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4
stan na dzieĔ 5 maja 2011 r.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. „Instrukcja o oglĊdzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów”-Id-4 (D6)
odnosi siĊ do linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
2. Wszystkie rozjazdy, skrzyĪowania torów w jednym poziomie, wyrzutnie płóz hamulcowych
na górkach rozrządowych, krzyĪownice torów przy obrotnicach oraz przyrządy
wyrównawcze podlegają oglĊdzinom i przeglądom-badaniom technicznym. Instrukcja
niniejsza reguluje sposób, zasady i terminy dokonywania ich oglĊdzin, przeglądów-badaĔ
technicznych, a takĪe zasady dokonywania napraw.
3. Zasady i wytyczne dotyczące badaĔ, przeglądów i utrzymania urządzeĔ sterowania
ruchem kolejowym współpracujących z rozjazdami, urządzeĔ elektrycznego ogrzewania
rozjazdów regulują odrĊbne przepisy.
4. Szczegółowe zasady oglĊdzin, przeglądów-badaĔ technicznych i utrzymania przyrządów
wyrównawczych na mostach okreĞlono w załączniku nr 10.
5. Przez uĪyte w Instrukcji okreĞlenia rozumie siĊ:
1) kierownik robót – pracownik nadzoru posiadający uprawnienia do kierowania robotami
na linii kolejowej,
2) linia kolejowa – tory kolejowe wraz z zajĊtymi pod nie gruntami oraz przyległy pas
gruntu, a takĪe budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu
kolejowego wraz z zajĊtymi pod nie gruntami,
3) oglĊdziny – sprawdzanie wizualne widocznych elementów nawierzchni,
4) przegląd – badanie techniczne zwane dalej badaniem technicznym – zespół działaĔ
mający na celu okreĞlenie stanu technicznego elementów nawierzchni polegający na
ocenie wizualnej i specjalistycznych pomiarach,
5) tory główne zasadnicze – tory główne na stacjach bĊdące przedłuĪeniem torów
szlakowych,
6) tory główne dodatkowe – pozostałe tory główne na stacjach przystosowane do jazd
pociągowych,
7) tory boczne – tory rozrządowe, ładunkowe, postojowe, trakcyjne, warsztatowe
magazynowe oraz inne tory boczne których przeznaczenie okreĞlone jest
w regulaminie technicznym zaleĪnie od ich wykorzystania,
8)

(1)

wstawka miĊdzyrozjazdowa - odcinek toru o długoĞci mniejszej lub równej 30 m
oraz w kaĪdym wypadku odcinki torów, przed i za rozjazdem, zabudowane
na podrozjazdnicach strunobetonowych lub drewnianych z podkładkami płaskimi
i przejĞciowymi

9) Warunki techniczne Id-1 – „Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych” Id-1 (D1) ,
10)Instrukcja Ie-1 – „Instrukcja sygnalizacji” Ie-1 (E-1),
11)Instrukcja Id-8 – „Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej”,
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12)KsiąĪka E1758 – „KsiąĪka kontroli urządzeĔ sterowania ruchem kolejowym na
przejeĨdzie kolejowym oraz o wprowadzeniu i odwołaniu obostrzeĔ”,
13)KsiąĪka D830 - „ KsiąĪka badania technicznego rozjazdów, skrzyĪowaĔ torów
w jednym poziomie oraz wyrzutni płóz hamulcowych na górkach rozrządowych”,
14)Dziennik D831 – „Dziennik oglĊdzin rozjazdów, skrzyĪowaĔ torów w jednym poziomie
oraz wyrzutni płóz hamulcowych na górkach rozrządowych,
15)Instrukcja Ir-1 – „Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów” Ir-1 (R-1),
16)Instrukcja Ie-7 – „Instrukcja diagnostyki technicznej urządzeĔ sterowania ruchem
kolejowym” Ie-7 (E-14).
§2
NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM POSTANOWIEē INSTRUKCJI
1. Stan techniczny rozjazdów i innych urządzeĔ kolejowych wymienionych w § 1 ust.2,
prawidłowoĞü dokonywania oglĊdzin i badaĔ technicznych oraz prawidłowoĞü
prowadzenia dzienników i ksiąĪek, w których rejestruje siĊ wyniki oglĊdzin i badaĔ
technicznych, a takĪe prawidłowoĞü usuwania usterek powinny byü kontrolowane przez
upowaĪnionych pracowników Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..
§3
OGLĉDZINY ROZJAZDÓW
1. OglĊdziny rozjazdów przeprowadza siĊ wzrokowo celem stwierdzenia, czy nie wystĊpują:
1) wykruszenia lub pĊkniĊcia elementów rozjazdów,
2) inne usterki lub odkształcenia groĪące naruszeniem prawidłowego działania rozjazdów
lub urządzeĔ nastawczych.
2. Podczas oglĊdzin rozjazdów wykonywanych przez pracowników wykonujących obchód
torów naleĪy sprawdzaü:
1) stan techniczny i prawidłowe utrzymanie rozjazdu w porządku i czystoĞci, zwłaszcza
wolnej przestrzeni miĊdzy iglicą a opornicą oraz w Īłobkach krzyĪownic i kierownic,
2) stan iglic, ze szczególnym uwzglĊdnieniem wyszczerbieĔ lub pĊkniĊü oraz
prawidłowoĞü umocowania w osadzie,
3) stan opornic, kierownic, krzyĪownic ze szczególnym uwzglĊdnieniem dziobów, szyn
łączących, a takĪe połączeĔ spawanych i złączy izolowanych,
4) stan podrozjazdnic (czy nie wystĊpują złamania, pĊkniĊcia lub inne uszkodzenia), oraz
stan właĞciwego podbicia i obsypania podsypką,
5) stan Ğciągów iglicowych prĊtów nastawczych, opórek iglic, rozpórek, sworzni, złączek,
zawleczek, nitów, przytwierdzeĔ czĊĞci rozjazdowych do podrozjazdnic, stan połączeĔ
Ğrubowych oraz prawidłowoĞü załoĪenia pokryw na zamkniĊcia nastawcze,
6) stan smarowania elementów trących w rozjeĨdzie,
7) stan przylegania iglic do opornic,
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8) stan przymocowania i działania zamkniĊü i urządzeĔ nastawczych, napĊdów zwrotnic
i krzyĪownic, sprzĊĪeĔ wielokrotnych zamkniĊü nastawczych i urządzeĔ
stabilizujących połoĪenie iglic,
9) stan wskaĨników zwrotnicowych i wykolejnicowych oraz prawidłowoĞü ich ustawienia
w stosunku do połoĪenia zwrotnicy lub wykolejnicy,
10)stan ogólny urządzeĔ sterowania ruchem kolejowym współpracujących z rozjazdem,
tzn. czy nie są one uszkodzone oraz, czy znajdują siĊ na właĞciwym miejscu,
11)stan przymocowania łączników szynowych w sieci powrotnej w zwrotnicowych
odcinkach izolowanych i bezzłączowych oraz złączy izolowanych (wg załącznika
Nr 14),
12)stan przymocowania grzejników, przewodów zasilających, puszek połączeniowych
i innych elementów ogrzewania rozjazdu,
13)oznakowanie ukresów,
14)stan pasów usztywniających opornice w rozjazdach bez zamkniĊü nastawczych,
UWAGA: czynnoĞci wymienione w pkt. 7, 8 , 9, 12 a w razie potrzeby i 10, naleĪy
wykonywaü przy przekładaniu zwrotnic.
3. Podczas oglĊdzin rozjazdów wykonywanych przez pracowników obsługujących
posterunki
wyznaczonych regulaminem technicznym stacji
lub uprawnionych
pracowników stale przydzielonych do tych czynnoĞci, naleĪy sprawdzaü:
1) ogólny stan rozjazdu pod wzglĊdem utrzymania go w porządku i czystoĞci,
a szczególnie Īłobków w krzyĪownicy i w kierownicach oraz wolnych przestrzeni
miĊdzy iglicami i opornicami,
2) stan iglic – ze szczególnym uwzglĊdnieniem, czy nie ma wyszczerbieĔ lub pĊkniĊü
zagraĪających bezpieczeĔstwu ruchu,
3) stan przylegania iglic do opornic,
4) stan i właĞciwe działanie zamkniĊü nastawczych,
5) stan zamocowania
i zawleczek,

prĊtów

nastawczych

Ğciągów

iglicowych,

sworzni,

nitów

6) stan dokrĊcenia Ğrub i wkrĊtów,
7) stan nasmarowania zwrotnic,
8) stan oraz prawidłowoĞü działania wskaĨników zwrotnicowych i wykolejnicowych,
9) stan urządzeĔ srk bezpoĞrednio współpracujących z rozjazdem (czy nie są
uszkodzone i czy są na właĞciwym miejscu),
10)stan przymocowania łączników szynowych w sieci powrotnej, elementów
elektrycznych obwodów torowych oraz złączy izolowanych (wg załącznika Nr 14),
11)stan zamocowania grzejników, przewodów zasilających, puszek połączeniowych
i innych elementów ogrzewania rozjazdu,
12)oznakowanie ukresów,
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13)stan pasów usztywniających opornice w rozjazdach bez zamkniĊü nastawczych.
UWAGA: czynnoĞci wymienione w pkt. 3, 4 ,8 ,9, 11 w razie potrzeby naleĪy wykonywaü
przy przekładaniu zwrotnic.
§4
ZASADY I TERMINY DOKONYWANIA OGLĉDZIN ROZJAZDÓW
1.

2.

(1)

Pracownicy obsługi posterunków wyznaczeni regulaminem technicznym stacji
wykonują oglĊdziny rozjazdów zgodnie z zakresem okreĞlonym w § 3 ust. 3 niniejszej
instrukcji, z czĊstotliwoĞcią ustaloną w Załączniku 15 w poz. 1.
(1)

OglĊdziny rozjazdów wykonywane przez pracowników dokonujących obchodu torów
(toromistrza, dróĪnika obchodowego) powinny byü wykonywane zgodnie z zakresem,
o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej instrukcji, z czĊstotliwoĞcią ustaloną
w Załączniku 15 w poz. 2., na zasadach okreĞlonych w „Instrukcji o dozorowaniu linii
kolejowych Id-7 (D-10).

3. Na stacjach z zawieszoną obsługą posterunków technicznych, na ładowniach oraz na
bocznicach szlakowych oglĊdziny rozjazdów, po których odbywa siĊ ruch pociągów lub
taboru kolejowego, wykonuje pracownik wykonujący obchody torów w terminach dla nich
ustalonych.
W tym przypadku czynnoĞci wymienione w § 3 ust.2 pkt. 7, 8 i 9 mogą byü wykonywane
bez przekładania iglic (w jednym połoĪeniu).
4. Kierownik pociągu przybywającego na stacje, ładownie lub bocznice wymienione w ust.3
w celu podstawienia lub zabrania wagonów, powinien sprawdzaü, zgodnie z § 3 ust.3
pkt.2, 3, 4, 8 stan i działanie rozjazdów, przez które tabor ma byü przetaczany oraz
sprawdziü, czy urządzenia sterowania ruchem kolejowym znajdują siĊ na właĞciwym
miejscu i czy nie są uszkodzone.
Stwierdzone uszkodzenia kierownik pociągu powinien zgłosiü pracownikowi obsługi
posterunku technicznego stacji, w której dyspozycji jest rozjazd, celem odnotowania
uszkodzeĔ w Dzienniku D831 oraz odnotowaü fakt tego zgłoszenia w prowadzonej
dokumentacji.
5. JeĪeli pracownik dokonujący oglĊdzin rozjazdów stwierdzi uszkodzenia lub nieprawidłowe
działanie rozjazdu i nie moĪe sam usunąü usterki, powinien natychmiast powiadomiü
o tym pracownika obsługującego posterunek. Pracownik powiadomiony o uszkodzeniu,
powinien zarządziü natychmiastową naprawĊ, uruchamiając wszystkie siły i Ğrodki bĊdące
w jego dyspozycji. JeĪeli nie ma moĪliwoĞci natychmiastowego usuniĊcia usterki lub
uszkodzenia mającego wpływ na bezpieczeĔstwo ruchu, naleĪy wprowadziü ograniczenie
prĊdkoĞci jazdy lub zamknąü rozjazd dla ruchu osłaniając go odpowiednimi sygnałami
i powiadomiü o tym obsługĊ posterunku.
§5
REJESTRACJA WYNIKÓW OGLĉDZIN ROZJAZDÓW
1. Wyniki przeprowadzonych oglĊdzin rozjazdów naleĪy rejestrowaü w Dzienniku D831. Dla
wszystkich posterunków technicznych obsługujących rozjazdy, Dzienniki D831 zakłada
naczelnik właĞciwej sekcji eksploatacji, po czym przekazuje je na posterunki techniczne,
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w których dyspozycji są rozjazdy. Dla kaĪdego posterunku technicznego obsługującego
rozjazdy, naleĪy prowadziü tylko jeden Dziennik D831.
2. Wyniki oglĊdzin rozjazdów na stacjach zamkniĊtych dla potrzeb technicznych, nie
obsadzonych, na ładowniach oraz na bocznicach szlakowych naleĪy wpisywaü do
Dziennika D831 na stacji, w której dyspozycji są te rozjazdy.
Gdyby taki sposób postĊpowania powodował trudnoĞci ze wzglĊdu na odległoĞü stacji,
naczelnik sekcji eksploatacji moĪe zarządziü, aby Dziennik D831 znajdował siĊ w miejscu
wyposaĪonym w telefon i połoĪonym w pobliĪu stacji zamkniĊtej (np. na posterunku
dróĪnika przejazdowego).
3. Pracownicy, do których obowiązków – w myĞl obowiązujących przepisów i instrukcji –
naleĪy kontrola stanu rozjazdów i prawidłowoĞci wykonywania oglĊdzin, w Dziennikach
D831 zapisują wyniki sprawdzenia i spostrzeĪenia oraz wydane polecenia w tym
zakresie.
§6
ZASADY PROWADZENIA DZIENNIKA D831
1. Wzór Dziennika D831 podano w załączniku Nr 1. Rubryki od 2 do 6 dotyczą zapisów
wyników oglĊdzin i przeglądów-badaĔ technicznych rozjazdów, rubryki od 7 do12 dotyczą
usuwania usterek (napraw rozjazdów).
2. Przed przekazaniem Dziennika D831 na posterunek techniczny, naczelnik sekcji
eksploatacji powinien sprawdziü numeracjĊ stron, przesznurowaü go i opieczĊtowaü oraz
potwierdziü te czynnoĞci własnorĊcznym podpisem.
Za naleĪyte prowadzenie Dziennika D831 na posterunku technicznym odpowiedzialni są
pracownicy obsługi tego posterunku.
3. Naczelnik sekcji eksploatacji zobowiązany jest do zaopatrzenia kaĪdego posterunku
w zapasowy egzemplarz Dziennika D831, zapisując datĊ jego załoĪenia i potwierdzając
to własnorĊcznym podpisem.
4. Do zabrania Dziennika D831 z posterunku, upowaĪniony jest tylko naczelnik sekcji
eksploatacji lub osoba przez niego wskazana w przypadku:
1) polecenia dyrektora Zakładu Linii Kolejowych,
2) Īądania przewodniczącego komisji powypadkowej.
Zabierający Dziennik D831, powinien odnotowaü bezpoĞrednio pod ostatnim zapisem
datĊ, godzinĊ i przyczynĊ zabrania dziennika oraz przepisaü do zapasowego dziennika
nieusuniĊte usterki stwierdzone podczas ostatnich oglĊdzin lub badaĔ technicznych,
potwierdzając to własnorĊcznym podpisem.
Zapis ten potwierdza pracownik obsługi posterunku technicznego.
5. Zapasowy Dziennik D831 moĪe byü uĪyty tylko w przypadku wymienionym w ust.4 oraz
w przypadku zapisania poprzedniego dziennika.
6. Pracownicy kontroli i nadzoru fakt przeprowadzenia czynnoĞci kontrolnych odnotowują
przez całą szerokoĞü lewej strony Dziennika D831.
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7. W razie wymiany istniejącego lub ułoĪenia nowego rozjazdu, naleĪy w Dzienniku D831
zamieĞciü adnotacjĊ o dokonanej wymianie oraz o prawidłowym działaniu nowego
rozjazdu.
8. Pracownik obsługi posterunku, wyznaczony regulaminem technicznym do wykonywania
oglĊdzin rozjazdów, po sprawdzeniu ich stanu według postanowieĔ § 3 ust. 3,zgłasza
telefonicznie dyĪurnemu ruchu o dokonaniu oglĊdzin i zawiadamia go jednoczeĞnie
o wszystkich zauwaĪonych brakach, usterkach lub uszkodzeniach
1) jeĪeli stan rozjazdu moĪe zagraĪaü bezpieczeĔstwu ruchu, pracownik ten osłania
miejsce niebezpieczne sygnałami zgodnie z Instrukcją Ie-1 (E1), po czym w Dzienniku
D831 na odpowiednim posterunku zapisuje stwierdzone braki lub usterki i fakt
osygnalizowania miejsca niebezpiecznego,
2) w przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowoĞci lub usterek, pracownik ten dokonuje
wzdłuĪ rubryk 2-5 zapisu: „Dokonałem oglĊdzin rozjazdów. Stan rozjazdów
w porządku”. JeĪeli usterki w rozjazdach stwierdzone podczas ostatnich badaĔ
technicznych nie zostały usuniĊte w terminach okreĞlonych przez komisjĊ, naleĪy
zapisaü ”Dokonałem oglĊdzin rozjazdów. Stan rozjazdów w porządku z wyjątkiem
usterek w rozjazdach nr.... po badaniach technicznych w dniu...” ,
3) w przypadkach opisanych w pkt.1 i 2, w rubryce 6 Dziennika D831 pracownik składa
własnorĊczny podpis i podkreĞla zapis przez całą szerokoĞü wszystkich rubryk dla
oddzielenia go od nastĊpnego zapisu,
4) jeĪeli oglĊdziny rozjazdów wykonuje pracownik specjalnie wyznaczony do tych
czynnoĞci, to wniesiony przez niego zapis do Dziennika D831 przyjmuje do
wiadomoĞci pracownik obsługujący posterunek, potwierdzając to własnorĊcznym
podpisem.
9. Pracownik wykonujący oglĊdziny rozjazdów podczas obchodu torów, wpisuje wyniki
oglĊdzin do Dziennika D831 prowadzonego na właĞciwym posterunku,
1) jeĪeli w przypadku omówionym w § 5 ust.2, Dziennik D831 jest prowadzony na innym
posterunku połoĪonym w rejonie obchodu, pracownik wykonujący obchód zapisuje
wyniki oglĊdzin rozjazdów w tym dzienniku, a treĞü zapisu zgłasza pracownikowi
obsługującemu wyznaczony posterunek techniczny,
2) w przypadku, gdy stan rozjazdu moĪe zagraĪaü bezpieczeĔstwu ruchu, tok
postĊpowania oraz sposób dokonywania zapisów, powinien byü zgodny
z postanowieniami ust. 8 pkt 1.
10. Pracownik obsługujący posterunek, obejmując dyĪur w porze dziennej, powinien
zapoznaü siĊ ze stanem rozjazdów na podstawie własnych oglĊdzin tych rozjazdów, które
sam obsługuje oraz na podstawie poprzednich zapisów w Dzienniku D831.
Wyniki sprawdzenia stanu rozjazdów pracownik obsługujący posterunek odnotowuje
w Dzienniku D831 w sposób podany w ust.8 i podkreĞla zapis przez całą szerokoĞü
dziennika potwierdzając to własnorĊcznym podpisem.
11. Gdy w ciągu doby (24 godzin) oglĊdziny rozjazdów w oznaczonym czasie były juĪ
dokonane, pracownik obsługi posterunku obejmujący dyĪur powinien zapoznaü siĊ
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z treĞcią zapisu wniesionego przez poprzednika, przyjąü ten zapis do wiadomoĞci i fakt
ten potwierdziü własnorĊcznym podpisem w rubryce 6.
12. Meldunki otrzymane od innych pracowników dokonujących oglĊdzin, pracownik obsługi
posterunku zapisuje w Dzienniku D831.
13. W przypadku stwierdzenia lub otrzymania w czasie dyĪuru zawiadomienia o uszkodzeniu
lub nieprawidłowym działaniu rozjazdu, pracownik obsługi posterunku powinien:
1) powiadomiü niezwłocznie o uszkodzeniu lub nieprawidłowym działaniu rozjazdu
naczelnika sekcji eksploatacji , odnotowując ten fakt w rubryce 5 Dziennika D831
i stosując siĊ do odpowiednich postanowieĔ przepisów prowadzenia ruchu w zakresie
zabezpieczenia uszkodzonego rozjazdu i warunków ewentualnego dopuszczenia
ruchu pociągów przed jego naprawą,
2) upewniü siĊ, czy nie ma potrzeby zabezpieczenia (osłoniĊcia) sygnałami miejsca,
w którym usterka została stwierdzona, jeĪeli tak, to czy zostało to wykonane.
14. JeĪeli pracownik obsługi posterunku, obejmując dyĪur stwierdzi, Īe wpisane uprzednio do
Dziennika D831 usterki nie zostały usuniĊte, powinien powtórzyü zapis o nieusuniĊtych
usterkach i powiadomiü o tym oraz o wynikających z tego konsekwencjach
w prowadzeniu ruchu pociągów bezpoĞredniego zwierzchnika .
§7
BADANIA TECHNICZNE ROZJAZDÓW
1. Wszystkie rozjazdy, skrzyĪowania torów w jednym poziomie, wyrzutnie płóz
hamulcowych, krzyĪownice torów przy obrotnicach oraz przyrządy wyrównawcze
podlegają badaniom technicznym zgodnie z postanowieniami niniejszej instrukcji
i obejmują:
1) sprawdzenie stanu technicznego wszystkich czĊĞci konstrukcyjnych,
2) sprawdzenie układu geometrycznego rozjazdów i skrzyĪowaĔ,
3) sprawdzenie działania i ocenĊ stanu utrzymania,
4) pomiary szerokoĞci toru, przechyłki, Īłobków oraz innych parametrów wskazanych
w arkuszach badania technicznego rozjazdów.
2. Podczas badania ogólnego stanu rozjazdu naleĪy:
1) wykonaü czynnoĞci naleĪące do oglĊdzin rozjazdu, wymienione w § 3 ust. 2 pkt.1 do 14,
2) dokonaü sprawdzenia właĞciwego połoĪenia rozjazdu w planie w stosunku do osi toru
i sąsiednich rozjazdów oraz w profilu. Sprawdzenie to wykonuje siĊ w terminach
okreĞlonych w § 8 ust. 9,
3) dokonaü dokładnych pomiarów szerokoĞci torów i szerokoĞci Īłobków oraz przechyłki
toru w miejscach podanych w arkuszach badania technicznego (metrykach)
rozjazdów, a stwierdzone przekroczenie wartoĞci dopuszczalnych naleĪy odnotowaü
w Dzienniku D831 oraz arkuszach badania technicznego rozjazdów jako usterki
wymagające usuniĊcia. Przy pomiarach przechyłki naleĪy analizowaü, czy nie
nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej wichrowatoĞci toru,
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4) dokonaü pomiaru oporów przestawiania lub sporządziü wykresy oporów przestawiania
iglic i ruchomego dzioba krzyĪownicy dla rozjazdów z wieloma zamkniĊciami
nastawczymi,
5) sprawdziü iloĞü i stan przytwierdzeĔ czĊĞci stalowych rozjazdu do podrozjazdnic oraz
pozostałych połączeĔ,
6) sprawdziü i pomierzyü pełzanie rozjazdu lub jego czĊĞci,
7) w rozjazdach z izolowanymi złączami i odcinkami zwrotnicowymi połoĪonych na
liniach zelektryfikowanych, naleĪy sprawdziü stan złączy izolowanych oraz stan
przymocowania łączników szynowych w sieci powrotnej i innych elementów
elektrycznych obwodów torowych według zasad podanych w załączniku Nr 14,
w czasie badaĔ technicznych rozjazdów wykonywanych w okresie od 15 paĨdziernika
do 15 kwietnia, naleĪy sprawdziü stan urządzeĔ grzewczych w rozjazdach oraz stan
instalacji zasilającej (sprawdzenie naleĪy przeprowadzaü wg odrĊbnych wytycznych).
8) w przypadku zastosowania w rozjeĨdzie, skrzyĪowaniu lub przyrządzie
wyrównawczym za zgodą PKP PLK S.A. urządzeĔ i elementów prototypowych
dopuszczonych do stosowania, a nie wyszczególnionych w załącznikach niniejszej
instrukcji, przy badaniach technicznych rozjazdów, skrzyĪowaĔ lub przyrządów
wyrównawczych naleĪy stosowaü siĊ do instrukcji eksploatacyjnych producenta
w/w urządzeĔ i elementów lub specjalnych wytycznych wydanych przez upowaĪnioną
jednostkĊ PKP PLK S.A.
3. Podczas badania stanu zwrotnic naleĪy sprawdzaü:
1) czy iglice nie są pĊkniĊte, wyszczerbione, zwichrowane, skrzywione lub uszkodzone
w inny sposób oraz czy powierzchnie toczne iglic i opornic leĪą w jednym poziomie,
2) czy zuĪycie iglic i opornic nie przekracza zuĪycia dopuszczalnego okreĞlonego
w załączniku Nr 5,
3) przyleganie iglic do opornic – czy luz miĊdzy iglicą a opornicą w ostrzu iglicy nie
przekracza 1,0 mm,
4) przyleganie iglic do opórek iglicowych – czy luz miĊdzy iglicą a opórkami iglicowymi
nie przekracza 2 mm,
5) przyleganie iglic do płyt Ğlizgowych – luz miĊdzy stopką iglicy a powierzchnią Ğlizgową
płyty nie moĪe przekraczaü 2 mm, na nie wiĊcej niĪ 50% płyt Ğlizgowych półzwrotnicy,
6) stan osad czopowych i zamocowania w nich iglic, przyspawania podkładek i łoĪysk
w płytach. W przypadku wystąpienia wątpliwoĞci, co do właĞciwego zamocowania
iglicy w osadzie czopowej, naleĪy zarządziü zdemontowanie iglicy celem dokładnego
sprawdzenia osady,
7) stan zamocowania zabezpieczenia przeciwpełznego iglic sprĊĪystych, wielkoĞü
odchylenia od połoĪenia Ğrodkowego czopa przeciwpełznego oraz stan zgrzewu iglicy
z szyną łączącą,
8) czy zwrotnice nie wykazują nadmiernych oporów przy przestawianiu (zgodnie
z Załącznikiem Nr 4), jeĪeli tak- naleĪy dokonaü pomiaru tych oporów,
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9) czy iglice nie mają ruchów w kierunku pionowym w osadach czopowych i na płytach
Ğlizgowych,
10)czy wielkoĞü przesuwu poprzecznego ostrzy iglic w obu ich połoĪeniach jest
jednakowa i czy mieĞci siĊ w granicach dopuszczalnych tolerancji,
11)czy odległoĞü iglicy odsuniĊtej od opornicy (w miejscu przejĞcia od pełnego profilu
iglicowego do czĊĞci obrobionej struganiem) nie jest mniejsza od 58 mim,
12) czy pasy usztywniające opornice w rozjazdach bez zamkniĊü nastawczych nie są
popĊkane,
13)czy napĊdy zwrotnicowe i kontrolery prawidłowo wykrywają ustalone wielkoĞci
odlegania.
4. Podczas badania zamkniĊü nastawczych naleĪy sprawdzaü:
1) prawidłowoĞü przylegania haka do opórki w zamkniĊciach hakowych i głowicy klamry
do opórki zamkniĊcia (prowadnicy) w zamkniĊciach suwakowych (luz nie powinien byü
wiĊkszy niĪ 3 mm),
2) czy stopka haka w połoĪeniu zamkniĊtym (w zamkniĊciach hakowych) nie wystaje
poza krawĊdĨ opórki wiĊcej niĪ 5 mm i obejmuje opórkĊ na długoĞci nie mniejszej niĪ
60 mm ,
3) wielkoĞü dróg oporowych w zamkniĊciach suwakowych,
4) czy w zamkniĊciach hakowych sworznie łączące hak z iglicą i Ğciągiem iglicowym,
a w zamkniĊciach suwakowych – sworznie łączące klamrĊ z iglicą – w rozjazdach
leĪących w torach głównych i szlakowych są zanitowane, a w torach pozostałych
zabezpieczone zawleczkami oraz czy wszystkie sworznie bezpieczeĔstwa są
zanitowane i czy nie wystĊpują nadmierne luzy w połączeniach sworzniowych,
5) czy odległoĞü iglicy odsuniĊtej od opornicy przy pierwszym zamkniĊciu jest jednakowa
po obu stronach zwrotnicy i jest zachowana jej przepisowa wielkoĞü (140, 150 lub 160
mm w zaleĪnoĞci od rodzaju zamkniĊcia) zgodnie z załącznikiem Nr 4,
6) czy styki przediglicowe leĪą na jednej prostej prostopadłej do osi toru, a odległoĞci
początku iglic od styku przediglicowego są zgodne z załącznikiem Nr 4,
7) czy długoĞci Ğciągów iglicowych, drąĪków suwakowych i prĊtów nastawczych są
prawidłowe (zgodne z wymiarami podanymi w załączniku Nr 4),
8) stan połączeĔ izolowanych drąĪków suwakowych,
9) stan przytwierdzenia opórek i prowadnic zamkniĊü zwrotnicowych,
10)stan współdziałania zamkniĊü zwrotnicowych i zwrotnic z urządzeniami sterowania
ruchem kolejowym (srk),
11)działanie sprzĊĪeĔ zamkniĊü nastawczych,
12)w okresie od 15 paĨdziernika do 15 kwietnia naleĪy sprawdziü stan urządzeĔ
grzewczych zamkniĊü nastawczych instalacji zasilającej (badania naleĪy
przeprowadzaü wg odrĊbnych wytycznych),
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13)stan i prawidłowoĞü działania urządzeĔ stabilizujących połoĪenie iglic oraz zamkniĊü
zwrotnicowych w rozjazdach, w których te urządzenia wystĊpują (zasady działania,
sprawdzania, badania i utrzymania tych urządzeĔ podaje załącznik Nr 4).
5. Podczas badania stanu krzyĪownic naleĪy sprawdzaü i mierzyü:
1) stan dziobów i szyn skrzydłowych oraz wielkoĞü ich zuĪycia w miejscach
charakterystycznych (początek dzioba oraz w miejscach załomu profilu podłuĪnego).
Pomiar zuĪycia krzyĪownicy wykonuje siĊ za pomocą liniału i suwmiarki
z głĊbokoĞciomierzem lub klina pomiarowego.
Pomiary powinny byü wykonywane takĪe w miejscach widocznego najwiĊkszego
zuĪycia krzyĪownicy, a wielkoĞü zuĪycia nie powinna przekraczaü wartoĞci
dopuszczalnych podanych w załączniku Nr 5,
2) stan wkładek i Ğrub w krzyĪownicy,
3) stan i wielkoĞü zuĪycia kierownicy,
4) stan wkładek i Ğrub w kierownicach mocowanych do szyn oraz stan mocowaĔ
kierownic do koziołków i płyt Īebrowych,
5) szerokoĞü toru w krzyĪownicy na obu kierunkach jazdy,
6) szerokoĞü i głĊbokoĞü Īłobków w krzyĪownicy i przy kierownicach oraz wielkoĞü
spływów metalu w dziobie i szynach skrzydłowych,
7) prawidłowe połoĪenie na podkładkach, stan przytwierdzenia krzyĪownicy i kierownic
do podrozjazdnic i podkładek oraz stan przekładek,
8) prostoliniowoĞü wzajemnego połoĪenia krawĊdzi tocznych dzioba i szyn skrzydłowych
wg załącznika Nr 3,
9) stan mechanizmu i umocowania napĊdów ruchomych dziobów krzyĪownic. Stan
dolegania dzioba do szyn skrzydłowych, do opórek i płyt Ğlizgowych. Czy ruchomy
dziób krzyĪownicy nie wykazuje nadmiernych oporów przy przestawianiu, jeĪeli tak –
naleĪy dokonaü pomiaru tych oporów. W zakresie szczegółowych wymagaĔ
odnoszących siĊ do krzyĪownic z ruchomymi dziobami naleĪy stosowaü siĊ ĞciĞle do
instrukcji eksploatacyjnej producenta lub specjalnych wytycznych wydanych przez
upowaĪnioną jednostkĊ PKP PLK S.A.
6. Podczas badania szyn łączących w rozjazdach oraz wstawek miĊdzyrozjazdowych naleĪy
sprawdzaü i mierzyü:
1) przechyłkĊ i szerokoĞü toru. W przypadku rozjazdu, miejsce pomiaru okreĞla arkusz
badania technicznego,
2) stan szyn (w tym pomiar zuĪycia), łubków i Ğrub łubkowych lub połączeĔ spawanych,
3) stan przytwierdzenia szyn do podkładów i podrozjazdnic,
4) stan podbicia podkładów i podrozjazdnic,
7. Podczas badania wyrzutni płóz hamulcowych na górkach rozrządowych naleĪy
sprawdzaü i mierzyü:
1) szerokoĞü toru,
2) stan i zuĪycie szyn i dziobów,
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3) szerokoĞü Īłobków w kierownicach i wyrzutniach,
4) stan podkładów i ich podbicia,
5) przymocowanie szyn do podkładów i stan złączek,
6) odwodnienie wyrzutni,
7) stopieĔ pełzania szyn,
8) stan blaszanych chwytaczy wyrzuconych płóz,
9) stan czystoĞci i smarowania wyrzutni.
8. Pomiaru szerokoĞci torów i Īłobków w krzyĪownicy naleĪy dokonywaü w miejscach
podanych w arkuszu badania technicznego rozjazdu. Szczegółowe wymiary dla róĪnych
rodzajów i typów krzyĪownic podano w załącznikach Nr 2 i 3.
9. Dla rozjazdów leĪących w torach o szerokoĞci 1520 mm, oprócz postanowieĔ zawartych
w niniejszym paragrafie, obowiązują postanowienia zawarte w załączniku Nr 9.
10. Badanie przyrządów wyrównawczych obejmuje:
1) sprawdzenie stanu i połoĪenia wszystkich czĊĞci składowych ze szczególnym
zwróceniem uwagi na prawidłowe przyleganie iglicy do opornicy, a głównie ostrza
iglicy,
2) sprawdzenie prawidłowoĞci podbicia podkładów, właĞciwego
i przymocowania mostownic do konstrukcji obiektu inĪynieryjnego,

ich

połoĪenia

3) sprawdzenie, czy płyty Ğlizgowe i powierzchnie stykowe pomiĊdzy iglicami
i opornicami są właĞciwie nasmarowane,
4) dokonanie pomiarów temperatury i wymiaru ustalającego „a” zgodnie z postanowieniami
załącznika Nr 10.
§8
ZASADY I TERMINY BADAē TECHNICZNYCH ROZJAZDÓW
1.
2.

