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Artykuł recenzowany: Elektroniczny system do przestrzennych pomiarów 
inwentaryzacyjnych geometrii urządzeń techniczno-eksploatacyjnych 
i torów w transporcie szynowym

TOrOmIErz DTG
StreSzczenie:  elektroniczny system do przestrzennych pomiarów inwentary-
zacyjnych geometrii urządzeń techniczno-eksploatacyjnych i torów w transporcie 
szynowym. Artykuł opisuje problematykę geodezyjno-diagnostycznych pomiarów urzą-
dzeń, jakimi są rozjazdy, skrzyżowania czy hamulce torowe. Przedstawiono w nim przy-
kłady autorskich pomiarów rozjazdu zwyczajnego wykonanych wdrażanym w Polsce 
cyfrowym toromierzem elektronicznym typu DTG (Digital Track Gauge).   

AbStrAct:  electronic system for 3D mapping of track rails geometry, track fur-
nishing and along-track facilities in rail transportation. The paper discusses issues 
pertaining to surveys of geometry and diagnostics of rails and rail track facilities like swit-
ches, crossovers and wagon retarders. The discussion is supported by an example of su-
rvey of a standard track switch, made by the author with the use of the DTG (Digital Track 
Gauge), electronic device, just introduced in Poland. 

ArKADIUSz KAmPCzYK

W spółczesne pomiary geode-
zyjne i diagnostyczne na-
wierzchni i podtorza ko-

lejowego są jednym z podstawowych 
warunków efektywnego, zautomatyzo-
wanego i bezpiecznego zarządzania li-
niami kolejowymi. Ze względów ekono-
micznych należy automatyzować procesy 
pomiarowe w zakresie ciągłego monitoro-
wania geometrii torów i rozjazdów. Arty-
kuł ujmuje jedynie najważniejsze aspekty 
zarówno pomiarów inwentaryzacyjnych 
urządzeń, jak i systemu pomiarowego Di-
gital Track Gauge (DTG).

Geodezyjno-diagnostyczny monitoring 
torowych urządzeń techniczno-eksplo-
atacyjnych jest działaniem komplekso-
wym, na bieżąco dostarczającym wia-
rygodnych informacji o zmianach ich 
geometrii. Wprowadzenie i stopniowe 
uruchomienie takiego systemu kontrol-
no-pomiarowego, a zarazem utrzymanie 
w stałej aktualności komputerowej bazy 
danych, wymaga ciągłej współpracy fa-
chowców z tzw. zespołów diagnostycz-
no-pomiarowych (ZDP) przedsiębiorstw 
odpowiedzialnych za stan urządzeń 
techniczno-eksploatacyjnych oraz firm 

a – szerokość i przechyłka w początku rozjaz-
du (styk przediglicowy),
b – szerokość i przechyłka bezpośrednio 
przed początkiem iglicy,
c – szerokość i przechyłka w zwrotnicy w kie-
runku zasadniczym rozjazdu,
c1 – szerokość i przechyłka w zwrotnicy w kie-
runku odgałęźnym rozjazdu,
d – szerokość i przechyłka w szynach łączą-
cych w kierunku zasadniczym rozjazdu,
d1 – szerokość i przechyłka w szynach łączą-
cych w kierunku odgałęźnym rozjazdu,
z – szerokość pomiędzy opornicą a iglicą 
w kierunku zasadniczym rozjazdu (koniec od-
cinka frezowanego dla iglic szynowo-spręży-
stych), tzw. miejsce przejścia iglicy od profilu 
pełnego do zestruganego,
z1 – szerokość pomiędzy opornicą a iglicą 
w kierunku odgałęźnym rozjazdu (koniec od-
cinka frezowanego dla iglic szynowo-spręży-
stych), tzw. miejsce przejścia iglicy od profilu 
pełnego do zestruganego,
g – szerokość pomiędzy opornicą a iglicą w kie-
runku zasadniczym rozjazdu (koniec odcinka 
frezowanego dla iglic czopowych), tzw. miej-
sce przejścia iglicy od profilu pełnego do ze-
struganego,
g1 – szerokość pomiędzy opornicą a iglicą 
w kierunku odgałęźnym rozjazdu (koniec od-
cinka frezowanego dla iglic czopowych), tzw. 
miejsce przejścia iglicy od profilu pełnego do 
zestruganego,

