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Stanisław Janusz CIE�LAKOWSKI 

BŁ�DNE OBLICZANIE SYSTEMÓW 
ROZRZ�DZANIA GRAWITACYJNEGO 

SPOWODOWANE NIEUWZGL�DNIENIEM 
ROZSTAWU KÓŁ STACZANYCH WAGONÓW

Streszczenie 
W pracy obliczono warto�� bł�dów spowodowanych nieuwzgl�dnieniem rozstawu kół wagonów 

przy obliczaniu oporów od łuków poziomych systemów rozrz�dzania grawitacyjnego.  

WST�P 
Du�e stacje rozrz�dowe, manewrowe i zakładowe s� wyposa�one w systemy rozrz�dzania 

grawitacyjnego umo�liwiaj�ce wydajne rozrz�dzanie wagonów. 
Ka�dy wagon towarowy w czasie swojego tylko jednego obrotu jest przynajmniej 3 razy 

rozrz�dzany z wykorzystaniem systemów rozrz�dzania grawitacyjnego. 
Przewozy kolejowe, polegaj�ce na przemieszczaniu osób i towarów, realizowane s� dzi�ki 

pracy poci�gów pasa�erskich i towarowych. 
Uruchamianie poci�gów jest poprzedzane wykonywaniem pracy manewrowej, polegaj�cej 

na zestawieniu wagonów w skład poci�gu. 
Praca manewrowa w ruchu pasa�erskim jest znikoma w porównaniu do pracy 

manewrowej w ruchu towarowym. 
W ruchu towarowym skład poci�gu cechuje zmienno�� liczby wagonów, zmienno��

wielko�ci poszczególnych relacji wagonów, ró�norodno�� przewo�onych ładunków, ró�ne 
wyst�powanie stacji nadania i stacji przeznaczenia jako punktów naładunku i wyładunku 
wagonów. 

W w�złach kolejowych na przeci�ciu zasadniczych ci�gów tranzytowych oraz w pobli�u 
o�rodków przemysłowych o znacznej pracy ładunkowej, zachodzi potrzeba wykonywania 
znacznej pracy manewrowej. Wagony przybywaj�ce do tych miejsc trzeba podzieli� według 
kierunków odjazdu oraz stacji docelowych przewozu, a nast�pnie zestawi� je w poci�gi. 

Czynno�ci te wykonuje si� na stacjach rozrz�dowych, manewrowych i zakładowych. 
Podstawowy zakres pracy manewrowej na tych stacjach stanowi rozrz�dzanie i 

zestawianie poci�gów towarowych: 
– po załadunku na stacji rozrz�dowej rejonu załadunku, 
– przed wyładunkiem na stacji rozrz�dowej rejonu wyładunku, 
– jako wagon pró�ny po wyładunku na stacji rozrz�dowej rejonu wyładunku. 

Głównym elementem systemu rozrz�dzania grawitacyjnego jest układ torowy górki 
rozrz�dowej. 
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Jego prawidłowe ukształtowanie zapewnia bezpieczne rozrz�dzanie wagonów. 

1. METODA BADAWCZA I WYNIKI 
Na ukształtowanie górki rozrz�dowej, b�d�cej jednym z najwa�niejszych obiektów stacji 

rozrz�dowej, wpływa wiele czynników. Poznanie wszystkich okoliczno�ci, maj�cych wpływ 
na prac� górki rozrz�dowej, jest dla projektanta i eksploatatora nieodzowne. 

Projektowanie i obliczanie górek rozrz�dowych rozpoczyna si� zwykle od wyboru 
racjonalnego układu górki i torów w grupie kierunkowej i wła�ciwego usytuowania 
hamulców. 

Staczane wagony, zale�nie od ich konstrukcji, a przede wszystkim od ładunku, maj� ró�ne 
pr�dko�ci i pod tym wzgl�dem dziel� si� na wagony lekko bie�ne i ci��ko bie�ne. 

