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Na świecie występuje zaskakująco duża 
różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych 
rozjazdów. Wydaje się, że najczęściej sto-
sowane są rozjazdy klasyczne, w których 
tor zwrotny przebiega od początku roz-
jazdu do samego końca w łuku kołowym 
o tym samym promieniu, ewentualnie ze 
skróconym łukiem i prostą przechodzącą 
przez krzyżownicę, ale zdarzają się też roz-
wiązania dużo bardziej skomplikowane. 
Różnorodność ta ma podłoże historycz-
ne, gdzie budowniczowie pierwszych linii 
nieświadomie, bądź też celowo, wybierali 
rozwiązania odmienne od stosowanych 
na innych kolejach, a taki stan później się 
utrwalał i bardzo trudno było go zmienić.  
Poniżej, w oparciu o doświadczenie autora 
przy projektach zagranicznych, omówione 
zostały niektóre rozwiązania stosowane w 
Wielkiej Brytanii. 

Rozjazdy w Wielkiej Brytanii

Zarządcą infrastruktury kolejowej w Wiel-
kiej Brytanii jest Network Rail. Pod zarzą-
dem Network Rail jest ponad 30 000 km 
linii kolejowych, 20 000 rozjazdów i 40 000 
mostów i tuneli. Na sieci tej można spotkać 
ogromną ilość różnych rozwiązań tech-
nicznych, od bardzo starych konstrukcji 
opartych na szynach typu Bullhead (szy-
na, która zamiast stopki ma drugą głów-
kę) do bardzo nowoczesnych rozwiązań 
przeznaczonych dla kolei wysokich pręd-
kości. Rozjazd rozumie się tam bardziej 
jako zespół dwóch głównych komponen-
tów – zwrotnicy i krzyżownicy (switch and 
crossing) i takiej nazwy najczęściej używa 
się lub też w skrócie S&C. Wielka Brytania 
jest przykładem kraju, w którym projektant 
ma do dyspozycji bardzo szeroki wachlarz 
rozjazdów. Podstawowym dokumentem 
wydanym przez zarządcę infrastruktury 
Network Rail, który wymienia możliwe typy 
rozjazdów jest Track Design Handbook NR/
L2/TRK/2049, potocznie znany jako Hand-
book 49. Dokument ten zestawia rozjazdy 
w cztery grupy:

- CEN56E1 Vertical S&C – Standard Cir-
cular Curve Turnouts,

- NR60 Inclined S&C – Standard Circular 
Curve Turnouts,

- CEN56E1 Vertical S&C – Standard 
Transitioned Turnouts,

- NR60 Inclined S&C – Standard Transi-
tioned Turnouts.

Z powyższego zestawienia można przyjąć, 
że w zasadzie są to dwie główne grupy 
ze względu na typ szyny z wewnętrznym 
podziałem ze względu na geometrię toru 
zwrotnego. Pierwsza grupa, starszej kon-
strukcji, to rozjazdy typu z szyn CEN56E1, a 
druga, o konstrukcji nowszej, (NR60) to roz-
jazdy z szyn 60E2. W obydwu grupach geo-
metria toru zwrotnego może być w postaci 
łuków kołowych (circular curve turnouts) 
lub z łuków kołowych, krzywej przejściowej 
i prostej (transitioned turnouts).
 Szyny w rozjazdach z grupy CEN56E1 
są ułożone pionowo (vertical) i wymagają 
odcinka o przejściowym pochyleniu przed 
i za rozjazdem, natomiast szyny z grupy 
NR60 są pochylone (inclined) w stosunku 
1:20 tak, jak w torze poza rozjazdem i takie-
go odcinka przejściowego nie potrzebują. 
Rozjazdy CEN56E1 wymagają również szyn 
przejściowych, jeśli tor poza rozjazdem 
zbudowany jest z szyn o 60E1, a tak często 
bywa. Osobną sprawą jest niewielka róż-
nica w rozstawie szyn (track gauge) – dla 
rozjazdów CEN56E1 jest ona mniejsza o 3 
mm i wynosi 1432 mm.
 Biblioteka rozjazdów NR60 jest następcą 
starszych rozjazdów RT60. Budowa zwrot-
nic NR60 zoptymalizowana jest pod kątem 
pociągów z wychylnym pudłem jadących 
z prędkością 200 km/h po torze głównym. 
W zwrotnicach tych zaprojektowano kloto-
idalny kształt początku zwrotnicy.