e – szerokość i przechyłka na dziobie krzy-
żownicy w kierunku zasadniczym rozjazdu,
e1 – szerokość i przechyłka na dziobie krzy-
żownicy w kierunku odgałęźnym rozjazdu,
h – szerokość pomiędzy kierownicą a tokiem ze-
wnętrznym w kierunku zasadniczym rozjazdu,
h1 – szerokość pomiędzy kierownicą a tokiem 
zewnętrznym w kierunku odgałęźnym rozjaz-
du,
i – szerokość i głębokość żłobka w krzyżownicy 
w kierunku zasadniczym rozjazdu (na prosto),
i1 – szerokość i głębokość żłobka w krzyżow-
nicy w kierunku zwrotnym – odgałęźnym roz-
jazdu (na krzywo),
m – szerokość w gardzieli krzyżownicy (sze-
rokość pomiędzy szynami kolankowymi, 
tzw. skrzydłowymi),
s – szerokość i przechyłka w końcu łukowania 
rozjazdu w kierunku zasadniczym rozjazdu,
s1 – szerokość i przechyłka w końcu łukowania 
rozjazdu w kierunku odgałęźnym rozjazdu,
f – wartość parametru f = e – h w krzyżownicy 
w kierunku zasadniczym rozjazdu,
f1 – wartość parametru f1 = e1 – h1 w kierunku 
zwrotnym – odgałęźnym rozjazdu,
k – szerokość i przechyłka na końcu rozjazdu 
w kierunku zasadniczym rozjazdu,
k1 – szerokość i przechyłka na końcu rozjazdu 
w kierunku odgałęźnym rozjazdu.

Rys. 1. Punkty charakterystyczne rozjazdów 
zwyczajnych (Rz)

produkujących cyfrowe toromierze elek-
troniczne i specjalistyczne oprogramo-
wanie. Dodatkowo należy uwzględnić 
podział kompetencji w zakresie prowa-
dzenia pomiarów i zakładania kompu-
terowych arkuszy badań technicznych 
oraz ich przekazywania do właścicieli 
(zarządców) danego urządzenia. Dane 
uzyskane przez geodetów (zarówno pra-
cujących w ZDP, jak i w firmach świad-
czących usługi geodezyjne dla przed-
siębiorstw będących zarządcami dróg 
kolejowych, tramwajowych, bocznic 
kolejowych itp.) muszą być prawidłowo 
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i umiejętnie zinterpretowane, by odpo-
wiednie służby na bieżąco uzys kiwały 
wiarygodne informacje o stanie takiego 
urządzenia. 

lPOmIArY INWENTArYzACYjNE 
GEOmETrII rOzjAzDóW 

Prawidłowo przeprowadzone pomia-
ry inwentaryzacyjne geometrii urządzeń 
techniczno-eksploatacyjnych, a następ-
nie ich analiza i ocena pozwalają na pod-
jęcie stosownych kroków zaradczych, 
zanim niepokojące zjawisko czy prze-
kroczenie danego parametru stanie się 
niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi 
oraz spowoduje zagrożenie bezpieczeń-
stwa ruchu w transporcie szynowym 
czy w jego bliskim otoczeniu. Do tych 
urządzeń techniczno-eksploatacyjnych 
należą: rozjazdy, skrzyżowania torów, 
wyrzutnie płozów hamulcowych, krzy-
żownice torów przy obrotnicach oraz 
przyrządy wyrównawcze [1]. W zakres 
prac do celów diagnozy wchodzą przede 
wszystkim:
loględziny,
lbadania techniczne (przeglądy),
lbadania specjalne, których zakres 