3.

(1)

Toromistrz obowiązany jest wykonaü badania techniczne rozjazdów, wyrzutni płóz
hamulcowych i szyn w hamulcach torowych z czĊstotliwoĞcią okreĞloną w Załączniku 15.

(1)

Komisyjne badanie techniczne rozjazdów, wyrzutni płóz hamulcowych, szyn
w hamulcach torowych i rozjazdach połoĪonych w torach na stacjach rozrządowych
i manewrowych naleĪy wykonywaü z czĊstotliwoĞcią i zasadami okreĞlonymi
w Załączniku 15.
(1)

Komisji przewodniczy inspektor diagnosta ds. nawierzchni i podtorza albo naczelnik
sekcji eksploatacji lub zawiadowca ds. drogowo-budowlanych, zgodnie z zasadami
okreĞlonymi w Załączniku 15.
(1)
4.
Kontrolerzy danej specjalnoĞci, co najmniej raz w roku sprawdzają realizacjĊ oglĊdzin
i badaĔ technicznych rozjazdów oraz terminowoĞü usuwanych usterek.
5.

(1)

W ramach komisyjnego badania technicznego rozjazdów, naleĪy wykonywaü równieĪ
badania techniczne złączy izolowanych oraz wstawek miĊdzyrozjazdowych.
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6. Badania techniczne przyrządów wyrównawczych naleĪy wykonywaü w terminach
przewidzianych dla badaĔ technicznych rozjazdów zgodnie z postanowieniami załącznika 10.
7.

(1)

W zaleĪnoĞci od stanu nawierzchni kolejowej i obciąĪenia przewozami dyrektor zakładu
linii kolejowych na wniosek głównego inĪyniera ds. nawierzchni i podtorza oraz naczelnika
sekcji eksploatacji, moĪe zwiĊkszyü czĊstotliwoĞü badaĔ technicznych.

8. Wyniki badaĔ technicznych oraz zapisy organów kontrolnych naleĪy rejestrowaü zgodnie
z postanowieniami § 9 niniejszej Instrukcji.
9. Sprawdzenia układu geometrycznego rozjazdów (właĞciwego połoĪenia w planie i profilu)
oraz prawidłowego rozmieszczenia podrozjazdnic, naleĪy dokonywaü:
1) (1) w okresie wiosennym kaĪdego roku kalendarzowego, podczas badaĔ technicznych
rozjazdów, w których przewodniczy inspektor diagnosta ds. nawierzchni i podtorza,
2) kaĪdorazowo po wymianie lub po ciągłym podbiciu rozjazdu,
Sprawdzenia naleĪy dokonaü na podstawie dokumentacji lub rysunku rozjazdu,
posługując siĊ odpowiednimi przyrządami pomiarowymi.
10. Pomiary szerokoĞci toru, przechyłki i szerokoĞci Īłobków w rozjazdach, badania sił
nastawczych i sił trzymania napĊdów elektrycznych oraz sprawdzenie układu
geometrycznego wymagane przy badaniach technicznych, z uwagi na duĪą
pracochłonnoĞü, mogą byü wykonywane przez pracowników wyznaczonych przez
przewodniczącego komisji, bezpoĞrednio przed badaniami technicznymi. Wyniki
pomiarów powinny byü przedstawione członkom komisji i wpisane do arkuszy badania
rozjazdów. Pracownicy wykonujący pomiary przyjmują na siebie pełną odpowiedzialnoĞü
za prawidłowoĞü i wiarygodnoĞü wykonanych pomiarów.
§9
REJESTRACJA WYNIKÓW BADAē TECHNICZNYCH ROZJAZDÓW
1. Wyniki badaĔ technicznych rozjazdów rejestruje siĊ w Dzienniku oglĊdzin rozjazdów
D831 i arkuszach badania technicznego rozjazdów.
2. Toromistrz, który dokonuje badania technicznego rozjazdów (§8 ust. 1) zapisuje wyniki
badaĔ w dzienniku oglĊdzin rozjazdów, znajdujących siĊ na właĞciwych posterunkach
technicznych. Pomiaru szerokoĞci torów naleĪy dokonywaü w miejscach wskazanych
w arkuszach badania technicznego rozjazdu, a w dzienniku oglĊdzin rozjazdów
zapisywaü tylko wymiary szerokoĞci przekraczające dopuszczalne odchylenia.
3.

4.

(1)

Wyniki komisyjnego badania technicznego rozjazdów (§ 8 ust. 2) zapisuje siĊ
w dzienniku oglĊdzin rozjazdów znajdujących siĊ na właĞciwych posterunkach oraz
w arkuszach badania technicznego rozjazdów. W Dzienniku D831 zapisuje siĊ wówczas
usterki ogólne, z powołaniem siĊ na zapisy szczegółowe w arkuszach badania
technicznego rozjazdów. Zapisy w Dzienniku D831 członkowie komisji potwierdzają
własnorĊcznym podpisem. Wyniki badania technicznego (przeglądu) wstawek
miĊdzyrozjazdowych rejestruje siĊ w KsiąĪce kontroli stanu toru D972.
(1)

KsiąĪkĊ badania technicznego rozjazdów D830, arkusze badania technicznego
rozjazdów i KsiąĪkĊ kontroli stanu toru D972 wstawek miĊdzyrozjazdowych zakłada
naczelnik właĞciwej sekcji eksploatacji.
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5.

(1)

Wzór KsiąĪki D830 i arkuszy badania technicznego rozjazdów podano w załączniku
Nr 2. Składowymi czĊĞciami KsiąĪki D830 są: tablice wymiarów właĞciwych
i dopuszczalnych odchyleĔ w rozjazdach, arkusz wpisu dla organów kontrolnych oraz
arkusze badania technicznego rozjazdów. Wzór KsiąĪki kontroli stanu toru D972,
przechowywanie oraz sposób rejestracji wyników pomiarów i badaĔ technicznych
wstawek miĊdzyrozjazdowych okreĞlono w „Instrukcji o dokonywaniu pomiarów, badaĔ
i oceny stanu torów Id-14 (D-75).
6. Dla kaĪdego rozjazdu powinien byü prowadzony oddzielny arkusz badania technicznego,
do którego naleĪy wpisywaü wyniki dokonanych pomiarów oraz informacje dotyczące
stanu rozjazdu (stwierdzone braki, potrzeby czĊĞci do wymiany, wymagany termin
wymiany lub naprawy rozjazdu lub jego czĊĞci oraz data usuniĊcia usterki - wykonanej
naprawy),
1) w przypadku wymiany lub ułoĪenia nowego rozjazdu, naleĪy załoĪyü nowy arkusz
badania technicznego rozjazdu,
2) arkusze badania technicznego dla rozjazdów (skrzyĪowaĔ torów) leĪących w torach
głównych zasadniczo powinny byü barwy Īółtej, dla rozjazdów w torach pozostałych–
barwy szarej lub białej,
3) wymiary przekraczające dopuszczalne odchyłki od wymiarów zasadniczych naleĪy
podkreĞlaü kolorem czerwonym,
4) usterki zagraĪające bezpieczeĔstwu ruchu pociągów stwierdzone podczas przeglądubadania technicznego powinny byü usuniĊte w trybie natychmiastowym, inne usterki
powinny byü usuniĊte w terminach okreĞlonych przez komisjĊ,
5) odnotowane wyniki badaĔ technicznych rozjazdów powinny byü podpisane przez
pracowników wykonujących pomiary,
6) usuniĊcie usterek powinno byü odnotowane przez toromistrza w rubr. 4 i 5 arkusza
badania technicznego rozjazdów i sprawdzone przez naczelnika sekcji eksploatacji.
7) pracownicy, do których obowiązków naleĪy kontrola właĞciwego przeprowadzania
badaĔ technicznych, zapisują wyniki kontroli (spostrzeĪenia, wydane zarządzenia)
w arkuszu kontrolnym dla organów nadzorczych (ksiąĪka D830),
8) stwierdzenie koniecznoĞci wymiany rozjazdu lub jego czĊĞci naleĪy zapisaü w arkuszu
badania technicznego rozjazdu z zaznaczeniem, w jakim terminie naleĪy rozjazd
(czĊĞü rozjazdu) wymieniü.
7. Naczelnik sekcji eksploatacji obowiązany jest zaopatrzyü kaĪdy posterunek techniczny
w zapasowe arkusze badania technicznego rozjazdów .
8. Do zabrania z posterunku arkuszy badania technicznego rozjazdów upowaĪnieni są:
1) pracownicy przeprowadzający badania techniczne (lub kontrolĊ badaĔ),
2) naczelnik sekcji eksploatacji lub osoba przez niego upowaĪniona w przypadku:
a) polecenia dyrektora Zakładu Linii Kolejowych,
b) Īądania przewodniczącego komisji powypadkowej.
Osoby zabierające arkusze, powinny odnotowaü bezpoĞrednio pod ostatnim zapisem
datĊ, godzinĊ i przyczynĊ ich zabrania oraz przepisaü do zapasowych arkuszy wyniki
ostatnich badaĔ, potwierdzając to własnorĊcznym podpisem.
17
stan na dzieĔ 5 maja 2011 r.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

9. Zapasowe arkusze moĪna uĪyü tylko w przypadku wymienionym w ust.8 oraz
w przypadku zapisania poprzednich.
10. Starą ksiąĪkĊ D830, dzienniki D 831 oraz arkusze badania technicznego rozjazdów
naleĪy przechowywaü przez 5 lat. ZuĪyte i wycofane ksiąĪki badania technicznego
rozjazdów, dzienniki D831 oraz arkusze badania technicznego rozjazdów przechowuje
pod zamkniĊciem naczelnik sekcji eksploatacji.
§ 10
ZAKRES KONSERWACJI I REMONTÓW ROZJAZDÓW
1. Do podstawowego zakresu robót konserwacyjnych w rozjazdach naleĪy:
1) usuwanie zanieczyszczeĔ i starego smaru,
2) smarowanie czĊĞci trących rozjazdu,
3) dokrĊcanie Ğrub i wkrĊtów,
4) wymiana uszkodzonych lub uzupełnianie brakujących Ğrub, wkrĊtów oraz uchwytów
mocujących elementy instalacji grzewczej rozjazdu,
5) regulacja zamkniĊü nastawczych i sprzĊĪeĔ zamkniĊü nastawczych oraz urządzeĔ
stabilizujących iglice,
6) podbijanie pojedynczych podrozjazdnic,
7) niszczenie i usuwanie roĞlinnoĞci i chwastów,
8) uzupełnianie podsypki.
2. Oczyszczanie rozjazdów ze Ğniegu i lodu powinno byü wykonywane według zasad
okreĞlonych w regulaminie akcji zimowej oraz zgodnie z „Instrukcją o zapewnieniu
sprawnoĞci kolei w zimie” Id-11 (D-17).
3. Roboty związane z utrzymaniem rozjazdów, których nie zalicza siĊ do konserwacji są
remontami.
§ 11
ZASADY WYKONYWANIA NAPRAWY ROZJAZDÓW
1. Podczas wykonywania robót naprawczych w rozjazdach naleĪy przestrzegaü ĞciĞle
postanowieĔ obowiązujących przepisów, aby zapewniü:
1) zachowanie bezpieczeĔstwa ruchu pociągów,
2) właĞciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót,
3) przestrzeganie przepisów bezpieczeĔstwa i higieny pracy,
a takĪe poprawne wykonywanie prac pod wzglĊdem technicznym i technologicznym.
2. KaĪdorazowo przed przystąpieniem do robót naprawczych w rozjeĨdzie, kierownik robót
zobowiązany jest do dokonania zapisu w Dzienniku D831 znajdującym siĊ na posterunku
o gotowoĞci przystąpienia do robót.
W zapisie tym odnotowuje numer rozjazdu, datĊ i godzinĊ gotowoĞci przystąpienia do
naprawy. Zapis ten potwierdza pracownik obsługi posterunku własnorĊcznym podpisem.
JeĪeli zapisu takiego kierownik robót nie moĪe dokonaü osobiĞcie ze wzglĊdu na znaczną
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odległoĞü i terminowoĞü naprawy, obowiązany jest przed rozpoczĊciem prac zawiadomiü
o tym pracownika obsługi posterunku, który wpisuje ten fakt do Dziennika D831.
3. Po dokonaniu zapisu w sposób podany w ust.2 i po zgłoszeniu przez kierownika robót
faktu osłoniĊcia miejsca robót sygnałami, pracownik obsługi posterunku stosownie do
wystąpienia kierownika robót,jeĪeli zakres prac tego wymaga dokonuje zamkniĊü toru dla
ruchu, bądĨ ogranicza prĊdkoĞü jazdy pociągów, a nastĊpnie udziela zezwolenia na
przystąpienie do robót.
4. Zabrania siĊ przystĊpowania do robót przed naleĪytym zabezpieczeniem i osłoniĊciem
miejsca robót sygnałami zgodnie z Instrukcją Ie-1(E1) i z wymogami zawartymi
w Warunkach technicznych Id-1(D-1) oraz przed uzyskaniem zezwolenia pracownika
wymienionego w ust.3.
5. CzĊĞci rozjazdowe współpracujące z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym
powinny byü wymieniane lub naprawiane przy udziale uprawnionych pracowników do
spraw automatyki.
6. CzĊĞci rozjazdowe, do których zamocowane są elementy elektrycznego ogrzewania
powinny byü wymieniane lub naprawiane przy udziale uprawnionych pracowników do
spraw energetyki.
§ 12
ZAPISY O DOKONANIU NAPRAWY ROZJAZDÓW
1. Po zakoĔczeniu naprawy, kierownik robót odnotowuje w Dzienniku D831 fakt
zakoĔczenia naprawy wpisując zakres wykonanych prac oraz datĊ i godzinĊ ich
zakoĔczenia, potwierdzając to własnorĊcznym podpisem.
Zapis ten potwierdza pracownik obsługi posterunku, na terenie którego dokonano
naprawy, przyjmując tym samym do wiadomoĞci wykonanie naprawy.
JeĪeli usterka odnotowana była w arkuszu badania technicznego rozjazdu, oprócz zapisu
w Dzienniku D831, zakoĔczenie naprawy naleĪy odnotowaü równieĪ w tym arkuszu.
Zapisu tego dokonuje upowaĪniony pracownik sekcji eksploatacji.
2. Przed dokonaniem zapisu w Dzienniku D831 o wykonanej naprawie rozjazdu i jego
przydatnoĞci do eksploatacji, kierownik robót zobowiązany jest do osobistego
sprawdzenia prawidłowoĞci działania naprawionego rozjazdu.
3. Uprawnieni pracownicy do spraw automatyki odnotowują dokonaną naprawĊ urządzeĔ
współpracujących z rozjazdem w ksiąĪce kontroli urządzeĔ sterowania ruchem E1758
i w Dzienniku D831, jeĞli usterka tam została zapisana.
4. Podczas robót prowadzonych przy zamkniĊciach nastawczych, sprzĊĪeniach zamkniĊü
oraz przy urządzeniach oddziaływania pociągów, kierownik robót zobowiązany jest do
kaĪdorazowego dokonania zapisu w ksiąĪce E 1758 o rodzaju robót, wprowadzonych
obostrzeniach i terminie wykonania robót oraz ustaleĔ z uprawnionym pracownikiem
ds. automatyki trybu prowadzenia robót – np. który pracownik ds. automatyki bĊdzie
uczestniczył w robotach, sposobu komunikacji z posterunkiem ruchu, sposobu realizacji
ograniczeĔ, zakresu stosowanych obostrzeĔ itp.
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§ 13
POSTANOWIENIA KOēCOWE
1. Rozjazdy nie ujĊte w wykazach KsiąĪki D830 (załącznik nr 2) powinny byü badane
według zasad okreĞlonych w niniejszej Instrukcji z uwzglĊdnieniem właĞciwych wymiarów
oraz odchyleĔ ustalonych w dokumentacji technicznej rozjazdu.
2. Wyniki badania technicznego rozjazdów wymienionych w ust.1 powinny byü zapisane
w sporządzonych dodatkowych arkuszach.
3. OdstĊpstwa od postanowieĔ niniejszej instrukcji mogą byü udzielane w szczególnych
przypadkach przez Prezesa UrzĊdu Transportu Kolejowego na wniosek Zarządu Spółki
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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Załącznik 1

Oddział Regionalny………...........……….
Stacja...........................................................
OkrĊg nastawni............................................
Zakład Linii Kolejowych ............................
Sekcja Eksploatacji......................................

DZIENNIK
oglĊdzin rozjazdów, skrzyĪowaĔ torów w jednym poziomie
oraz wyrzutni płóz hamulcowych na górkach rozrządowych

ZałoĪono..........................................
ZakoĔczono……………...………..

Wzór D831
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data

2

1

3

godz. i min.

Czas oglĊdzin

Numery
rozjazdów

4

Stwierdzone braki lub rodzaj
uszkodzenia

5

Adnotacja o Īądaniu
naprawy, Nr, data
i godz. Īądania
oraz adresat do
którego je skierowano

6

Podpisy osób
kontrolujących

7

data

8

godz. i min.

Czas przybycia
pracowników do
naprawy

9

Wyszczególnienie usuniĊtego
uszkodzenia

10

data

11

godz. i min.

Czas dokonania
naprawy

12

Podpis stwierdzającego
wykonanie naprawy i
sprawdzającego wykonanie
naprawy

13

Uwagi

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
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Załącznik 2

Oddział Regionalny………...........……….
Stacja...........................................................
OkrĊg nastawni............................................
Zakład Linii Kolejowych ............................
Sekcja Eksploatacji......................................

KsiąĪka
badania technicznego rozjazdów, skrzyĪowaĔ torów
w jednym poziomie oraz wyrzutni płóz hamulcowych
na górkach rozrządowych

ZałoĪono..........................................
ZakoĔczono……………...………..

Wzór D830
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Tablica 7

31
stan na dzieĔ 5 maja 2011 r.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

32
stan na dzieĔ 5 maja 2011 r.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Arkusze badania technicznego rozjazdów
do załącznika 2 znajdują siĊ na koĔcu instrukcji
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Załącznik 3

WYMIARY KRZYĩOWNIC
KrzyĪownice zwyczajne
1) KrzyĪownice zwyczajne typu 8 i 6 starszej konstrukcji (rys. 1)

Rys.1
2) KrzyĪownice zwyczajne typu 8 nowszej konstrukcji (rys. 2, tablica 1)

Rys. 2
Tablica 1
wymiary Īłobków
l
i

Rozjazd

i'

i1

i1'

k

w milimetrach
8-190-1:7,5/1:7/1:6,6

470

44

44

50

50

65

8-190-1:9

530

44

44

44

44

56

8-1:10

600

44

44

44

44

56

8-300-1:9

350

44

44

44

44

65

8-500-1:12/1:10/1:9

450

44

44

44

44

65

8-500-1:14

575

44

44

44

44

56

według rysunku 2
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3) KrzyĪownice zwyczajne typu 8 o skosie 1:4,444 do podwójnych połączeĔ torów
równoległych (rys. 3) rozjazdami o skosie 1:9 przy odległoĞci miĊdzy osiami torów
4,50 m. stosowanie krzyĪownic zwyczajnych o szerokoĞci Īłobków 49 mm
w wymienionych połączeniach torów jest niedopuszczalne.

Rys. 3

4) KrzyĪownice zwyczajne typu S49 (rys. 2, tablica 2)

Tablica 2
wymiary Īłobków
l
Rozjazd

i

i'

i1

i1'

k

w milimetrach
S49-215-1:4,8
(symetryczne)

313,5*)

44

44

44

44

65

S49-190-1:7,5/1:6,6

320

45,5

44

57,5

50

65

S49-190-1:9

470

44

44

44

44

56

S49-300-1:9

420

44

44

44

44

65

S49-300-1:9,403

420

46,5

44

46,5

44

65

S49-500-1:12/1:9

540

44

44

44

44

65

S49-500-1:14

580

44

44

44

44

58

44

44

44

44

65

S49-1200-1:18,5

5) KrzyĪownice zwyczajne typu S49 z dziobnicą ze staliwa manganowego (rys. 4, tablica
3 i rys. 2, tabl. 3 - dla krzyĪownicy prod. dawnej NRD).
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Rys. 4
Tablica 3
wymiary Īłobków
l'

1"

Rozjazd

i

i'

i"

i1

i1'

i1"

k

w milimetrach
S49-190-1:9

150

320

46,5

44

44

46,5

44

44

56

S49-300-1:9 /
1:9,403

150

270

46,5

44

44

46,5

44

44

65

S49-190-1:9
prod. NRD

254

-

-

.43

43

-

43

-

56

S49-500-1:12

150

390

46,5

44

44

46,5

44

44

65

6) KrzyĪownice zwyczajne typu S42 (rys. 5)
l - dla skosu 1:9 -

767 mm

l - dla skosu 1:10 -

879 mm

l - dla skosu 6° -

811 mm

Rys. 5
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7) SzerokoĞci torów i Īłobków przy kierownicach (rys. 6). Wymiar 100-300 mm (odległoĞü
od gardzieli krzyĪownicy i od miejsca dzioba krzyĪownicy o szerokoĞci główki 40 mm
do załamania kierownicy) zaleĪy od typu rozjazdu. SzerokoĞü Īłobków przy
kierownicach wynosi 41 mm, z wyjątkiem kierownic łukowych rozjazdów typu S49
o promieniu 190 m i skosie 1:7,5 lub 1:6,6, w których to przypadkach szerokoĞü Īłobka
wynosi 47 mm z uwagi na poszerzenie w łuku, wynoszące 6 mm, oraz z wyjątkiem
kierownic prostych nowych rozjazdów typu UIC60 o promieniach 300, 500 i 1200 m,
w których to przypadkach szerokoĞü Īłobka wynosi 40 mm.

Rys. 6

8) KrzyĪownice zwyczajne typu S60 i UIC60-190-1:9 (wg rys. 2, tablica 4) z szyn
klockowych i z dziobem kutozgrzewanym
Tablica 4
wymiary Īłobków
l
Rozjazd

i

i'

i1

i1'

k

44

56

w milimetrach
S60-190-1:9

470

44

44

44

Pozostałe krzyĪownice zwyczajne typu S60 (rys. 4, tablica 5)
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Tablica 5

S60-190-1:9

150

320 46,5

wymiary Īłobków
i'
i"
i1
i1'
w milimetrach
44
44 46,5 44

S60-300-1:9

150

270 46,5

44

44

46,5

44

44

65

S60-300-1:9,403

150

270 46,5

44

44

46,5

44

44

65

S60-500-1:12/1:9

150

390 46,5

44

44

46,5

44

44

65

S60-1200-1:18,5

150

690 46,5

44

44

46,5

44

44

65

Rozjazd

l'

l"

i

i1"

k

Konstrukcja krzyĪownicy

44

56

z dziobem manganowym
szynowa z dziobem
manganowym lub
monoblokowa
szynowa z dziobem
manganowym
szynowa z dziobem
manganowym lub
monoblokowa
szynowa lub z dziobem
kutozgrzewanym
hartowanym

9) Pozostałe krzyĪownice zwyczajne nowych rozjazdów typu UIC60 (rys. 4, tablica 6).
Tablica 6
wymiary Īłobków
ł'

1"
i

Rozjazd

i'

i"

i1

i1'

i1"

k

Konstrukcja krzyĪownicy

w milimetrach
UIC60-300-1:9

150

270 46,5

44

44

46,5

44

44

65

z dziobem kutozgrzewanym

UIC60-300-1:9 (BWG) 100

320 48,5

44

44

48,5

44

44

65

z dziobem kuto-zgrzewanym
produkcji BWG Brandenburg

UIC60-300-1:9

279

141 48,5

44

44

48,5

44

44

60

z dziobem manganowym
nieutwardzonym

UIC60-300-1:9 (Voest279
Alpine)

141 51,0

44

44

51,0

44

44

60

z dziobem manganowym
utwardzonym (Voest-Alpine)

UIC60-500-1:12
(Voest-Alpine)

348 50,0

45

45

46,5

44

44

60*

z dziobem manganowym
utwardzonym (Voest-Alpine)

202

* W torze zwrotnym krzyĪownicy szerokoĞü wlotu wynosi 65 mm
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KrzyĪownice podwójne
10)KrzyĪownice podwójne typu S49 (rys. 7) do rozjazdów krzyĪowych z iglicami
czopowymi. OdległoĞü pomiĊdzy bocznymi powierzchniami kierownic prowadzących
zestawy kołowe mierzona w pobliĪu Ğrodkowych zagiĊü tych kierownic (prostopadle do
kierunku jazdy), powinna wynosiü 1353 mm. Odchylenia od tego wymiaru nie powinny
przekraczaü ±2 mm. Pomiar naleĪy wykonywaü w takiej odległoĞci od zagiĊü
Ğrodkowych kierownic, aby uniknąü wpływu zaokrąglenia kierownic w miejscu zagiĊcia
na wynik pomiaru.

Rys. 7
W razie stwierdzenia zbijania lub skrzywienia ostrzy dziobów naleĪy zbadaü (cienkim
drutem) prostolinijnoĞü krzyĪownic podwójnych, naciągając drut na stykach krzyĪownic
po krawĊdzi tocznej. W razie stwierdzenia braku tej prostolinijnoĞci naleĪy
krzyĪownice doprowadziü do stanu prawidłowego. Poza tym naleĪy badaü szerokoĞci
Īłobków pomiĊdzy szyną kolankową „1” a dziobem „2" (rys. 8). Przy ostrzu dzioba
szerokoĞü ta powinna wynosiü 42 mm w odległoĞci 108 mm i 41 mm w odległoĞci 480
mm. Wymiar 41 mm pomiĊdzy kierownicą a przedłuĪeniem krawĊdzi tocznej dzioba
i szyny kolankowej (wyznaczonej cienkim drutem) naleĪy sprawdzaü w odległoĞci 300
mm, licząc od zagiĊcia kierownicy.
11)KrzyĪownice podwójne do Rkp S49-190-1:9 ssd i Rkpd S49-190-1:9 ssd (rys. 8).

