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UTRUDNIENIA W PRACY GÓREK ROZRZĄDOWYCH SPOWODOWANE  

USZKODZENIEM HAMULCÓW TOROWYCH 

 

Zwykle w punktach skrzyżowania kilku linii kolejowych, w miejscach powstawania lub zanikania znacznych potoków wa-

gonów, jak np. w rejonie wielkich miast, albo w pobliżu dużych zakładów produkcyjnych, zachodzi potrzeba wykonania znacz-

nej pracy manewrowej. 

Podstawowy zakres pracy manewrowej stanowi rozrządzanie i zestawianie składów pociągów towarowych. Ważne jest 

wobec tego aby zakłócenia w technologii pracy górek rozrządowych były możliwie małe i nie wpływały znacząco na pracę 

manewrową.  

W pracy starano się przeanalizować wielkość zakłóceń mających wpływ na technologię pracy górek rozrządowych. Głów-

nie skupiono się na nieprawidłowościach w pracy górek rozrządowych wynikających z uszkodzeń hamulców torowych na gór-

ce rozrządowej. Zaproponowano pewne rozwiązania mające poprawić jakość pracy manewrowej na górce. 

 

WSTĘP 

W punktach skrzyżowania kilku linii kolejowych w miejscach 
powstawania lub zanikania znacznych potoków wagonów, jak np.  
w rejonie wielkich miast, albo w pobliżu wielkich zakładów produk-
cyjnych oraz w innych dogodnych punktach sieci kolejowej, zacho-
dzi potrzeba wykonania znacznej pracy manewrowej. 

W punktach tych zlokalizowane są stacje rozrządowe, manew-
rowe. Przybywające do nich wagony trzeba podzielić według kie-
runków odjazdu oraz stacji docelowych przewozu, a następnie 
zorganizować je w pociągi, które w miarę możliwości powinny prze-
bywać jak najdłuższą drogę bez przeróbki. 

W celu spełnienia zadania właściwego łączenia wagonów  
w składy i wyprawienia ich, dokonuje się na tych stacjach siedem 
zasadniczych grup czynności: 
– przyjęcie pociągów, 
– przygotowanie składów pociągów do rozrządzania, 
– rozrządzanie, tj. dzielenie składów wagonów na odprzęgi  

z równoczesnym grupowaniem wagonów według relacji wypra-
wiania, 

– gromadzenie (akumulacja) wagonów poszczególnych relacji, 
– zestawienie składów wagonów, 
– wyprawianie pociągów. 

Większość stacji rozrządowych nie przerabia całego przepły-
wającego przez nie potoku wagonów, gdyż część wagonów prze-
jeżdża przez te stacje w pociągach tranzytujących bez przeróbki. 
Praca z pociągami tranzytowymi na stacji rozrządowej ogranicza się 
wtedy do zmiany lokomotywy, drużyny pociągowej, oględzin tech-
nicznych i handlowych wagonów.   

Pociągi towarowe tranzytowe złożone z grup relacyjnych nie 
wymagają dużej pracy manewrowej, polegającej na wymianie, 
uzupełnieniu lub odczepieniu grup wagonów w związku ze zmianą 
obowiązującej normy największego dopuszczalnego ciężaru składu 
pociągu na dalszej drodze przewozu. 

Podstawowy zakres pracy manewrowej stanowi rozrządzenie  
i zestawienie składów pociągów towarowych. Udział wagonów 
pochodzących z własnego naładunku stacji rozrządowej i manew-

rowej w zestawianych przez nie pociągach jest zazwyczaj znikomy 
w porównaniu z ogólną liczbą przetaczanych przez nie wagonów. 

Rozrządzanie wagonów odbywa się przeważanie przez górki 
rozrządowe. 

W pracy przeanalizowano m.in. zmniejszenie zdolności prze-
twórczej górki rozrządowej oraz wydłużenie czasu oczekiwania 
składów pociągów, na grupie przejazdowej, na rozrządzanie  
z przyczyny uszkodzenia hamulców torowych. 