jest ustalony indywidualnie,
lanaliza i ocena wyników.
Zakres i metody pomiarów, dopusz-

czalne odchyłki eksploatacyjne oraz do-
kumentację badań diagnostycznych roz-

jazdów regulują instrukcje branżowe [3] 
i [4] stosowane w przedsiębiorstwach ko-
lejowych oraz zakładach przemysłowych 
wyposażonych w bocznice, tory odstaw-
cze, przeładunkowe itp. Zgodnie z wy-
maganiami instrukcji Id-4 (D-6) wymie-
nione badania obejmują:
l sprawdzenie stanu technicznego 

wszystkich części konstrukcyjnych,
lsprawdzenie układu geometryczne-

go,
lsprawdzenie działania i ocenę stanu 

utrzymania,
lpomiar geometrii rozjazdu w zakre-

sie szerokości toru, przechyłki, żłobków 
oraz innych parametrów wskazanych 
w arkuszach badania technicznego roz-
jazdów (metrykach, kartotekach),
lsprawozdanie, analiza i ocena para-

metru wichrowatości rozjazdu.
Pomiary inwentaryzacyjne geometrii 

rozjazdów dla badań technicznych wy-
konuje się w punktach charakterystycz-
nych, które są wykazane w arkuszach ba-
dania technicznego (metrykach). Punkty 
te dla rozjazdu zwyczajnego pokazano 
na rys. 1 (wraz z opisem), a dla rozjazdu 
krzyżowego podwójnego, zwanego an-
gielskim – na rys. 2. 

Właściwe i dopuszczalne odchylenia 
w odpowiednich rozjazdach oraz skrzy-
żowaniach zawiera instrukcja Id-4 (D-6), 
a faktyczne wartości elementów uzyska-

ne podczas pomia-
rów należy wpisać 
do odpowiednich do-
kumentów. W tabeli  
poniżej przedstawio-
no wymiary właści-
wych i dopuszczal-
nych odchyleń dla 
kilku wybranych 
rozjazdów i skrzy-
żowań typu S49. 

Rozjazd jako urzą-
dzenie techniczno- 

-kolejowe (eksploatacyjne) jest umo-
cowany na sprę żysto-plastycznym pod-
łożu o zmiennej sztywności i zmiennym 
tłumieniu. Po nim toczą się koła pojaz-
du, których naciski zależą od ich geome-
trii, obciążenia osiowego oraz prędkości 
jazdy. W ogólnym przypadku rozjazd jest 
zatem obciążony zmiennymi wartościami 
sił pionowych, poprzecznych i wzdłuż-
nych. Różnice w obciążeniu pionowym 
kół danego zestawu (powodowane np. od-
chyłką w ułożeniu pionowym toków jezd-
nych) są niewielkie.

Do specjalistycznych pomiarów geo-
metrii rozjazdów wykorzystuje się za-
równo klasyczne przyrządy pomiarowe 
wymagające ręcznego zapisywania wy-
ników w arkuszach badania techniczne-
go, jak i elektroniczne zautomatyzowane 
systemy pomiarowe umożliwiające in-
tegrację technik pomiarowych, automa-
tyczną rejestrację wyników pomiarów, 
przeprowadzenie analiz oraz uzyskiwa-
nie komputerowych wydruków arkuszy 
badania technicznego. 

Powszechnie stosowanym przyrządem 
pomiarowym, który w sposób bezpośred-
ni umożliwia określenie wartości para-
metrów charakterystycznych geometrii 
rozjazdów, jest tzw. toromierz uniwer-
salny. Pomiar taki wykonuje się ręcznie, 
odczytując bezpośrednio wartości prze-
świtu i przechyłki oraz innych parame-

Rys. 2. Punkty charakterystyczne rozjazdów krzyżowych podwójnych (Rkpd), tzw. angielskich

WymiAry WłAściWe i DopuSzczAlne oDchyleniA W WybrAnych rozjAzDAch S49
opis rozjazdu 
(typ, promień skos)