Rys. 8
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12)KrzyĪownice podwójne do rozjazdów krzyĪowych S60-190-1:9 ssd (rys. 9).

Rys. 9
13)KrzyĪownice podwójne typu S42 (rys. 10).

Rys. 10
NaleĪy badaü szerokoĞü Īłobka (45 mm) pomiĊdzy szyną kolankową „1" a dziobową
„2" na całej długoĞci rozpoczynając od ostrza dzioba (rys. 11). RównieĪ naleĪy badaü
prostolinijnoĞü wzajemnego połoĪenia krawĊdzi tocznych dziobów i szyn kolankowych,
posługując siĊ cienkim drutem lub liniałem stalowym długoĞci 1,5 - 2,0 m. Ponadto
naleĪy mierzyü odległoĞü pomiĊdzy krawĊdziami tocznymi obydwu szyn kolankowych
(w ich zagiĊciach), przeciwległych, która powinna wynosiü 1437 mm.
14)KrzyĪownice podwójne typu S42 nowszej konstrukcji (rys. 11). NaleĪy badaü
szerokoĞü Īłobka (45 mm) pomiĊdzy szyną kolankową „1" a dziobem „2" na całej
długoĞci.

Rys. 11
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15)SzerokoĞü Īłobków w gardzieli i w jej pobliĪu (na długoĞci 250 mm) pomiĊdzy
kierownicą „3" a linią łączącą punkt zagiĊcia szyny kolankowej z początkiem ostrza
dzioba powinna wynosiü 41 mm. OdległoĞü pomiĊdzy bocznymi powierzchniami
kierownic „3" prowadzącymi zestawy kołowe, mierzona w pobliĪu Ğrodkowych zagiĊü
tych kierownic (prostopadle do kierunku jazdy), powinna wynosiü 1353 mm.
Odchylenia od tego wymiaru nie powinny przekraczaü ±2 mm.
16)KrzyĪownice podwójne typu 8 i 6 (rys. 13). Pomiar szerokoĞci Īłobków naleĪy
wykonywaü i sprawdzaü zgodnie z rysunkiem 12.

Rys. 12

KrzyĪownice dwukrotne i trzykrotne typu S49
17)KrzyĪownice dwukrotne typu S49-300-1:9 (rys. 13)

Szczegół krzyĪownicy dwukrotnej S49-300-1:9 (rys. 13a)
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Rys. 13a
Szczegół krzyĪownicy dwukrotnej łukowej dla rozjazdów pojedynczych S49-300-1:9
(rys. 13b).

Rys. 13b
18)KrzyĪownice trzykrotne S49-300-1:9 (rys. 14)

Rys. 14
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Szczegół krzyĪownicy trzykrotnej dla rozjazdów krzyĪowych podwójnych S49-300-1:9
(rys. 14a)

Rys. 14a
Szczegół krzyĪownicy trzykrotnej łukowej dla rozjazdów krzyĪowych podwójnych
S49-300-1:9 (rys. 14b)

Rys. 14b
Uwaga: Na rysunkach 15 i 15a pokazano krzyĪownice stosowane w rozjazdach łukowych.
19)KrzyĪownice dwukrotne dla rozjazdów krzyĪowych pojedynczych podstawowych
i łukowych S49-500-1:9.(rys. 15)

Rys. 15
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Szczegół

krzyĪownicy

dwukrotnej

dla

rozjazdów

krzyĪowych

pojedynczych

podstawowych i łukowych S49-500-1:9 (rys. 15a)

Rys. 15a
20)KrzyĪownice trzykrotne S49-500-1:9 (rys. 16)

Rys. 16
Szczegół krzyĪownicy trzykrotnej S49-500-1:9 (rys. 16a)
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Rys. 16a

21)KrzyĪownice dwukrotne S49-190-1:6,6 (rys. 17)

Rys. 17
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22)KrzyĪownice trzykrotne 849-190-1.6,6 (rys. 18)

Rys. 18
Podanymi w niniejszym załączniku rysunkami naleĪy siĊ posługiwaü przy dokonywaniu
pomiarów rozjazdów i skrzyĪowaĔ torów (szerokoĞci torów, Īłobków itp.). Natomiast przy
sprawdzaniu układu geometrycznego rozjazdów (skrzyĪowaĔ torów) oraz rozmieszczenia
podrozjazdnic naleĪy posługiwaü siĊ rysunkami szczegółowymi.
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Załącznik 4
DZIAŁANIE l UTRZYMANIE ZAMKNIĉû NASTAWCZYCH
Zadaniem zamkniĊü nastawczych zwrotnicowych jest zapewnienie prawidłowego połoĪenia
iglic wzglĊdem opornic (iglicy przylegającej do opornicy i iglicy odsuniĊtej od opornicy).
ZamkniĊcia te słuĪą jednoczeĞnie do nastawiania zwrotnicy.

l. DZIAŁANIE l UTRZYMANIE ZAMKNIĉû NASTAWCZYCH HAKOWYCH
1. Opis zamkniĊcia nastawczego hakowego.
1) ZamkniĊcie nastawcze hakowe znajduje siĊ przy początku iglic i umieszczone jest
zazwyczaj pomiĊdzy 2 i 3 podrozjazdnicą (rys.1).
ZamkniĊcie hakowe składa siĊ z dwóch zespołów zamkniĊü iglicowych, z których
kaĪdy wbudowany jest przy iglicy, oraz ze Ğciągu iglicowego „p". KaĪdy zespół
zamkniĊü iglicowych (rys.2) składa siĊ z haka S1 lub S2 oraz opórki O1 lub O2.

Rys.1

Rys. 2
Hak przymocowany jest przegubowo jednym ramieniem do łapki iglicowej ł1 lub ł2,
przytwierdzonej do iglicy, a drugim ramieniem r1 lub r2 (zwanym nastawczym) połączony jest
ze Ğciągiem iglicowym. Opórka przymocowana jest do opornicy.
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Na jednym koĔcu Ğciągu iglicowego, w miejscu jego połączenia
z ramieniem napĊdnym haka, osadzone jest przegubowo ciĊgło „n",
które łączy zamkniĊcie nastawcze ze zwrotnikiem przy rĊcznym
nastawianiu zwrotnic.
Przy zwrotnicach, nastawianych, odległoĞci ze Ğciągiem iglicowym
łączy siĊ równieĪ suwak napĊdowy m (rys. 5).

Rys. 3

2) Haki przy zwrotnicach rozjazdów zwyczajnych i krzyĪowych pojedynczych oraz przy
iglicach zewnĊtrznych rozjazdów krzyĪowych podwójnych są jednakowego kształtu,
jak pokazano na rys. 3, natomiast haki przy iglicach wewnĊtrznych rozjazdów
krzyĪowych podwójnych oraz przy iglicach zwrotnicy drugiej rozjazdu podwójnego
(skupionego) mają ramiona nastawcze wygiĊte w dół (rys. 4).
ĩeby ramiĊ nastawcze nie zwisało w swym łoĪysku, do stopki iglicy jest
przymocowana podpórka h, która równieĪ słuĪy do ograniczenia obrotu haka (rys. 5).
Haki mają ograniczenie ruchu obrotowego, przy czym hak nowej konstrukcji ma
przylgĊ g - wg rys. 5, a hak starszej konstrukcji przylgĊ g - wg rys. 3.
2. Działanie zamkniĊcia nastawczego hakowego
1) Na rysunkach 6-9 przedstawione jest działanie zamkniĊcia hakowego w czasie
przestawiania zwrotnicy.
W połoĪeniu normalnym (rys. 6) zwrotnica nastawiona jest na jazdĊ w kierunku
prostym, iglica I2 jest dosuniĊta do opornicy, hak S2 w połoĪeniu koĔcowym obejmuje
czołową powierzchniĊ opórki O2. Iglica I1 jest odsuniĊta, hak S1 opiera siĊ stopką
o boczną powierzchniĊ Ğlizgową opórki O1. W połoĪeniu tym iglica l2 jest przytrzymana
przy opornicy, za pomocą haka S2, natomiast iglica l1 jest odsuniĊta od opornicy.

Rys. 4

Rys. 5
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2) Całkowity przesuw prĊta napĊdowego mierzony przy łapkach iglicowych wynosi 210
mm + zapas do 10 mm i rozkłada siĊ na 3 fazy ruchu iglic, z których kaĪda wynosi
około 70 mm.
3) W fazie pierwszej (rys. 7) iglica I1, przesuwając do opornicy Op1, za pomocą Ğciągu
iglicowego oraz ramienia r2 wprawia w ruch obrotowy hak S2 około osi łapki ł2. Hak
ten schodzi z opórki O2 i otwiera iglicĊ I2. W czasie otwierania tej iglicy, Ğciąg iglicowy
wraz z przegubami haka S1 i iglicą l1 przesuwa siĊ w lewo ku swojej opornicy o 70 mm;
PołoĪenie normalne

I

faza 0 do70mm

Rys. 7

Rys. 6

hak S, przesunął siĊ równieĪ o tyleĪ milimetrów wzdłuĪ powierzchni opórki Or Iglica I2 nie
ruszyła siĊ z miejsca.

Rys. 9

Rys. 8

W fazie drugiej (rys. 8) obie iglice wraz ze Ğciegiem iglicowym równoczeĞnie przesuwają
siĊ w lewo o 70 mm, przy czym iglica lewa całkowicie dosuwa siĊ do opornicy, iglica zaĞ
prawa odsuwa siĊ od swojej opornicy o 70 mm.
W tym czasie hak S2 przesunął siĊ wzdłuĪ powierzchni Ğlizgowej opórki O2, hak S1
przesunął siĊ wzdłuĪ opórki O1, zatrzymując siĊ swoim koĔcem przy krawĊdzi opórki. W
fazie trzeciej (rys. 9) hak S1 wykonuje ruch obrotowy, obejmując opórkĊ O1, przez co
zostaje zamkniĊta iglica lewa.
Iglica prawa I2 odsuwa siĊ o dalsze 70 mm od opornicy Op2 tak, Īe całkowita odległoĞü
przesuwu od opornicy mierzona wzdłuĪ łapki wynosi 140 mm. ĝciąg iglicowy w tym czasie
przesunął siĊ 3 razy po 70 mm, czyli w sumie 210 mm.
4) ZamkniĊcie hakowe jest rozpruwalne, to znaczy, Īe przy jeĨdzie po zwrotnicy
nastawionej do innej jazdy, zwrotnica moĪe byü przestawiona przez koła pojazdu
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podczas ruchu w kierunku zbieĪnym (od krzyĪownicy ku zwrotnicy) bez uszkodzenia
konstrukcji zamkniĊcia nastawczego.
JeĪeli wiĊc w połoĪeniu przedstawionym na rysunku 6 pojazd wjedzie na zwrotnicĊ od
strony krzyĪownicy z toru zwrotnego, to koło pojazdu najpierw naciska obrzeĪem iglicĊ
odsuniĊtą I1, przesuwają ją ku opornicy Op1.
Iglica I2 w pierwszej chwili nie moĪe odsunąü siĊ od opornicy Op2 i pozostaje zamkniĊta
przez hak S2, dopóki Ğciąg iglicowy nie obróci haka S2 koło osi łapki. Dopiero wówczas,
kiedy zamkniĊcie nastawcze zajmie połoĪenie wskazane na rysunku 7 rozpoczyna siĊ
przesuwanie dwu iglic aĪ do całkowitego dosuniĊcia iglicy I1 do swojej opornicy.
3. Wskazówki dotyczące wbudowania zamkniĊcia nastawczego hakowego.
Po ułoĪeniu rozjazdu naleĪy sprawdziü, czy wszystkie czĊĞci zamkniĊcia hakowego są
dokładnie wykonane oraz czy rozjazd został naleĪycie zmontowany, a mianowicie:
a) początki ostrzy iglic powinny leĪeü od styków przediglicowych w odległoĞciach
podanych w tablicach 1 i 2,
b) szerokoĞü toru na początku iglic powinna odpowiadaü wymiarom właĞciwym podanym
w tablicach załącznika 2,
c) Ğciąg iglicowy powinien byü odpowiedniej długoĞci,
d) oĞ opórki powinna przechodziü przez Ğrodek sworznia łapki iglicowej i powinna byü
prostopadła do opornicy,
e) Ğrodki walcowych krzywizn zewnĊtrznej powierzchnie opórki i
powierzchni haka powinny leĪeü w jednym punkcie na osi opórki i łapki,

wewnĊtrznej

f) haki powinny dobrze przylegaü do opórki, nie wywierając jednak na nią wiĊkszego
nacisku,
g) wszystkie sworznie powinny byü osadzone szczelnie.
4. Utrzymanie zamkniĊü nastawczych hakowych
1) Utrzymanie zamkniĊcia nastawczego hakowego powinno byü staranne. Nieprawidłowe
bowiem działanie tego zamkniĊcia powoduje przeszkody przy przestawianiu zwrotnicy
oraz moĪe spowodowaü niedokładne przytrzymywanie iglicy przy opornicy lub
uszkodzenie samego zamkniĊcia, co jest niebezpieczne dla ruchu pociągów
i manewrów i moĪe byü przyczyną wykolejenia siĊ taboru.
2) Iglica dosuniĊta powinna naleĪycie przylegaü do opornicy. DokładnoĞü przylegania
sprawdza siĊ przez załoĪenie pomiĊdzy początkiem ostrza iglicy a opornicĊ blaszki
o gruboĞci 1,0 mm, która po przestawieniu zwrotnicy i dosuniĊciu iglicy nie powinna
daü siĊ wyciągnąü rĊcznie. JeĪeli blaszka daje siĊ wyciągnąü, to naleĪy zbadaü, czy
koniec iglicy nie jest odgiĊty lub iglica nie jest zwichrowana oraz czy nie ma innej
przyczyny nieprzylegania iglicy. Stwierdzone niedokładnoĞci naleĪy usunąü.
3) Haki powinny naleĪycie przylegaü do opórki, jak równieĪ dobrze Ğlizgaü siĊ po jej
dolnej płycie. W razie przeszkód naleĪy odpowiednio spiłowaü powierzchniĊ styku
opórki z szyjką szyny, albo daü blaszaną podkładkĊ pomiĊdzy szyjką szyny i opórką.
Nie naleĪy natomiast spiłowywaü walcowanej powierzchni haka lub opórki. Gdy hak
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z przylgą oprze siĊ o podpórkĊ, to luz pomiĊdzy stopką haka i boczną powierzchnią
Ğlizgową opórki nie powinien byü wiĊkszy niĪ 3 mm, aby przy przestawianiu zwrotnicy
jak najwiĊksza czĊĞü przesuwu prĊta napĊdowego była wyzyskana do zamkniĊcia
zwrotnicy (rys. 10).
JeĪeli ten luz jest wiĊkszy, to oznacza, Īe hak robi za duĪy kąt obrotu lub iglica
przesunĊła siĊ wzglĊdem opornicy.
W tym przypadku, po stwierdzeniu, Īe iglice są na właĞciwym miejscu, naleĪy przylgi
odpowiednio dopasowaü. Stopka haka w stanie zamkniĊtym (rys. 11) zasadniczo
powinna schodziü siĊ z zewnĊtrzną krawĊdzią opórki lub w rozjazdach typu S42
wystawaü 4 mm poza nią, w Īadnym zaĞ razie nie powinna wystawaü wiĊcej niĪ
5 mm, aby nie utrudniaü rozpruwalnoĞci zamkniĊcia. JeĪeli zaĞ zachodzi za daleko
poza krawĊdĨ opórki, to przyczyną tego moĪe byü niewłaĞciwa szerokoĞü toru przy
iglicach, przesuniĊcie iglicy wzglĊdem opornicy albo za duĪa długoĞü Ğciągu
iglicowego lub niewłaĞciwe ustawienie napĊdu zwrotnicowego. NieprawidłowoĞci te
naleĪy usunąü.

Rys. 11

Rys. 10

4) LuĨne sworznie naleĪy wymieniü na grubsze, a otwory wyrobione w haku i uchwytach
wyrównaü przez rozwiercenie.
W torach głównych zasadniczych i dodatkowych, sworznie łączące hak z iglicą
i Ğciągiem iglicowym powinny byü zanitowane, w pozostałych rozjazdach zabezpieczone zawleczkami. Aby zawleczki były widoczne, łatwo dostĊpne
i umoĪliwiałyby obrót sworzni, są one przetkniĊte przez otwory w Ğciągach lub prĊtach
napĊdowych.
5) JeĪeli hak obejmuje naleĪycie opórkĊ, to odległoĞü iglicy odsuniĊtej od opornicy,
mierzona na osi opórki hakowej, powinna wynosiü 140 +10 mm, przy czym odległoĞü
ta w Īadnym przypadku nie moĪe byü mniejsza niĪ 120 mm i wiĊksza niĪ 170 mm.
W obu bowiem koĔcowych połoĪeniach zwrotnicy, połoĪenie iglicy dosuniĊtej jest
zawsze wyznaczone dokładnie, natomiast połoĪenie iglicy odsuniĊtej jest w pewnych
granicach zmienne, zaleĪnie od drogi przesuwu prĊta nastawczego przy przestawianiu
zwrotnicy.
6) Hak połączony z iglicą dosuniĊtą powinien obejmowaü walcowatą powierzchniĊ
Ğlizgową opórki hakowej zamkniĊcia nastawczego na długoĞci przynajmniej 60 mm.
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7) Przy sprawdzaniu zamkniĊcia nastawczego naleĪy najpierw sprawdziü szerokoĞü toru
na początku iglic wg metryki rozjazdu oraz zbadaü, czy początki ostrzy iglic leĪą od
styków przediglicowych w odległoĞciach podanych w tablicach 1 i 2. W przypadku
stwierdzenia niedokładnoĞci, naleĪy je usunąü. NastĊpnie naleĪy sprawdziü, czy jest
zachowana przepisowa odległoĞü iglicy odsuniĊtej od opornicy (140 + 10 mm) przy
naleĪytym połoĪeniu zamkniĊtego haka w obu koĔcowych połoĪeniach zwrotnicy.
JeĪeli w tym przypadku odległoĞü ta nie jest odpowiednia, naleĪy sprawdziü długoĞü
Ğciągu iglicowego. DługoĞü ta mierzona pomiĊdzy osiami sworzni powinna wynosiü:
a) przy rozjazdach zwyczajnych, przy
i rozjazdach podwójnych (skupionych)

pojedynczych

rozjazdach

krzyĪowych

(b) typu 6d - 995 mm
(c) typu 8a - 975 mm
(d) typu S42 - 985 mm
b) przy rozjazdach krzyĪowych podwójnych
(a) typu 6d - 934 mm przy skosie 1:9
(b) typu 8a - 925 mm przy skosie 1:9
(c) typu S42 - 978 mm przy skosie 1:9
JeĪeli Ğciąg iglicowy jest za długi, to hak zachodzi za daleko poza opórkĊ, wskutek
czego utrudnione jest otwarcie haka przy rozpruciu zwrotnicy. JeĪeli zaĞ Ğciąg jest
za krótki, to powstaje za duĪa odległoĞü iglicy odsuniĊtej od opornicy.
8) Przy rozjazdach krzyĪowych podwójnych naleĪyte przyleganie haka zaleĪne jest od
odpowiedniej długoĞci łubka łączącego wewnĊtrzne haki. DługoĞü tych łubków
powinna wynosiü:
a) przy rozjeĨdzie typu 6d o skosie 1:9 - 121 mm
b) przy rozjeĨdzie typu 8a o skosie 1:9 - 109 mm
c) przy rozjeĨdzie typu S42 o skosie 1:9 -102 mm
9) Wszystkie ruchome czĊĞci zamkniĊcia nastawczego powinny byü dokładnie
oczyszczone i dobrze smarowane.
10)Stan osad iglic wpływa równieĪ na prawidłową pracĊ zamkniĊü nastawczych i dlatego,
gdy osady te są nadmiernie wyrobione, iglica moĪe przesuwaü siĊ wzglĊdem opornicy
i zamkniĊcia nastawcze hakowe mogą obejmowaü opórkĊ za duĪo lub za mało, co
utrudnia przestawianie zwrotnicy. NiedokładnoĞci wytarcia osady iglicowej naleĪy
usunąü, a w przypadku wytarcia ponad 10 mm naleĪy wymieniü osadĊ lub iglicĊ.
11)NaleĪy usuwaü przeszkody w działaniu zamkniĊü hakowych, spowodowane pełzaniem
rozjazdu, biorąc pod uwagĊ poszczególne przypadki pełzania rozjazdów podane
w nastĊpnych ustĊpach.
12)Przy jeĨdzie jednokierunkowej na ostrze powstaje pełzanie opornic i iglic w kierunku
jazdy, wskutek czego haki nasuwają siĊ na najbliĪszą podrozjazdnicĊ. Przy jeĨdzie
jednokierunkowej z ostrza pełzają iglice i opornice równieĪ w kierunku jazdy, przy
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czym haki mogą nasuwaü siĊ na podkładki lub na wkrĊty, bądĨ teĪ na Ğruby
przymocowujące podkładki.
13)Przy jeĨdzie dwukierunkowej przez zwrotnicĊ, pełzanie szyn wpływa na zmianĊ
wzajemnego połoĪenia opórki i osi sworznia łapki.
14)JeĪeli powstaje pełzanie szyn przy iglicy dosuniĊtej i zamkniĊtej hakiem, to wówczas
moĪe nastąpiü przesuw iglicy wzglĊdem opornicy. OĞ obrotu haka przesunie siĊ
wówczas wzglĊdem osi opórki w kierunku początku rozjazdu lub w kierunku
krzyĪownicy, i wówczas hak zaciska siĊ na opórce, utrudniając przestawianie
zwrotnicy. Przy wiĊkszym przesuniĊciu wynoszącym około 20 mm, hak zostaje tak
silnie przyciĞniĊty do opórki, Īe przestawianie zwrotnicy moĪe staü siĊ niemoĪliwe,
a nawet wskutek naprĊĪeĔ w haku moĪe on pĊknąü.
15)JeĪeli powstaje pełzanie szyn przy iglicy odsuniĊtej, wówczas równieĪ moĪe nastąpiü
przesuw iglicy wzglĊdem opornicy i oĞ obrotu haka przesunie siĊ wzglĊdem osi opórki,
wywołując utrudnienie przy zachodzeniu haka za opórkĊ w czasie przestawiania
zwrotnicy.

Rys. 12

Przy przesuniĊciu osi obrotu haka wzglĊdem osi opórki, w kierunku krzyĪownicy hak
bĊdzie dociskany do bocznej powierzchni opórki i, przy przestawianiu zwrotnicy hak
moĪe nie zejĞü z tej powierzchni, uniemoĪliwiając przestawienie zwrotnicy. Przy
przesuniĊciu natomiast osi obrotu haka wzglĊdem osi opórki w kierunku początku
rozjazdu hak bĊdzie oddalał siĊ od bocznej powierzchni opórki i przy przestawianiu
zwrotnicy bĊdzie zaczepiał o walcowatą powierzchniĊ opórki. Po przesuniĊciu o około
20 mm przestawianie zwrotnicy moĪe staü siĊ bardzo utrudnione, przy dalszych zaĞ
przesuniĊciach uniemoĪliwione, a nawet hak moĪe zejĞü zupełnie z dolnej płytki
opórki.
16)Pełzanie zwrotnicy spowodowane jest przewaĪnie pełzaniem przyległego toru. Dlatego
teĪ, by zamkniĊcie nastawcze utrzymaü w naleĪytym stanie, naleĪy zapobiegaü
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pełzaniu rozjazdu przez wbudowanie urządzeĔ przeciwpełznych przed i za rozjazdem
oraz w torach łączących rozjazdu, tudzieĪ silne dokrĊcenie Ğrub stopowych opornicy
i przyległego toru.
17)W celu stwierdzenia, czy nie wystĊpuje pełzanie szyn naleĪy sprawdziü, czy odległoĞci
podrozjazdnic w rozjazdach zwyczajnych zgodne z normalnymi wymiarami podanymi
w tablicach 1 i 2 do rys. 12.
Tablica 1
Rozjazdy typu 8 a budowy do 1924 r.
Iglice czopowe
1:9

Iglice sprĊĪyste
1:10

1:9

1:10

1:14

a

280

280

280

280

280

b

700

625

700

625

665

c

740

740

740

740

730

d

710

740

675

685

645

e

1038

983

1038

983

984

Tablica 2
Typ 8a budowy po 1924 r.
Iglica czopowa

Typ 6d

Typ S42

Iglica sprĊĪysta

1:9

1:10

1:9

1:10

1:9

1:10

1:9

1:10

6°

a

280

280

280

280

265

265

130

130

130

b

720

665

720

665

615

659

500

500

500

c

730

730

730

730

740

740

730

730

730

d

700

710

702

655

660

675

620

625

660

e

1038

983

1038

983

983

982

645

645

645

a - oznacza odległoĞü styku przediglicowego rozjazdu od osi pierwszej podrozjazdnicy,
b - odległoĞü pomiĊdzy pierwszą i drugą podrozjazdnicą
c - odległoĞü miĊdzy ostami podrozjazdnic wg rys. 12,
d - odległoĞü miĊdzy osiami podrozjazdnic wg rys. 12,
e - odległoĞü ostrzy iglic od styku przediglicowego rozjazdu,
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Ponadto

naleĪy

sprawdziü,

czy

styki

przediglicowe leĪą na prostej prostopadłej do
osi toru. W razie stwierdzenia niedokładnoĞci
naleĪy

je

usunąü.

OdnoĞnie

rozjazdów

krzyĪowych odległoĞci e naleĪy sprawdziü
wg planów ogólnych tych rozjazdów.
18) W zamkniĊciach hakowych naleĪy sprawdziü
prawidłowe przyleganie haka do opórki.
Sprawdzenie to wykonuje siĊ za pomocą
odpowiedniego

drąĪka

pokazanego

na

rys. 13. DrąĪek wkłada siĊ miĊdzy hak
a opórkĊ w miejscu wskazanym na rys. 14
i odsuwa siĊ w nim hak od opórki.
JeĪeli odsuniĊcie to jest wiĊksze niĪ 2 mm,
naleĪy

wówczas

zamkniĊcie

nastawcze

doprowadziü do naleĪytego stanu przez
wymianĊ zuĪytego haka, opórki lub sworznia,
a jeĪeli są one prawidłowe, naleĪy włoĪyü
pomiĊdzy opornicĊ i opórkĊ wkładkĊ lub
zastosowaü inne odpowiednie Ğrodki.
19) W zwrotnicach nastawianych z odległoĞci
naleĪy

poza

tym

zbadaü

prawidłowoĞü

zamkniĊcia nastawczego. W przypadku, gdy
iglica nie dochodzi do opornicy na 4 mm lub
wiĊcej, zamkniĊcie hakowe nie powinno daü
siĊ

zamknąü.JeĞli

wiĊc

w

zwrotnicach

nastawianych z odległoĞci po załoĪeniu płytki
gruboĞci 4 mm pomiĊdzy opornicą a iglicĊ w
miejscu znajdującym siĊ na osi opórki,
zwrotnica daje siĊ przestawiaü i hak iglicy
dosuniĊtej zajdzie za opórkĊ, to dowodzi, Īe
zamkniĊcie
Wówczas

hakowe
naleĪy

jest

nieprawidłowe.

nieprawidłowe

Rys. 14

czĊĞci

naprawiü lub wymieniü.
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II. DZIAŁANE l UTRZYMANIE ZAMKNIĉû NASTAWCZYCH SUWAKOWYCH
1. Opis zamkniĊcia nastawczego suwakowego.
1) ZamkniĊcie suwakowe znajduje siĊ przy początku iglic (rys. 15, 16 i 17). ZamkniĊcie
suwakowe składa siĊ z dwóch zespołów zamkniĊü iglicowych (rys. 18 i 19), z których
kaĪdy wbudowany jest przy iglicy oraz z suwaka iglicowego, który jednoczeĞnie jest
Ğciągiem iglicowym.
W rozjazdach nowej konstrukcji typu S49 oraz rozjazdach typu UIC60 odstĊp iglicy
odsuniĊtej od opornicy wynosi 160 ±5 mm, a w rozjazdach typu S49 starszej
konstrukcji 150 ±10 mm. ZamkniĊcie suwakowe w kaĪdym rodzaju rozjazdu jest
w zasadzie jednakowe. RóĪni siĊ ono tylko wymiarami suwaka iglicowego oraz
połoĪeniem prowadnicy wzglĊdem opornicy. KaĪdy zespół zamkniĊü składa siĊ
z dwóch zasadniczych czĊĞci:
a) prowadnicy (opórki zamkniĊcia) przymocowanej do opornicy,
b) klamry przymocowanej do iglicy (rys. 18 i 19).
Obydwa zespoły współpracują z jednym suwakiem iglicowym.
2) Prowadnice są mocno przytwierdzone do zewnĊtrznej strony opornic i słuĪą do
prowadzenia suwaka iglicowego i klamry. ZewnĊtrzne obrzeĪa prowadnicy są skoĞne
do Ğrodka i słuĪą do zamkniĊcia iglicy dosuniĊtej.
3) Klamry osadzone są przegubowo na iglicach za pomocą sworzni, i przy ruchu suwaka
iglicowego odchylają siĊ w bok. Odchylenie to wystĊpuje wtedy, gdy głowica klamry
naciskana skoĞną krawĊdzią wyciĊcia suwaka iglicowego wchodzi w to wyciĊcie lub
jest drugą skoĞną krawĊdzią wyciĊcia i wypierana.
4) Suwak iglicowy powoduje przesuwanie i zamykanie iglic i przenosi ruch nastawczy
napĊdu zwrotnicowego na iglicĊ. Iglice przy tym nie przesuwają siĊ jednoczeĞnie.
Najpierw dosuwa siĊ tylko iglica odsuniĊta. Gdy iglica ta zbliĪa siĊ do swojej opornicy,
włącza siĊ wtedy do ruchu iglica dosuniĊta, która oddala siĊ na ustaloną odległoĞü od
opornicy, gdy suwak iglicowy przebył całkowicie swą drogĊ przesuwu, wynoszącą 220 mm.

