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Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i utrzymaniu rozjazdów kolejowych

Posterunek odgałęźny Wrocław Grabiszyn po-
łożony jest na:
• magistralnej linii kolejowej Nr 271; kory-

tarz E59 Wrocław – Poznań – Szczecin – 
Świnoujście

• magistralnej linii Nr 273; korytarz CE59 
Wrocław – Głogów – Szczecin

Z posterunku korzystają również pociągi poru-
szające się:
• korytarzem E30 Wrocław Główny – Legni-

ca – Węgliniec – Zgorzelec
• łącznicą linii kolejowej Nr 753 – Posteru-

nek odgałęźny Wrocław Grabiszyn – Wro-
cław Gądów

• łącznicą linii kolejowej Nr 761 – Posteru-
nek odgałęźny Wrocław Grabiszyn – Wro-
cław Świebodzki

Podstawowe założenia projektowe dla poste-
runku odgałęźnego Wrocław Grabiszyn:
• dostosowanie do warunków technicz-

nych dla kursowania pociągów z maksy-
malną prędkością:

 - 80 km/h dla toru nr 1 i 2 linii 271  
oraz torów 1 i 2 linii 273

 - 60 km/h dla toru nr 1 i 2 linii 761 oraz 
połączenia rozjazdów 15N-19N

 - 50 km/h na połączeniach rozjazdów 
5N-8N, 6N-9N, 10N-14N, 17N-21N oraz 
łącznicy linii kolejowej 753

 - wyjątkowo 40 km/h z uwagi na od-
wrotną przechyłkę na połączeniu rozjaz-
dów 1N-3N, 2N-4N, 13N-18N oraz 20N-
-22N

• zwiększenie płynności ruchu pociągów
• tory zabudowane na podkładach twar-

dych bukowych typu IB z szyn o profi lu 
60E1

• rozjazdy zabudowane na podrozjazdni-
cach drewnianych twardych dębowych 
typu IB z szyn o profi lu 60E1

• przebudowa wiaduktu kolejowego nad 
ulicą Grabiszyńską na trzy niezależne kon-
strukcje osobno dla każdego z torów szla-
kowych.

Stary układ torowy zapewniał możliwość peł-
nej zmiany toru tj. z dowolnego toru przed po-
sterunkiem odgałęźnym Wrocław Grabiszyn 
można było wjechać na dowolny tor za poste-
runkiem w kierunku na Wrocław Główny. Było 
to możliwe dzięki zastosowaniu rozjazdów 
krzyżowych oraz odpowiedniego rozmiesz-
czenia pozostałych rozjazdów. Układ uniemoż-
liwiał jednak jednoczesne przebiegi na linii 273 
oraz łącznicy 761 i 753. 
 W nowym układzie torowym zostaną za-
budowane łącznie 22 rozjazdy, dzięki czemu 
podobnie jak w starym układzie będzie moż-
liwość pełnej zmiany toru z tą jednak zasadni-
czą różnicą, że po przebudowie będzie moż-
liwość jednoczesnych przebiegów pociągów 
linią 273 oraz łącznicami 761 oraz 753. W zabu-
dowie zastosowano tylko i wyłącznie rozjazdy 
pojedyncze, co znacznie polepsza warunki 
eksploatacyjne i zmniejsza koszty utrzymania, 
a także zwiększa przepustowość.
 Priorytetem w przebudowie było dostoso-
wanie posterunku do prędkości 80 km/h na 
korytarzach głównych tj. osobowym E59 (tor 
1 i 2 linii 271) oraz towarowym CE59 (tor 1 i 2 
linii 273). Powyższe założenie udało się osią-
gnąć poprzez odpowiednie zaprojektowanie 
układu torowego oraz przez zastosowanie od-
powiednich rozjazdów w tym rozjazdu łuko-
wego jednostronnego prawego otrzymanego 
z rozjazdu zwyczajnego prawego o promieniu 
R=1200m i skosie 1:18,5.
 Dla linii 761 toru 1 i 2 z uwagi na znaczny 
promień łuku oraz dla przejścia rozjazdowego 
w torach linii 761 (rozjazdy nr 15N – 19N) zasto-
sowano ograniczenie prędkości do 60 km/h.
 Dla przejść rozjazdowych rozjazdów 1N-
3N, 2N-4N, 13N-18N oraz 20N-22N z odwrotną 
przechyłką ograniczono prędkość do 40 km/h. 
Natomiast dla łącznika linii 753 toru 1 oraz dla 
pozostałych przejść rozjazdowych wprowa-
dzono ograniczenie prędkość do 50 km/h.
 Posterunek odgałęźny Wrocław Grabiszyn 
usytuowany jest w aglomeracji miejskiej na 

nasypie, co w znacznym stopniu utrudniło 
wykonywanie robót. Etapy przebudowy są do-
datkowo ograniczone z uwagi na następujące 
wymagania:
• Obowiązek utrzymania ruchu pociągów 

– bezwzględna konieczność prowadze-
nia ruchu przez posterunek odgałęźnym 
Wrocław Grabiszyn podczas prowadzenia 
prac

• Przebudowa wiaduktu nad ulicą Grabi-
szyńską – obecnie są dwie konstrukcje 
(jednotorowa i dwutorowa). Po przepro-
wadzeniu robót zostaną zastąpione przez 
3 niezależne konstrukcje jednotorowe