Szerokość toru odległość Szerokość żłobka 
Wymiary właściwe [mm]

a b c c1 d d1 e e1 f f1 g g1 h h1 i i1
Dopuszczalne odchylenia [mm]

+5 +5 +5 +5 +5 +8 +6 +6 +2 +2 +5 +5 +4 +4 +4 +4
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -3 0 0 0 0

S49 - 190 - 1:9 zwyczajne  
i łukowe dwustronne

1441 1445 1435 1441 1435 1441 1435 1435 1394 1394 70,7 77,6 41 41 44 44

S49 - 190 - 1:7,5/1:6,6 
zwyczajne i łukowe dwustronne

1441 1445 1435 1441 1435 1441 1435 1441 1394 1394 70,7 77,6 41 47 44 50

S49 - 300 - 1:9 zwyczajne 
i łukowe jedno- i dwustronne

1435 1440 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1394 1394 78,3 78,3 41 41 44 44

S49 - 500 - 1:12/1:9 i S49 - 500 
- 1:14 zwyczajne i łukowe jedno-  
i dwustronne

1435 1441 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1394 1394 77,6 77,6 41 41 44 44

S49 - 1200 - 1:18,5 zwyczajne  
i łukowe jedno- i dwustronne

1435 1439 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1394 1394 77,6 77,6 41 41 44 44
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trów. Elektroniczne systemy pomiarowe 
umożliwiają poprawę dokładności i eko-
nomiki pomiarów. Ostatnio w Polsce zo-
stały wdrożone dwa typy takich urzą-
dzeń: Ręczny Toromierz Elektroniczny 
RTE 2 (rys. 3) produkcji firmy PROVEN-
TUS z Katowic oraz Digital Track Gauge 
DTG (rys. 4) produkcji firmy GRAW – La-
serowe Systemy Pomiarowe z Gliwic. 

lELEKTrONICzNY 
SAmOrEjESTrUjąCY  
TOrOmIErz DTG

Toromierz DTG jest łatwy w obsłudze, 
dokładny, waży 2,4 kg i jest odporny na 
deszcz i mróz [6]. Pomiary autorskie 
wykazały, że jednorazowe zasilanie po-
zwala na 24 godziny pracy. Przyrząd jest 
wyposażony w rejestrator z kolorowym 
wyświetlaczem i klawiaturą. W czasie 
pomiarów rejestrator jest montowany na 
tzw. listwie (belce) toromierza, pozwa-
lając na wykonywanie pomiarów oraz 
wprowadzanie dodatkowych informa-
cji, w tym również uzyskanych w wyni-
ku kontroli wizualnej. Wartości zmie-
rzonych parametrów geometrycznych 
(szerokości albo przechyłki) są wyświet-
lane na ekranie (rys. 5). Przekroczenia to-
lerancji są sygnalizowane kolorem czer-
wonym. DTG pracuje w dwóch trybach 
pomiarowych: rozjazdowym i torowym. 
Dodatkowo są również wyświetlane i re-
jestrowane: data i godzina pomiaru oraz 
temperatura otoczenia. Odpowiednio dla 
trybu pomiaru toru wyświetlany i reje-
strowany jest kilometraż mierzonej linii 
kolejowej.

Pojemność pamięci rejestratora jest 
uzależniona od trybu pracy: dla pomiaru 
geometrii toru obejmuje 500 km, a dla po-
miaru geometrii rozjazdów – 1000 sztuk. 
Istnieje możliwość odłączenia rejestra-
tora od belki toromierza i przeglądania 
wykonanych pomiarów, np. w miejscu 
dokonywania analizy, przedstawiania 
wyników pomiarów inwentaryzacyj-

nych komisji pro-
wadzącej badania 
techniczne oraz 
przenoszenie ich 
do komputera PC 
czy po prostu ręcz-
nego przepisania 
z rejestratora do 
tradycyjnych ar-
kuszy badań tech-
nicznych rozjaz-
dów.