Do wagonów lekko bie�nych nale�� ci��ko ładowane wagony z w�glem, rud� i inne, a do 
wagonów ci��ko bie�nych wagony pró�ne i wagony z ładunkami pojedynczymi. W celu 
unikni�cia naje�d�ania wagonów lekko bie�nych na wagony ci��ko bie�ne i dla zachowania 
mi�dzy tymi wagonami odst�pów czasów na nastawienie rozjazdów, konieczne jest 
regulowanie pr�dko�ci toczenia si� poszczególnych wagonów lub odprz�gów. W tym celu 
wagony lekko bie�ne musz� by� hamowane za pomoc� płozów hamulcowych lub hamulców. 

Cel ten łatwiej mo�e by� osi�gni�ty, je�eli zostan� zapewnione: 
– mo�liwie jednakowa długo�� toczenia si� wagonów przy kierowaniu ich na ró�ne tory 

relacyjne, 
– mo�liwie szybki rozdział staczania si� wagonów na poszczególne tory grupy kierunkowej, 

a w zwi�zku z tym skrócenie wspólnego odcinka drogi przeje�d�anej przez odprz�gi o 
ró�nych relacjach, 

– prawidłowe usytuowanie stanowisk hamowania, 
– taki układ dróg zwrotnicowych i poł�cze� mi�dzy nimi, który by wył�czał dodatkowe 

opory na łukach i nie wydłu�ał drogi toczenia si� wagonów. 
Wymienionym warunkom najbardziej odpowiada wi�zkowy układ rozjazdów w grupie 

torów pod górk�. Ka�da wi�zka obejmuje 8 torów. 
Profil górki rozrz�dowej składa si� nast�puj�cych elementów: 

– strefy przej�ciowej o promieniu pionowym, umo�liwiaj�cym przejazd lokomotywy 
manewrowej (min 300 m); 

– pierwszego odcinka stoczni rozrz�dowej o pochyleniu odpowiednim do wytworzenia 
odst�pów mi�dzy wagonami o ró�nych warto�ciach ruchowych podczas przeje�d�ania 
przez pierwszy rozjazd podziałowy; 

– nachylenia po�redniego w zale�no�ci od wysoko�ci górki; poniewa� pozostałe odcinki 
pochylni maj� pochylenie do�� �ci�le uwarunkowane, zatem „gubi si�” na tym odcinku 
pozostał� wysoko�� górki; na ko�cu tego pochylenia lokalizuje si� zwykle pierwsz� stref�
hamulców; 

– odcinka torów na równi lub z niewielkim pochyleniem; na tym odcinku s� usytuowane 
głowice rozjazdowe poszczególnych wi�zek torowych; 

– odcinka torów kierunkowych, zaczynaj�cego si� za ukresami ostatnich rozjazdów  
o pochyleniu w granicach 1,0÷1,5 ‰, na pocz�tku torów kierunkowych umieszcza si�
drug� pozycj� hamowania. 
Układ górki rozrz�dowej powinien odpowiada� nast�puj�cym warunkom: 

– wysoko�� górki powinna zapewnia� dojazd wagonów, przy niesprzyjaj�cych warunkach 
atmosferycznych, do punktu poło�onego w odległo�ci ponad 100 m od ostatniego rozjazdu 
strefy podziałowej na danym torze relacyjnym, 

– strefa podziałowa powinna by� jak najkrótsza, 
– układ rozjazdów w strefie podziałowej powinien uwzgl�dnia� przejazd wagonów przez 

minimaln� liczb� rozjazdów i łuków, 
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– kierunek rozrz�dzania powinien by� prostopadły do kierunku panuj�cych wiatrów. 
Projektowanie planu strefy podziałowej górki rozrz�dowej jest procesem heurystycznym. 

Ograniczeniami w tym procesie s�: 
1) liczba torów na grzbiecie górki (jeden, dwa lub dwa w jeden), 
2) rozstaw torów grupy kierunkowej (4,75÷6,00 m), 
3) liczba torów w grupie kierunkowej (16, 24, 32, 48),
4) typy, promienie i skosy przyj�tych rozjazdów (1:9; 1:6,6; 1:4,8). 

W zale�no�ci od przyj�tych ogranicze� i umiej�tno�ci projektowania, plan strefy 
podziałowej przybiera ró�ne kształty, a szczególnie ró�ni� si� promienie łuków poziomych 
torów kierunkowych. Długo�� tych łuków zmienia si� na PKP od 10÷100 m, natomiast ich 
promienie od 150÷1000 m. 