Rys. 15
5) Przez przełoĪenie zwrotnicy dokonane jest nie tylko przesuniĊcie iglic, lecz
równoczeĞnie i ich zamkniĊcie za pomocą klamer.
6) Przesuw suwaka iglicowego w czasie otwierania iglicy dosuniĊtej, powoduje
zaskoczenie głowicy klamrowej w jego skoĞne wyciĊcie i równoczeĞnie, wspólne
przesuwanie głowicy wraz z iglicą do połoĪenia koĔcowego.
7) Przy zamykaniu iglicy w momencie przechodzenia głowicy klamrowej poza
prowadnicĊ, nastĊpuje wypchniĊcie klamry z wyciĊcia suwaka i oparcie jej o skoĞne
obrzeĪe prowadnicy. Moment ten jest początkiem zamykania iglicy dosuniĊtej do
opornicy. Dalszy bieg suwaka w prowadnicy powoduje przesuw jego płaszczyzny
zamykającej, zwanej „drogą oporową klamry", po głowicy klamry.
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Rys. 16

8) Otwory sworzniowe są wyposaĪone
w tulejki mimoĞrodowe (rys. 20). Tulejki te,
są to mimoĞrodowe pierĞcienie, wykonane
ze
stali hartowanej lub
tworzywa
sztucznego, rozciĊte w grubszej czĊĞci.
GruboĞü pierĞcienia w cieĔszym miejscu
wynosi 2,5 mm z przeciwległej zaĞ strony,
gdzie pierĞcieĔ jest rozciĊty 5,5 mm.
Tulejki te umoĪliwiają w prosty sposób,
w
razie
natychmiastowej
potrzeby
regulacje luzu miĊdzy opornicą i iglicą, co
dokonuje
siĊ
przez
odpowiednie
pokrĊcenie tulejki w otworze iglicy.
9) Suwak iglicowy ma na obu koĔcach
płaszczyzny oporowe lub skoĞne wyciĊcia
z wystĊpami dostosowanymi do zabierania
głowicy klamry. Na koĔcach suwaka
iglicowego są po dwa otwory. Jeden
z otworów skrajnych słuĪy do podłączenia
prĊta napĊdnego do napĊdu zwrotnicy.
10) Suwak iglicowy ma ograniczenie skoku,
zabezpieczające go przed wysuniĊciem
z
prowadnic.
Ograniczenie
skoku
wykonane jest w postaci Ğrub lub opórek
i znajduje siĊ wewnątrz rozjazdu pomiĊdzy
iglicami, lub Ğrub umieszczonych na
zewnątrz rozjazdu. W starych typach
rozjazdów stosowane są opórki (rys. 22)
i Ğruby, natomiast w rozjazdach nowych
typów uĪywa siĊ wyłącznie Ğrub (rys. 21
i 23). ĝrubĊ wkłada siĊ w otwór suwaka,
główkĊ do góry, a od dołu nakrĊca siĊ
nakrĊtkĊ,
zabezpieczoną
przed
odkrĊceniem nitem.
11) DrąĪek suwakowy D sb 14 przedstawiony
na rys. 24 dostosowany jest do zwrotnic
rozjazdów typu S49, w których wszystkie
iglice
mają
zamkniĊcia
suwakowe,
a odstĊp iglicy od opornicy wynosi 160
mm,
tj.
do
zwrotnic
rozjazdów
zwyczajnych, krzyĪowych pojedynczych
i podwójnych o promieniu 300 m i wiĊcej.
Dla rozjazdów krzyĪowych podwójnych
typu S49, o odstĊpie iglicy od opornicy 160
mm i promieniu łuku 190 m, przy których
tylko dwie iglice wewnĊtrzne mają
zamkniĊcia suwakowe, stosuje siĊ drąĪek
suwakowy Dsb 16 przedstawiony na rys.
25.
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Dla rozjazdów typu UIC60 stosuje siĊ nieizolowane
lub izolowane drąĪki suwakowe Dsa 13 dla 1-go
zamkniĊcia (rys. 26) oraz Dsa 5 i Dsa 7 dla II-go
zamkniĊcia nastawczego (rys.27). W rozjazdach S60
i S49 produkowanych od roku 1988 stosuje siĊ
zmienioną konstrukcjĊ zamkniĊü nastawczych bez
regulacji długoĞci drąĪka suwakowego i ze zmianą
wyciĊü klamry i drąĪka suwakowego (rys. 26a i 27a).
Stosowanie dawnych drąĪków suwakowych do
rozjazdów UIC60 z regulacją ich długoĞci przy
pomocy tulei z obustronnym gwintem lewym
i prawym zabronione w torach głównych
zasadniczych, naleĪy tu stosowaü drąĪki bez
regulacji długoĞci produkowane od 1988 r.
DrąĪki dawnego typu wolno wbudowywaü do
rozjazdów UIC60 eksploatowanych w torach
głównych dodatkowych i stacyjnych po sprawdzeniu,
czy nie nastąpiło nadmierne zuĪycie gwintu drąĪków
i tulei (wskutek starcia i korozji) oraz nadłamania
blaszek zabezpieczających. To samo naleĪy
sprawdzaü podczas oglĊdzin i badaĔ technicznych
rozjazdów. DrąĪków takich nie wolno wbudowywaü
do Rz UIC60-500-1:12 i 1200-1:18,5. Stosowanie
produkowanych
jeszcze
wczeĞniej
drąĪków
z gwintem M32 jest zabronione. Dla rozjazdów
krzyĪowych podwójnych typu UIC60 stosuje siĊ
drąĪek suwakowy Dsa 16 przedstawiony na rys.16.
12) Prowadnice mają pokrywy ochronne, osłaniające
zanikniĊcia suwakowe po obydwu zewnĊtrznych
stronach opornic.
13) RozróĪnia siĊ nastĊpujące zamkniĊcia nastawcze
suwakowe:
a) zamkniĊcia
przy
rozjazdach
zwyczajnych
i rozjazdach krzyĪowych pojedynczych (rys. 15 i 16),
b) zamkniĊcia
przy
rozjazdach
krzyĪowych
podwójnych o promieniu łuku 190 m (rys. 17),
c) zamkniĊcia
przy
rozjazdach
krzyĪowych
podwójnych
o
promieniu
łuku
300
m
i wiĊkszym (rys. 17),
14) Do zamkniĊcia nastawczego suwakowego słuĪą
nastĊpujące główne czĊĞci składowe:
a) przy rozjazdach zwyczajnych: 2 prowadnice,
2 klamry z przynaleĪnymi sworzniami, 1 suwak
iglicowy z 2 Ğrubami bezpieczeĔstwa, 2 pokrywy
ochronne;

Rys. 17
tulejka mimoĞrodowa

Materiał - stal hartowana
lub tworzywo sztuczne

Rys. 20
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b) przy rozjazdach krzyĪowych pojedynczych dwa takie komplety jak dla rozjazdów
zwyczajnych;
c) przy rozjazdach krzyĪowych podwójnych o promieniu łuku 190 m (rys. 17) dwa
zespoły zamkniĊü, z których kaĪdy obejmuje:
2 prowadnice, 2 klamry z przynaleĪnymi sworzniami, 1 suwak iglicowy z 2 Ğrubami
bezpieczeĔstwa, 2 drąĪki sprzĊgowe do sztywnego połączenia iglic, 2 pokrywy
ochronne;
d) przy rozjazdach krzyĪowych podwójnych o promieniu łuku 300 m i wiĊkszym
(rys. 17) dwa zespoły zamkniĊü, z których kaĪdy obejmuje:
prowadnice, 4 klamry z 4 przynaleĪnymi sworzniami, 1-2 suwaki iglicowe kaĪdy
z 2 Ğrubami bezpieczeĔstwa, 1 złącze miĊdzysuwakowe, 4 pokrywy ochronne;
15)ZamkniĊcia zwrotnic w pojedynczym rozjeĨdzie krzyĪowym typu S49 i UIC60
o promieniu łuku 190 m i skosie 1:9 są zasadniczo podobne do zamkniĊü zwrotnic
rozjazdów zwykłych z tą tylko róĪnicą, Īe dla umoĪliwienia prostolinijnego biegu
suwaka iglicowego prowadnice mają umocowanie skoĞnie w stosunku do opornic.
16)Poza tym przy rozjazdach krzyĪowych podwójnych typu S49 i UIC60 o promieniu łuku
190 m, z zamkniĊciami suwakowymi przy iglicach wewnĊtrznych, wymagane są
odmienne zamkniĊcia suwakowe ze wzglĊdu na ograniczone moĪliwoĞci
konstrukcyjne. Z czterech zatem iglic, dwie iglice Ğrodkowe wyposaĪone są
w zamkniĊcia suwakowe, natomiast iglice pozostałe, skrajne zamkniĊü tych nie mają,
a są jedynie sztywno połączone z przynaleĪnymi iglicami łukowymi za pomocą
dodatkowych prĊtów iglicowych. Przy takim zamkniĊciu suwak iglicowy jest krótszy od
suwaków innych rozjazdów, a prowadnice są umocowane skoĞnie w stosunku do
opornic, ze wzglĊdu na uĪycie prostego suwaka iglicowego.
17)Zwrotnice rozjazdów S49-500-112, UIC60-500-1:12 UIC60-1200-1:18,5 ssd mają
podwójne zamkniĊcia nastawcze.
Podwójne zamkniĊcia nastawcze przy początku iglicy połączone jest z drugim
zamkniĊciem nastawczym za pomocą sztywnego prĊta sprzĊgającego. Przesuw prĊta
sprzĊgającego ma byü lekki i nie powinien natrafiaü na opory w rolkach pĊdniowych.
Prawidłowe wymiary U, L i Z dla I zamkniĊcia nastawczego oraz U1, L1 i Z1 dla II
zamkniĊcia nastawczego w rozjazdach typu UIC60 i wybranych S49 zawiera tablica 3.
Tablica 3
II zamkniĊcie
nastawcze

I zamkniĊcie nastawcze
Rodzaj pojazdu
Z

L

U

Z1

L1

U1

Rz UIC60-190-1:9 ssd

163

57

45

_

_

_

Rz UIC60-300-1:9 ssd

158

62

50

_

_

_

Rz UIC60-500-1:12/1:9 ssd

159

61

49

91

34

21

Rz S49-500-1:12 ssd

160

60

49

91

34

21

Rz UIC60-1200-1:18,5 ssd

159

61

49

91

34

21

PrzesuniĊcie drąĪka
suwakowego 220 mm

PrzesuniĊcie drąĪka
suwakowego 125 mm

U - droga oporowa klamry
L – odl. koĔca klamry od koĔca wgłĊbienia,
Z - odchylenie iglicy odlegającej od opornicy
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18)DrąĪki suwakowe II zamkniĊcia nastawczego stosuje siĊ jednoczeĞnie z dĨwignią
kątową o ramionach w stosunku 125:220.
19)Wykaz typów sprzĊĪeĔ zamkniĊü nastawczych dla okreĞlonego typu, promienia
i skosu rozjazdu oraz zaleĪnie od usytuowania napĊdów nastawczych, z podaniem
długoĞci prĊta sprzĊgającego zawiera tablica 4. Podczas montaĪu i eksploatacji
rozjazdów niedopuszczalne jest jakiekolwiek wyginanie prĊtów sprzĊgających, ze
wzglĊdu na koniecznoĞü zachowania ich prawidłowej długoĞci stosownie do danych
zawartych w tablicy 4.

Rys. 21

Rys. 22
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Rys. 23
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Tablica 4
Wykaz typów sprzĊĪeĔ zamkniĊü nastawczych
Typ sprzĊĪenia

NapĊd
SprzĊĪenie zwrotn.
po stronie
po
PromieĔ Kierunek
stronie

Charakterystyka rozjazdu

Typ
DługoĞü prĊta
napĊdu
sprzĊgającego
zwrotn.

Wyk.
nieizolowane

Wyk.
izolowane

Rodzaj

Typ

Skos

SP-1001

SP-2001

zwycz.

UIC60

1:12/1:9

500

prawy

prawej

lewej

dowolny

4815 mm

SP-1002

SP-2002

zwycz.

UIC60

1:12/1:9

500

prawy

lewej

prawej

dowolny

4815 mm

SP-1003

SP-2003

zwycz.

UIC60

1:12/1:9

500

lewy

lewej

prawej

dowolny

4460 mm

SP-1004

SP-2004

zwycz.

UIC60

1:12/1:9

500

lewy

prawej

lewej

dowolny

4460 mm

SP-1005

SP-2005

zwycz.

UIC60

1:18,5

1200

prawy

prawej

lewej

dowolny

7030 mm

SP-1006

SP-2006

zwycz.

UIC60

1:18,5

1200

prawy

lewej

prawej

dowolny

7030 mm

SP-1007

SP-2007

zwycz.

UIC60

1:18,5

1200

lewy

lewej

prawej

dowolny

6675 mm

SP-1008

SP-2008

zwycz.

UIC60

1:18,5

1200

lewy

prawej

lewej

dowolny

6675 mm

SP-1009

SP-2009

zwycz.

S49

1:12/1:9

500

prawy

prawej

lewej

dowolny

4545 mm

SP-1010

SP-2010

zwycz.

S49

1:12/1:9

500

prawy

lewej

prawej

dowolny

4545 mm

SP-1011

SP-2011

zwycz.

S49

1:12/1:9

500

lewy

lewej

prawej

dowolny

4200 mm

SP-1012

SP-2012

zwycz.

S49

1:12/1:9

500

lewy

prawej

lewej

dowolny

4200 mm

-

SP-4001

zwycz.

UIC60

1:12/1:9

500

prawy

prawej

prawej

wył. EEA

3630 mm

-

SP-4002

zwycz.

UIC60

1:12/1:9

500

lewy

lewej

lewej

wył. EEA

3285 mm

-

SP-4003

zwycz.

UIC60

1:18,5

1200

prawy

prawej

prawej

wył. EEA

5840 mm

-

SP-4004

zwycz.

UIC60

1:18,5

1200

lewy

lewej

lewej

wył. EEA

5490 mm
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Rys. 29

Rys. 30 i 31

Rys. 32
20)Przy montowaniu zamkniĊcia naleĪy sprawdziü, czy są właĞciwie załoĪone
i zabezpieczone Ğruby bezpieczeĔstwa i Ğruby łączące obie czĊĞci izolowanego
drąĪka suwakowego.
2. Działanie zamkniĊcia nastawczego suwakowego.
1) Podobnie jak przy zamkniĊciach hakowych, działanie zamkniĊcia nastawczego
suwakowego dzieli siĊ zasadniczo na trzy fazy, rozłoĪone na długoĞci skoku suwaka
iglicowego, wynoszącego normalnie 220 mm.
2) Przykład działania zamkniĊcia suwakowego zwrotnicy przedstawionej na rys. 29 do 33,
gdzie iglica pierwsza, lewa - jest w połoĪeniu zasadniczym - dosuniĊta do opornicy,
a iglica druga - prawa - w tym połoĪeniu odsuniĊta na 150 mm jest nastĊpujący:
w pierwszej fazie (rys. 30 i 31) od O do 78 mm skoku suwaka nastĊpuje czĊĞciowo
dosuniĊcie iglicy prawej w kierunku opornicy z odległoĞci 150 mm na 72 mm.
W miĊdzyczasie przy ruchu suwaka od 59 do 78 mm (rys. 31 i 34) nastĊpuje uchylenie
zamkniĊcia iglicy lewej przez wejĞcie głowicy klamrowej w wyciĊcie suwaka
iglicowego, wskutek nacisku przez skoĞny ząb tegoĪ suwaka. Przy 78 mm skoku
suwaka, iglica pierwsza jest juĪ przygotowana do odsuwania siĊ od swej opornicy;
w drugiej fazie (rys. 32 i 34) od 78 mm do 142 mm skoku suwaka głowice obu klamer
przesuwają siĊ równoczeĞnie w kierunku opornicy prawej, przy czym iglica lewa
odsuwa siĊ od lewej opornicy, natomiast iglica prawa dosuwa siĊ juĪ wtedy całkowicie
do prawej opornicy, koĔcząc tym samym swój przesuw;
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Rys. 33
w trzeciej fazie (rys. 33) od 142 do 220 mm skoku suwaka iglica pierwsza odsuwa siĊ
o resztĊ swej odległoĞci od opornicy, to jest znajduje siĊ w przepisowej od niej
odległoĞci 150 mm, przy czym w miĊdzyczasie przy ruchu suwaka od 142 do 161 mm
nastĊpuje początek zamykania iglicy prawej do opornicy wskutek wyparcia głowicy
klamrowej przez skoĞne wyciĊcie w listwie suwakowej i oparcie tejĪe głowicy na
skoĞnym zewnĊtrznym obrzeĪu prowadnicy.

Rys. 34
3) W podobny sposób przebiega działanie zamkniĊcia suwakowego w rozjazdach,
w których iglica odsuwa siĊ od opornicy na 160 mm, jak to przykładowo pokazano na
wykresie (rysunek 35).
4) Zamek nastawczy suwakowy, podobnie jak zamek hakowy, jest równieĪ rozpruwalny
w przypadku jazdy taboru z ostrza na zwrotnicĊ nie nastawioną do tej jazdy.

Rys. 35
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5) W przypadku zerwania siĊ pĊdni drutowej, moĪe nastąpiü cofniĊcie siĊ suwaka
iglicowego, przy czym zamkniĊcie przez suwak głowicy klamry powinno wynosiü
przynajmniej 5 mm (rys. 22 i 23), co stanowi najmniejsze dopuszczalne zamkniĊcie
iglicy dosuniĊtej.
3. Wskazówki dotyczące wbudowania zamkniĊcia nastawczego suwakowego.
1) Przed wbudowaniem zamkniĊcia styki przediglicowe powinny byü w jednej linii
prostopadłej do osi toru. Na początku iglic, szerokoĞü toru powinna odpowiadaü
wymiarom właĞciwym, podanym w załączniku 2. ĝrodki obu prowadnic powinny
znajdowaü siĊ w równej odległoĞci od styków przediglicowych szyn, a suwak iglicowy
powinien siĊ poruszaü po linii prostopadłej do osi toru.
2) Przy montaĪu zamkniĊcia w pierwszej kolejnoĞci przytwierdza siĊ prowadnice po
zewnĊtrznej stronie opornic, za pomocą dwóch Ğrub. OdległoĞü pomiĊdzy szyjką
szyny a osadą prowadnicy w rozjazdach typu S60 wynosi najwyĪej 3 mm.
3) NastĊpnie wprowadza siĊ w prowadnice suwak iglicowy w ten sposób, aby jego
wyciĊcia zwrócone były w kierunku ostrza iglicy.

Rys. 36
4) Po wprowadzeniu suwaka z klamrą nastĊpuje przytwierdzenie klamry do iglicy za
pomocą sworzni. Uprzednio jednak otwór iglicy dla sworznia naleĪy zaopatrzyü
w mimoĞrodową tulejkĊ stalową lub z tworzywa sztucznego. NastĊpnie dokrĊca siĊ
mocno Ğruby prowadnic. PoniewaĪ prowadnice słuĪą do prowadzenia suwaka
z klamrą, naleĪy zwróciü uwagĊ na prostopadłe do osi toru i równoległe do stopy
szyny przytwierdzenie ich do opornic, z wyjątkiem rozjazdów krzyĪowych podwójnych
o promieniu łuku 190 m.

Rys. 37
5) Przy dosuwaniu iglicy do opornicy głowica klamry przesuwa siĊ razem z suwakiem
w prowadnicy (rys. 36). W czasie koĔcowej fazy przesuwu suwaka nastĊpuje
wypchniĊcie głowicy klamrowej w skosie wyciĊcie w suwaku i osadzenie jej na
przyległym obrzeĪu prowadnicy (rys. 37).
6) Głowica klamry powinna byü odpowiednio obrobiona. KrawĊdzie głowicy powinny byü
zaokrąglone promieniem około 3 mm, ponadto powinna byü odpowiednio obrobiona
skoĞna płaszczyzna oporowa od strony przylegania jej do prowadnicy (rys. 37 i 38
miejsca zacienione).
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Obróbka powinna byü jednak tak wykonana, aby luz miĊdzy suwakiem iglicowym
a głowicą wynosił nie wiĊcej niĪ 0,5 mm (rys. 37). Taki luz wystarcza w zupełnoĞci do
swobodnego prowadzenia głowicy klamry przez suwak w prowadnicy, a jednoczeĞnie
całkowicie zabezpiecza zamkniĊcie iglicy dosuniĊtej do opornicy.

Rys. 38
7) W podobny sposób naleĪy dopasowaü drugą klamrĊ.
8) W rozjazdach typu S49 i UIC60, w których odstĊp iglicy od opornicy wynosi 160 mm,
a skok suwaka iglicowego 220 mm, przesuniĊcie suwaka wzglĊdem głowicy klamry
zaleĪne jest od skosu rozjazdu i promienia łuku. WartoĞci przesuniĊü podano w tablicy 5.
9) PrzesuniĊcie suwaka wzglĊdem głowicy klamry obejmuje drogĊ wyjĞcia głowicy
z wyciĊcia suwaka (około 10 mm) oraz drogĊ oporową klamry.
Droga oporowa klamry zaleĪna jest równieĪ od skosu rozjazdu i promienia jego łuku,
i równa siĊ przesuniĊciu suwaka wzglĊdem głowicy klamry, zmniejszonemu o drogĊ
wyjĞcia głowicy z wyciĊcia suwaka.
10)Droga oporowa klamry powinna byü jednakowa po obu stronach suwaka. JeĞli
wielkoĞü tej drogi U, mierzona od początku skoĞnego wyciĊcia suwaka do czoła
głowicy klamrowej, dla zwrotnic o odsuniĊciu iglicy od opornicy Z = 150 mm wynosi
około 56 mm, a dla zwrotnic o odsuniĊciu Z = 160 mm wynosi około 46 mm, oznacza
to pełne zamkniĊcie iglicy dosuniĊtej do opornicy z wyjątkiem rozjazdów o podwójnych
zamkniĊciach.

Rys. 39
11)Przy szybkobieĪnych napĊdach zwrotnicowych na górkach rozrządowych naleĪy skok
suwaka iglicowego zmniejszyü z 220 mm do 150 mm, przez co odległoĞü iglicy
odsuniĊtej od opornicy, mierzona na wysokoĞci osi klamry, wynosiü powinna 125 mm
(naleĪy stosowaü suwaki wg rys. 24), a droga oporowa klamry wyniesie wówczas
14 mm (rys. 39, 40). NapĊdy szybkobieĪne mogą byü stosowane równieĪ przy
sztywnym połączeniu iglic.
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12)Suwak iglicowy ma opórki ograniczające jego skok. W celu ograniczenia skoku stosuje
siĊ teĪ Ğruby bezpieczeĔstwa umocowane w suwaku (rys. 24 i 25). ĝruby te mają
zanitowaną nakrĊtkĊ.
Tablica 5
PrzesuniĊcie suwaka wzglĊdem głowicy klamry w mm
1 zamkniĊcie L1

2 zamkniĊcie L2

Rz S49-1200-1:18,5 ssd

61

34

Rz S49-500-1:14 ssd/cd

60

34

Rz S49-500-1:12/1:9 ssd/cd

60

34

Rz S49-300-1:9 ssd/cd

60

-

Rz S49-190-1:9 ssd/cd

58

-

Rz S49-190-1:7,5 ssd/cd

58

-

Rz S49-190-1:6,6 ssd/cd

58

-

Rkp, Rkpd S49-300-1:9 ssd/cd

59

-

Rkp S49-190-1:9 ssd/cd

60

-

Rkpd S49-190-1:9 ssd/cd

57

-

Rkpd S49-190-1:6,5 ssd/cd

53

-

Rz UIC60-1200-1:18,5 ssd

61

34

Rz UIC60-500-1:12/1:9 ssd

61

34

Rz UIC60-300-1:9 ssd

62

-

Rz UIC60-190-1:9 ssd

57

-

Rkp UIC60-190-1:9 ssd

56

-

Rkpd UIC60:190-1:9 ssd

59

-

W urządzeniach istniejących spotyka siĊ opórki przynitowane lub przyspawane do
suwaka. Opórki te nie pozwalają na wysuniĊcie suwaka z prowadnicy.
13)W dalszym ciągu regulacji naleĪy sprawdziü naleĪyte przekładanie zwrotnicy przez
przestawianie jej z miejsca za pomocą przeciwwagi, lub z odległoĞci z nastawni.
14)Przy przestawianiu zwrotnicy zeĞrodkowanej za pomocą pĊdni drutowej, skok suwaka
jest juĪ naleĪycie ustalony przez sam napĊd. W tym przypadku przy wbudowywaniu
zamkniĊcia suwakowego naleĪy zwróciü uwagĊ, aby droga oporowa klamry była po
obydwu stronach moĪliwie jednakowa. Jest to szczególnie waĪne przy stosowaniu
napĊdów szybkobieĪnych na górkach rozrządowych, gdzie droga ta, to jest przesuw
suwaka wzglĊdem głowicy klamry, jest ograniczona do 14 mm.
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Rys. 40
15)W celu dopasowania prĊta nastawczego najlepiej dokonywaü pomiarów w obu
połoĪeniach koĔcowych zamkniĊcia.
W obu tych połoĪeniach mierzy siĊ drogĊ oporową klamry przy iglicy dosuniĊtej, a przy
iglicy odsuniĊtej odległoĞü jej od opornicy, przy czym odległoĞü iglicy od opornicy
powinna byü prawidłowa i jednakowa dla obu połoĪeĔ; równieĪ powinna byü
prawidłowa i jednakowa droga oporowa klamry. JeĪeli pomiary wykazały, Īe
pomierzone odległoĞci są prawidłowe, moĪna wtedy dopasowaü i połączyü prĊt
napĊdny z suwakiem iglicowym i napĊdnym zwrotnicowym.
16)Gdyby pomiar przy iglicy odsuniĊtej wykazał, Īe odstĊp iglicy od opornicy jest wiĊkszy
lub mniejszy od normalnego o długoĞü w granicach do 10 mm, to dla wyrównania tej
róĪnicy naleĪy prĊt nastawczy skróciü albo wydłuĪyü o połowĊ tej odległoĞci.
NastĊpnie naleĪy sprawdziü, czy odstĊp iglicy od opornicy jest po obu stronach
jednakowy. Obustronnie, jednakowa droga oporowa klamry i jednakowy odstĊp iglicy
od opornicy uzaleĪnione są od długoĞci prĊta nastawczego, łączącego suwak iglicowy
z napĊdem zwrotnicowym i od drogi prĊta nastawczego.
RóĪnice w wielkoĞciach odstĊpu iglicy od opornicy oraz dróg oporowych klamry
wynikają w zasadzie z tego powodu, Īe suwaki iglicowe przy znormalizowanych
zamkniĊciach suwakowych mają jednakową długoĞü, natomiast nie wszystkie
zwrotnice mają tĊ samą szerokoĞü toru.
17)Po wbudowaniu zamkniĊcia nastawczego suwakowego zwrotnica powinna siĊ lekko
przekładaü. JeĞli jednak przy przekładaniu wystĊpują duĪe opory, których powodem
bywa najczĊĞciej to, Īe poszczególne czĊĞci składowe są wzglĊdem siebie i opornicy
przekrzywione lub prowadnice nie są przytwierdzone prostopadle do osi opornicy, to
wszelkie nieprawidłowoĞci naleĪy usunąü a uszkodzone czĊĞci wymieniü.
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4. Utrzymanie zamkniĊü nastawczych suwakowych
1) Utrzymanie zamkniĊcia suwakowego powinno byü staranne. Przy oglĊdzinach
i badaniach technicznych rozjazdów naleĪy zwracaü uwagĊ na prawidłowe
zmontowanie i przymocowanie prowadnic do opornic oraz sprawdzaü, czy działanie
całego zamkniĊcia przebiega naleĪycie i odbywa siĊ lekko i prawidłowo.
2) ZamkniĊcie suwakowe naleĪy smarowaü w miarĊ potrzeby, jednak nie rzadziej niĪ raz
na dwa tygodnie. Do smarowania naleĪy uĪywaü oleju letniego Pm-50/50-00-0,
w okresie zimy oleju uniwersalnego Pm-30/50-0-020/PN-61 (C-96-097) lub ich
odpowiedników.
3) Sworznie łączące klamry z iglicą naleĪy dwa razy do roku wyjąü i nasmarowaü. NaleĪy
przy tym sprawdziü, czy ostĊp iglicy od opornicy, wynoszący normalnie 150 mm lub
160 mm, jest jednakowy po obydwu stronach zwrotnicy. JeĪeli nie, to rozjazd naleĪy
wyregulowaü.
4) Iglica dosuniĊta powinna naleĪycie przylegaü do opornicy. Dopuszczalny luz pomiarów
przylegającą iglicą i opornicą nie moĪe przekraczaü 1 mm. DokładnoĞü przylegania
sprawdza siĊ podobnie jak przy zamkniĊciach hakowych, przez załoĪenie pomiĊdzy
koniec iglicy a opornicĊ blaszki o gruboĞci 1,0 mm, która po przestawieniu zwrotnicy
i dosuniĊciu iglicy nie powinna daü siĊ wyciągnąü. W razie stwierdzenia
niedokładnoĞci naleĪy je usunąü.
5) W zamkniĊciach suwakowych naleĪy sprawdzaü prawidłowe przyleganie głowicy
klamry do prowadnic. Sprawdzanie to wykonuje siĊ przez włoĪenie pomiĊdzy głowicĊ
a prowadnicĊ drąĪka (rys. 41), którym odsuwa siĊ klamrĊ od prowadnicy.
JeĪeli odsuniĊcie to jest wiĊksze niĪ 3 mm, to naleĪy wówczas zamkniĊcie klamrowe
doprowadziü do naleĪytego stanu i luz wyrównaü za pomocą tulejki mimoĞrodowej,
a jeĞli to okaĪe siĊ niedostateczne, to przez podłoĪenie odpowiedniej podkładki pod
osadĊ prowadnicy.
6) W zwrotnicach nastawianych z odległoĞci naleĪy badaü ponadto prawidłowoĞü
zamkniĊcia suwakowego. JeĪeli iglica nie dochodzi do opornicy na 4 mm lub wiĊcej, to
zamkniĊcie suwakowe nie powinno daü siĊ zamknąü.