1. AUTOMATYCZNY SYSTEM ROZRZĄDZANIA.  

Zblokowany system indywidualnego nastawiania zwrotnic  
SNZ-2 

Zblokowany system indywidualnego nastawiania zwrotnic SNZ-
2 przeznaczony jest do nastawiania zwrotnic w strefie podziałowej 
górki rozrządowej. Urządzenia systemu umożliwiają również stero-
wanie tarczami manewrowymi i rozrządowymi oraz kontrolę  zajęto-
ści odcinków ukresowych. System SNZ-2 składa się z urządzeń 
zewnętrznych i wewnętrznych. Urządzenia zewnętrzne stanowią: 
– napędy zwrotnicowe szybkobieżne z zamknięciami wewnętrz-

nymi EEA-4, 
– tarcze manewrowe, 
– tarcze rozrządowe, 
– urządzenia do kontroli zajętości zwrotnic i odcinków torowych 

(obwody torowe typu otwartego, licznikowe obwody torowe). 
Urządzenia wewnętrzne stanowią: 

– elementy manipulacyjno- sygnalizacyjne na pulpicie sterowni-
czym, 

– urządzenia zasilające ( rozdzielnia, siłownia, zespół spalinowo-
elektryczny, baterie akumulatorów 24V, tablice kontrolne, tablice 
bezpieczników), 

– zestawy przekaźnikowe ECH-3 umieszczone na stojakach 
przekaźnikowych BOH 159 w przekaźnikowi. 
W systemie SNZ-2 są stosowane następujące zestawy prze-

kaźnikowe: 
– zestaw zwrotnicowy ZWA, 
– zestaw tarczy manewrowej TMA, 
– zestaw tarczy manewrowej przelotowej TMB, 
– zestaw tarczy rozrządowej TRA, 
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– zestaw pośredniczący ZLB, 
– zestaw kontroli zajętości ukresów UKA, 
– zestaw pośredniczący PZA, 
– zestaw pośredniczący PPA. 

Wszystkie obwody zależnościowe w zestawach przekaźniko-
wych są wykonane z użyciem przekaźnika JRF-5 na napięcie 24V. 
Do zalet systemu SNZ-2 należy zaliczyć: 
– typizację projektów zrk, eliminację błędów projektowych i skró-

cenie czasu projektowania, 
– skrócenie czasu montażu urządzeń na obiekcie, 
– pełne sprawdzenie urządzeń przez producenta przed oddaniem 

ich do eksploatacji, 
– ułatwienie eksploatacji i utrzymanie, 
– możliwość rozbudowy urządzeń z przebudową układu torowe-

go, 
– skrócenie cyklu inwestycyjnego. 

System SNZ-2 umożliwia prostą rozbudowę do systemu samo-
czynnego nastawiania zwrotnic wykonanego zarówno w technice 
przekaźnikowej jak i mikroprocesorowej. 

Zblokowany system samoczynnego nastawiania zwrotnic SNZ-
1 z rejestratorem mikroprocesorowym 

Zblokowany system samoczynnego nastawiania zwrotnic SNZ-
1 z rejestratorem mikroprocesorowym jest przeznaczony do nasta-
wiania zwrotnic w strefie podziałowej górki rozrządowej, przez 
staczane z górki odprzęgi zgodnie z programem rozrządzania. 
Program rozrządzania dla 5 odprzęgów jest wprowadzony do sys-
temu za pomocą przycisków znajdujących się na pulpicie nastaw-
czym lub też bezpośrednio z Systemu kierowania pracą stacji SKPS 
do rejestratora mikroprocesorowego, który umożliwia zapamiętanie 
adresów odprzęgów dla 9 składów pociągowych. 

