na ukształtowanie toru 

zasadniczego  
 



PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ KRZYŻOWANIA SIĘ 

TORÓW ZWROTNYCH I ZASADNICZYCH 
 

  Zwyczajne 

 

 

 Krzyżowe 

 

 

Rozjazd krzyżowy pojedynczy  
z iglicami na zewnątrz czworoboku 

Rozjazd krzyżowy podwójny 
z iglicami wewnątrz czworoboku 



PODSTAWOWE RODZAJE ROZJAZDÓW STOSOWANYCH NA SIECI PKP PLK S.A. 

rozjazd krzyżowy 

układ umożliwiający przejazd taboru kolejowego między dwoma przecinającymi się torami, jak również po 

tych torach. Może on być pojedynczy lub podwójny z następującymi wariantami. 



Rozjazd krzyżowy podwójny z iglicami wewnątrz czworoboku 



• Stosowane skosy rozjazdów 

– 1:4,8; 1:6,6;1:9;1:12;1:18,5 

 

 

 

 

• Stosowane promienie łuku toru zwrotnego 

R=190 m, 300 m, 500 m, 750 m, 1200 m, 2100 m 

 

Skos rozjazdu zwyczajnego, np. 1 : 9, oznacza, że tg β = 1:9, gdzie β jest kątem rozjazdu. 

Podział ze względu na skos i promień łuku toru 

zwrotnego rozjazdu  
 



Iglice to elementy odpowiedzialne za to, że skład przejeżdża torem 

zasadniczym, lub zjeżdża na tor zwrotny. Ustawieniem iglic sterują napędy 

zwrotnicowe poprzez cięgła napędowe, które odpowiednio odciągają lub 

przyciągają iglice do krawędzi główek szyn tak, że zestawy kołowe (wózki) 

są kierowane na odpowiedni tor.  



Iglica przylegająca do 
opornicy łukowej 

Iglica odlegająca od 
opornicy prostej 
 



Napęd 

Kontroler iglicy 

Przenoszenie siły 

ROZJAZDY KOLEJOWE - ELEMENTY SKŁADOWE ZWROTNICY 



OPISOWE OZNACZANIE ROZJAZDÓW 

W sekcji typ/rodzaj rozjazdu stosowane są następujące skróty:           W sekcji osada iglicy: 

Rz – rozjazd zwyczajny                                                                          c-czopowa,  

Rpj – rozjazd podwójny  jednostronny                                                  s-sprężysta 

Rpd – rozjazd podwójny dwustronny                                                     ss- szynowo sprężysta  

Rłj – rozjazd łukowy jednostronny 

Rłd – rozjazd łukowy dwustronny                                                W sekcji materiał podrozjazdnic: 

Rkp – rozjazd krzyżowy pojedynczy                                             d - drewniane 

Rkpd – rozjazd krzyżowy podwójny                                             b - betonowe (strunobetonowe) 

St – skrzyżowanie torów                               W sekcji kierunek toru zwrotnego: P- prawy, L-lewy 



PODSTAWOWE RODZAJE ROZJAZDÓW STOSOWANYCH NA SIECI PKP PLK S.A. 

Rozjazd krzyżowy pojedynczy z iglicami 

wewnątrz czworoboku rozjazdu, składa 

się z: 

•dwóch zwrotnic; 

•dwóch krzyżownic podwójnych; 

•szyn łączących. 

•dwóch krzyżownic zwyczajnych z 

kierownicami i szynami tocznymi; 

rozjazd krzyżowy 

układ umożliwiający przejazd taboru kolejowego między dwoma przecinającymi się torami, jak również po 

tych torach. Może on być pojedynczy lub podwójny z następującymi wariantami. 

rozjazd krzyżowy pojedynczy 

Kiedy jest zrobione tylko jedno połączenie 

między przecinającymi się torami. Są one 

oznaczone Rkp (rozjazdy krzyżowe 

pojedyncze lub skrzyżowanie torów z 

pojedynczym połączeniem). 

rozjazd krzyżowy podwójny 

kiedy oba przecinające się tory są połączone. 

Są one oznaczone Rkpd (rozjazd krzyżowy 

podwójny lub skrzyżowanie torów z 

podwójnym połączeniem). 