Rys. 41
71
stan na dzieĔ 5 maja 2011 r.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Gdy w zwrotnicach nastawianych z odległoĞci, po włoĪeniu pomiĊdzy iglicĊ,
a opornicĊ płytki stalowej o gruboĞci 4 mm na wysokoĞci prowadnicy, głowica klamry
zajdzie za prowadnicĊ, dowodzi to, Īe zamkniĊcie suwakowe jest nieprawidłowe.
NaleĪy wówczas nieprawidłowe czĊĞci naprawiü lub wymieniü.
7) W zamkniĊciach nastawczych rozjazdów typu UIC60 naleĪy zwracaü uwagĊ na stan
przytwierdzenia opórek zamkniĊü (prowadnic) i właĞciwe zabezpieczenie Ğrub
koronkowych przed odkrĊceniem.
NaleĪy wówczas przestrzegaü, aby osłony zamka znajdowały siĊ na właĞciwym
miejscu.
8) DrąĪek suwakowy z izolacją przeznaczony do I-go zamkniĊcia suwakowego (rys. 26)
ma moĪliwoĞü regulacji długoĞci. Po dokrĊceniu koĔcówek i dokonaniu regulacji
długoĞci drąĪka naleĪy dokrĊciü nakrĊtkĊ z lewej i prawej strony łącznika
(zakontrowaü) oraz zabezpieczyü przed odkrĊceniem siĊ, wyginając podkładkĊ
zabezpieczającą z blachy gruboĞci 3 mm (ze stali St3) aĪ do jej oparcia siĊ o nakrĊtkĊ.
Nie wolno robiü tego w sposób prowadzący do zgiĊcia drąĪka.
9) W czasie oglĊdzin i badania rozjazdów typu S60 naleĪy sprawdziü stan drąĪków
suwakowych w miejscu połączenia gwintowego ze Ğrodkową czĊĞcią izolowaną,
z jednoczesnym zwróceniem uwagi na stan przymocowania zamkniĊü do opornic.
DrąĪków zgiĊtych, uszkodzonych lub o zuĪytym gwincie stosowaü nie wolno.
10)Podobnie jak w przypadku zamkniĊü nastawczych hakowych, naleĪy zapobiegaü
pełzaniu rozjazdów, przez wbudowanie urządzeĔ przeciwpełznych przed i za
rozjazdem oraz w torach łączących rozjazdu, tudzieĪ silne dokrĊcenie Ğrub stopowych
opornicy i przyległego toru.
Tablica 6
Rozjazdy typu S49

*)
1)

R = 190

R = 300

R = 500

R = 190

R = 215

1:9

1:9

1:12/1:9

1:7,5/1:6,6

1:4,8

a

130/275/*

130/275/

130/275/

130/275/

130

b

618/550/

589/524/

610/550/

618/550/

541

c

650/573/

630/550/

650/565/

650/573/

547

d

650/650/

650/650/

650/650/

650/650/

650

e

1248/1248/

-

-

1248/1248/

933

e2

-

1749

2440

-

iglice z osadami
czopowymi

e1

-

1727

2423

-

e1

-

1500/1500/

2165/2165/

-

e2

-

1468/1468/

2142/2142/

-

iglice szynowo
sprĊĪyste

w nawiasach odmiana spawana
wymiary e1 i e2 odnoszą siĊ do rozjazdów R = 300 i R = 500 m.
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Rys. 42
W celu stwierdzenia, czy nie wystĊpuje pełzanie szyn naleĪy sprawdziü, czy odległoĞci
podrozjazdnic i ostrza iglic w rozjazdach zgodne są z normalnymi wymiarami,
podanymi w tablicach 6 i 7 do rys. 42.
11)Przy zwrotnicach szczególnie naraĪonych na korozjĊ, w pobliĪu fabryk chemicznych
lub wskutek podmokłych terenów, podkładki Īelazne pod prowadnicĊ powinny byü
wykonane z blachy Īelaznej ocynkowanej i czĊsto smarowane.
12)Utrudnione przestawianie zwrotnicy moĪna czasem usunąü przez nieznaczne
obrobienie tylnej czĊĞci głowicy klamry w miejscu opierania siĊ jej o skoĞne obrzeĪe
prowadnicy (rys.37).
13)Zbijanie lub wyciąganie klamry przez obróbkĊ kowalską jest zabronione. Ponadto
niedozwolone jest równieĪ piłowanie łukowatych bocznych powierzchni Ğlizgowych
głowicy klamry, jak równieĪ listwy suwaka, w celu uzyskania lekkiego ich przesuwu
prowadnicy.
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Tablica 7

*)
1)

R = 190

R = 300

R = 500

R = 2000

1:9

1:9

1:12/1:9

1:18,5

a

130/275/*

130/260/

230/275/

130/250/

b

618/550/

589/549/

610/585/

550/530/

c

650/573/

630/540/

650/590/

550/530/

d

650/650/

650/650/

650/590/

550/530/

e

1248/1248/

-

-

-

e2

-

1500/1500/

2165/2165/

3335/3355/

e2

-

1468/1468/

2142/2142/

3321/3321/

Iglice szynowo
sprĊĪyste

Rozjazdy typu UIC60

w nawiasach odmiana spawana
wymiary e1 i e2 odnoszą siĊ do rozjazdów R = 300 i R = 500 m.

5. W rozjazdach o promieniach R = 500 m i R = 1200 m wyposaĪonych w podwójne
zamkniĊcia nastawcze ze sprzĊĪeniami przewiduje siĊ instalowanie urządzeĔ do
elektrycznej kontroli połoĪenia iglic -„kontrolera iglic".

74
stan na dzieĔ 5 maja 2011 r.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

75
stan na dzieĔ 5 maja 2011 r.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

76
stan na dzieĔ 5 maja 2011 r.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

77
stan na dzieĔ 5 maja 2011 r.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

78
stan na dzieĔ 5 maja 2011 r.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

III.

NOWE RODZAJE SUWAKÓWYGH ZAMKNIĉû NASTAWCZYCH W ROZJAZDACH
UIC60 l URZĄDZEē STABILIZUJĄCYCH POŁOĩENIE IGLIC

1. W rozjazdach typu UIC60 nakładanych na liniach magistralnych modernizowanych dla
V  100 km/h stosuje siĊ w torach głównych zasadniczych i głównych dodatkowych nowe
typy zamkniĊü nastawczych suwakowych niewraĪliwych na wzajemne ruchy termiczne
iglic i opornic oraz urządzenia stabilizujące dodatkowo iglice i zapewniające ich minimalną
odległoĞü 58 mm od opornicy w miejscu przejĞcia od pełnego profilu iglicy do czĊĞci
obrobionej struganiem w celu przeciwdziałania uderzeniom kół o iglicĊ odlegającą. Wykaz
rodzajów stosowanych nowych zamkniĊü nastawczych i urządzeĔ stabilizujących podano
w tablicy.
Rodzaje zamkniĊü nastawczych niewraĪliwych na pełzanie i stabilizujących połoĪenie
iglic
Nazwa urządzenia
(pod tablicą podano nazwy w jĊzyku niemieckim)

Warunki stosowania

W rozjazdach S49 i UIC60
1:9-300 z iglicami sprĊĪystymi
i szynowo-sprĊĪystymi w
1) ZamkniĊcie suwakowe
2) Wspornik przegubowy z
torach gł. zasad, i gł. dodatk.
Templfex z symetrycznym
dwoma dĨwigniami kątowymi linii magistralnych i
lub mimoĞrodowym
(tylko w Rz UIC60-300-1:9
pierwszorzĊdnych
wodzikiem Ğlizgowym
modernizowanych oraz
4) Urządzenie stabilizujące
wymienianych nowych
połoĪenie iglic
3) ZamkniĊcie suwakowe BKL60
rozjazdach w wyĪej
(wspomagające
wymienionych torach i liniach i
przestawianie)
przy V  100 km/h i V  160
km/h w serii próbnej z
5) ZamkniĊcie nastawcze
napĊdami zwrotnicowymi
samoprzesuwne IT60-Zn
IEA29
Uwagi do tablicy:
1) Klammerverschluss Tempflex III mit symmetrischem bzw. Exzentrischen Gleitsen
2) Federwippe mit Winkelhebel
3) Klammerverschluss BKL60 (BKL - Bewegliche Verschlussklammer - ruchoma klapa zamkniĊcia)
4) Stellhilfe UIC60
5) Istnieje moĪliwoĞü stosowania mieszanego tzn. np. zamkniĊcia Tempflex III i urządzenia
stabilizującego „Stellhilfe UIC60" oraz zamkniĊcia BKL60 i wspornika przegubowego.
zamkniĊcie nastawcze

urządzenie stabilizujące
połoĪenie iglic

2. Szczegółowe wytyczne montaĪu, działania i utrzymania powyĪszych urządzeĔ
nastawczych zawierają instrukcje opracowane przez producentów.
PoniĪej podano ich obszerne wyciągi niezbĊdne dla badania i utrzymania.
3. ZamkniĊcia suwakowe (Tempfleks III) z symetrycznym lub mimoĞrodowym wodzikiem
Ğlizgowym
1) ZałoĪenia dla wmontowania zamkniĊcia klamrowego (zamkniĊcie nastawcze ostrza
iglicy i w połowie iglicy);
a) Zwrotnice muszą byü zmontowane, a wymiary wbudowania - skontrolowane.
b) ZamkniĊcie klamrowe jest dopasowane w zakładzie dostawczym albo póĨniej na
układanych zwrotnicach.
c) Do montaĪu zamkniĊcia i nastawiania wartoĞci wiąĪącymi siĊ niniejsze wytyczne
o rysunek zestawieniowy (rys. 1).
d) Na szkicu (rys. 1) są przedstawione główne elementy składowe zamkniĊcia
klamrowego ostrza iglicy.
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Przy zamkniĊciu klamrowym Ğrodkowym (w połowie iglicy) naleĪy stosowaü
odpowiedni szkic. Zobrazowanie czĊĞci składowych na tym szkicu moĪe siĊ róĪniü
w zaleĪnoĞci od rodzaju zamkniĊcia. W kaĪdym przypadku obowiązującym jest
odpowiedni rysunek zamkniĊcia.
2) Stan dostawy przy wysyłce czĊĞci składowych luzem (zamkniĊcie dopasowane
i oznakowane w zakładzie dostawczym):
a) Elementy zamykające zmontowane na opornicach.
b) Prowadniki zmontowane na iglicach.
c) Klamry włącznie ze sworzniami i symetrycznym wzglĊdnie mimoĞrodowym
wodzikiem Ğlizgowym zabezpieczone odpowiednimi elementami zabezpieczającymi.
d) DrąĪek suwakowy ze zmontowanymi ogranicznikami skoku (*) j zmontowanymi
Ğrubami oporowymi (*).
e) Kołpaki ochronne, jeĞli wystĊpują.
CzĊĞci składowe są oznaczone literą R - prawe i L - lewe oraz numerem zwrotnicy.
3) Montowanie na placu budowy;
a) Usunąü ograniczniki skoku i Ğruby oporowe z drąĪka suwakowego.
b) DrąĪek suwakowy wsunąü przez kanał zamkniĊcia (uwaĪaü na oznakowanie).
c) Zmontowaü klamry po wyciągniĊciu sworznia i po włoĪeniu wodzika Ğlizgowego do
prowadnika (uwaĪaü na oznakowanie).
Patrz rys. 1 oraz odpowiedni rysunek zestawieniowy

Rys.1
d) Wsunąü sworzeĔ i zabezpieczyü
e) Ustawiü właĞciwe ograniczniki skoku i zmontowaü Ğruby oporowe oraz
zabezpieczyü za pomocą blachy zabezpieczającej.
f) Zamontowaü kołpaki ochronne.
g) Powierzchnie Ğlizgowe i tulejki stalowe posmarowaü Ğrodkiem smarnym. JeĞli
wystĊpują tulejki z tworzywa sztucznego, to nie wolno ich smarowaü mineralnymi
Ğrodkami smarnymi.
4) Badania po dokonanym montaĪu.
Oznaczenie czynnoĞci:
U = zbadanie
M = działanie usuwające nieprawidłowoĞci
a) U Zbadaü, czy klamra leĪy symetrycznie do prowadnika (przy temperaturze
neutralnej).
Uwaga: pozycje oznaczone (*) nie wystĊpują przy zamkniĊciu klamrowym Ğrodkowym.
Dla punktu III załącznika zastosowano niezaleĪną numeracje rysunków
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Rys. 2
W razie wiĊkszych odchyleĔ od temperatury neutralnej naleĪy uwzglĊdniü zmianĊ długoĞci
(w mm) iglicy nieutwierdzonej według poniĪszej tabelki:
I

ǻt
10 m

20 m

30 m

10ºC

1,2

2,4

3,5

20ºC

2,4

4,6

6,9

30ºC

3,5

6,9

10,4

gdzie:
I = długoĞü iglicy
ǻt = odchylenie temperatury w stosunku do temperatury neutralnej (+15ºC)
b) U Sprawdziü połoĪenie iglic i w razie potrzeby wyregulowaü (znak napunktowany
po zewnĊtrznej stronie opornicy).
M W tym celu naleĪy zluzowaü elementy zamkniĊcia i przesunąü według znaku
napunktowanego po zewnĊtrznej stronie opornicy.
c) U Zbadaü odstĊp miĊdzy iglicą i opornicą. WartoĞü normowa: 0,5 ± 0,5 mm lub
zgodnie z odpowiednimi przepisami (rys. 3)
Pomiar w płaszczyĨnie klamry zamykającej.
M Uregulowaü szerokoĞü toru i odstĊp szyn opornicy.
d) U Zbadaü otwarcie iglicy i skok drąĪka na symetriĊ i właĞciwoĞü funkcjonowania.
e) U Zbadaü, czy luz pomiĊdzy ogranicznikiem skoku i elementem zamykającym
wynosi:
przy napĊdzie rĊcznym 0 mm
przy napĊdzie silnikowym > 1 mm
f) U Zbadaü zabezpieczenie Ğrub i sworzni.
M Umocowaü elementy zabezpieczające (np. dogiąü zawleczki i blachy
zabezpieczenia Ğrub).
g) U Zbadaü zamkniĊcie pod kątem lekkiej (dobrej) współpracy elementów.
Po kilkakrotnym przestawieniu zwrotnicy przed uruchomieniem (oddaniem do
eksploatacji), w razie potrzeby powtórzyü w/w czynnoĞci.
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Rys. 3
4. ZamkniĊcie klamrowe Tempflex III z symetrycznym lub mimoĞrodowym wodzikiem
Ğlizgowym.
1) Ogólne zasady badania i konserwacji.
PewnoĞü funkcjonowania zamkniĊcia jest waĪnym aspektem w ocenie
bezpieczeĔstwa technicznego zwrotnicy.
Dlatego konserwacja zamkniĊcia i sprawdzanie wartoĞci nastawy są konieczne dla
zapewnienia poprawnego działania.
CzĊstoĞü przeprowadzanej konserwacji jest zaleĪna od warunków eksploatacji. JeĞli
wystąpią zakłócenia w pracy urządzenia, to konserwacjĊ wzglĊdnie remont naleĪy
przeprowadziü natychmiast. Dla konserwacji zamkniĊcia i przebadania wartoĞci
nastawczych wiąĪącymi są: niniejsze zasady konserwacji i rysunek zestawieniowy
zamkniĊcia (patrz załącznik 4 - str. 93).
Na rysunku nr 2 i 4 pokazano główne czĊĞci składowe zamkniĊcia klamrowego ostrza
iglicy. Dla zamkniĊcia klamrowego Ğrodkowego (w połowie iglicy) przedstawionego na
rys. w zał. 4 – str. 93, czĊĞci składowe oznaczone (*) nie wystĊpują.
2) Okresowa konserwacja.
W ramach konserwacji naleĪy wykonywaü:
a) smarowanie czĊĞci Ğlizgowych i tulejek stalowych. W przypadku istnienia tulejek
z tworzywa sztucznego nie naleĪy ich smarowaü mineralnymi Ğrodkami smarnymi.
b) sprawdzenie zamkniĊcia na lekkie działanie (dobrą współpracĊ czĊĞci).
c) skontrolowanie elementów mocujących i zabezpieczających.
d) wizualną kontrolĊ poszczególnych czĊĞci zamkniĊcia.
3) Badania techniczne.
Oznaczenie czynnoĞci:
U = zbadanie
M = działanie usuwające nieprawidłowoĞci
a) U Zbadaü, czy klamra leĪy symetrycznie do prowadnika przy temperaturze
neutralnej (rys. 2).
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W razie wiĊkszych odchyleĔ od temperatury neutralnej naleĪy uwzglĊdniü zmianĊ
długoĞci (w mm) iglicy nieutwierdzonej zgodnie z tabelką podaną w pkt 3, 4a).
b) U Zbadaü odstĊp miĊdzy iglicą i opornicą, wartoĞü maksymalna 4 mm lub zgodnie z
odpowiednimi przepisami (wg rys. 3)
Mierzyü w płaszczyĨnie klamry zamykającej.
M SworzeĔ odbezpieczyü, wyciągnąü i klamrĊ przekrĊciü. Zamieniü wodzik
Ğlizgowy symetryczny na mimoĞrodowy albo wodzik Ğlizgowy mimoĞrodowy
odpowiednio obróciü (patrz teĪ odpowiedni szkic zestawieniowy - rys. 5) i klamrĊ
ponownie zmontowaü.
(Przy wodziku Ğlizgowym mimoĞrodowym uwaĪaü na oznaczenie, poniewaĪ
istnieje moĪliwoĞü wbudowania go w pozycji obróconej o 180°).
c) U Zbadaü wielkoĞü drogi oporowej klamry.
Minimalna wielkoĞü drogi oporowej klamry powinna wynosiü 10 mm poniĪej
wartoĞci nominalnej lub zgodnie z odpowiednimi przepisami branĪy srk
M Ustaliü szerokoĞü toru i oddalenie opornic.
M Ustawiü skok drąĪka i otwierania iglic.
d) U Zbadaü luz pomiĊdzy ogranicznikiem skoku i elementem zamykającym.
Przy napĊdzie silnikowym > 1 mm lub zgodnie z arkuszem badania.
M Przy nie osiągniĊciu luzu minimalnego ograniczniki skoku naleĪy doszlifowaü.
e) U Zbadaü luz miĊdzy sworzniem i tulejkami.
M Wymieniü wybite wodziki Ğlizgowe i w danym przypadku sworznie.
f) U Zbadaü zabezpieczenia Ğrub i sworzni;
M Umocowaü elementy zabezpieczające (np. dogiąü zawleczki i blachy
zabezpieczenia Ğrub).

Rys. 5
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5. Wspornik przegubowy z 2 dĨwigniami kątowymi
1) Dane ogólne.
Wspornik przegubowy słuĪy do zabezpieczenia połoĪenia iglic w pozycji odlegającej
od opornicy. Jest on pomocniczym Ğrodkiem nastawczym, ma za zadanie utrwaliü
minimalną odległoĞü iglicy odsuniĊtej od opornicy w najwĊĪszym miejscu.
2) Wbudowanie wspornika przegubowego.
(Punkt 2 nie obowiązuje przy dostawie płyty przegubowej zmontowanej wstĊpnie).
a) Wmontowanie czĊĞci izolacyjnych do wyfrezowania zwierciadlanego otworów iglicy
(patrz: rysunek zestawieniowy płyty przegubowej - rys. 6).
b) SprĊĪynĊ naciskową naleĪy wybudowaü.
c) PłytĊ przegubową naleĪy nałoĪyü na podkład tak, aby odstĊp (x) pomiĊdzy płytą
podstawy i płytą Ğlizgową był jednakowy po lewej i po prawej stronie (rys. 6).

Rys. 6
d) Obie dĨwignie kątowe naleĪy umieĞciü w pozycji Ğrodkowej (równolegle do płyty
podstawy).
e) PłytĊ podstawy i dĨwignie kątowe naleĪy ustawiü co do ich połoĪenia wzglĊdem
otworu iglic zgodnie z rys. 6.
f) PłytĊ przegubową naleĪy zamocowaü na podkładzie zgodnie z rysunkiem.

Rys. 7
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g) Przy podkładach drewnianych, podkład naleĪy nawierciü, a nastĊpnie wkrĊciü
wkrĊty (z podwójnym pierĞcieniem sprĊĪystym),
h) SprĊĪynĊ naleĪy zabudowaü i wstĊpnie naprĊĪyü.
i) Obie dĨwignie kątowe naleĪy za pomocą Ğrub oporowych ustawiü zgodne z rys 7
w ten sposób, aby miĊdzy połączeniem podparcia dĨwigni kątowych i punktami
przyłoĪenia sprĊĪyny powstał odstĊp około 40 mm.
j) DrąĪek złączny iglicy naleĪy tak ustawiü, aby pomiĊdzy iglicą i opornicą został
uzyskany najwiĊkszy przeĞwit odpowiednio do rysunku zestawieniowego
urządzenia (drąĪek złączny 2 (rys. 7) nie zawieszony do iglicy).
k) NaleĪy przestawiü zwrotnicĊ.
l) NastĊpnie ustawiü analogicznie drąĪek złączny iglicy 2.
3) Precyzyjne ustawienie płyty przegubowej zmontowanej na podkładzie.
a) Kontrola ruchu wychylnego dĨwigni kątowej na symetriĊ, poprzez kilkakrotne
przestawienie urządzenia zwrotnicowego, przy czym róĪnica miĊdzy a i b moĪe
wynosiü maksymalnie 2 mm (rys. 8). Przy wiĊkszej róĪnicy naleĪy odpowiednio
skorygowaü drąĪki złączne iglic i Ğruby oporowe.

Rys. 8
b) Kontrola najmniejszego przeĞwitu pomiĊdzy opornicą i iglicą (patrz: punkt 2).
c) Po przeprowadzonej kontroli funkcjonowania urządzenia naleĪy dociągnąü nakrĊtki
szeĞciokątne drąĪków złącznych iglic i Ğrub oporowych oraz zabezpieczyü
wszystkie sworznie.
d) Zamknąü pokrywĊ i zabezpieczyü za pomocą zatyczki sprĊĪystej.
e) Przed przekazaniem do ruchu zwrotnicy naleĪy jeszcze raz sprawdziü poprawnoĞü
funkcjonowania urządzenia.
6. ZamkniĊcia suwakowe BKL60
1) Uwagi wstĊpne.
Niniejsze wytyczne zawierają zasady, których naleĪy przestrzegaü przy ustawianiu
iglic w rozjazdach montowanych u wytwórcy.
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2) Dane ogólne
Do czĊĞci składowych zwrotnic naleĪą miĊdzy innymi zamkniĊcia i urządzenia
przeciwpełzne. Urządzenie zamkniĊcia zapewnia zamkniĊcie przylegającej iglicy
z opornicą wzglĊdnie odstĊp odlegającej iglicy od opornicy.
W celu zapewnienia naleĪytego funkcjonowania zamkniĊcia naleĪy połoĪenie iglicy
i opornicy dokładnie wobec siebie ustawiü, aĪeby ruchy poziome były ograniczone. Do
tego słuĪy urządzenie przeciwpełzne znajdujące siĊ pomiĊdzy iglicą a opornicą.

3) Zwrotnice

Rys. 9 Oznakowanie zwrotnicy
a) Wymiar podstawowy 28,5 mm (rys. 9) uwarunkowany jest rodzajem rozjazdu i
znajduje siĊ pomiĊdzy wciĊciem (R = 300 1:9) na Ğrodku opórki prowadnicy a
Ğrodkiem Ğruby klamrowej. Jest on ustalany przy Ğredniej temperaturze szyn
wynoszącej + 15°C (temperatura neutralna) przez zakład produkujący rozjazdy. W
przypadku rozjazdów zwyczajnych połoĪenie znaków wklĊsłych (wykonanych
punktakiem) dla ustalenia kąta opornic znajduje siĊ w jednej linii z wyciĊciami
umieszczonymi na opórce prowadnicy.
b) Ustalania połoĪenia przy pomocy sznura zastĊpuje siĊ sprawdzaniem połoĪenia
opornicy w stosunku do iglicy przymiarem o kącie prostym i zaznacza siĊ je
punktakiem znakami wklĊsłymi.
4) ZamkniĊcie suwakowe BKI60.
ZamkniĊcie słuĪy bezpieczeĔstwu przekładania zwrotnic i dlatego bezawaryjne
funkcjonowanie zamkniĊcia suwakowego musi byü w pełni zapewnione.
a) Urządzenie zamykające zostaje dopasowane w zakładzie produkującym rozjazdy,
a lekkoĞü jego funkcjonowania powinna byü zbadana. Po odbiorze rozjazdu czĊĞci
zamkniĊcia zostają zdemontowane, związane i dołączone do zestawu drąĪków.
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b) Zasada funkcjonowania zamkniĊcia rozjazdowego klamrowego BKI60 odpowiada
powszechnie przyjĊtemu zamkniĊciu. Konstrukcja klamry pozwala na samodzielne
wyrównanie wzglĊdnych ruchów pomiĊdzy opornicą i iglicą wynikłych
z termicznego rozszerzania siĊ szyn o ±30 mm. Załączony szkic (rys. 10)
przedstawia schemat funkcjonowania zamkniĊcia BKI60, a rys. 11 opis jego
elementów.
c) Wyrównanie ruchów podłuĪnych iglicy powstaje przez obrót uchwytu iglicy wobec
klamry. Element łączący w kształcie korby (rys. 10-11) znajdujący siĊ pomiĊdzy
uchwytem iglicy a klamrą gwarantuje dokładne utrzymanie odstĊpu iglicy od zamka
w kaĪdym połoĪeniu.
d) Klamra BKI60 musi, jak kaĪda inna klamra, byü dopasowana do zamkniĊcia.
W celu zdefiniowania połoĪenia klamry w zamkniĊtym rozjeĨdzie, klamra posiada
rozpórkĊ. Rozpórka ta jest przedłuĪeniem klamry i słuĪy do dopasowywania jej do
róĪnych rodzajów drąĪków.
WAĩNE! W stanie zamkniĊcia odstĊp pomiĊdzy drąĪkiem suwakowym, a rozpórką
musi wynosiü od 2 mm do 6 mm (rys. 10)

Rys. 10 Schemat funkcjonowania zamkniĊcia BKL60
1 - klamra zamkniĊcia, 2 - uchwyt, obejma iglicy, 3 - mimoĞród korbowy zamkniĊcia,
4 - Ğruba Vks 5b, 5 - Ğruba (sworzeĔ) Wb 13b
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Obejma, opórka uchwytu iglicy jest umocowana Ğrubą Vks 5b (z szeĞciokątnym łbem)
(rys. 11). Klamry BKI60 dostarcza siĊ parami (lewa i prawa). Znakiem jest połoĪenie
rozporki odległoĞciowej. Przestawienie jest moĪliwe przez przekrĊcenie klamer w osi
podłuĪnej. W tym celu naleĪy wyciągnąü tylną zatyczkĊ sworznia WB 13b (rys. 11).

Rys. 11 ZamkniĊcie zwrotnicowe BKL 60
1 -- klamra zamkniĊcia, 2 - uchwyt, obejma iglicy, 3 - mimoĞród korbowy zamkniĊcia,
4 - Ğruba Vks 5b, 5 - Ğruba (sworzeĔ) Wb 13b
5) Uwagi dotyczące eksploatacji zamkniĊü.
Stosownie do ogólnych przepisów badaĔ technicznych rozjazdów, naleĪy kontrolowaü
funkcjonowanie zamkniĊü i dolegania iglic do opornic.
W eksploatacji naleĪy powierzchnie trące zamkniĊcia regularnie smarowaü aĪeby
zapewniü łatwe przekładanie iglic. CzĊĞci zamkniĊcia mogą byü w razie potrzeby
pojedynczo wymieniane.
6) Urządzenia przeciwpełzne.
a) W rozjeĨdzie o R = 300 m zastosowano dwuczĊĞciowe urządzenie przeciwpełzne
(patrz rys. 12). Urządzenia te mogą byü stosowane takĪe w innych rozjazdach.
b) W dwuczĊĞciowych urządzeniach przeciwpełznych pomiĊdzy opornicą a iglicą
moĪliwe jest ograniczenie ruchu podłuĪnego, po wykorzystaniu wolnej drogi
przesuwu. Po odbiorze dokonanym w zakładzie produkującym rozjazdy, obie
czĊĞci urządzenia pozostają umocowane na stałe w tokach szynowych.
W czasie montaĪu i wbudowywania rozjazdu do toru nie wolno ich zmieniaü.
c) DwuczĊĞciowe urządzenie przeciwpełzne stosuje siĊ w rozjazdach UIC60
o szerokoĞci toru 1435 mm.
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Rys. 12 Urządzenie przeciwpełzne
d) Czopowa czĊĞü urządzenia ma moĪliwoĞü przesuniĊcia w stosunku do czĊĞci
widłowej o ±7 mm. Ustawienia Ğrodkowe czopa w stosunku do wideł powinno mieü
miejsce w temperaturze neutralnej z dokładnoĞcią do ±2 mm.
W czasie badaĔ rozjazdów naleĪy dokonywaü oglĊdzin urządzeĔ przeciwpełznych
mając na uwadze okresowe zmiany temperatury i wzajemne ustawianie czĊĞci
czopowej i widłowej.
7. Wytyczne montaĪu i eksploatacji urządzenia stabilizującego połoĪenie iglic w rozjazdach
U1C60 („Stellhilfe UIC602)
1) Ogólny opis urządzenia.
Urządzenie słuĪy do stabilizacji połoĪenia iglic w wymaganym odstĊpie min. 58 mm
wzglĊdem opornicy. Urządzenie w wersji eksploatowanej w PKP PLK S.A. (rys. 13
i rys. 14) przeznaczone jest do rozjazdów UIC60 - 300-1:9, ale moĪe byü
przystosowane (kwestia zamocowaĔ) równieĪ do innych rozjazdów, w tym równieĪ
krzyĪowych podwójnych.
Urządzenie, które stanowią 2 sprĊĪyny (rys. 13) pracuje na prĊtach zamocowanych
przegubowymi trzpieniami, nie licząc przyłączy do iglic (rys. 14) jest obudowane
skrzynką o wymiarach długoĞü = 290 mm, szerokoĞü = 150 mm, wysokoĞü = 113 mm,
co umoĪliwia jego zamocowanie pod opornicą miĊdzy podrozjazdnicami.
2) MontaĪ i demontaĪ urządzenia.
Urządzenie jest dostarczane od wytwórcy w stanie gotowym tj. z elementami do
zamocowania. Zabudowa urządzenia polega na wykonaniu nastĊpujących czynnoĞci
(do rys. 14):
a) iglicĊ doprowadziü do połoĪenia przylegającego;
b) obudowĊ zawiesiü na opornicy. Po Ğrodkowym ustawieniu obudowy w stosunku do
podrozjazdnic przykrĊciü ją do opornicy razem z pokrywą blaszaną nakrĊtkami
„Gally";
c) ekscentryczną tulejĊ zaciskową wcisnąü w otwór wywiercony w iglicy;
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d) przestawiü iglicĊ, stopa iglicy powinna przy tym zeĞlizgnąü siĊ do obejmy Zk 19;
e) załoĪyü blachĊ zabezpieczającą Sib 8. ĝrubĊ VKs 5a wkrĊciü. ZatyczkĊ - Klin KL23
wbiü. BlachĊ zabezpieczającą Sib 8 zagiąü;
f) podkładkĊ zabezpieczającą Sib 9 umocowaü trzpieniem 8x60;
g) zabezpieczenie Sf 10 umocowaü przy pomocy zatyczki 4x28.
DemontaĪ urządzenia polega na wykonywaniu tych samych czynnoĞci w odwrotnej
kolejnoĞci.