System SNZ-1 stanowi nadbudowę logiczną systemu indywi-
dualnego nastawiania i zawiera następujące zestawy przekaźniko-
we wykonane na podstawie przekaźnika JRF-5: 
– zestaw logiczny ZLA dla zwrotnicy w pierwszej strefie podziało-

wej, 
– zestaw logiczny ZLC dla zwrotnic w następnych strefach po-

działowych, 
– zestaw rejestratora ZRA, 
– zestaw grupy pamięciowej pośredniczącej ZPA. 

System SNZ-1 jest przeznaczony przede wszystkim dla stacji 
rozrządowych mechanizowanych o symetrycznej lub asymetrycznej 
strefie podziałowej. 

Hamulce torowe ETH-1 

Hamulce torowe typu ETH-1 są przeznaczone do hamowania 
odprzęgów staczanych z górki rozrządowej na pierwszej i drugiej 
pozycji hamowania i są produkowane w dwóch podstawowych 
rodzajach: ETH-10 – hamulec prosty ze szczękami przy jednym 
toku  szynowym, ETH-11 – hamulec prosty ze szczękami przy 
dwóch tokach szynowych. Hamulce torowe ETH-11 stosowane jako 
odstępowe są instalowane u podnóża górki rozrządowej. 

Hamulce docelowe ETH-10 są przeznaczone do zabudowy na 
torach kierunkowych i umożliwiają regulację prędkości odprzęgów  
w systemie „strzał do celu:. Hamulce torowe typu ETH-1 są hamul-
cami szczękowymi, w których siła hamowania jest proporcjonalna 
do ciężaru  hamowanego odprzęgu. Szyny jezdne i szczęki hamul-
cowe są wykonane z szyn kolejowych S60. Hamulce torowe ETH-1 
nadają się do pracy w systemie ręcznym, półautomatycznym i au-
tomatycznym. 

System elektrohydraulicznego napędu hamulców torowych 
SHN-1 

System SHN-1 jest przeznaczony do napędzania hamulców to-
rowych odstępowych ETH-11 docelowych ETH-10. 

System składa się z wielu współpracujących ze sobą urządzeń, 
z których najważniejsze to: 
– stacje zasilania hydraulicznego ETN-1, 
– zespół akumulatorów hydraulicznych ETN-2, 
– blok sterowania hydraulicznego ETN-3, 
– blok przelewowy ETN-4, 
– zespoły rurociągów ETN-5, 
– szafa aparaturowa EBH-34 z zestawami przekaźnikowymi. 

System elektrohydrauliczny napędu hamulców torowych SHT-1 
realizuje następujące funkcje: 
– napędza hamulce torowe, 
– zapewnia zapas cieczy roboczej na wyhamowanie odprzęgów 

będących w ruchu po zaniku zasilania 3 X 380 V, 
– utrzymuje ciecz roboczą w dopuszczalnych granicach ciśnienia i 

temperatury, 
– nie dopuszcza do nadmiernego wycieku cieczy roboczej przy 

awarii instalacji hydraulicznej, 
– przekazuje informacje do pulpitu sterowniczego o prawidłowych 

ciśnieniach w układzie hydraulicznym oraz o położeniu hamul-
ców. 
System SHN-1 bezpośrednio współpracuje z radarowym sys-

temem sterowania hamulcami torowymi SHN-1, a informacje  
o obecności napięcia, o stanie załączenia pomp w maszynowniach 
oraz ciśnienia oleju w układzie hydraulicznym przekazywane są 
również do systemu SHD-1 automatycznego sterowania hamulcami 
docelowymi oraz do systemu SNZ-3 sterowania zwrotnicami  
i hamulcami odstępowymi. 