• Zabudowa ściany oporowej oraz przepro-
fi lowanie skarpy nasypu z uwagi na zmia-
ny w ułożeniu torów na posterunku

W etapie pierwszy przebudowany został tor 
nr 1 linii 271 w km od 1.700 do 2.476 wraz z roz-
jazdami nr 2N, 5N, 13N oraz 22N – rozjazdy, wy-
łukowane z rozjazdów o promieniu R=500m i 
skosie 1:12. Jednotorową konstrukcję wiaduktu 
nad ulicą Grabiszyńską zastąpiono wiaduktem 
o konstrukcji łukowej, który ma większą rozpię-
tością przęsła.
 W etapie drugim natomiast zabudowano 
tor nr 2 linii 271 w km od 2.017 do 2.476; a także 
tor nr 1 linii 753 od końca rozjazdu nr 16N do 
km 2.476 oraz tor nr 1 linii 273 od końca rozjaz-
du nr 12N do km 2.422. Wbudowano następu-
jące rozjazdy: 8N, 10N, 12N, 16N, 18N, 20N, 21N 
o promieniu R=500m i skosie 1:12 oraz rozjazd 
nr 12N o promieniu R=1200m i skosie 1:18,5. A 
także przejścia rozjazdowe pomiędzy rozjazda-
mi nr 5N-8N, 13N-18N oraz 20N-22N.
 Etap trzeci i zarazem ostatni na posterun-
ku odgałęźnym Wrocław Grabiszyn zakłada 
zabudowę toru nr 2 linii 271 w km od 1.700 do 
2.017; toru nr 2 linii 273 w km od 1.665 do 2.409; 
toru nr 1 linii 761 od końca rozjazdu nr 11N do 
rozjazdu nr 128 oraz toru nr 2 linii 761 od końca 
rozjazdu nr 9N do rozjazdu nr 129. 
 W etapie tym zostaną zabudowane nastę-
pujące rozjazdy: 1N, 3N, 4N, 6N, 7N, 9N, 11N, 
14N, 15N, 17N oraz 19N. Zabudowane zostaną 
także pozostałe przejścia rozjazdowe między 
następującymi rozjazdami: 1N-3N, 2N-4N, 6N-
9N, 10N-14N, 15N-19N, 17N-21N.
 Specyfi kacja rozjazdów zabudowanych na 
posterunku odgałęźnym Grabiszyn:
• Rozjazd łukowy jednostronny prawy o 

promieniach toków 2900m  (zasadniczy) 
oraz 848,5243m (zwrotny), skos rozjazdu 
wynosi 1:18,5. Rozjazd został wyłukowany 
z rozjazdu o promieniu R=1200m. Z uwagi 
na ograniczone miejsce na międzytorzu 
przy rozjeździe zastosowano zabudowę 
sprzężeń nastawczych po stronie napędu 
(nietypowe rozwiązanie). Rozjazd nr 12N 
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umożliwia przejazd z prędkością 80 km/h 
po kierunku zasadniczym i zwrotnym. 

• Rozjazd łukowy dwustronny o promie-
niach toków 1818,066m (zasadniczy) 
oraz 690m (zwrotny), skos rozjazdu wy-
nosi 1:12. Rozjazd został wyłukowany z 
rozjazdu o promieniu R=500m. Z uwagi 
na ograniczone miejsce na międzytorzu 
przy rozjeździe zastosowano zabudowę 
sprzężeń nastawczych po stronie napędu 
(nietypowe rozwiązanie). 

• Rozjazdy nr 15N, 19N oraz 21N to jedyne 
na posterunku odgałęźnym Wrocław Gra-
biszyn rozjazdy zwyczajne o promieniu 
R=500m oraz skosie 1:12. 

• Pozostałe rozjazdy to konstrukcje wyłuko-
wane z rozjazdów o promieniu R=500m i 
skosie 1:12; łukowe dwustronne oraz jed-
nostronne (prawe lub lewe). 

W wyżej wymienionych rozjazdach zastosowa-
no kontrolery położenia iglic, które z milime-
trową tolerancją określają stopień dolegania 
iglic względem opornic zapewniając bezpie-
czeństwo eksploatacji zaprezentowanych roz-
jazdów. W rozjazdach o promieniu R=500m 
stosowane są dwa kontrolery natomiast w roz-
jeździe o promieniu R=1200m zastosowane są 
trzy kontrolery położenia iglic.
Wszystkie zmiany w przebudowie prowadzo-
ne na posterunku odgałęźnym Wrocław Gra-
biszyn związane są z włączeniem do kompu-
terowego systemu zależnościowego EbiLock 
950 R4. Tym samym zastąpiony zostanie prze-
starzały już system przekaźnikowy.  

2. Uklad torowy posterunku odgałęźnego Wrocław Grabiszyn po przebudowie

1. Uklad torowy posterunku odgałęźnego Wrocław Grabiszyn przed przebudową

REKLAMA

DOLKOM spółka z o. o. we Wrocławiu od blisko 60 lat wykonuje modernizacje i naprawy 
infrastruktury kolejowej z wykorzystaniem maszyn do robót torowych o dużej wydajności oraz wykonuje 
naprawy maszyn do robót torowych i napraw sieci trakcyjnej.
Spółka jest przewoźnikiem kolejowym i posiada wydane przez Urząd Transportu Kolejowego 
licencje i certyfi katy bezpieczeństwa.
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