Określanie kąta rozjazdu

W każdej z grup możliwych jest od kilku do 
kilkunastu rozjazdów, ze względu na kąt 
rozjazdu i promień łuków kołowego rozjaz-
du (turnout radius). Warto w tym miejscu 
dodać, że kąt 1:N rozjazdów brytyjskich nie 
jest tym samym kątem, co w rozjazdach 
używanych w Polsce. Kąt ten mianowicie 
mierzony jest na ostrzu krzyżownicy i wy-
liczany w inny sposób. W Polsce, liczbą n ze 
stosunku 1:n jest długość dłuższej przypro-
stokątnej w trójkącie prostokątnym utwo-
rzonym przez styczną na końcu kierunku 

zwrotnego rozjazdu i krótszej przyprosto-
kątnej o długości jednostkowej. W Wielkiej 
Brytanii liczbę N określa się jako długość 
wysokości trójkąta równobocznego o jed-
nostkowej podstawie utworzonego przez 
styczne obydwu toków szynowych w 
punkcie teoretycznym krzyżownicy [1], jak 
pokazano na rysunku 1. 

 Wzór do obliczenia N przyjmuje wtedy 
postać

   (1)

gdzie θ to kąt pomiędzy bokami o tej 
samej długości w takim trójkącie.

 Praktycznym sposobem określenia 
kąta rozjazdu, gdy nie można go odczytać 
bezpośrednio z oznaczeń producenta na 
krzyżownicy, jest znalezienie miejsc, gdzie 
dziób krzyżownicy ma szerokość 70 mm i 
170 mm i zmierzenia odległości pomiędzy 
tymi miejscami. Odległość ta wynosi 100N, 
skąd łatwo już wyliczyć szukaną wartość 
kąta (rys. 2).

Nie operuje się pojęciem punktu matema-
tycznego rozjazdu w naszym rozumieniu. 
W zasadzie, punkt matematyczny (mathe-
matical point) oznaczałby teoretyczny po-
czątek rozjazdu. Ważniejszymi miejscami 
w rozjazdach brytyjskich są początek iglic 
(toe), punkt obrotu iglic (heel) i ostrze krzy-
żownicy (nose). Dla krzyżownicy można 
wyróżnić dwa punkty – punkt teoretyczny 
(intersection point, IP), gdzie przecina się 
krawędź szyny toru zwrotnego z krawędzią 
szyny toru głównego oraz punkt właściwy 
(nose, actual nose), gdzie faktycznie wyko-
nany jest dziób krzyżownicy. Punkty te od-
dalone są od siebie o 16N.
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1. Teoretyczny sposób określania kąta rozjazdu

 

 

2. Praktyczny sposób określania kąta rozjazdu
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Konstrukcja zwrotnic

Zwrotnice typu CEN56E1 (rys. 3) ukształ-
towane są w postaci dwóch łuków – łuku 
początku zwrotnicy (planing curve) i łuku 
zwrotnicy (switch curve). Łuk zwrotnicy, 
po przedłużeniu, jest styczny do opornicy, 
natomiast poprzez zastosowanie większe-
go promienia na początku zwrotnicy, iglica 
przecina opornicę i w tym punkcie przyj-
muje się początek rozjazdu (toe). 
 Zwrotnice typu NR60 skonstruowane 
są w inny sposób. Teoretycznie, początek 
iglicy jest klotoidą styczną z opornicą w 
punkcie A i łączącą się z łukiem zwrotnicy 
w punkcie B, gdzie odległość od opornicy 
wynosi 12 mm. Odległość łuku iglicy od 
opornicy po przedłużeniu wynosi 3 mm. 
Ze względów praktycznych, początkowa 
część klotoidy zamieniana jest na prostą w 

punkcie C, leżącym na przecięciu klotoidy 
i prostej równoległej do opornicy i odsu-
niętej od niej o 3 mm. Prosta ta przecina 
opornicę w punkcie T i ten punkt oznacza 
początek rozjazdu. Konstrukcja ta pokaza-
na jest na rysunku 4.