Rozjazd krzyżowy podwójny z iglicami 

wewnątrz czworoboku rozjazdu, składa 

się z: 

•czterech zwrotnic; 

•dwóch krzyżownic podwójnych; 

•dwóch krzyżownic zwyczajnych z 

kierownicami i szynami tocznymi; 

•szyn łączących. 



PODSTAWOWE RODZAJE ROZJAZDÓW STOSOWANYCH NA SIECI PKP PLK S.A. 

Rozjazd krzyżowy pojedynczy z iglicami 

na zewnątrz czworoboku rozjazdu, składa 

się z: 

•dwóch zwrotnic; 

•dwóch krzyżownic podwójnych; 

•szyn łączących. 

•dwóch krzyżownic dwukrotnych z 

kierownicami i szynami tocznymi; 

Rozjazd krzyżowy podwójny z iglicami na 

zewnątrz czworoboku rozjazdu, składa 

się z: 

•czterech zwrotnic; 

•dwóch krzyżownic podwójnych; 

•dwóch krzyżownic trzykrotnych z 

kierownicami i szynami tocznymi; 

•szyn łączących. 



PODSTAWOWE RODZAJE ROZJAZDÓW STOSOWANYCH NA SIECI PKP PLK S.A. 

Rozjazdy łukowe zwyczajne 

 

W torach łukowych należy stosować 

rozjazdy łukowe, które mają zarówno 

tor zasadniczy, jak i zwrotny w łuku, 

przy czym łuki obu tych torów mogą 

być skierowane w tę  samą stronę lub 

strony przeciwne.  

W związku z tym rozróżnia się: 

•rozjazdy łukowe jednostronne , 

•dwustronne ,  

•symetryczne. 



UKŁADY (POŁĄCZENIA) 
UKŁAD (POŁĄCZENIE) TO JAKAKOLWIEK KOMBINACJA ROZJAZDÓW I SKRZYŻOWAŃ 

 pojedyncze połączenie torów 

dwa rozjazdy położone końcami ku sobie w celu połączenia dwóch sąsiednich torów.  

pojedyncze odgałęzienie torów 

układ rozjazdu zwyczajnego ze skrzyżowaniem lub rozjazdem krzyżowym, pozwalający 

na przecięcie sąsiednich torów przez tor również łączący je częściowo lub kompletnie.  



podwójne odgałęzienie torów 

układ obejmujący dwa rozjazdy i skrzyżowanie (lub rozjazd krzyżowy) w celu umożliwienia 

dwutorowego odgałęzienia od linii dwutorowej.  

podwójne połączenie torów 

układ zawierający dwa przecinające się połączenie torów.  

 

 

UKŁADY (POŁĄCZENIA)  

 

 



 

Zwrotnica jest częścią rozjazdu zawierającą ruchome części (iglice) 

służącą do kierowania kół pojazdu z jednego toru na drugi. Zwrotnica w 

rozjeździe zwyczajnym składa się z: 

 
•opornicy prostej; 

•iglicy łukowej; 

•iglicy prostej; 

•opornicy łukowej. 

Zwrotnica rozjazdu Rz UIC60-300-1:9 Lsb S na 

jednej ze stacji linii E20 



Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

ROZJAZD 60E1-1200-1:18.5 – F-MY COGIFER (ODM. STANDARD) 
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FUNKCJE URZĄDZENIA HYDROSTAR®   

 NA PRZYKŁADZIE  HYDROSTAR® ZV  ZWROTNICA 

Napęd 

Kontroler iglicy 

Przenoszenie siły 

Zamknięcia 

 nastawcze 



     ZAMKNIĘCIA NASTAWCZE 

 W celu zapewnienia prawidłowego położenia iglic względem opornic, stosuje 
się zamknięcia nastawcze. Wyróżnia się następujące rodzaje zamknięć 
nastawczych: 

 zamknięcia hakowe; 

 zamknięcia suwakowe; 

 zamknięcia specjalne – pozostałe rodzaje zamknięć nastawczych, które 
radykalnie różnią się od standardu zamknięć suwakowych lub hakowych, np. 
VCC, HRS, Spherolock, Hydrostar. Szczegółowe wytyczne montażu, działania 
i utrzymania zamknięć specjalnych zawierają instrukcje opracowane przez 
producentów. 