Rys. 13 MontaĪ urządzenia stabilizującego, tzw. „Stellhilfe"
3) Nadzór eksploatacyjny.
Pracujące urządzenie „Stellhilfe" w zasadzie nie wymaga dodatkowego utrzymania
poza okresowymi oglĊdzinami jak dla zamkniĊü rozjazdowych czĊĞci przyłącza do
iglicy. Ponadto, mimo iĪ urządzenie jest w skrzyni, zaleca siĊ raz w roku zdjąü
pokrywĊ boczną, dokonaü oglĊdzin i ewentualnie oczyĞciü i posmarowaü normalnym
Ğrodkiem smarnym czĊĞü ze sprĊĪyną i trzpienie. Ponadto naleĪy poprzez otwory
w obudowie smarowaü urządzenie jeden raz na trzy miesiące.
8. ZamkniĊcia nastawcze samoprzesuwne IT60 - Zn do rozjazdów zwyczajnych UIC60.
ZamkniĊcia nastawcze suwakowe IT60 - Zn typu zapadkowego stosowane dotychczas
tylko z napĊdami zwrotnicowymi IEA29.
ZamkniĊcie to było montowane w Rz UIC60 - 300-1:9 ssd i Rz UIC60 - 500-1:12 ssd
(równieĪ jako zamkniĊcie Ğrodkowe).
Dopuszcza siĊ wystĊpowanie tych zamkniĊü w wyĪej wymienionych rozjazdach oraz
sprawdzania i utrzymania ich na zasadach okreĞlonych w zarządzeniach
dopuszczających te zamkniĊcia do prób, do czasu ich wymiany.
9. Stosowanie krzyĪownic z ruchomymi dziobami.
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1) Na liniach przystosowanych do V  200 km/h bĊdą stosowane rozjazdy zwyczajne
UIC60 - 500-1:12 ss i U1C60 - 1200-1:18,5 ss z dziobami krzyĪownic stałymi,
a dla V > 200 km/h z dziobami ruchomymi.
2) Rozjazdy z krzyĪownicami o dziobach ruchomych bĊdą wyposaĪone w nastĊpujące
zamkniĊcia nastawcze i urządzenia kontroli iglic:
a) w Rz UIC60 - 500-1:12 ss:
*

zamkniĊcie w ostrzu iglic i zamkniĊcie Ğrodkowe połączone sprĊĪeniem
zamkniĊü nastawczych stosowanych dotychczas w PKP PLK S.A. nastawiane
jednym napĊdem lub 2 napĊdami i urządzeniami kontroli dzioba (w tym
przypadku bez sprzĊĪeĔ mechanicznych zamkniĊü),

*

zamkniĊcie nastawcze dzioba ruchomego krzyĪownicy nastawianego własnym
napĊdem zwrotnicowym i urządzeniem kontrolnym.

b) w Rz UIC60 - 1200-1:18,5 ss:
*

zamkniĊcie w ostrzu iglic i 2 zamkniĊcia Ğrodkowe z:
-

jednym napĊdem i sprzĊĪeniami mechanicznymi i z 2 zamkniĊciami
Ğrodkowymi oraz kontrolerami iglic kaĪdego zamkniĊcia.

-

lub z indywidualnymi napĊdami sprzĊĪonymi z dwoma zamkniĊciami
i kontrolerami iglic.

*

dwa zamkniĊcia nastawcze dzioba ruchomego krzyĪownicy nastawianego
własnym napĊdem uzaleĪnionym sprĊĪonym elektrycznie z napĊdem (lub
napĊdami) zwrotnicowymi.

*

lub 2 zamkniĊcia dzioba ruchomego z indywidualnymi napĊdami i kontrolerami.
Szczegóły są zawarte w rysunkach montaĪowych i regulaminach eksploatacji.

10. Opory przestawiania zwrotnic rozjazdów.
1) Na podstawie pomiarów i badaĔ w rozjazdach UIC60 eksploatowanych w PKP PLK
S.A.. ustalono, Īe maksymalne opory przestawiania zwrotnic bez wzglĊdu na porĊ
roku wynoszą dla:
- Rkpd UIC60 -190-1:9 ssd 5,1 kN
- Rz UIC60 - 190-1:9 3,3
- Rz UIC60 - 300-1:9 ssd
*

bez usztywnienia iglic 3,1 kN

*

z usztywnienia iglic 3,5 kN

- Rz UIC60 - 500-1:12 ssd 3,7 kN
- Rz UIC60 - 1200-1:18,5 5,2 kN
2) PowyĪsze wartoĞci dotyczą rozjazdów z dotychczas stosowanymi zamkniĊciami.
WartoĞci te powinny byü stosowane równieĪ do odpowiednich rozjazdów - S49.
3) Dobierając napĊd zwrotnicowy do rozjazdu naleĪy kierowaü siĊ zasadą, Īe opory
przestawiania zwrotnicy nie powinny przekraczaü 80% siły nastawczej napĊdu.
ZaleĪnie od tego i od potrzeb eksploatacyjnych naleĪy dobieraü odpowiednie napĊdy
normalno-, wolno- lub szybkobieĪne (te ostatnie zwłaszcza na stacjach rozrządowych
w strefie górek rozrządowych). W rozjazdach krzyĪowych UIC60 - 190-1:9 ssd naleĪy
stosowaü z reguły napĊdy zwrotnicowe wolnobieĪne, szczególnie, gdy leĪą w torach
głównych zasadniczych.

91
stan na dzieĔ 5 maja 2011 r.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

92
stan na dzieĔ 5 maja 2011 r.

Rys. 14
Rysunek do instrukcji montaĪu
urządzenia stabilizującego

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

93

stan na dzieĔ 5 maja 2011 r.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Załącznik 5
UTRZYMANIE ROZJAZDÓW
Utrzymanie rozjazdów polega na usuwaniu wszelkich usterek i uszkodzeĔ stwierdzonych
podczas oglĊdzin i badaĔ technicznych oraz zauwaĪonych podczas obserwacji zachowania
siĊ rozjazdu pod przejeĪdĪającym taborem. Usuwanie usterek lub uszkodzeĔ w rozjeĨdzie
wykonuje siĊ przez naprawĊ lub wymianĊ uszkodzonych lub zuĪytych czĊĞci rozjazdowych.
Oprócz tego wszystkie czĊĞci ruchome rozjazdu powinny byü utrzymywane w czystoĞci
i systematycznie smarowane. Załącznik niniejszy okreĞla:
− dopuszczalne zuĪycie czĊĞci rozjazdów,
− zasady dokonywania konserwacji i naprawy bieĪącej rozjazdów,
− kryteria wymiany rozjazdów i ich czĊĞci składowych.
1. Dopuszczalne zuĪycie czĊĞci rozjazdów:
1) Dopuszczalne pionowe zuĪycie iglic, opornic, szyn skrzydłowych i dziobów krzyĪownic
oraz szyn łączących wynosi:
− w torach głównych linii magistralnych i pierwszorzĊdnych 8 mm;
− w torach linii drugorzĊdnych - 10 mm;
− w torach linii znaczenia miejscowego i w torach bocznych wszystkich linii 12 mm.
2) W razie wystĊpowania jednoczeĞnie bocznego zuĪycia czĊĞci rozjazdu, dopuszczalne
zuĪycie pionowe powinno byü zmniejszone o połowĊ zuĪycia bocznego.
3) Dopuszczalne zuĪycie boczne czĊĞci rozjazdowych (iglic, opornic, krzyĪownic) dla
rozjazdów typu UIC60 i S49 kwalifikujące je do wymiany wynosi 8 mm (rys. 1) pod
warunkiem, Īe nie zostaną przekroczone odchyłki dopuszczalne szerokoĞci toru
w rozjeĨdzie podane w załączniku 2. Dla innych typów rozjazdów, dopuszczalne
zuĪycie boczne wynosi 6 mm.

Rys. 1
4) ZuĪycie pionowe krzyĪownic naleĪy liczyü łącznie z miejscowym wgnieceniem
materiału. W krzyĪownicach, gdzie wystĊpują wiĊksze zuĪycia miejscowe, moĪna
stosowaü regeneracjĊ w torze przez napawanie. Zalecany system regeneracji
krzyĪownic przedstawiono na rys. 2.
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Rys. 2
5) Dopuszczalne boczne zuĪycie kierownic w krzyĪownicach wynosi 4 mm. Przy
wiĊkszym zuĪyciu kierownicĊ naleĪy wymieniü.
6) Dopuszczalne zuĪycie wkładek mierzy siĊ bezpoĞrednio przez pomiar szerokoĞci
Īłobków zgodnie z arkuszem badania technicznego rozjazdów. JeĪeli wymiary
przekroczą dopuszczalne odchylenia, naleĪy pomiĊdzy wytarte wkładki a szynĊ toczną
załoĪyü przekładki regulacyjne z blach odpowiedniej gruboĞci lub teĪ zuĪyte wkładki
wymieniü na nowe.
7) Do regulacji Īłobków kierownic rozjazdów typu S49 i UIC60 stosuje siĊ przekładki
regulacyjne o gruboĞci 1, 2, 3 mm. Przekładki naleĪy stosowaü w przypadku
poszerzenia Īłobka pomiĊdzy szyną toczną a kierownicą, powstałego wskutek zuĪycia
szyny lub kierownicy. Przekładki naleĪy wkładaü pomiĊdzy ĞciankĊ koziołka
a kierownicĊ w iloĞci nie wiĊcej niĪ po 2 sztuki. NakrĊtki Ğrub stopowych pomiĊdzy
szyną toczną a koziołkiem kierownicy moĪna dokrĊcaü kluczem widełkowym lub
stopowym płaskim.
2. Konserwacja i naprawy bieĪące rozjazdów.
1) Zakresy robót konserwacji rozjazdów okreĞlono w §10 niniejszej instrukcji.
2) Usterki i uszkodzenia mające wpływ na bezpieczeĔstwo ruchu powinny byü usuwane
niezwłocznie. Pozostałe usterki powinny byü usuwane w ramach napraw bieĪących.
3) W tablicy 1 podano orientacyjne zakresy robót poszczególnych napraw.
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Tablica 1
Rodzaj naprawy

Zakresy robót

Naprawa bieĪąca

Konserwacja

DokrĊcanie Ğrub i wkrĊtów

w sposób ciągły

tylko obluzowanych

Poprawianie szerokoĞci toru

w duĪym zakresie nawet dla
wymiarów w górnych
wartoĞciach dopuszczalnych
tolerancji

tylko przy przekroczeniu
dopuszczalnych tolerancji

UsuniĊcia spływów przez
szlifowanie*

według potrzeb

według potrzeb

Regulacja zamkniĊü
nastawczych oraz odpełznych
iglic i opornic

jako robota
kontrolno-zapobiegawcza

przy stwierdzeniu
przekroczenia dopuszczalnych
tolerancji

Regulacja rozjazdów w planie

w sposób ciągły

na odcinku odkształcenia

Podnoszenie rozjazdu z
podbiciem podrozjazdnic

w sposób ciągły

pojedyncze podrozjazdnice
obluzowane

Wymiana pojedynczych czĊĞci
rozjazdu

według potrzeb

tylko złącz

Naprawa krzyĪownic

regeneracja przez napawanie

nie

Poprawa odwodnienia rozjazdu

tak

nie

w krzyĪownicach z dziobem manganowym, manganowych-monoblokowych lub hartowanych naleĪy
w początkowym okresie ich pracy (ok. 1-2 miesiĊcy) usuwaü powstające na dziobach i szynach skrzydłowych
spływy, co w znacznym stopniu zapobiega dalszemu ich tworzeniu

3. Kryteria wymiany rozjazdów i ich czĊĞci składowych
1) decyzjĊ o potrzebie wymiany rozjazdu lub jego czĊĞci składowej podejmuje dyrektor
Zakładu Linii Kolejowych.
Decyzja taka powinna byü podjĊta po przeprowadzeniu szczegółowego badania
technicznego rozjazdu i po przeanalizowaniu wyników badaĔ oraz dotychczas
wykonanych na nim napraw, które w tym celu powinny byü systematycznie
zapisywane w arkuszach badania technicznego.
2) W warunkach utrzymania i eksploatacji w PKP PLK S.A. Ğrednią ĪywotnoĞü rozjazdów
i ich czĊĞci składowych, licząc od pierwszej wymiany podano w tabl. 2. Dane zawarte
w tej tablicy mają charakter orientacyjny.
3) Planowa wymiana rozjazdów w torach głównych jest uwarunkowana nastĊpującymi
czynnikami:
a) zuĪyciem czĊĞci rozjazdowych i podrozjazdnic,
b) nie dającymi siĊ usunąü odkształceniami trwałymi wiĊkszoĞci czĊĞci rozjazdowych,
powodującymi duĪe zakłócenia spokojnoĞci biegu pociągów,
c) nadmierne zuĪytymi osadami czopowymi rozjazdów z jednoczesnym znacznym
(ponad 4 mm) zuĪyciem koĔców iglic i szyn łączących.
4) KrzyĪownice naleĪy wymieniü w przypadku nadmiernego zuĪycia, pĊkniĊcia dzioba
lub szyn skrzydłowych, rozpłaszczenia dziobów i szyn skrzydłowych, rozpłaszczenia
szyn, nadmiernego zniekształcenia profilu (nie dającego siĊ wyrównaü przez
napawanie) lub trwałego odkształcenia w płaszczyĨnie poziomej.
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5) Powodem wymiany zwrotnicy lub półzwrotnicy moĪe byü nadmierne zuĪycie lub
uszkodzenie iglic, rozpłaszczenie opornic, pĊkniĊcia płyt podiglicowych.
4. W torach stacyjnych o potrzebie wymiany rozjazdu decyduje zły stan podrozjazdnic lub
nadmierne zuĪycie czĊĞci rozjazdowych, któremu zwykle towarzyszy wiele innych
nieprawidłowoĞci.
5. KoniecznoĞü nieplanowej wymiany rozjazdu lub jego czĊĞci składowej zachodzi
w przypadku uszkodzenia bądĨ zniszczenia rozjazdu wywołanego np. wykolejeniem
taboru oraz w razie wykrycia nastĊpujących uszkodzeĔ i wad czĊĞci składowych lub
akcesorii rozjazdowych:
1) pĊkniĊcie iglicy, opornicy lub szyny łączącej,
2) wyszczerbienie iglicy, przy którym zachodzi niebezpieczeĔstwo najechania obrzeĪa
koła przez iglicĊ na opornicĊ lub mogące spowodowaü pĊkniĊcie iglicy,
3) pĊkniĊcie elementów połączenia lub spawu iglicy z szyną łączącą,
4) pĊkniĊcie klamry, prowadnicy, drąĪka suwakowego lub innych elementów
w suwakowym zamkniĊciu nastawczym albo pĊkniĊcie haka, łapki iglicowej, opórki lub
podpórki w hakowym zamkniĊciu nastawczym, brak bolca, Ğruby lub opórki
ograniczającej przesuw suwaka w suwakowym zamkniĊciu nastawczym, zdarcie
gwintów Ğrub przymocowujących prowadnice suwakowych zamkniĊü nastawczych do
opornic,
Tablica 2
Typ rozjazdu

UIC60

S49

Rozjazd
lub czĊĞü składowa

ĝrednia ĪywotnoĞü
(mln ton brutto)

Cały rozjazd

250-300

Zwrotnica

150-200

KrzyĪownica

150-200

Cały rozjazd

150-200

Zwrotnica

100-150

KrzyĪownica

100-150

Podrozjazdnice z drewna miĊkkiego

~ 15 lat

Podrozjazdnice z drewna twardego

~ 25 lat

Podrozjazdnice betonowe

~ 30 lat

5) uszkodzenie urządzeĔ usztywnienia iglic oraz zamkniĊü nastawczych niewraĪliwych
na pełzanie iglic,
6) pĊkniĊcie krzyĪownicy (dzioba lub szyny skrzydłowej),
7) rozerwanie Ğruby w krzyĪownicy.
6. Warunki spawania rozjazdów i skrzyĪowaĔ torów okreĞlają Warunki techniczne
utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych ld-1.

97
stan na dzieĔ 5 maja 2011 r.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Załącznik 6
WARUNKI EKSPLOATACJI ROZJAZDÓW KRZYĩOWYCH I SKRZYĩOWAē TORÓW
Z UWAGI NA KURSOWANIE WAGONÓW O MAŁYCH ĝREDNICACH KÓŁ
(PONIĩEJ 840 mm)
1. Wymagania dotyczące taboru i rozjazdów krzyĪowych oraz skrzyĪowaĔ torów okreĞla
karta UIC 510-2 o charakterze obowiązującym „Tabor - warunki dotyczące stosowania kół
o róĪnych Ğrednicach w układach biegowych róĪnych typów", wydanie 2 z 1.1.1978,
aktualizowania 1.1.1979, 1.1.1983, 1.1.1985, 1.7.1986, 1.7.1987, 1.7.1988, 1.1.1989,
1.1.1993, 1.7.1994 roku.
Niniejsza karta zawiera warunki dotyczące konstrukcji i utrzymania kół i zestawów
kołowych taboru kursującego w komunikacji miĊdzynarodowej. Obejmuje ona Ğrednice
kół od 330 do 1000 mm i podaje uwarunkowania wymiarowe w podwójnej krzyĪownicy
z dziobem stałym o skosie 1:9, skrzyĪowaĔ i rozjazdów krzyĪowych o promieniach do 450 m.
2. Według tej karty rozróĪnia siĊ nastĊpujące grupy Ğrednic kół ze wzglĊdu na minimalne
podwyĪszenie wysokoĞci obrzeĪa (h):
a) Ğrednice zawarte pomiĊdzy 760 i 1000 mm - h = 28 mm,
b) 630-760 mm - h = 30 mm lub 32 mm,
c) 330-630 mm - h = 32 mm.
(330 mm - minimalna Ğrednica przy maksymalnym zuĪyciu obrĊczy)
Przyjmowanie wagonów z kołami o Ğrednicach wiĊkszych niĪ 840 mm obowiązuje
wszystkie koleje zgodnie z kartą UIC 510-2. Wagony z kołami wg pkt. 2b i c przyjmuje siĊ
na podstawie porozumieĔ dwu- lub wielostronnych kolei na całą sieü lub na wybrane
trasy.
Na PKP na podstawie jazd próbnych są dopuszczone do kursowania wagony o małych
Ğrednicach kół 840-670 mm.
3. Przy Ğrednicy kół 840 mm i wiĊcej krzyĪownice podwójne 1:9 zapewniają prowadzenie
zestawów kołowych. Rozjazdów krzyĪowych i skrzyĪowaĔ torów o skosie 1:10 nie naleĪy
stosowaü na trasie przejazdu taboru z małymi Ğrednicami kół.
4. W krzyĪownicach podwójnych 1:9 prowadzenie zestawu kołowego przez obrzeĪe koła
jest przerwane po stronie powierzchni wewnĊtrznej kierownicy podwójnej, zestaw kołowy
jest prowadzony na krótkim odcinku tylko przez siłĊ tarcia miĊdzy kołem a szyną.
W profilu koła i w krzyĪownicy podwójnej muszą byü w tym obszarze dla zachowania
bezpieczeĔstwa utrzymane okreĞlone graniczne wymiary eksploatacyjne. Dopuszczalne
odchylenia od wymiarów konstrukcyjnych nawierzchni oznaczonych na rys. 1 - to znaczy
szerokoĞü toru, szerokoĞü prowadzenia, szerokoĞü Īłobków i rozstaw krawĊdzi
prowadzących kierownic podwójnych - są zmniejszone. Zmiany wymiarów poprzecznych
wskutek zuĪycia naleĪy korygowaü tak, by były zawsze zachowane graniczne wymiary
eksploatacyjne okreĞlone w tabeli 1.
W czasie badaĔ technicznych rozjazdów naleĪy dokonywaü pomiaru krzyĪownic
w miejscach wskazanych na załączonym arkuszu badania krzyĪownicy, a wyniki pomiaru
rejestrowaü według wzoru przedstawionego w wyĪej wymienionym arkuszu krzyĪownicy.
Arkusz badania krzyĪownicy stanowi czĊĞü składową arkusza badania technicznego
rozjazdów krzyĪowych S49 i S60-1:9.
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Rys. 1
Tabela 1 (1)

Wymiary stare
(mm)

Graniczne wymiary
eksploatacyjne wg
Karty UIC 510-2
(mm)

Wymiary montaĪowe
wg Karty UIC 510-2
(mm)

SzerokoĞü toru „e”
(A1, A2, A3, A4)

1435 (+6, -2)

1435 (+4, -2)

1435 (+1, -1)

SzerokoĞü
prowadzenia (C1,
C2, C3, C4)

brak danych

1395 (+3, -2)

1395 (+0,5; -0,5)

Rozstaw powierzchni
prowadzących
1353 (+2, -2)
kierownic (B1, B2)

1356

1356

SzerokoĞü Īłobka (h)

40 (+1, -1)

40 (+0,5; -0,5)

41 (+4, -2)
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5. Poprawianie, wymiarów poprzecznych według arkusza badania krzyĪownicy podwójnej
w torze.
5.1. Wskutek zuĪycia szerokoĞü toru i szerokoĞü Īłobków powiĊkszają siĊ, jednak nie
naleĪy nigdy dopuszczaü do przekroczenia granicznych wymiarów eksploatacyjnych
ani w kierunku + ani -. Stan ich po badaniu lub po poprawieniu musi zapewniaü, Īe do
czasu nastĊpnego badania nie nastąpi przekroczenie granicznych wymiarów.
Dla poprawy wymiarów poprzecznych po odkrĊceniu (zwolnieniu) przytwierdzeĔ
krzyĪownic podwójnych, przy Rkp i Rkpd stosuje siĊ:
- usuniĊcie ewentualnych przekładek regulujących szerokoĞü toru,
- - włoĪenie odpowiednich przekładek regulacyjnych,
- - oszlifowanie spływów, ewentualna wymiana lub obróbka wkładek.
Po zakoĔczeniu tych robót naleĪy dokrĊciü przytwierdzenia krzyĪownicy.
KrzyĪownicĊ podwójną przeciwległą naleĪy w razie potrzeby równieĪ odpowiednio
poprawiü.
JeĞli poprawia siĊ krzyĪownicy podwójne, które są w jednym toku silniej zuĪyte niĪ
w drugim, to wskutek naprawy nie mogą powstaü w toku o mniejszym zuĪyciu
niedopuszczalne wymiary poprzeczne.
Wówczas w razie potrzeby krzyĪownicĊ podwójną naleĪy wymieniü na nową.
5.2. SzerokoĞü prowadzenia.
Obok szerokoĞci toru jest ona wielkoĞcią najistotniejszą dla bezpiecznego
prowadzenia pojazdów. JeĞli poprawia siĊ szerokoĞü prowadzenia, zmieniają siĊ
równoczeĞnie szerokoĞü toru i rozstaw krawĊdzi prowadzących kierownic. Dlatego po
ustaleniu szerokoĞci prowadzenia naleĪy sprawdziü, czy pozostałe wymiary są
jeszcze w obszarach dopuszczalnych.
5.3. SzerokoĞü toru.
Przy poprawie szerokoĞci toru zmieniają siĊ nieuchronnie w tej samej wielkoĞci
szerokoĞü prowadzenia i rozstaw krawĊdzi prowadzących kierownic.
NaleĪy wiĊc zwracaü uwagĊ na dotrzymanie szerokoĞci prowadzenia i rozstawu
powierzchni prowadzących kierownic poprawieniu szerokoĞci toru.
5.4. Rozstaw krawĊdzi prowadzących kierownic
Rozstaw ten ulega zmniejszeniu wskutek zuĪycia. Nie moĪna go zwiĊkszyü
niedopuszczalnie wskutek poprawy szerokoĞci prowadzenia lub szerokoĞci toru. Dla
okreĞlenia miarodajny jest najwiĊkszy wymiar w miejscu zagiĊcia.
5.5. SzerokoĞü Īłobków
SzerokoĞü Īłobka jest wymiarem konstrukcyjnym krzyĪownic podwójnych. Wymiar
szerokoĞci Īłobka jest wynikowy, jeĞli szerokoĞü prowadzenia, szerokoĞü toru
i rozstaw krawĊdzi prowadzących kierownic są dotrzymane.
6. 6. Warunki przejazdu taboru o róĪnych Ğrednicach kół po krzyĪownicach podwójnych
6.1. Po przejeĨdzie po rozjazdach krzyĪowych i skrzyĪowaniach torów o skosie 1:9 taboru
o Ğrednicy 840 mm dopuszczalna jest prĊdkoĞü maksymalna (100 km/h) przy
zachowaniu wymiarów wg arkusza pomiaru krzyĪownic podwójnych.
6.2. Po rozjazdach krzyĪowych i skrzyĪowaniach torów typu S49 i S60 o skosie 1:9
naleĪycie utrzymanych (prostoliniowoĞü toków, dokrĊcenie Ğrub, dobry stan
przytwierdzeĔ) przejazd wagonów z kołami o Ğrednicy 670-840 mm moĪe odbyü przy
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zachowaniu wymiarów podanych w arkuszu do pomiaru krzyĪownic podwójnych.
PrĊdkoĞü dopuszczalna równa prĊdkoĞci pociągu towarowego, w przypadku
kursowania wagonów z tymi kołami w składach zwartych pociągowych równa
dopuszczalnej prĊdkoĞci tych pociągów, lecz nie wyĪsza niĪ 100 km/h.
6.3. W razie usterek w rozjeĨdzie (brak prostoliniowoĞci, zapadniĊte styki, zły stan lub
dokrĊcenie przytwierdzeĔ, zuĪycie dziobów lub szyn kolankowych krzyĪownic
podwójnych, nie zachowane wymiary wg arkusza pomiaru krzyĪownic podwójnych)
naleĪy ze wzglĊdu na moĪliwe uderzenia zestawów kołowych o dzioby krzyĪownic
i przemieszczenie kierownic zmniejszyü do minimum oddziaływania dynamiczne,
wprowadzając na rozjeĨdzie ograniczenie prĊdkoĞci zaleĪne od stanu rozjazdu,
w razie potrzeby do 40 km/h.
6.4. NaleĪy unikaü nagłego ruszania i hamowania podczas jazdy taboru małymi
Ğrednicami kół przez rozjazdy krzyĪowe i skrzyĪowania torów 1:9.
6.5. KrzyĪownice podwójne S42 i 8-1:9 (starszej konstrukcji) nie są dostosowane do
wymagaü karty UIC 510-2.
W krzyĪownicach tych ułoĪonych w torach, po których przejeĪdĪają lokomotywy
spalinowe SM-30 (Ğrednica kół 850 mm) naleĪy dopuszczaü do zmniejszenia
szerokoĞci Īłobków w krzyĪownicach nawet do 40 mm i nie przekraczaü szerokoĞci
49 mm oraz utrzymaü szerokoĞü toru nie mniejszą niĪ 1435 mm.
Górna granica szerokoĞci moĪe wynosiü tak jak dotychczas 1441 mm z tym, Īeby
w kaĪdym przypadku zbiór wymiarów wykluczał moĪliwoĞü zakleszczeĔ zestawu
kołowego. Dopuszczalna prĊdkoĞü tych lokomotyw po w/w rozjazdach max. 40 km/h.
Jazda pociągowa taboru o Ğrednicach kół poniĪej 840 mm po rozjazdach krzyĪowych
i skrzyĪowaniach torów S42 i 8-1:9 jest niedozwolona.
6.6. Wagony o Ğrednicach kół poniĪej 840 mm nie powinny kursowaü po rozjazdach
krzyĪowych i skrzyĪowaniach typu S42 i 8-1:10, których stosowanie jest obecnie
zabronione.
6.7. W rozjazdach i skrzyĪowaniach naleĪy dbaü o to, by nie było w nich nierównoĞci,
które mogłyby spowodowaü powstanie dodatkowych sił bocznych oraz eliminowaü
wzajemne przemieszczenia poszczególnych czĊĞci składowych (przesuw szyn po
podkładach, odchylenia siĊ kierownic itp.).
6.8. KrzyĪownice podwójne S49 i S60 (UIC60)-1:9 dla jazdy taboru o Ğrednicach kół
poniĪej 670 aĪ do 330 mm muszą spełniaü te same wymagania. Dopuszczalne
prĊdkoĞci jazdy dla tego taboru powinny byü ustalone po przeprowadzeniu jazd
próbnych dla danej linii. Jazda wagonów o tych Ğrednicach kół po krzyĪownicach
podwójnych S42 i 8-1:9 i 1:10 jest zabroniona.
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II. OZNACZENIA SKRÓTOWE ROZJAZDÓW
1. Oznaczenia skrótowe rozjazdów powinny zawieraü podstawowe parametry techniczne
i cechy rozjazdu zapisane w nastĊpującej kolejnoĞci:
1) Oznaczenie rodzaju rozjazdu:
• Rz - rozjazd zwyczajny
•
•