Konstrukcja krzyżownic

Można wyróżnić kilka rodzajów krzyżow-
nic – krzyżownice zwyczajne (common 
crossings) występujące w rozjazdach zwy-
czajnych, krzyżownice podwójne (obtuse 
crossings) wbudowywane m.in. w rozjazdy 
krzyżowe pojedyncze i podwójne (single 
and double slips), a także specjalne krzy-
żownice (sadle crossings) występujące w 
podwójnych połączeniach torów równo-
ległych (scissor crossovers). Ze względu na 
sposób wykonania i materiał najczęściej 

wykorzystywane są krzyżownice monoblo-
kowe (cast centre block crossings) i krzy-
żownice ze staliwa manganowego (cant 
manganese crossings). Na rysunkach 5 i 6 
pokazano schematy krzyżownicy zwyczaj-
nej i podwójnej.

Schematy rozjazdów

Schematy geometryczne poszczególnych 
grup rozjazdów różnią się od siebie, ale po-
siadają też wiele cech wspólnych. Geome-
tria rozjazdu typu CEN56E1 Circular Curve 
(rys. 7) składa się z łuku początku zwrotni-
cy, łuku zwrotnicy i łuku rozjazdu (turnout 
curve), który przechodzi przez krzyżow-
nicę. Dla każdego typu zwrotnicy (oprócz 
HV) istnieje kilka rozwiązań krzyżownicy z 
różnymi promieniami rozjazdu, zarówno 
mniejszymi, jak i większymi od promienia 
zwrotnicy. Promień łuku początku zwrot-
nicy jest zawsze większy od promienia 
zwrotnicy, co daje efekt zastosowania krzy-
wej przejściowej i zmniejszenia poziomych 
sił działających na iglice. Wyjątkiem jest 
rozjazd HV, gdzie obydwa te promienie są 
sobie równe.
 Geometria rozjazdu typu NR60 Circular 
Curve (rys. 8) również składa się z łuku po-
czątku zwrotnicy, łuku zwrotnicy i łuku roz-
jazdu, który przechodzi przez krzyżownicę. 
W tych rozjazdach łuk początku zwrotni-
cy ma kształt klotoidy. Dla każdego typu 
zwrotnicy (oprócz NR60H) istnieje kilka 
rozwiązań krzyżownicy z różnymi promie-
niami rozjazdu, zarówno mniejszymi, jak i 
większymi od promienia zwrotnicy. 
 Geometria rozjazdu typu CEN56E1 
Transitioned (rys. 9) składa się z łuku począt-
ku zwrotnicy, łuku zwrotnicy, łuku rozjazdu, 
klotoidalnej krzywej przejściowej, która 
kończy się przed krzyżownicą oraz odcinka 
prostego, przechodzącego przez krzyżow-
nicę. W tego typu rozjazdach zwrotnice są 
takie same jak w rozjazdach typu Circular 
Curve, natomiast w odróżnieniu od tam-
tego typu rozjazdów, tu promień rozjazdu 
jest zawsze równy promieniowi zwrotnicy. 
Wyjątkiem jest rozjazd FV, który posiada 
wariant z większym promieniem rozjazdu. 