Przyrząd pomia-
rowy jest izolowa-
ny, co oznacza, że 

elementy jego konstrukcji w czasie styku 
w punkcie A szyny toku lewego z punk-
tem B szyny toku prawego są oddzielone 
od siebie odpowiednim izolatorem. Za-
pobiega to zagrożeniu bezpieczeństwa 
ruchu, co jest bardzo ważną cechą przy-
rządu do pomiarów w geodezji kolejowej. 
Instrukcja branżowa Id-4 (D6) zabrania 
na liniach kolejowych wyposażonych w 
tzw. blokadę samoczynną stosowania to-
romierzy nieizolowanych. DTG, w od-
różnieniu od toromierza RTE 2 PROVEN-
TUS, pozwala na dokonywanie pomiaru 
wartości tzw. żłobków prawych i lewych 
oraz odlegania iglic – maksymalnie do 
200 mm. Zakres pomiarów geometrycz-
nych zarówno w płaszczyźnie poziomej, 
jak i pionowej dla szerokości toru wynosi 
od -20 mm do + 55 mm, a dla przechył-
ki – do 200 mm.

lBADANIA TOrOmIErzA DTG
Pomiary doświadczalne przeprowa-

dzono na kilkunastu rozjazdach na stacji 
Tarnowskie Góry (województwo śląskie), 
która jest największą stacją towarową 
(rozrządową) w Polsce, a zarazem jedną 
z największych w Europie. W artykule 

przedstawiono i omówiono wyniki po-
miarów autorskich dla rozjazdu zwyczaj-
nego – lewego typu Rz S49 – 190 – 1:9, 
co oznacza: rozjazd zwyczajny z szyn ty-
pu S49, o promieniu łuku R = 190 m, 
skosie 1:9. Rok produkcji i ułożenia tego 
urządzenia to 1984, zaś punkt matema-
tyczny rozjazdu został zlokalizowany na 
34,422 kilometrze linii kolejowej nr 131. 
Pomiar inwentaryzacyjny geometrii roz-
jazdu dla tzw. badań technicznych prze-
prowadzono dla punktów charaktery-
stycznych określonych i zdefiniowanych 
według rys. 1. 

Dostarczane przez producenta oprogra-
mowanie typu TEESwitch DTG umożli-
wia tworzenie i drukowanie raportów 
oraz komputerowych arkuszy badania 
technicznego rozjazdów i torów. Przed-
siębiorstwa działające na terenie Polski 
korzystają z dwóch możliwości uzyska-
nia wydruków komputerowych:
lwydruk raportu zgodnie z instrukcją 

branżową Id-4 (D6) (rys. 6),
lwydruk raportu z toromierza DTG 

(rys. 7),
Na cyfrowy arkusz badania technicz-

nego rozjazdu nr 71 (rys. 6) składają się 
następujące zasadnicze części: 
lnagłówek zawierający opis rozjazdu 

i lokalizację;
lrysunek schematyczny rozjazdu, na 

którym przeprowadzono pomiary geo-
metrii (stwierdzono brak możliwości 
uzyskania bezpośrednio schematu ry-
sunku dla rozjazdu zwyczajnego lewego, 
producent udostępnił tylko rysunki dla 
rozjazdu zwyczajnego prawego); 
ltabela danych pomiarowych zawiera-

jąca 3 główne wiersze: lwartości właści-
we parametru szerokości i dopuszczalne 
odchylenia w mm, lwartości właściwe  
parametru przechyłki i dopuszczalne 