 

 

Fragment zamknięcia nastawczego typu SZS Jedna z głowic zamknięcia nastawczego HRS 



Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 



Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

HYDRAULICZNY SYSTEM HYDROSTAR 

System VAE HYDROSTAR: 

 napęd hydrauliczny, 

 zamknięty sferyczny układ ryglowania, 

 podrozjazdnica zespolona, 

 hydrauliczny układ przestawiania dla 
dowolnej ilości punktów nastawczych, 

 zintegrowane modułowe elementy 
składowe, 

 układ nierozpruwalny, 

 elektroniczny układ nadzorowania 

 układ niewrażliwy na pełzanie iglic, 

 zastępuje przewodami hydraulicznymi 
tradycyjne cięgła mechaniczne 
utrudniające podbijanie 

 korzystne usytuowanie układu w 
środku zwrotnicy,, 

 brak jednostronnego obciążenia 
rozjazdu. 
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HYDROSTAR® - KONTROLER IGLICY II 



KRZYŻOWNICE ZWYCZAJNE 

Krzyżownica kuto-zgrzewana                                Krzyżownica ze spawanymi   

     wkładkami    
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Niezbędny obszar nadmiarowy 

Nadmiar szerokości koła w strefie  

dziób / szyna skrzydłowa 

ZASADA PRZEJAZDU KOŁA PRZEZ STREFĘ  

NIECIĄGŁOŚCI TOKÓW SZYNOWYCH W KRZYŻOWNICY (schemat uproszczony) 



ROZJAZDY DO DUŻYCH PRĘDKOŚCI (STANDARDOWO WIĘKSZYCH OD 200 KM/H)  

SĄ WYPOSAŻANE W KRZYŻOWNICE Z RUCHOMYMI DZIOBAMI  

Krzyżownice z ruchomymi dziobami różnych konstrukcji. 



Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

ZESPÓŁ KRZYŻOWNICY ROZJAZDU 60E1-1200-1:18.5 – F-MY COGIFER 



MONTAŻ ROZJAZDU 

  

 Przed transportem, obecnie w zakładzie produkcyjnym 
następuje wstępny montaż na podrozjazdnicach 
strunobetonowych i zdemontowanie tak, by był możliwy 
transport na wagonach kolejowych tzn.: 
 półzwrotnicę z przykręconymi płytami ślizgowymi (pozostałe 

płyty na podrozjazdnicach strunobetonowych), 

 krzyżownica monoblokowa bez podkładek żebrowych (płyty 
żebrowe pozostają na podrozjazdnicach), 

 pozostałe elementy  szynowe bez płyt żebrowych (płyty 
żebrowe pozostają na podrozjazdnicach), 

 akcesoria do mocowania elementów szynowych na płytach 
spakowane w skrzyniach. 

 Urządzenia muszą być rozładowane z wagonów za pomocą 
odpowiednich dźwigów lub suwnic, aby nie dopuścić do 
trwałej deformacji elementów szynowych. 

 



Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

ROZJAZD 60E1-760-1:14 – F-MY KZN BIEŻANÓW 



Zarządca narodowej sieci linii kolejowych 

ELEMENTY ZWROTNICY ROZJAZDU 60E1-760-1:14 – F-MY KZN 

BIEŻANÓW 



1.Montaż na miejscu wbudowania (obecnie metoda zakazana) 

Poprzedzony jest dokładnym wytyczeniem położenia rozjazdu na osi budowanego toru 

zgodnie z dokumentacją projektową . Następnie odbywa się bezpośrednio na przygotowanej 

podsypce rozkładane są podrozjazdnice dostarczone w pobliże budowanego toru w 

odpowiedniej kolejności i odstępie w nawiązaniu do zachowania osiowości w stosunku do 

torów przyległych do rozjazdu. Do podrozjazdnic przytwierdza się części stalowe rozjazdu, 

montuje napędy, itp. 



Montaż bloków za pomocą UWR-10.01 

 Urządzenie do wymiany rozjazdów typu UWR-10.01 umożliwia wymianę rozjazdów w 
torze bez ich demontażu. Konstrukcja urządzenia pozwala na wymianę rozjazdów 
ułożonych na podrozjazdnicach drewnianych i betonowych. UWR pozwala na 
przenoszenie rozjazdów lub jego elementów o masie do 60 t i długości do 42 m. 

 W skład urządzenie wchodzi: sześć podnośników bramowych, sześć wózków 
jezdnych, tor pomocniczy (segmentowy), osprzęt pomocniczy. 