  

 

3. Schemat zwrotnicy typu CEN56E1 [1]

 

 

4. Schemat zwrotnicy typu NR60 [1]

 

5. Schemat krzyżownicy zwyczajnej [1]

 

 

6. Schemat krzyżownicy podwójnej [1]

 

7. Schemat rozjazdu CEN56E1 Circular Curve [1]

 

8. Schemat rozjazdu NR60 Circular Curve [1]

 

 

9. Schemat rozjazdu CEN56E1 Transitioned [1]

 

10. Schemat rozjazdu NR60 Transitioned [1]
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Wariantowanie w obrębie danego typu 
zwrotnicy odbywa się przez dobór kąta 
krzyżownicy, za który odpowiedzialna jest 
w tym wypadku długość krzywej przejścio-
wej, a nie promień rozjazdu.
 Geometria rozjazdu typu NR60 Transitio-
ned (rys. 10) składa się z części klotoidalnej 
początku zwrotnicy, łuku zwrotnicy, kloto-
idalnej krzywej przejściowej i odcinka pro-
stego przechodzącego przez krzyżownicę. 
Jest to najmniej liczna grupa rozjazdów, ale 
szczególnie preferowana dla linii z przewa-
gą ruchu pociągów pasażerskich.
 Jak widać z powyższej analizy, część łu-
kowa w ogólności składa się z trzech części: 
łuku początku zwrotnicy (planning curve), 
łuku zwrotnicy (switch curve) i łuku rozjaz-
du (turnout curve), przy czym ten ostatni 
może być zarówno mniejszy, równy, jak i 
większy od dwóch pozostałych. Gdy pro-
mienie łuków zwrotnicy i rozjazdu są sobie 
równe, mówimy o rozjeździe naturalnym 
(natural lead). W rozjazdach typu transitio-
ned, wprowadzana jest dodatkowo krzywa 
przejściowa w postaci klotoidy, która łączy 
się z prostą przechodzącą przez krzyżowni-
cę.

Zestawienie rozjazdów

Preferowanymi rozjazdami, szczególnie 
dla ruchu pasażerskiego, są rozjazdy z 
krzywymi przejściowymi. Użycie krzywej 
przejściowej przed krzyżownicą skutkuje 
spokojniejszą jazdą i znacznie redukuje siły 
poziome działające na krzyżownicę, wy-
dłużając jej żywotność. Szczególnie istotne 
jest to w połączeniach rozjazdowych to-
rów równoległych (crossovers). Natomiast 
wśród grupy rozjazdów z serią łuków koło-
wych, preferowane są rozjazdy naturalne.
 Typ rozjazdu z szyn CEN56E1 opisuje 
się symbolem literowo numerycznym np. 
CV9.25, gdzie C jest rozmiarem zwrotnicy, V 
wskazuje, że jest to rozjazd CEN56E1 Verti-
cal, a 9.25 jest kątem krzyżownicy (crossing 
angle). Rozjazdy NR60 opisuje się w po-
dobny sposób łącząc rozmiar zwrotnicy z 
kątem krzyżownicy np. NR60F 15.75.
 Typy rozjazdów wyszczególniono w ta-
belach 1 - 4. Pocieniowana komórka kąta 
krzyżownicy oznacza preferowany rozjazd.
 Powyższe tabele klasyfi kują ponad 70 
rozjazdów, choć niektóre z nich są już wy-
cofane z produkcji, a część nie jest prefero-
wana w nowych projektach. Gdyby nawet 
przyjąć, że projektant może używać tylko 
preferowanych rozjazdów, to i tak pozosta-
je do wyboru ponad 20 rozwiązań.

Rozjazd w torze bezstykowym

Jeśli rozjazdy mają być wbudowane w tor 
bezstykowy (continuous welded rail, CWR), 
to podczas projektowania połączeń roz-

jazdowych dużo uwagi poświęca się za-
gadnieniom związanym z zapewnieniem 
właściwej pracy toru i rozjazdów. Projek-
tant przygotowuje schematyczny plan se-
kwencji regulacji rozjazdu w zależności od 
rodzaju urządzenia wbudowanego w roz-
jazd, służącego do przekazywania naprę-
żeń i przeciwdziałania przesuwania się szyn 
różnych kierunków względem siebie. Jest 

kilka typów tych urządzeń (stress transfer 
block, ball & claw, heel block), ale dla ce-
lów regulacji naprężeń wyróżnia się dwa 
przypadki – z elementem transferującym 
naprężenia lub bez niego. Wykonuje się 
trzy sekwencje utrwalenia naprężeń w roz-
jeździe – przy zwrotnicy, przy krzyżownicy i 
pomiędzy zwrotnicą a krzyżownicą [2].