Rpj - rozjazd podwójny jednostronny
Rpd - rozjazd podwójny dwustronny

•
•

Rłj - rozjazd łukowy jednostronny
Rłd - rozjazd łukowy dwustronny

•
•

Rkp - rozjazd krzyĪowy pojedynczy
Rkpd - rozjazd krzyĪowy podwójny

• St - skrzyĪowanie torów
2) Oznaczenie typu szyn z których rozjazd został wykonany a mianowicie: UIC60, S49,
S42,8,6.
3) Oznaczenie wielkoĞci promienia łuku (m) toru zwrotnego: 190, 300, 500,1200 i inne.
4) Oznaczenie skosu rozjazdu: 1:7, 1:9, 1:10, 1:12, 1:18,5 i inne.
5) Oznaczenie kierunku zwrotnego rozjazdu l - lewy, p - prawy.
6) Oznaczenie rodzaju zastosowanych iglic:
• c - czopowe
• s - sprĊĪyste
• ss - szynowo-sprĊĪyste
7) Oznaczenie zastosowanych podrozjazdnic:
• d - drewniane
• b - betonowe
• z - stalowe
8) Oznaczenie odmiany rozjazdu - rozjazdy przeznaczone do spawania złączy oznacza
siĊ literą S.
9) Oznaczenia rodzaju zastosowanych dziobów w krzyĪownicach:
• m - manganowe
• k - kuto-zgrzewne
2. Przykłady oznaczenia rozjazdów:
Rz S49 - 190 - 1:9 psdS
Rozjazd zwyczajny z szyn S49 o promieniu łuku R = 190 m, skosie 1:9, prawy z iglicami
sprĊĪystymi na podrozjazdnicach drewnianych w odmianie do spawania.
Rkpd S42 - 190 - 1:9 cd
Rozjazd krzyĪowy podwójny z szyn S42 o promieniu łuku R = 190 m, skosie 1:9,
z iglicami czopowymi na podrozjazdnicach drewnianych.
Rz UIC60 - 300 -1:9 IssdS
Rozjazd zwyczajny z szyn UIC o promieniu łuku R = 300 m, skosie 1:9, lewy z iglicami
szynowo-sprĊĪystymi na podrozjazdnicach drewnianych w odmianie do spawania.
Rz UIC60 -1200 - 1:18,5 psbSm
Rozjazd zwyczajny z szyn UIC60 o promieniu łuku R = 1200 m, skosie 1:18,5, prawy
z iglicami sprĊĪystymi na podrozjazdnicach betonowych w odmianie do spawania
z dziobem ze staliwa manganowego.
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Załącznik 8
WYKAZY
podrozjazdnic w doborach dla rozjazdów i skrzyĪowaĔ torów typów UIC60 i S49
1. Wykazy podrozjazdnic drewnianych w doborach dla rozjazdów i skrzyĪowaĔ torów
UIC60 i S49 podaje tablica 1.
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2

typ

UIC60

1

rodzaj

zwyczajne

1:9

190

popojed. dwójne

skrzyĪowanie
torów

zwyczajne

190

190

S49

S49

500

190

S49

S49

215

S49

500

500

S49

S49

500

S49

300

300

S49

S49

190

S49

190

190

S49

S49

190

S49

190

190

S49

S49

190

UIC60

S49

1:14

1:12

1:9

1:6,6

1:6,6

1:7,5

1:7,5

1:9

1:4,8

1:14

1:12

1:9

1:6,6

1:7,5

1:9

1:9

1:9

C

C

C

C

C

C

C

C

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

3

2

2

2

4

2

3

2

2

4

2

2

6

5

3

2

7

3

4

3

8

6

5

3

7

4

4

4

3

12

10

10

9

5

6

5

7

1:4,44

4

2

6

10

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

5

iglice

DługoĞü podrozjazdnic (m)

2

2

2

2

1

8

15

15

13

8

9

8

8

8

9

13

13

13

9

8

6

9

8

7

6

5

9

8

8

6

7

7

7

7

7

5

8

8

6

7

7

9

8

7

4

4

29

9

15

13

10

5

5

4

4

4

4

4

4

2

7

7

4

3

3

3

4

3

4

14

13

6

6

11

6

6

5

3

3

3

3

3

2

6

6

5

4

4

4

4

4

2

9

6

6

3

12

4

4

2

3

3

3

3

3

1

4

4

2

4

4

3

4

4

6

6

7

6

2

4

13

4

4

3

2

2

2

2

2

1

4

4

3

2

2

2

3

2

6

4

8

8

6

3

3

14

3

1

15

5

5

6

4

4

4

4

4

1

5

5

6

4

4

4

2

4

2

6

16

6

8

6

6

4

16

1

2

17

6

6

4

3

3

3

3

3

1

6

6

4

3

3

3

1

3

4

6

12

8

9

7

3

3

18

1

3

19

5

5

3

5

5

5

5

4

1

5

5

3

5

5

4

3

4

2

10

8

8

8

6

5

4

20

2

4

4

21

Sztuk w doborze

5

4

4

2

2

2

2

3

1

5

4

4

2

2

3

3

3

4

6

6

6

6

4

4

3

22

1

23

4

4

5

2

2

2

2

3

1

5

4

5

2

2

3

3

3

2

6

6

6

6

4

5

3

24

1

25

6

6

2

3

3

3

2

1

6

6

2

3

3

2

3

2

4

6

6

6

5

5

2

3

26

1

27

5

4

4

2

2

4

2

4

1

5

4

4

2

2

4

4

4

4

10

10

10

7

4

4

5

28

1

29

4

4

4

3

1

4

2

4

4

4

4

1

2

4

5

4

2

8

8

8

7

5

3

4

30

31

1

1

1

1

6

1

3

32

33

34

2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 6,0

1:9

1:9

1:18,5

1200

190

1:12

500

1:9

190

1:9

4

3

300

skos

promieĔ

Rozjazdy i skrzyĪowania torów

92

88

69

55

59

56

58

59

46

92

88

69

60

59

60

66

60

52

88

88

88

145

95

78

64

35

(szt.)

8,681

37

(m )

9,349

7,589

7,573

8,030

8,925

8,047

6,905

9,349

7,279

7,463

7,392

7,447

7,921

5,783

291,6 12,247

279,7 11,747

222,6

173,3

177,7

176,0

177,3

188,6

137,7

291,0 12,264

38

Uwagi

z zagĊszczonym rozstawem
podrozjazdnic (nie produkowany)
przystosowany do nastawiania
elektrycz. na górki rozrządowe

odmiana L = 28,624

odmiana L = 30,039

odmiana L = 25,222

odmiana L = 30,039

łukowy symetryczny

^

280,1 11,764

222,6

180,7

180,3

191,2

212,5

191,6

164,4

306,8 12,886

316,2 13,280

312,0 13,104

465,5 15,378

303,8 12,760

249,9 10,495

206,7

36

(m)

3

Liczba podrozjazdnic
w jednym doborze
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1

zwyczajne z
NRD

Rpp

Rpj

190

S49

pojed.

krzyĪowe

1:9

1:9

190

300

190

300

200/
190

190

S49

S49

S60

S60

R65

S49

UIC60

Rkpd

skrzyĪ.
torów
szerokich

zwyczajne
1520 i 1524 mm

1:4,44

1:9

1:9

1:9

1:9

1:9

1:9

190

1:9

S49

190

S49

1:9

1:4,44

300

S49

1:9

1:9

1:9

1:9

1:9

1:9

1:9

1:9

1:9

1:9

4

S49

skrzyĪ.
torów

1:9

podwójne

S49

190

S49

190

190

S49

S49

190

S49

300

300

S49

S49

190

S49

190

190

S49

S49

3

2

C

S

SS

SS

SS

SS

C

SS

C

C

SS

C

C

SS

SS

SS

SS

SS

SS

5

2

4

2

8

8

4

4

10

4

4

2

4

4

4

6

6

6

4

3

16

6

4

8

6

6

4

6

6

4

3

3

3

7

4

8

2

4

8

8

13

8

8

9

2

2

32

4

4

4

4

14

4

4

7

6

7

7

10

8

3

6

4

4

3

3

11

7

8

7

8

5

4

2

3

5

3

3

12

11

10

11

10

4

2

2

10

10

1

2

4

4

13

6

8

17

10

5

10

5

3

2

6

6

8

4

3

2

2

14

3

1

1

15

8

5

5

5

5

4

2

6

16

16

18

6

6

6

3

3

2

2

16

4

10

6

6

6

2

2

2

17

6

24

5

4

5

4

4

2

4

4

4

4

12

6

6

3

2

1

1

18

8

8

8

8

2

5

5

19

4

6

10

5

4

5

4

5

2

8

2

6

6

8

10

10

6

1

1

1

20

2

2

2

2

1

1

21

4

6

10

4

4

4

4

4

4

4

6

2

2

2

10

6

5

2

1

1

22

6

6

6

3

3

3

23

4

6

4

6

4

4

4

4

2

2

6

2

20

2

2

8

6

6

5

2

1

1

24

1

25

4

8

8

4

3

4

3

4

4

4

2

12

2

2

10

4

4

4

1

1

1

26

5

4

6

4

4

2

2

2

27

8

6

4

3

4

3

3

2

8

4

10

4

4

8

8

8

6

2

2

2

28

6

6

8

6

4

6

6

2

3

3

29

6

10

4

4

4

4

5

2

2

2

2

8

8

6

30

4

31

10

8

4

4

3

4

3

4

2

2

32

2

6

4

4

3

4

3

2

33

79

70

79

70

69

54

78

76

86

80

82

86

80

82

81

70

60

60

35

54

92

92

4dł
100
5,30

34

8,63

7,48

7,48

37

12,05

12,14

9,45

13,30

9,208

6,594

189,6

7,963

363,0 15,246

344,2 13,768

343,3 18,195

286,9 12,050

257,4 10,811

38

szer. toru 1520 mm
5,2–3; 5,4–3

szer. toru 1520 mm
5,2–3; 5,4–3

szer. toru 1524 mm

import z NRD

nie zalecany

nie zalecany

nie zalecany

nie zalecany

5,2– 1; 5,4– 2; 5,6– 2

iglice paraboliczne

na LHS

szer. toru 1435/1520 mm

szer. toru 1435/1520 mm
5,2–6

z importu szer. toru 1524 mm

szer. toru 1520 mm

szer. toru 1520 mm
5,2–4

`

286,9 12,050

257,4 10,811

230,2

157,0

275,8 11,584

236,3

332,4

284,6 11,304

289,0

296,4 11,856

280,8 11,232

286,8

288,9 12,130

215,7

186,9

186,9

36
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Załącznik 9
OGLĉDZINY I BADANIA TECHNICZNE ROZJAZDÓW
W TORACH O SZEROKOĝCI 1520 mm
1. Zakres oglĊdzin i badaĔ technicznych, terminy ich wykonania oraz zasady utrzymania
rozjazdów typu S49 szynowo-sprĊĪystych o szerokoĞci toru 1520 mm i czopowych
o szerokoĞci toru 1524, skrzyĪowaĔ torów o szerokoĞci 1520 mm i 1520/1435 mm oraz
rozjazdów typu R65 okreĞlają: Instrukcja o oglĊdzinach, badaniach technicznych
i utrzymaniu rozjazdów Id-4 (D-6) oraz Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na
liniach kolejowych o szerokoĞci torów 1520mm (LHSd-3).
2. Pomiary szerokoĞci torów i Īłobków w rozjazdach i skrzyĪowaniach wymienionych
w pkt. 1 naleĪy wykonywaü w miejscach wskazanych w arkuszach badania technicznego
rozjazdów i skrzyĪowaĔ szerokotorowych.
3. WielkoĞü poszczególnych wymiarów szerokoĞci torów i Īłobków w rozjazdach
i skrzyĪowaniach wymienionych w pkt. 1 wraz z dopuszczalnymi tolerancjami podano
w arkuszach badania technicznego.
4. WielkoĞü dopuszczalnego zuĪycia poszczególnych czĊĞci rozjazdów typu R65 oraz
sposoby pomiaru tego zuĪycia okreĞlają postanowienia warunków technicznych LHSd-3.
5. W odróĪnieniu od rozjazdów typu S49 rozjazdy typu R65 - 1:9 - 1520 mm o sztywnym
połączeniu iglic nie mają zwrotnicowych zamkniĊü nastawczych.
Zabezpieczenie prawidłowego połoĪenia iglic jest zapewnione:
a) przy przestawianiu rĊcznym zwrotnic - przez zapadkĊ blokującą, utrzymującą w stałym
połoĪeniu iglicĊ przylegającą do opornicy. Zapadka ta jest zamykana za pomocą
zamka EEZ-80 połączonego z zamkiem EEZ-50. Prawidłowe przyleganie iglicy do
opornicy jest zapewnione, jeĞli wielkoĞü luzu miĊdzy iglicą a opornicą na długoĞci 500
mm od ostrza iglicy nie przekracza 1 mm. Sprawdzenie przylegania iglicy dokonuje siĊ
za pomocą szczelinomierza (kawałka blachy o gruboĞci 1,0 mm) przy zamkniĊtym
zamku, po odsuniĊciu iglicy od opornicy drąĪkiem stalowym.
Urządzenia te spełniają rolĊ tymczasowego zamkniĊcia zwrotnic w sposób
nierozpruwalny. NakrĊtkĊ koronkową przy zapadce blokującej naleĪy zabezpieczyü
nitem. Dopuszczalna szybkoĞü po tak zabezpieczonych rozjazdach w kierunku
prostym nie moĪe przekraczaü 60 km/h a po kierunku zwrotnym 40 km/h.
b) przy przestawieniu zwrotnic z elektrycznym napĊdem zwrotnicowym połoĪenie iglic
jest blokowane za pomocą urządzenia zamykającego wewnątrz napĊdu
zwrotnicowego. W tym przypadku zapadki blokujące iglice (stosowane przy
przestawianiu rĊcznym), i w tym połoĪeniu zamocowane trwale do podrozjazdnicy
w sposób uniemoĪliwiający połoĪenie. Przyleganie iglicy do opornicy sprawdza siĊ jak
to podano w pkt. „a" a działanie zamkniĊcia zwrotnicowego wkładając miĊdzy iglicĊ
i opornicĊ - na osi Ğciągu iglicowego - wkładkĊ stalową o gruboĞci 4mm, przy włoĪonej
wkładce nie powinno nastąpiü kontrolowane potwierdzenie zamkniĊcia zwrotnicy.
Dopuszczalna szybkoĞü po rozjazdach u napĊdami elektrycznymi w kierunku prostym
bez ograniczenia, natomiast w kierunku zwrotnym 40km/h.
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6. Sposób oglĊdzin, kontroli działania i badaĔ technicznych urządzenia zamykającego
zapadkĊ blokującą iglicy, o którym mowa w ustĊpie 5 podają wytyczne dotyczące
urządzeĔ srk.
7. Wyniki pomiarów i badaĔ technicznych rozjazdów typu R65 i skrzyĪowaĔ
szerokotorowych typu UIC60 powinny byü rejestrowane zgodnie z postanowieniami
§ 9 Instrukcji Id-4. Wzory arkuszy badania technicznego tych rozjazdów i skrzyĪowaĔ
podane są w załączniku 2.
8. W przypadku wystĊpowania rozjazdów zwyczajnych o szerokoĞci toru 1524 mm naleĪy
stosowaü do rejestracji wyników ich pomiaru odpowiednie arkusze badania technicznego
rozjazdów o szerokoĞci toru 1524 mm z wpisaniem odpowiednich wymiarów nominalnych
szerokoĞci toru i Īłobków.
9. Zasady dotyczące porządku zarządzania naprawy rozjazdów i skrzyĪowaĔ, wykonywania
napraw oraz dokonywania zapisów o dokonanej naprawie są takie same jak okreĞlone dla
rozjazdów normalnotorowych w §§ 11 i 12 Instrukcji Id-4, z tym, Īe ilekroü
w postanowieniach §11 wystĊpuje powołanie siĊ na przepisy Id-1, w odniesieniu do
rozjazdów typu R65 naleĪy stosowaü odpowiednie postanowienia warunków technicznych
LHSd-3.
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Załącznik 10
PRZYRZĄDY WYRÓWNAWCZE - OGLĉDZINY, BADANIA TECHNICZNE l WYMAGANIA
TECHNICZNE UTRZYMANIA
I. OglĊdziny przyrządów wyrównawczych
1.

(1)

Podczas oglĊdzin przyrządów wyrównawczych naleĪy sprawdzaü:

1) stan iglic oraz ich umocowanie;
2) przyleganie iglic do opornic;
3) stan dokrĊcenia Ğrub stopowych i wkrĊtów;
4) stan podbicia podkładów i przymocowania mostownic;
5) stan smarowania czĊĞci trących przyrządów;
6) ogólny stan utrzymania przyrządu w porządku i czystoĞci.
2. Porządek i terminy dokonywania oglĊdzin oraz sposób ich rejestracji.
1)

2)

(1)

Przyrządy wyrównawcze leĪące w torach głównych linii magistralnych
i pierwszorzĊdnych podlegają oglĊdzinom przez toromistrza i naczelnika sekcji
eksploatacji lub zawiadowcy ds. drogowo-budowlanych z czĊstotliwoĞcią okreĞloną
w Załączniku 15.

(1)

Przyrządy wyrównawcze leĪące w torach głównych linii drugorzĊdnych
i znaczenia miejscowego podlegają oglĊdzinom przez toromistrza z czĊstotliwoĞcią
okreĞloną w Załączniku 15.

3) Wyniki oglĊdzin przyrządów wyrównawczych naleĪy rejestrowaü w dziennikach
oglĊdzin i badaĔ technicznych przyrządów wyrównawczych, które powinny byü
przechowywane w sekcji eksploatacji. Z dziennikami oglĊdzin i badaĔ technicznych
przyrządów wyrównawczych naleĪy postĊpowaü zgodnie z §5 niniejszej instrukcji.
Wzór dziennika podano na koĔcu załącznika.
4) W przypadku stwierdzenia w czasie oglĊdzin usterek lub nieprawidłowoĞci w działaniu
przyrządu, dokonujący oglĊdzin zarządza ich usuniĊcie, a jeĪeli sam nie jest tego
w stanie wykonaü, zgłasza to swojemu zwierzchnikowi w celu uzyskania pomocy.
5) UsuniĊcie stwierdzonych usterek naleĪy odpisaü w dzienniku oglĊdzin i badania
technicznego przyrządu wyrównawczego. Zapisu tego dokonuje pracownik kierujący
robotami naprawczymi lub nadzorujący te roboty (toromistrz, mostowniczy),
potwierdzając wykonanie naprawy własnym podpisem.
6) JeĞli na moĞcie znajduje siĊ kilka przyrządów wyrównawczych, naleĪy je w sposób
trwały ponumerowaü na szyjkach opornic i załoĪyü jeden wspólny dziennik oglĊdzin
dla wszystkich przyrządów wyrównawczych na jednym moĞcie.
II. Badania techniczne przyrządów wyrównawczych
1. Zakres badaĔ technicznych.
Podczas badaĔ technicznych przyrządów wyrównawczych naleĪy dokonaü:
1) oglĊdzin przyrządu w zakresie podanym w czĊĞci I ust. 1.,
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2) dokonaü pomiaru wielkoĞci przesuniĊü iglic wzglĊdem opornic „a" (rys. 1) odnotowując
jednoczeĞnie temperaturĊ powietrza w jakiej pomiar przesuniĊcia został wykonany,
3) pomiar zuĪycia poszczególnych czĊĞci przyrządu,
4) zbadania stanu technicznego i stanu zuĪycia podkładów i mostownic na których
ułoĪony jest przyrząd wyrównawczy,
5) sprawdzenie połoĪenia przyrządu wyrównawczego w planie,
6) sprawdzenie stanu przymocowania przyrządu wyrównawczego do podkładów
i mostownic oraz przymocowania mostownic do konstrukcji mostu,
7) sprawdzenie stanu przylegania iglic do opornic i płyt Ğlizgowych.
2. Porządek i terminy badania technicznego przyrządów wyrównawczych, sposób ich
rejestracji i usuwanie stwierdzonych usterek.
1)

(1)

Badania techniczne przyrządów wyrównawczych wykonywane są w terminach
ustalonych dla badaĔ technicznych rozjazdów przez toromistrza oraz komisyjnie,
zgodnie z Załącznikiem 15.

2) RejestracjĊ badaĔ technicznych przyrządów wyrównawczych naleĪy prowadziü
w dzienniku oglĊdzin i badaĔ technicznych przyrządów wyrównawczych
(wg załączonego wzoru).
3) W przypadku stwierdzenia w czasie badaĔ technicznych usterek lub nieprawidłowoĞci
w działaniu przyrządu, prowadzący badania zarządza ich usuniĊcie, a jeĞli nie jest
w stanie tego wykonaü własnymi siłami, zgłasza to swojemu zwierzchnikowi w celu
uzyskania wymaganej pomocy.
4) W razie niemoĪnoĞci usuniĊcia usterek mających wpływ na bezpieczeĔstwo ruchu,
naleĪy zamknąü dla ruchu tor w którym leĪy przyrząd lub wprowadziü ograniczenie
prĊdkoĞci
pociągów,
a
miejsce
ograniczenia
osygnalizowaü
zgodnie
z postanowieniami instrukcji Ie-1 (E-1).
III. Podstawowe wymagania techniczne w zakresie zabudowy i utrzymania przyrządów
wyrównawczych
Aby zapewniü swobodny przesuw przĊseł mostowych nad łoĪyskami ruchomymi, w torze
stosuje siĊ przyrządy wyrównawcze. Przyrząd wyrównawczy konstrukcyjnie stanowi
pewnego rodzaju zwrotnicĊ, ale jest tak zbudowany, Īe obydwie iglice mogą siĊ przesuwaü
przy opornicach w kierunku podłuĪnym odpowiednio do zmian temperatury i ruchów przĊsła
mostu w jedną lub w drugą stronĊ.
1. Przyrządy wyrównawcze powinny byü spawane z szynami leĪącymi na moĞcie jak
równieĪ i poza mostem, wówczas iglice i opornice muszą byü dostarczane
nieotworowane.
2. Przyrządy wyrównawcze mogą byü równieĪ układane w torach znajdujących siĊ w łukach
lecz muszą byü one uprzednio wygiĊte przez producenta do okreĞlonego promienia łuku.
3. Przyrządy wyrównawcze powinny byü tak wbudowane do toru aby iglice moĪliwie nie były
przejeĪdĪane pod ostrze. Przed spawaniem przyrządu wyrównawczego w miejscu
wbudowania konieczne jest ustalenie wymiaru „a" (rys. 1).
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Rys. 1 .
A - dopuszczalny przesuw przyrządu wyrównawczego
a - dopuszczalne przesuwy przyrządu wyrównawczego od punktu zerowego (połoĪenie
ostrza iglicy w temperaturze +15°C).
4. Aktualnie stosowane są przyrządy wyrównawcze z szyn typu S49 i UIC60 o długoĞci
przesuwu do 100 i do 200 mm
1) Zasadniczymi elementami przyrządu wyrównawczego są opornice i iglice.
Zastosowanie odpowiedniej wielkoĞci kąta jaki tworzą z osią toru powierzchnie
przylegania iglicy do opornicy, zapewnia zachowanie przeĞwitu toru w granicach
dopuszczalnego przesuwu przyrządu wyrównawczego,
2) KaĪdy przyrząd wyrównawczy zgodnie z rys. 1 powinien mieü odpowiednio
oznaczony: punkt zerowy, tj. połoĪenie ostrza iglicy wzglĊdem opornicy
w temperaturze +15°C. Punkt ten oznaczony jest poprzez nawiercenie otworu Ø3 mm
do głĊbokoĞci 3 mm na zewnĊtrznej powierzchni główki opornicy, 25 mm poniĪej jej
powierzchni tocznej.
3) Przy wbudowywaniu przyrządu wyrównawczego, połoĪenie iglicy wzglĊdem opornicy
powinno odpowiadaü temperaturze w czasie montaĪu przyrządu. Iglica i opornica
powinny byü spawane z szynami toru na i przed mostem.
4) Zakres zmian temperatury dla pracy przyrządu przyjmuje siĊ w granicach od +55°C do
- 25°C.
5) NajwiĊksze przesuniĊcie iglicy wzglĊdem opornicy wskutek działania temperatury
oblicza siĊ wg wzoru:
A = α I( tmax-tmin) (mm)
gdzie:
tmax = +55°C
tmin = -25°C
l - długoĞü dylatacyjna konstrukcji noĞnej mostu w mm
α- współczynnik liniowej rozszerzalnoĞci stali równy - 0,000012
6) PołoĪenia ostrza iglicy w stosunku do punktu zerowego, w temperaturze „t" oblicza siĊ
według wzoru:
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a = α l (t - 15°C) (mm)
gdzie: j
α - współczynnik liniowej rozszerzalnoĞci stali równy - 0,000012
l - długoĞü dylatacyjna konstrukcji noĞnej mostu w mm
t - temperatura montaĪu przyrządu wyrównawczego (w zakresie temperatur od
+55°C do - 25°C). 15°C - temperatura montaĪu przyrządu wyrównawczego,
przy której ostrze iglicy pokrywa siĊ z punktem zerowym.
5. Utrzymanie przyrządów wyrównawczych polega na usuwaniu usterek i uszkodzeĔ
stwierdzonych w czasie oglĊdzin i badaĔ technicznych, szczególnie naleĪy zwracaü
uwagĊ aby:
1) Było zachowane prawidłowe przyleganie iglic do opornic, a w szczególnoĞci ostrza
iglicy. Dopuszczalna wielkoĞü luzu pomiĊdzy ostrzem iglicy i opornicą nie powinna
przekraczaü 1 mm.
2) Iglice przyrządu wyrównawczego powinny przylegaü do wszystkich płyt Ğlizgowych.
Dopuszczalna wielkoĞü luzu pomiĊdzy stopką iglicy i poduszką Ğlizgową nie moĪe
przekraczaü 2 mm i luz ten nie moĪe wystĊpowaü wiĊcej niĪ 3 sąsiednich płytach.
Płyty Ğlizgowe oraz powierzchnie Ğlizgowe pomiĊdzy iglicami i opornicami naleĪy
smarowaü.
3) Wymagane wielkoĞci wymiaru ustalającego „a" były zachowane w zaleĪnoĞci od
długoĞci przĊseł mostowych przy temperaturach od +55°C do -25°C, zgodnie
z wielkoĞciami podanymi w tablicy 1.
4) Mostownice i podkłady pod przyrządem wyrównawczym były w dobrym stanie,
mostownice właĞciwie przymocowane do konstrukcji montaĪu a podkłady dobrze
podbite.
5) Przyrząd wyrównawczy był prawidłowo przymocowany do mostownic i podkładów,
a wkrĊty i Ğruby modujące dobrze dokrĊcone.
6) ZuĪyte lub uszkodzone elementy przyrządu wyrównawczego były niezwłocznie
wymienione.
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WielkoĞci „a” przesuniĊü ostrza iglicy w stosunku do punktu zerowego dla róĪnych długoĞci dylatacyjnych i temperatur wbudowania
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1

godz.
i min.

3

data

2

4

5

Przyrząd
Czas oglĊdzin Tempe- Wymiar „a"
wyrównawczy lub badania
ratura
w mm
Nr
technicznego
szyn
w ºC

6

7

8

9

10

11

data godz.
i min.
12

Stwierdzone Adnotacja o Īądaniu
Nazwiska,
Wykonanie naprawy Czas
Podpis
braki lub
naprawy, data i godz. stanowiska
wyszczególnienie
dokonania stwierdzającego
usterki
Īądania oraz urząd i podpisy osób
usuniĊtego
naprawy
wykonanie
do którego je
kontrolujących
uszkodzenia lub
naprawy
skierowano
usterki

13

Uwagi
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Załącznik 11
OGLĉDZINY, BADANIA TECHNICZNE l POMIARY ROZJAZDÓW LEĩĄCYCH W
TORACH PO KTÓRYCH KURSUJĄ POCIĄGI Z PRĉDKOĝCIĄ V 160 km/h
Wszystkie rozjazdy leĪące w torach po których kursują pociągi z prĊdkoĞciami V160km/h
w zasadzie podlegają oglĊdzinom i przeglądom-badaniom technicznym zgodnie
z postanowieniami niniejszej instrukcji. NiezaleĪnie od tego, w ramach badaĔ technicznych
naleĪy wykonywaü dodatkowe pomiary przewidziane dla tych rozjazdów.
1. OglĊdziny rozjazdów leĪących w torach V 160 km/h.
1) OglĊdziny rozjazdów naleĪy wykonywaü zgodnie z postanowieniami Instrukcji LHSd-4
2) W rozjazdach o R = 500 i skosie 1:12 oraz w rozjazdach o R = 1200 i skosie 1:18,5
szczególną uwagĊ naleĪy zwracaü na stan i właĞciwe działanie podwójnych zamkniĊü
nastawczych zgodnie z postanowieniami czĊĞci II i III załącznika 4 do Instrukcji Id-4
2. Badania techniczne rozjazdów leĪących w torach V 160 km/h.
1) Badania techniczne rozjazdów naleĪy wykonywaü zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1
Instrukcji Id-4
2) Ponadto w czasie badaĔ technicznych tych rozjazdów naleĪy:
a) dokonaü pomiarów szerokoĞci toru i Īłobków w krzyĪownicach w miejscach
dodatkowych, (w stosunku do rozjazdów zwykłych) wskazanych w arkuszach
badania technicznego rozjazdów UIC60 - 500-1:12 i UIC60 - 1200-1:18,5,
b) w miejscach pomiaru szerokoĞci toru (co 5 m) naleĪy dokonaü pomiaru
wzajemnego wysokoĞciowego połoĪenia toków szynowych (przechyłki);
dopuszczalne odchylenie we wzajemnym wysokoĞciowym połoĪeniu toków
szynowych nie powinny przekraczaü ± 3 mm,
c) zbadaü stan techniczny oraz właĞciwe działanie podwójnych
nastawczych zgodnie z postanowieniami czĊĞci II i III załącznika 4,

zamkniĊü

d) zbadaü stan przylegania iglic do opornic przez włoĪenie miĊdzy iglicĊ o opornicĊ,
w ostrzu na początku iglicy która przy przylegającej iglicy nie powinna daü siĊ
wyciągnąü; wielkoĞü tego luzu nie powinna przekraczaü 1,0 mm,
e) pomierzyü odległoĞü odsuniĊtej iglicy od opornicy w strefie przejĞcia od pełnego
profilu iglicy do czĊĞci struganej, odległoĞü ta nie powinna byü mniejsza niĪ 58 mm.
3. Badania i pomiary uzupełniające rozjazdów leĪących w torach V 160 km/h.
NiezaleĪnie od oglĊdzin i badaĔ technicznych w rozjazdach tych naleĪy dokonywaü
nastĊpujących uzupełniających pomiarów:
1) Strzałek krzywizny łuku toku zewnĊtrznego w rozjazdach UIC60 - 1200-1:18,5 na
ciĊciwie 31 co 5m według szkicu przedstawionego w arkuszu uzupełniającego badania
rozjazdów. Dopuszczalne odchyłki strzałek od strzałki teoretycznej mogą wynosiü
+6, -3mm, a róĪnica wielkoĞci sąsiednich strzałek nie powinna przekraczaü 4mm.
Pomierzone wielkoĞci strzałek naleĪy wpisywaü w odpowiednie rubryki
uzupełniającego arkusza badania rozjazdu (pomiar strzałek).
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2) Niwelety obu toków toru zasadniczego rozjazdu w miejscach wskazanych na szkicu
drugiej strony arkusza uzupełniającego badania rozjazdu (pomiar niwelety).
3) Wyniki pomiaru naleĪy wpisywaü w odpowiednie rubryki w/w arkusza uzupełniającego.
Dopuszczalne odchyłki w niwelecie rzeczywistej rozjazdu w stosunku do niwelety
projektowanej mierzonej co 5m nie powinny przekraczaü ±3mm.
4. Terminy oglĊdzin i badaĔ technicznych rozjazdów leĪących w torach V 160 km/h.
1)
2)

(1)

Terminy wykonywania oglĊdzin rozjazdów powinny byü zgodne z Załącznikiem 15.