Podstawowym parametrem górki rozrz�dowej na stacji równiowej jest jej wysoko��. 
Wysoko�� górki powinna by� taka, aby ci��kobie�ny wagon, staczaj�c si� swobodnie z górki 
w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (niska temperatura powietrza, przeciwny 
wiatr), dojechał do okre�lonego punktu docelowego u podnó�a górki. 

Na jad�cy wagon działaj� dodatkowe opory ruchu w łukach, powstaj�ce na skutek 
po�lizgu podłu�nego kół, z których zewn�trzne odbywaj� dłu�sz� drog� ni� wewn�trzne 
(osadzone sztywno na osiach), dalej – na skutek po�lizgu poprzecznego przy stopniowej 
zmianie kierunku ruchu oraz na skutek nast�puj�cego przy tym naje�d�ania zewn�trznych kół 
na szyn�. 

Na PKP stosuje si� nast�puj�cy wzór na warto�� oporów ruchu w łukach: 

[ ]‰690
R

WŁ =
     (1) 

gdzie: 
R – promie� łuku [m]. 

Według najnowszych bada� Heumanna i Schramma, warto�� oporu ruchu w łukach zale�y 
jednak od rozstawu a [m] osi wagonu lub wózka w wagonach 4-osiowych i wynosi: 

[ ]‰162690
R
aWŁ

+⋅=
     (2) 

Przekształcaj�c odpowiednio wzory (1) i (2), mo�na wyprowadzi� odpowiadaj�ce im 
wzory na jednostkow� prac� oporów ruchu w łukach. 

Dla wzoru stosowanego na PKP, wzór ten przyjmie posta�: 

[ ]m012,0 ϕ⋅=PŁW  - dla wagonu 4 osiowego  (3) 

Natomiast dla wzoru uwzgl�dniaj�cego rozstaw osi wagonu, wzory te przyjm� posta�: 

[ ]m0075,0
4

ϕ⋅=PŁW  - dla wagonu 2-osiowego  (4) 

oraz 

[ ]m0252,0
2

ϕ⋅=PŁW  - dla wagonu 2-osiowego  (5) 

We wzorach (3), (4), (5) wprowadzono now� warto�� �, gdzie: 
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� – suma k�tów �rodkowych, któr� przeje�d�a wagon od wierzchołka systemu rozrz�dzania 
grawitacyjnego do hamulca docelowego [º]. 

Do oblicze� przyj�to wagony typu 408W oraz typu 208Kd. 
Typowy system rozrz�dzania grawitacyjnego z jednym torem grzbietowym ma wysoko��

H = 4,481 m. 
Suma k�tów �rodkowych na drodze wagonu wynosi w nim � = 40º. 

WNIOSKI  
Z pracy wynikaj� nast�puj�ce wnioski: 

1. Jednostkowa praca oporów w łukach obliczona ze wzoru (3) wynosi 0,48 m,  
co stanowi 10,7 % wysoko�ci systemu rozrz�dzania grawitacyjnego. 

2. Jednostkowa praca oporów ruchu w łukach obliczona ze wzoru (4) wynosi 0,3 m,  
co stanowi 6,7 % wysoko�ci systemu rozrz�dzania grawitacyjnego. 

3. Jednostkowa praca oporów w łukach obliczona ze wzoru (5) wynosi 1,008 m, co stanowi 
22,5 % wysoko�ci systemu rozrz�dzania grawitacyjnego. 

4. Wzór stosowany na PKP zani�a około 2-krotnie jednostkow� prac� oporów w łukach dla 
wagonu ci��kobie�nego. 

5. Mo�e to spowodowa� bł�dy w obliczeniach parametrów systemów rozrz�dzania 
grawitacyjnego wpływaj�ce negatywnie na jego bezpiecze�stwo. 
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MISCALCULATIONS OF GRAVITATIONAL 
MARSHALLING SYSTEMS CAUSED  

BY FAILURE TO INCLUDE WHEEL BASES  
OF ROLLED WAGONS 

Abstract 
Computation of error values caused by failure to include wagon wheel bases  

in calculations of horizontal arch resistances of gravitational marshalling systems.  
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