Zwrotnica
Kąt krzyżownicy, 

1:N
Promień pocz. 
zwrotnicy, mm

Promień zwrotni-
cy, mm

Promień rozjazdu, 
mm

Prędkość, km/h

AV

6

196 750 141 052

97 599 24

6,5 117 821 24

7 141 052 32

7,5 167 780 32

8 198 620 32

9,25 299 450 32

BV

7

230 725 184 012

133 185 32

7,5 157 024 32

8 184 012 32

9,25 268 573 32

10 344 544 32

10,75 416 918 32

CV

8

287 251 245 767

169 051 32

9,25 245 767 40

10 305 201 40

STR 10 245 767 / STR 40

10,75 378 263 40

13 737 191 40

DV

9,25

367 038 331 687

230 112 40

10 277 328 40

10,75 331 687 48

13 551 575 48

STR 13 331 687 / STR 40

15 858 076 48

EV

13

739 696 645 116

454 448 56

15 645 116 64

16 762 010 64

18,5 1 139 974 64

21 1 700 938 64

FV

16

1 137 067 980 920

689 242 72

18,5 980 920 80

21 1 363 999 80

24 2 001 909 80

SGV

18,5

1 398 518 1 263 740

926 126 80

21 1 263 740 96

24 1 795 616 96

28 2 827 066 80

GV

21

1 826 293 1 650 380

1 189 637 88

24 1 650 380 112

28 2 484 540 112

32,365 3 835 055 88

HV
28

3 000 716 3 000 716
2 110 303 120

32,365 3 000 716 144

Tab. 1. Rozjazdy CEN56E1 Vertical – Circular Curve
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Rozjazd na torze w łuku

Dopuszczalne jest układanie rozjazdów w 
łukach kołowych, i choć przepisy zalecają 
unikania takich rozwiązań, to zdarzają się 
one bardzo często. Spowodowane jest to 

ograniczoną przestrzenią, jaką przy mo-
dernizacjach mają projektanci. Układanie 
rozjazdów w krzywych przejściowych z 
przechyłką nie jest dozwolone ze względu 
na m.in. dużą trudność zapewnienia wła-
ściwego położenia podkładek pomiędzy 

szynami i podkładami. Wzór do obliczenia 
promienia wygięcia podawany przez Track 
Design Handbook ma postać:

   (2)

gdzie Rm oznacza promień głównego toru, 
a R promień rozjazdu przed wygięciem. 
Górny znak symbolu ± oznacza wygięcie 
jednostronne (similar " exure), natomiast 
dolny wygięcie dwustronne (contra" exu-
re). W praktyce często używa się wzoru ba-
zującego nie na promieniach osi torów w 
rozjeździe, a na promieniach szyn we-
wnętrznych rozjazdu:

   (3)

gdzie W oznacza połowę odległości mię-
dzy szynami w świetle, reszta oznaczeń jak 
we wzorze (2). Zastosowanie skorygowa-
nego wzoru (3) pozwala uzyskać wyniki 
zgodne z oprogramowaniem stosowanym 
do projektowania, natomiast zmiana war-
tości samego promienia Re jest nieznacz-
na. 
 Przy obliczaniu promienia toru zwrot-
nego rozjazdu łukowego w Polsce używa 
się wzoru (4). We wzorze tym t oznacza dłu-
gość stycznej do toru zwrotnego rozjazdu 
[7]. 