(1)

Terminy wykonywania badaĔ technicznych
uzupełniających ustalono w Załączniku 15.

tych

rozjazdów

i

pomiarów

3) JeĞli z jakichkolwiek wzglĊdów nie ma moĪliwoĞci szybkiego usuniĊcia usterek
mających wpływ na bezpieczną pracĊ rozjazdu przy dopuszczalnej prĊdkoĞci, to
naczelnik sekcji eksploatacji lub upowaĪniony przez niego pracownik powinien
ograniczyü szybkoĞü jazdy pociągów po tym rozjeĨdzie powiadamiając o tym
dyĪurnego ruchu, a rozjazd osłoniü sygnałami zgodnie z instrukcją Ie-1 (E-1).
4) Szczegółowe zasady postĊpowania przy zgłaszaniu wyników oglĊdzin tych rozjazdów
podano w § 5 niniejszej instrukcji.
5) Szczegółowe zasady i porządek dokonywania napraw rozjazdów oraz dokonywania
zapisów o dokonanych naprawach podano w §§ 11 i 12 niniejszej instrukcji.
5. Rejestracja wyników oglĊdzin i przeglądów-badaĔ technicznych rozjazdów leĪących
w torach z V160km/h.
1) Wyniki oglĊdzin tych rozjazdów naleĪy rejestrowaü zgodnie z postanowieniami
§ 5 niniejszej instrukcji.
2) Wyniki przeglądu-badania technicznego tych rozjazdów naleĪy rejestrowaü zgodnie
z § 9 niniejszej instrukcji oraz z warunkami podanymi w arkuszach uzupełniających
badanie rozjazdu załączonych do załącznika 2 i stanowiących czĊĞü składową
arkuszy badania rozjazdów o promieniach 1200-1:18,5 i 500-1:12.
6. Usuwanie usterek i nieprawidłowoĞci stwierdzonych w czasie oglĊdzin i przeglądubadania technicznego rozjazdów leĪących w torach z V160km/h.
1) stwierdzone usterki wpisane do dzienników oglĊdzin rozjazdów i arkuszy badania
technicznego rozjazdów powinny byü niezwłocznie usuwane, z tym, Īe w pierwszej
kolejnoĞci naleĪy usuwaü usterki mające wpływ na bezpieczną i właĞciwą pracĊ
rozjazdu.
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Załącznik 12
DZIAŁANIE l BADANIA TECHNICZNE ROZJAZDÓW Z ZAMKNIĉCIAMI
WEWNĉTRZNYMI
1. ZamkniĊcia nastawcze wewnĊtrzne zastĊpują zamkniĊcia suwakowe w rozjazdach.
ZamkniĊcia te charakteryzują siĊ tym, Īe kontrolĊ połoĪenia iglic, ich przestawienie
i trzymanie w połoĪeniu koĔcowym zapewnia elektryczny napĊd zwrotnicowy EEA4
z zamkniĊciami wewnĊtrznymi.
W przypadku zastosowania zamkniĊü wewnĊtrznych zamkniĊcia suwakowe (drąĪki
suwakowe, opórki zamkniĊü i klamry) są wymontowane z rozjazdu i przechowywane na
wypadek ewentualnej awarii napĊdu z zamkniĊciami wewnĊtrznymi
2. NapĊdy z zamkniĊciami wewnĊtrznymi są rozpruwalne i dzielą siĊ na:
1) normalno lub wolnobieĪne do rozjazdów połoĪonych w torach o przebiegach
pociągowych lub manewrowych,
2) szybkobieĪne stosowane w rozjazdach w strefie rozdzielczej górek rozrządowych
(Rz S49-190-1:9 ssd przystosowany do górek rozrządowych, Rłs S49-215-t4,8 ssd
i Rłs S49-380/380-1:9 ssd, Rkpd S49-190-1:9 cd. (w tym ostatnim z uwagi na długoĞü
odcinków izolowanych do napĊdów szybkobieĪnych muszą byü stosowane iglice
czopowe).
3. Przy zastosowaniu napĊdów z zamkniĊciem wewnĊtrznym naleĪy przestrzegaü
nastĊpujących podstawowych wymagaĔ:
1) Wszystkie elektryczne napĊdy zwrotnicowe, rozpruwalne z zamkniĊciami
wewnĊtrznymi typu EEA-4 (za wyjątkiem szybkobieĪnych stosowanych na górkach
rozrządowych) instalowane w torach dla przebiegów pociągowych i manewrowych
muszą byü wyposaĪone w suwaki do kontroli iglic. Dla unikniĊcia kolizji suwaków
z krawĊdziami podrozjazdnic naleĪy prĊt suwakowy krótki mocowaü do pierwszego
otworu licząc od ostrza iglicy, a prĊt suwakowy długi do drugiego otworu w iglicy.
Prawidłowe rozstaw podrozjazdnic w tym miejscu wynosi w rozjazdach zwyczajnych
i krzyĪowych 650 ± 1 mm i jest on zapewniony fabrycznie wykonanymi otworami
w opornicach dla Ğrub mocujących płyty Īebrowe Pzb 22 i Pzb 22e w rozjazdach
zwyczajnych oraz Pzb 22f w rozjazdach krzyĪowych do mocowania łoĪy napĊdów
zwrotnicowych.
2) UwzglĊdniając wymiar szerokoĞci płaszczyzny dolnej podrozjazdnic, wymiar wolnej
przestrzeni miĊdzy podrozjazdnicami „d” powinien wynosiü 650 - (260+20-10) = 370 400 mm przy wymiarze nominalnym 390 mm. NaleĪy do zachowania wymiaru 390 400 mm da unikniĊcia kolizji z prĊtami suwakowymi.
3) Dla zachowania tego wymiaru naleĪy zwracaü uwagĊ na osiowe rozmieszczenie
podrozjazdnic wzglĊdem osi płyt Īebrowych oraz sprawdzaü je przy montaĪu
i podczas badaĔ technicznych rozjazdów. W przypadku niezachowania wymiaru
minimalnego z uwagi na nadmierne tolerancje szerokoĞci podrozjazdnic, ich krzywiznĊ
itp. zezwala siĊ na przesuniĊcie podrozjazdnic z osi w granicach do 20 mm, z tym,
Īe naleĪy w pierwszej kolejnoĞci przesuwaü podrozjazdnicĊ pod ostrzem iglicy
w kierunku styku przediglicowego, gdyĪ głównie z nią nastĊpuje kolizja prĊtów
kontrolnych mocowanych do pierwszego otworu w stopce iglicy.
128
stan na dzieĔ 5 maja 2011 r.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

4) Zaleca siĊ montaĪ
stanowiskach.

przemysłowy

napĊdów

zwrotnicowych

na

specjalnych

4. ZamkniĊcia zewnĊtrzne w napĊdach naleĪy smarowaü odpowiednim smarem wg
WskazaĔ technicznych ZWUS ustalonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR).
5. Rozjazdy ze zwrotnicami przestawianymi przy pomocy elektrycznych napĊdów
zwrotnicowych z zamkniĊciami wewnĊtrznymi naleĪy wyposaĪaü dodatkowo w izolowane
urządzenia usztywniające opornice utrzymujące wymaganą szerokoĞü toru.
6. SzerokoĞü toru w rozjazdach wyposaĪonych w napĊdy z zamkniĊciami wewnĊtrznymi
musi byü zgodna z arkuszem badania technicznego rozjazdu wg niniejszej instrukcji.
Wymiar „b" mierzy siĊ w ostrzu iglic. Ponadto naleĪy sprawdzaü wymiar „b1” w miejscu
mocowania prĊtów nastawczych mimo, Īe nie przewidują tego arkusze badania
technicznego rozjazdów. Usztywnienie opornic na dwóch sąsiednich podrozjazdnicach
zapewnia zachowanie tego wymiaru w sposób pewny.
Wymiary nominalne w ostrzu iglic .b" i w osi zamkniĊcia nastawczego suwakowego,
tj. w osi trzecich otworów w stopkach iglic „b1” powinny odpowiadaü wartoĞciom podanym
w tabeli t
Tabela 1
Rozjazd

Wymiar (mm)

Tolerancja przesuwu iglic (mm)

w ostrzu iglic
„b"

w osi trzeciego
otworu w
stopce iglicy b1

w montaĪu

w eksploatacji

Rz S49-190-1:9 ssd

1445+5-3

1449

±5

±10

Rsł S49-380/380-1:9 ssd

1445 +5-3

1449

Rsł S49-215-1:4,8 ssd

1439 +5-3

1447

SzczelnoĞü przylegania iglic powinna byü taka, Īeby luz w ostrzu na początku iglicy
dolegającej do opornicy nie przekraczał 1 mm.
WspółpracĊ napĊdu ze zwrotnicą naleĪy sprawdzaü wkładkami kontrolnymi gruboĞci
3 i 4 mm, w czasie badaĔ technicznych.
8. Do czasu podłączenia nowo zabudowanego napĊdu z zamkniĊciami wewnĊtrznymi do
normalnej pracy, lub podczas awarii lub odłączenia napĊdu na czas dłuĪszy od 2 dni, do
rozjazdu naleĪy wmontowaü zamkniĊcie nastawcze suwakowe oraz przystosowaü rozjazd
do przestawiania rĊcznego i zamykaü na zamek trzpieniowy. W czasie krótkotrwałego nie
działania zamkniĊcia wewnĊtrznego (max. do 2 dni) iglice rozjazdu moĪna zabezpieczyü
nastĊpująco:
1) przy pomocy spon iglicowych,
2) iglicĊ przylegającą zamykaü sponą iglicową, a iglicĊ odlegającą zamykaü zamkiem
trzpieniowym,
3) połączyü obie iglice rozjazdu Ğciągiem iglicowym (zespół awaryjnego przestawiania
EEP-1516C produkowany w Kolejowych Zakładach Automatyki w Olsztynie)
i zamykaü iglicĊ przylegając sponą iglicową.
9. Do czasu rozwiązania technicznego i zbadania współpracy napĊdów zwrotnicowych
z zamkniĊciami wewnĊtrznymi w Rz S49 i S60-500-1:12 ssd i Rz S60-1200-1:18,5 ssd
(z drugimi zamkniĊciami nastawczymi w Ğrodku iglic i sprĊĪeniami podwójnych zamkniĊü
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nastawczych) nie naleĪy wyposaĪaü tych rozjazdów w napĊdy z zamkniĊciami
wewnĊtrznymi.
Nie naleĪy równieĪ wyposaĪaü w tego typu napĊdy zwrotnicowe rozjazdów
z zamkniĊciami hakowymi.
10. Przy badaniu technicznym rozjazdów z elektrycznymi napĊdami zwrotnicowymi
z zamkniĊciami wewnĊtrznymi, zwłaszcza szybkobieĪnymi na górkach rozrządowych,
naleĪy stosowaü siĊ do niniejszej instrukcji a w szczególnoĞci naleĪy sprawdzaü:
1) połoĪenie przylegania i stan iglic, opornic i ich prawidłową odległoĞü oraz szerokoĞü
toru w styk przediglicowym, ostrzu iglic i w osi trzecich otworów w stopkach iglic
wg tabeli 1 w ust. 6 niniejszego załącznika,
2) podbicie i stan podrozjazdnic (ich połoĪenie wzajemne zgodne z ust 3 niniejszego
załącznika),
3) prawidłowe połoĪenie prĊtów kontrolnych od napĊdów i czy nie ocierają siĊ one
o krawĊdzie podrozjazdnic,
4) dokrĊcenie wkrĊtów mocujących płyty Pzb 22e lub Pzb ssf i pasy usztywniające
połoĪenie iglic oraz Ğrub stopowych mocujących opornice i dodatkowe płyty Īebrowe
usztywniające opornice wewnĊtrzne (w Rkpd S49-190-1:9 mocowane w polu miĊdzy
podrozjazdnicami),
5) stan spoin miĊdzy pasami usztywnienia opornic a płytami Īebrowymi Pzb 22e lub
Pzb 22f,
6) stan izolacji usztywnieĔ.
11. Przy montowaniu zwrotników i latarĔ zwrotnicowych do rozjazdów z napĊdami
zwrotnicowymi EEp4 normalno- i szybkobieĪnymi z zamkniĊciami wewnĊtrznymi naleĪy
dla zachowania prawidłowego połoĪenia latarni zwrotnika zamiast wymiarów podanych
w typowej konstrukcji ramienia nastawczego Rn-1 zwrotnika stosowaü dla przesuwu iglic
160 mm;
a = 215 mm - od osi ramienia do osi zamocowania ciĊgna
b = 107,5 mm - od osi pionowej zwrotnika do osi otworu ramienia dĨwigu, odpowiednio dla
przesuwu iglic 125 mm odległoĞü otworu od osi otworu ramienia wyniesie 156.3 mm.
12. W przypadku stwierdzenia braku kontroli połoĪenia iglic napĊdu szybkobieĪnego
z zamkniĊciem wewnĊtrznym (odbijanie iglic od opornic i ponowne samoczynne
przestawianie) naleĪy niezaleĪnie od podejmowanych Ğrodków zaradczych, sprawdziü
i ewentualnie poprawiü:
– czy nie ma obcych ciał miĊdzy opornicą a iglicą,
– uszczelnienie otworów tulejkami mimoĞrodowymi (Waltera),
– przyleganie iglic do poduszek Ğlizgowych, podbicie podrozjazdnic, dokrĊcenie wkrĊtów
i Ğrub stopowych,
– czystoĞü i smarowanie poduszek Ğlizgowych,
– czy nie ma kolizji prĊtów suwakowych z podrozjazdnicami,
– szerokoĞü toru w styku przediglicowym, ostrzu iglic i osi trzeci otworu w stopce iglicy
wg tabeli 1 niniejszego załącznika,
–

stan przymocowania opornic.
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Załącznik 13
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA l BADANIE ROZJAZDÓW TYPU S49
IMPORTOWANYCH Z BYŁEJ NRD
1. Z byłej NRD importowano nastĊpujące rozjazdy i skrzyĪowania torów typu S49:
– Rz S49-190 Pa-1:9 ssd (z iglicami parabolicznymi, bez poszerzenia w torze zwrotnym,
z krzyĪownicami składanymi z szyn lub dziobnicą manganową monoblokową)
– Rz S49-300-1:9 ssd (iglice o łuku kołowym, a od 1990 r. paraboliczne)
– RKpd S49-190-1:9 ssd
– St S49-1:9 d oraz czĊĞci zamienne do nich (bez płyt Īebrowych):
– zwrotnice lub półzwrotnice
– krzyĪownice zwyczajne i podwójne.
2. MontaĪ i kontrolĊ stanu geometrycznego tych rozjazdów naleĪy robiü na podstawie
rysunków dostarczanych z rozjazdami przez producenta lub rysunków w „Albumie
rozjazdów i skrzyĪowaĔ torów typu S49 - czĊĞü II" rozpowszechnianym przez Centralne
Biuro Projektowo-Badawcze w Warszawie.
3. Do wytyczenia i kontroli układu geometrycznego toku zewnĊtrznego toru zwykłego
rozjazdu parabolicznego Rz S49-190 Pa 1:9 ssd, naleĪy posługiwaü siĊ podanymi na
rys.1 w odstĊpach co 1m, od koĔca zwrotnicy rzĊdnymi krawĊdzi tocznej toku prostego
(w mm). Dla sprawdzenia prawidłowoĞci krzywizny toru zwrotnego naleĪy ponadto
stosowaü pomiar strzałek od ciĊciwy jak w Rz S49-190-1:9 ssd produkcji polskiej.
5. Zasadnicze cechy róĪniące rozjazdy Rz S49-190 1:9 ssd od produkowanych w Polsce
rozjazdów z iglicami o łuku kołowym są nastĊpujące:
1) Zwrotnice mają iglice w przedniej czĊĞci na długoĞci L = 5514 mm od styku
przediglicowego o kształcie paraboli szeĞciennej, której początek znajduje siĊ
w odległoĞci L/2 = 2757 mm przed początkiem rozjazdu (stykiem przediglicowym).
W dalszej czĊĞci iglice są o łuku kołowym (R = 190 m, dla osi toru i R = 190 m, dla
iglicy łukowej). Rozjazdy te wymagają podobnych wstawek miĊdzy początkami
rozjazdów, jak przy iglicach stycznych. Mocowanie opornic łapkami sprĊĪystymi na
płytach Ğlizgowych Rpg 23. Łapki nie mogą byü pĊkniĊte lub wygiĊte, gdyĪ wtedy
opornica nie bĊdzie przytwierdzona.
Z uwagi na inne długoĞci oraz brak poszerzenia w torze zwrotnym o R = 190 m
zwrotnice tych rozjazdów nie są wymienne ze zwrotnicami o iglicach kołowych
produkcji polskiej lub byłej NRD (ani całe zwrotnice, ani ich czĊĞci).
Przy wymianie rozjazdu Rz S49-190-1:9 ssd naleĪy równieĪ przestawiaü w inne
miejsce napĊd zwrotnicowy.
2) OdległoĞü ostrzy iglic od początku rozjazdu wynosi:
–

łukowej parabolicznej o długoĞci 11936 - 585 mm,

–

prostej o długoĞci 11936 - 558 mm
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3) DługoĞü budowlana rozjazdów taka sama jak z iglicami kołowymi. Nie stosuje siĊ ich
jednak w podwójnych połączeniach torów i na górkach rozrządowych gdyĪ długoĞü
iglic nie jest dostosowana do izolacji dla napĊdów szybkobieĪnych.
4) KrzyĪownice w tych rozjazdach są z dziobnicą manganową lub składane z szyn,
łączonych Ğrubami sprĊĪającymi z obustronnymi nakrĊtkami
5) Kierownice długoĞci 2900 mm z kształtowników Kn60 są mocowane bez wkładek
(podobnie jak w rozjazdach UIC60). Do 1988r. mocowanie szyny jezdnej od strony
kierownicy było bez Ğruby stopowej przy pomocy przyspawanego elementu
(jak w Pzb 21 i 22), od połowy 1988 r. wobec stwierdzenia pĊkniĊü w tym miejscu
producent dostarcza płyty z mocowaniem Ğrubą stopową (podobnym do rozwiązania
w PKP PLK S.A.). Kierownice 2900mm stosuje siĊ równieĪ w krzyĪownicach
zwyczajnych Rz S49-300-1:9, Rkpd S49-190-1:9, St S49-190-1:9. Są one
ujednolicone i krótsze o 300 mm od kierownic w rozjazdach S49-190-1:9 stosowanych
w PKP PLK S.A.
6) Brak złącz podpartych, złącza szyn są wiszące spawane termitem lub połączone
łubkami 6 otworowymi (luz spawalniczy 12 mm uzyskuje siĊ w miejscu wbudowania
skracając szyny).
Producent dostarczał łubki 6-otworowe tylko do złącz w rozjeĨdzie, bez złącz
w początku zwrotnicy i koĔcach krzyĪownicy.
W miejscach tych zaleca siĊ stosowaü łubki wzmocnione 6-otworowe produkcji
polskiej.
7) ZamkniĊcia nastawcze suwakowe są podobne do stosowanych w PKP PLK S.A.
z róĪnicami
–

w opórce zamkniĊcia Vkl 12 otwory na Ğruby mocujące do opornicy są wydłuĪone,
prostokątne, co umoĪliwia regulacją połoĪenia opórki wzdłuĪ opornicy
(po odkrĊceniu Ğrub mocujących) w razie migracji opornic i iglic lub ruchów
termicznych

–

inny sposób zabezpieczenia sworzni Swb mocujących klamrĊ do iglicy,

–

drąĪki suwakowe dostarczane bez izolacji mają. otwory w Ğrodku da mocowania
zespołu przestawiania awaryjnego.

6. Badania techniczne tych rozjazdów naleĪy wykonywaü wg zasad okreĞlonych w niniejszej
instrukcji zwracając szczególną uwagĊ na właĞciwe działanie tych elementów
konstrukcyjnych rozjazdów, które róĪnią siĊ od rozwiązaĔ konstrukcyjnych stosowanych
w rozjazdach produkcji krajowej.
7. Do rejestracji wyników badania technicznego rozjazdów parabolicznych (Rz S49-190
Pa-1:9) naleĪy stosowaü odrĊbne arkusze badania (wzory w zał. 2) oddzielnie dla
rozjazdów lewych i prawych.
Dla pozostałych rozjazdów i skrzyĪowaĔ torów S49 importowanych z byłej NRD moĪna
uĪywaü arkusze badania technicznego rozjazdów stosowane do odpowiednich rozjazdów
produkcji krajowej.
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Załącznik 14
ZASADY OGLĉDZIN l BADAē ODCINKÓW l ZŁĄCZY IZOLOWANYCH ORAZ
OBWODÓW BEZZŁĄCZOWYCH W TORACH l ROZJAZDACH
1. OglĊdziny i badania techniczne odcinków i złączy izolowanych oraz obwodów
bezzłączowych w torach i rozjazdach naleĪy wykonaü w czasie oglĊdzin i badaĔ
technicznych rozjazdów.
2. Podczas oglĊdzin odcinków i złączy izolowanych oraz obwodów bezzłączowych w torach
i rozjazdach naleĪy sprawdzaü:
a) właĞciwe dokrĊcenie Ğrub łubkowych i stopowych,
b) czy nie wystĊpują wychlapki w podsypce, zwłaszcza pod złączami,
c) czy warstwy izolacyjne w złączach izolowanych nie wykazują przetarcia,
d) czy w szynach na stykach izolowanych nie wystĊpują spływy metalu,
e) czy nie wystĊpują pĊkniĊcia lub przerwy w tokach szynowych,
f) czy łączniki szynowe oraz linki dławikowe obwodów torowych są trwale
przymocowane do szyn,
g) czy nie wystĊpują pĊkniĊcia łubków,
h) czy nie wystĊpuje pełzanie szyn powodujące zwarcia odcinków izolowanych.
3. Podczas badaĔ technicznych odcinków i złączy izolowanych oraz obwodów
bezzłączowych w torach i rozjazdach, wykonywanych przy czynnoĞciach technicznych
rozjazdów, naleĪy oprócz czynnoĞci wymienionych w pkt. 2 dokonaü:
a) sprawdzenia stanu zanieczyszczenia podsypki (czy nie wystĊpują wychlapki, usypy,
opiłki metalu) oraz czy znajduje siĊ ona na co najmniej 5 cm poniĪej stopki szyny,
(1)
b)
sprawdzenie stanu ciągłoĞci połączeĔ szynowych oraz łączników i linek
elektrycznych obwodów torowych, z uwzglĊdnieniem zakresu i czasookresów
pomiarów okreĞlonych „Instrukcją diagnostyki i kontroli okresowych urządzeĔ
sterowania ruchem kolejowym Ie-7 (E-14),
c) sprawdzenia, czy powierzchnie toczne szyn nie są pokryte korozją, jeĪeli potrzeba
takiego sprawdzenia jest ujĊta w regulaminie technicznym.
4. Stwierdzone w czasie badaĔ i oglĊdzin nieprawidłowoĞci naleĪy odnotowaü w dzienniku
oglĊdzin rozjazdów (D831) oraz w KsiąĪce kontroli urządzeĔ sterowania ruchem
kolejowym (E1758). W przypadku stwierdzenia korozji powierzchni szyn odcinka
izolowanego
(bezzłączowego
odcinka
torowego)
naleĪy
postąpiü
zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
5. Przy usuwaniu usterek w rozjazdach wyposaĪonych w odcinki izolowane lub w obwody
bezzłączowe, naleĪy oprócz postanowieĔ ust.4 przestrzegaü zasad podanych w §11
niniejszej instrukcji, a zapisy o usuniĊciu usterki lub dokonaniu naprawy naleĪy wykonaü
zgodnie z postanowieniami §12 niniejszej instrukcji.
Szkic wymiarów geometrycznych dla RzS49-Pd-190-1:9ssd

Rys.1
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oglĊdzin i badaĔ technicznych (przeglądów) rozjazdów, przyrządów wyrównawczych,
wyrzutni płóz hamulcowych i szyn w hamulcach torowych

aj toru

owe,
wne
nicze,
wne
kowe

Załącznik 15 (1)

Kategoria linii
Magistrala
ISE

PierwszorzĊdna

IZDKN

1)

ISE

DrugorzĊdna

IZDKN

1)

ISE

Znaczenia miejscowego

IZDKN

1)

ISE

1)

Infrastruktura
nieczynna
lub
czĊĞciowo wyłączona

IZDKN

ISE

IZDKN

-

1 x 1dobĊ

-

1 x 1dobĊ

-

1 x 1dobĊ

-

-

-

stałe

2x1
1)
tydzieĔ

-

2x1
1)
tydzieĔ

-

2x1
1)
tydzieĔ

-

2x1
1)
tydzieĔ

-

-

-

owe,
wne
nicze,
wne
kowe

2x1
2)
tydzieĔ

-

1x1
2)
tydzieĔ

-

1x1
2)
tydzieĔ

-

1x1
2)
tydzieĔ

-

1x6
2)
miesiĊcy

-

stałe

1x1
2)
tydzieĔ

-

1x1
2)
tydzieĔ

-

1x1
2)
tydzieĔ

-

1x1
2)
tydzieĔ

-

1x6
2)
miesiĊcy

-

owe,
wne
nicze,
wne
kowe

1x1
3)
tydzieĔ
1x6
4)
miesiĊcy

-

1x1
3)
tydzieĔ
1x6
4)
miesiĊcy

-

1x2
3)
tygodnie

-

1x2
3
tygodnie )

-

-

-

stałe

1x2
3)
tygodnie

-

1x2
3)
tygodnie

-

1x2
3)
tygodnie

-

1x2
3)
tygodnie

-

-

-

1x1
1)
tydzieĔ

-

1x1
1)
tydzieĔ

-

1x1
1)
tydzieĔ

-

1x1
1)
tydzieĔ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1x2
3)
miesiące
6)
1 x 1 rok

1 x 1 rok )

5)

-

1 x 1 rok
bez
7)
pomiarów

1x2
3)
miesiące
6)
1 x 1 rok

1 x 1 rok

5)

-

1 x 1 rok
bez
7)
pomiarów

acjach
owych

rowych

km/h:
owe,
wne
nicze

1x1
3)
miesiąc
1x2
6)
miesiące

km/h:
owe,
wne
nicze,
wne
kowe

1x1
3)
miesiąc
1x3
6)
miesiące

2 x 1 rok

stałe

1x2
3)
miesiące
6)
1 x 1 rok

1 x 1 rok

2 x 1 rok

5)

5)

5)

1x1
3)
miesiąc
1x2
6)
miesiące

2 x 1 rok

1x1
3)
miesiąc
1x3
6)
miesiące

2 x 1 rok )

1x2
3)
miesiące
6)
1 x 1 rok

1 x 1 rok

5)

5

5)

5

5)

1x2
3)
miesiące 1
6)
x 1 rok

1 x 1 rok

1x2
3)
miesiące 1
6)
x 1 rok

1 x 1 rok
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1 x 1dobĊ

acjach
owych

rowych

1x1
3)
miesiąc
6)
1 x 1 rok

1 x 1 rok

5)

1x1
3)
miesiąc
6)
1 x 1 rok

1 x 1 rok

5)

1x2
3
miesiące )
6
1 x 1 rok )

1 x 1 rok

5)

1x2
3
miesiące )
6
1 x 1 rok )

1 x 1 rok

5)

-

-

naczony regulaminem technicznym stacji. W rozjazdach połoĪonych w torach pozostałych wszystkich kategorii linii
azy w tygodniu w dni wskazane w regulaminie technicznym. Na liniach gdzie ruch odbywa siĊ w wyznaczonych dniach (nie
konywane są w dniach pracy posterunku ruchu.
hód torów na obszarze swojego działania, zgodnie z zakresem podanym w § 3 ust. 2 Instrukcji Id-4 (D-6), oraz na
i Id-7 (D-10). OglĊdzin rozjazdów nie dokonuje siĊ w dniach, w których dokonywane są ich badania techniczne a zakres

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ji lub zawiadowca ds. drogowo-budowlanych.
spektora diagnosty ds. nawierzchni i podtorza biorą udział: naczelnik sekcji eksploatacji lub zawiadowca ds. drogowoprawnieni pracownicy ds. automatyki i energetyki. (JeĪeli badanie 2 x 1 rok tzn. badanie wiosenne i badanie jesienne. JeĪeli
nne).
aczelnika sekcji eksploatacji lub zawiadowcy ds. drogowo-budowlanych biorą udział: mistrz lub toromistrz, uprawnieni
ki. ( JeĪeli badanie 1 x 1 rok tzn. badanie jesienne.)
nane kaĪdorazowo przed wznowieniem ruchu pociągów.
olejowej i obciąĪenia przewozami dyrektor zakładu na wniosek głównego inĪyniera ds. nawierzchni i podtorza i naczelnika
czĊstotliwoĞü badaĔ technicznych.
d przewodnictwem inspektora diagnosty ds. nawierzchni i podtorza, nie wykonuje siĊ badaĔ pod przewodnictwem
iadowcy ds. drogowo-budowlanych.
w zespole diagnostycznym dyrektor zakładu na wniosek głównego inĪyniera ds. nawierzchni i podtorza i naczelnika sekcji
ctwo komisji. Przewodnictwo inspektora diagnosty ds. nawierzchni i podtorza podane w tablicy jest iloĞcią minimalną.
ego badaĔ, udział w badaniach komisyjnych.
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ZMIANY
Nr

Zmiana wynika z aktu normatywnego
ogłoszonego w Biuletynie

porz.

Rok

Nr

Poz.

1

2011

2

9

Zmiana obowiązuje od Czytelny podpis pracownika
dnia
wnoszącego zmiany

5 maja 2011 r.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uwaga: Przy wnoszeniu zmian do tekstu przepisów, naleĪy wskazywaü numer porządkowy
wnoszonej zmiany.
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