Rys 3. Ręczny toromierz elektroniczny RTE 2 firmy PROVENTUS

Rys 4. Podstawowe elementy toromierza DTG firmy GRAW: stopka lewa – ruchoma, stopka 
prawa – stała, rejestrator
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odchylenia w mm, lwartości zbadane 
w mm szerokości i przechyłki (przekro-
czenia dopuszczalnych odchyleń są au-
tomatycznie oznaczane kolorem czerwo-
nym);
ldodatkowe informacje, zalecenia 

i uwagi, takie jak: temperatura pomiaru, 
podpis, data, stwierdzone braki lub ro-
dzaj uszkodzenia czy zalecone obostrze-
nia eksploatacyjne;
lskład komisji prowadzącej badania 

techniczne.
Stwierdzono, że wartości właściwe pa-

rametru szerokości i przechyłki oraz do-
puszczalne odchylenia dla rozjazdu Rz 
S49 – 190 – 1:9 przedstawione w cyfro-
wym arkuszu badania technicznego roz-
jazdu nr 71 (rys. 6) są zgodne z instrukcją 
Id-4 (D-6). Dodatkowo dokonano również 
pomiaru tzw. parametru odlegania OL 
i OP, którymi w przypadku rozjazdu Rz 
są odpowiednio:
lOL – wartość odlegania lewego igli-

cy od opornicy, 
lOP – wartość odlegania prawego igli-

cy od opornicy.
Natomiast wydruk raportu z toromierza 

DTG (rys. 7) składa się z trzech zasadni-
czych części: 
lnagłówka raportu – zawierającego 

opis rozjazdu i lokalizację,
l rysunku schematycznego rozjaz-

du, na którym przeprowadzono pomia-
ry geometrii (tutaj również stwierdzono 
brak możliwości uzyskania bezpośred-
nio schematu rysunku dla rozjazdu zwy-
czajnego lewego), 
ltabeli danych pomiarowych zawiera-

jącej 3 główne kolumny: lwartości wła-
ściwe – zgodne z instrukcją Id-4 (D-6) – 
parametru szerokości i dopuszczalne 

odchylenia w mm, lwartości właściwe 
– zgodne z instrukcją Id-4 (D-6) – para-
metru przechyłki i dopuszczalne odchy-
lenia w mm, lwartości zbadane w mm 
szerokości i przechyłki. 

Przekroczenia parametrów są auto-
matycznie oznaczane kolorem czerwo-
nym. Stwierdzono błędne nazwanie 
przechyłką kolumny zbadanych wartoś-
ci parametru szerokości (rys. 7).

Oprogramowanie dostarczane z toro-
mierzem pozwala na archiwizację wy-
ników pomiarów i wydruk protokołów 
pomiarowych. Moduł metryk rozjazdów 
umożliwia stworzenie bazy tych metryk 
będących w dyspozycji danej sekcji eks-
ploatacji czy regionu. Moduł pomiarów 
geometrii rozjazdów stanowi bazę z wy-
nikami pomiarów wykonanych toromie-

rzem DTG. Dodatkowo oprogramowanie 
umożliwia pełną inwentaryzację rozjaz-
dów, stworzenie elektronicznej bazy po-
miarów parametrów geometrycznych 
oraz kształtuje metodykę oceny stanu 
technicznego.

Bardzo ważnym parametrem geome-
trycznym, na który należy zwrócić uwa-
gę podczas analizy i ostatecznej oceny, 
jest tzw. parametr wichrowatości rozjaz-
du „Wrozj” (rys. 8). Pozwala on dostrzec 
zależności pomiędzy zmierzonymi war-
tościami parametrów przechyłki (P12 
i P13) na dwóch drogach rozjazdu za-
wierających wspólny fragment. Jest wy-
liczany jako różnica przechyłek zmie-
rzonych na każdej z dróg w miejscach 
równo odległych od wybranego wspól-
nego punktu obu dróg. Wielkość tego pa-
rametru jest analizowana np. po wyko-
lejeniu pociągu

W Niemczech firma Ingenieurbüro für 
Eisenbahnbau Werner Mohrbach GmbH 
stosuje już od kilku lat tzw. elektronicz-
ne (cyfrowe) arkusze badań technicz-
nych rozjazdów (Weichenkarteiblatt) 
[8]. W naszym kraju wdrożenie elektro-
nicznych arkuszy badań technicznych 
rozjazdów jest ograniczone wymogami 
instrukcji Id-4 (D-6), która nie przedsta-
wia w sposób bezpośredni i ścisły moż-
liwości wykorzystania elektronicznych 
technologii pomiarowych, jak również 
stosowania komputerowych arkuszy ba-
dania technicznego rozjazdów. 