   (4)

Wartość t2 jest w stosunku do iloczynu pro-
mieni bardzo mała i można, przynajmniej 
we wstępnych obliczeniach ją pominąć. 
Wtedy wzór (4) przyjmuje postać podawa-
ną przez brytyjskie przepisy [1].

Parametry kinematyczne

W tabelach 5 i 6 zestawiono dopuszczal-
ne parametry kinematyczne dla obydwu 
grup rozjazdów [1]. Brak wartości oznacza, 
że wielkości danego parametru nie określa 
się.
 Wyjaśnienia może wymagać defi nicja 
prędkości przyrostu niedoboru przechyłki 
(rate of change of cant de# ciency, RCD). Pa-
rametr ten jest fi zycznym odpowiednikiem 
używanego w Polsce przyrostu przyspie-
szenia niezrównoważonego ψ [3]. Defi niuje 
się go podobnie do prędkości podnoszenia 
koła na rampie przechyłkowej, z tą różnicą, 
że zamiast zmiany przechyłki we wzorze 
występuje zmiana niedoboru przechyłki:

   (5)

gdzie ∆I oznacza zmianę niedoboru prze-
chyłki, v prędkość, a L długość, na której 
następuje zmiana niedoboru przechyłki. 
Istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy 
RCD i ψ:

Zwrotnica Kąt krzyżownicy, 1:N
Promień zwrotnicy, 

mm
Promień rozjazdu, mm Prędkość, km/h

NR60C
9,5

194 930
284 822 40

8,25 194 930 40

NR60D

8,25

258 475

185 562 40

9,5 258 475 48

11 372 559 48

12,5 526 343 48

NR60E

9,5

447 498

237 267 40

11 330 766 48

12,5 447 498 64

13,5 540 978 64

15,75 811 082 64

NR60F

12,5

710 450

410 903 56

13,5 490 648 64

15,75 710 450 80

17,25 895 159 80

NR60SG

17,25

1 174 417

788 326 80

20,25 1 174 417 104

21,5 1 375 580 104

23,5 1 762 047 96

NR60G

21,5

1 581 643

1 282 213 104

23,5 1 581 643 120

27 2 230 155 112

NR60H
31,25 2 796 873 2 796 873 160

33,5 2 796 873 3 312 779 160

Tab. 2. Rozjazdy NR60 Inclined – Circular Curve

Zwrotnica
Kąt krzyżownicy, 

1:N
Promień zwrotni-

cy, mm
Promień rozjazdu, 

mm
Długość krzywej 

przejść., mm
Prędkość, km/h

AV 9,25 141 052 141 052 9760 32

BV

9,25

184 012 184 012

6195 24

10 9170 32

10,75 11 730 32

CV
10,75

245 767 245 767
7366 32

13 13 000 40

DV
13

331 687 331 687
10 630 40

15 17 455 48

EV
18,5

645 116 645 116
16 255 56

21 24 555 64

FV
24

980 920
980 920 24 290 80

28 1 364 999 30 000 80

SGV 28 1 263 740 1 263 740 30 075 96

GV

28

1 650 380 1 650 380

19 640 96

28 EXT 36 200 112

32,365 38 000 112

HV 45,75 3 000 716 3 000 716 55 700 144

Tab. 3. Rozjazdy CEN56E1 Vertical – Transitioned
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   (6)

gdzie s oznacza odległość między osiami 
szyn w torze w mm, a g przyspieszenie 
ziemskie w m/s2. Po podstawieniu 1505 
mm i 9,81 m/s2, wzrór (6) redukuje się do 
postaci:

   (7)

Wspomaganie komputerowe 
projektowania

Na rysunku 11 pokazano okno z autorskie-
go programu komputerowego Railab. Za-
modelowano w nim rozjazd NR60SG 20.25 
położony na torze głównym o promieniu 
5000 m, zgodnym z kierunkiem toru zwrot-
nego (wygięcie jednostronne). Po wybra-
niu rozjazdu z dostępnej biblioteki i okre-
śleniu promienia toru głównego, program 
oblicza długości szyn i osi toru zwrotnego 
zgodnie ze wzorem (3). Zastosowanie prze-
chyłki 50 mm nawet zwiększyło potencjal-
ną maksymalną prędkość jazdy po torze 
zwrotnym z 65 do 70 mil na godzinę. 