 Podnośnik bramowy – służy do wyrywania rozjazdu z podtorza, podnoszenia na 
wysokość umożliwiającą wjazd pod podniesiony rozjazd wózków jezdnych, oraz 
przesuw rozjazdu o 0,5  m. Na podnośniku zainstalowano hydrauliczny zespół 
napędowy umożliwiający realizację wszystkich ruchów roboczych podnośnika 
bramowego i wózka jezdnego. 

 Wózek jezdny – służy do transportu rozjazdu na miejsce wymiany. Jego konstrukcja 
pozwala omijać przeszkody na trasie przejazdu. 

 Tor pomocniczy – składany z elementów służy do przetoczenia po nim wózków 
jezdnych pod podniesiony rozjazd. Tor wciągany jest za pomocą liny ciągnionej przez 
pojazd np. wózek WM-15A. W czasie rozkładania szyny toru pomocniczego rozsuwają 
się na odpowiednią szerokość dzięki zastosowaniu rozpórek. 

 Urządzenie pozwala na wymianę rozjazdu z użyciem toru pomocniczego lub tzw. 
metodą kroczącą. Pierwszy sposób należy stosować przy braku możliwości odłożenia 
wymienianego rozjazdu na poboczu lub korzystania z sąsiednich torów. Przy pracy 
UWR-10.01 możliwe jest zabudowywanie nowych rozjazdów zmontowanych w 
bezpośredniej bliskości miejsca wymiany lub dowiezionych  rozjazdów ze znacznych 
odległości i zdjętych z platform 





Montaż prefabrykowany 

 

 Rozjazd dzieli się na trzy bloki (zwrotnicy, szyn łączących i krzyżownicy). Bloki ładuje się na 
platformy, przystosowane do przewozu rozjazdów,  w położeniu poziomym lub w położeniu 
pochylonym. Do każdego z wymienionych sposobów przewożenia bloków rozjazdów musi 
być użyta specjalnie przystosowana platforma. Bloki rozjazdów o promieniu R = 500 m 
przewozi się pojedynczo. W blokach przewożonych poziomo mogą być wmontowane 
podrozjazdnice maksymalnej długości 3900 mm. Dłuższe podrozjazdnice należy 
zdemontować i luźno przewozić  na tej samej platformie. Bloki w położeniu poziomym 
przekraczają skrajnie taboru dlatego transport ich odbywa się ze statutem przesyłki 
ponad gabarytowej.  

 Drugą metodą przewozu bloków rozjazdowych jest specjalnie przystosowanej pochylonej 
platformie, dzięki pochylenie nie następuje przekroczenia skrajni ładunku co ułatwia 
transport rozjazdu. Pochylenie pozwala też na przewóz kompletnych bloków bez 
demontażu podrozjazdnic przekraczających 3900 mm. Wadą tego rozwiązania jest to, że 
platformy takie są dedykowane tylko do przewozu rozjazdów. Platformy te polecane są do 
przewozu ładunków na duże odległości po liniach wielotorowych. 

 Obie metody cechują się prostotą załadunku i wyładunku bloków (platformy pochylne 
mają wbudowany system hydrauliczny umożliwiający załadunek w pozycji poziomej). Do 
ułożenia poszczególnych części w osi toru używa się dźwigu kolejowego lub specjalnego 
urządzenia do wymiany rozjazdów. Po połączeniu rozjazdu w całość następuje 
uzupełnienie podsypki  oraz połączenie napędów z urządzeniami SRK. 

 

Szeroki materiał źródłowy dotyczący technologii zabudowy rozjazdów w europejskich 
zarządach kolejowych znajduje się na stronie  http://www.mainline-project.eu/ 

 

http://www.mainline-project.eu/
http://www.mainline-project.eu/
http://www.mainline-project.eu/








UŁOŻENIE ROZJAZDU 

 Do ułożenia poszczególnych części w osi toru używa się dźwigu kolejowego lub 

specjalnego urządzenia do wymiany rozjazdów. Po połączeniu rozjazdu w całość 

następuje uzupełnienie podsypki  oraz połączenie napędów z urządzeniami SRK. 

 



45 45 Widok układanej zwrotnicy  rozjazdu 60E1-2500-1:26.5  



Rozjazd krzyżowy podwójny z iglicami wewnątrz czworoboku 

Wbudowywanie rozjazdu krzyżowego  za 

pomocą dźwigów kolejowych 
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