Warto zaznaczyć, że stosowanie elek-
tronicznych systemów pomiarowych 
w dziedzinie geometrii rozjazdów, w tym 
dla badań technicznych, stwarza moż-
liwość założenia zintegrowanych baz 
rozjazdowych z prowadzeniem ciąg łego 

Rys. 5. Wyświetlacz DTG podczas pomiaru 
geometrii rozjazdu (a) i toru (b)  

Rys. 6. Wydruk raportu zgodnie z instrukcją branżową Id-4 (D6)

a)

b)
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monitoringu ich położenia geometrycz-
nego. 

lNOWOCzESNE TECHNOLOGIE, 
PrzESTArzAłE INSTrUKCjE

Zautomatyzowanie systemów pomiaro-
wych bieżącego monitorowania geometrii 
urządzeń techniczno-eksploatacyjnych 
i torów w transporcie szynowym wyma-
ga zainwestowania przez spółki kolejo-
we odpowiednich środków finansowych 
i przeprowadzenia analiz ekonomicznych. 
Obecnie na polskim rynku wykorzys tuje 
się kilkanaście różnych toromierzy ręcz-
nych takich producentów, jak: SOLA (kla-
syczny), REMPOD (klasyczny), KOLZAM 
(klasyczny), REMPOD (klasyczno-elektro-
niczny), GRAW (elektroniczny), PROVEN-

TUS (elektroniczny), PPMT (klasyczny). 
Niektóre toromierze wykazują przeciw-
ne znaki wartości parametru przechyłki 
w stosunku do rzeczywistości. W związ-
ku z tym w tradycyjnych arkuszach ba-
dań technicznych rozjazdów stwierdzono 
występowanie różnych znaków (plus al-
bo minus) parametru przechyłki. Wartość 
ta ma wpływ na wyznaczenie parametru 
wichrowatości.

W podsumowaniu warto przypomnieć, 
że ważną zaletą zastosowania toromie-

rancje są sygnalizo-
wane kolorem czer-
wonym. Cyfrowy 
toromierz typu DTG 
pozwala na dokony-
wanie pomiaru war-
tości tzw. żłobków 
prawych i lewych 
oraz odlegania iglic 
– maksymalnie do 
200 mm.

I na zakończe-
nie uwaga natu-
ry bardziej ogólnej. 
Prowadząc moder-
nizację instrukcji 
branżowych obo-
wiązujących w wie-
lu specjalistycznych 
przedsiębiorstwach 
wykorzys tujących 
pomiary z zakresu 
geodezji inżynieryj-
no-przemysłowej, 

Rys. 7. Wydruk raportu z toromierza DTG 
(obok) i powiększenie tabeli danych 
pomiarowych (powyżej)

Rys. 8. Definicja parametru wichrowatości rozjazdu

rza DTG do pomia-
ru geometrii rozjaz-
dów lub torów jest 
możliwość odłą-
czenia rejestratora 
od belki toromie-
rza. Odpowiednio 
do typu rozjazdu 
wartości zmierzo-
nych parametrów 
geometrycznych 
(szerokoś ci albo 
przechyłki) są wy-
świetlane na ekra-
nie rejestratora, zaś 
przekroczone tole-

Szerokość

należy dopuścić 
możliwość stosowania nowych zaawan-
sowanych technologii. Modernizowane 
instrukcje powinny być zgodne z inny-
mi instrukcjami obowiązującymi już 
w danym przedsiębiorstwie, co zapew-
niałoby jednolitość i odpowiednią jakość 
przeprowadzanych prac geodezyjnych 
i diag nostycznych. Konieczność ręczne-
go przepisywania elektronicznych wyni-
ków pomiarów do papierowych arkuszy 
powinna zostać jak najszybciej wyeli-
minowana.
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