Podsumowanie

Wielka Brytania od wielu lat rozwija samo-
dzielnie technikę rozjazdową na potrzeby 
własnej sieci kolejowej. Zaowocowało to 
powstaniem szeregu rozwiązań technicz-
nych rozjazdów zbudowanych z różnych 
typów szyn, z pochyleniem szyn lub bez, 
o różnych kątach i różnej długości rozjaz-
du. Dla każdej prędkości, ze skokiem 5 – 10 
mph, projektant ma do wyboru kilka roz-
wiązań, jeśli chodzi o kąt czy długość roz-
jazdu. Mimo, że nie wszystkie rozjazdy są 
preferowane przez Network Rail, to wciąż 
projektant ma dużą swobodę w porów-
naniu do innych krajów, gdzie zazwyczaj 
wybór ogranicza się do 5-6 rozjazdów. W 
Wielkiej Brytanii dużą wagę przywiązuje 
się, już na etapie projektowania połączeń 
kolejowych, do szczegółów budowy roz-

jazdu, jak i metody i sekwencji naprężania 
toru w otoczeniu rozjazdu. Również wy-
tyczne projektowania bardzo szczegóło-
wo opisują wszystkie części rozjazdów. 
Wszystkie te czynniki wpływają na dużą 
wiedzę brytyjskich projektantów na temat 
budowy i znaczenia poszczególnych części 
rozjazdu kolejowego. Jest bardzo ważne, 
żeby wiedza projektanta nie ograniczała się 
tylko do nazw typów rozjazdów, ale sięgała 
możliwie głęboko w jego budowę i geo-
metrię.  
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Zwrotnica Kąt krzyżownicy, 1:N
Promień zwrotnicy, 

mm
Długość krzywej 

przejściowej, mm
Prędkość, km/h

NR60C 11 194 930 13 234 40

NR60D 13,5 258 475 15 872 48

NR60E 17,25 447 498 21 997 64

NR60F 21,5 710 450 26 382 80

NR60SG 27 1 174 417 31 618 96

NR60G 31,25 1 581 643 38 550 112

NR60G 33,5 2 796 873 39 555 120

Tab. 4. Rozjazdy NR60 Inclined – Transitioned

Miejsce sprawdzania niedoboru przechyłki Wartość normalna Wartość maksymalna Wartość wyjątkowa

Tor główny, tor klasyczny 90 mm 90 mm -

Tor główny, tor bezstykowy (CWR) 110 mm 110 mm 150 mm

Tor zwrotny, przy zwrotnicy - 125 mm -

Tor zwrotny, pozostałe miejsca dla CEN56E1 - 90 mm -

Tor zwrotny, NR60 S&C v ≤ 105 mph - 110 mm -

Tor zwrotny, NR60 S&C v > 105 mph - 85 mm -

Tab. 5. Dopuszczalne wartości niedoboru przechyłki na rozjeździe

Miejsce sprawdzania prędkości przyrostu 
niedoboru przechyłki

Wartość normalna Wartość maksymalna Wartość wyjątkowa

Tor główny, pociągi klasyczne 35 mm/s 55 mm/s 70 mm/s

Tor główny, pociągi z wychylnym pudłem 35 mm/s 110 mm/s 150 mm/s

Tor zwrotny, starsze konstrukcje rozjazdów 55 mm/s 55 mm/s -

Tor zwrotny, rozjazdy CEN56E1 80 mm/s 80 mm/s -

Tor zwrotny, rozjazdy NR60 80 mm/s 80 mm/s 93,33 mm/s

Tab. 6. Dopuszczalne wartości prędkości przyrostu niedoboru przechyłki na rozjeździe

 

 

11. Przykład analizy wygięcia rozjazdu NR60SG 20.25