Radarowy system sterowania hamulcami torowymi SHT-1 

Urządzenia systemu SHT-1 są przeznaczone do sterowania 
hamulcami torowymi na górkach rozrządowych według kryterium 
prędkości wyjazdu odprzęgów. System SHT-1 produkowany jest  
w dwóch podstawowych wersjach: STH-10 – dla sterowania hamul-
cami docelowymi typu ETH-10 oraz ETH-11 – dla sterowania ha-
mulcami odstępowymi typu ETH-11. System SHT-1 może pracować 
autonomicznie w reżimie pracy półautomatycznej, jak również sta-
nowi podsystem kompleksowej automatyzacji pracy na górce roz-
rządowej. 

Radarowy system sterowania hamulcami torowymi SHT-1 
składa się z urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych. Urządzenia 
zewnętrzne stanowią: 
– radarowe mierniki prędkości JP-60 do pomiaru prędkości sta-

czania odprzęgów w strefie hamulców torowych. 
– czujniki szynowe ELS-3 spełniające w systemie rolę detektora 

przejścia odprzęgu nad określonym punktem toru. 
Na każdy hamulec torowy przypada jeden radarowy miernik 

prędkości JP-60 oraz jeden czujnik szynowy ELS-3. Urządzenia 
wewnętrzne stanowią takie elementy jak: 
– szafy elektroniki stacyjnej EDS-1 z kasetami ECH-271 zawiera-

jące elektroniczny układ sterowania hamulcami, 
– zasilacz EMF-21 zainstalowany w szafie EDS-31 do zasilania 

radarowego miernika prędkości JP-60, 
– elementy manipulacyjno-sygnalizacyjne systemu SHT-1 na 

pulpicie sterowniczym. Urządzenia systemu SHT-1 są zrealizo-
wane w technice elektronicznej z wykorzystaniem wzmacniaczy 
operacyjnych i układów TTL. 
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System pomiaru wolnej długości torów kierunkowych  
SKT-1 

System SKT-1 służy do pomiaru wolnej długości torów kierun-
kowych na odcinku między izolacją założoną, za hamulcem toro-
wym docelowym ETH-10 i pierwszą osią stojącego na tym torze 
wagonu. System pomiaru wolnej długości torów kierunkowych  
SKT-1 pracuje na zasadzie pomiaru impedancji toru kierunkowego, 
która jest proporcjonalna do wolnej długości toru. 

System składa się z urządzeń przytorowych, które stanowią 
przetworniki torowe EAD-1, zasilające pętle toru kierunkowego 
napięciem o częstotliwości 400 Hz oraz mikrokomputera MSM-1 
(IMPOL I) wraz z urządzeniami peryferyjnymi, które stanowią moni-
tory ekranowe i klawiatura alfanumeryczna. 

Jeden zestaw mikrokomputerowy obsługuje 16 torów kierun-
kowych na górce rozrządowej. 

Na monitorach ekranowych systemu SKT-1 jest wyświetlana 
zajętość torów kierunkowych i miejsca, w których znajdują się od-
przęgi będące w ruchu. 

Na podstawie danych o wolnej długości torów kierunkowych, 
wyświetlanych na monitorach ekranowych, operatorzy hamulców 
torowych podejmują, decyzję o wartości prędkości wyjazdu odprze-
gów z hamulców torowych przy pracy półautomatycznej (system 
SHT-1). Ponadto informacje o wolnej długości torów kierunkowych 
jest podstawową informacją dla mikrokomputerowego systemu 
automatycznego sterowania hamulcami docelowymi. 

System automatycznego sterowania hamulcami docelowymi 
SHD-1  

System automatycznego sterowania hamulcami docelowymi 
SHD-1 stanowi element automatycznego systemu rozrządzania  
w zakresie regulacji prędkości odprzęgów staczanych z górki roz-
rządowej w koncepcji :strzału do celu. 

System SHD-1 realizuje automatyczne zadawanie prędkości 
wyjazdu odprzęgów z hamulców torowych ETH-10 w taki sposób, 
aby zapewniony był dojazd toczących się odprzęgów stojących na 
torach kierunkowych z prędkością bezpieczną. Prędkość bezpiecz-
na jest nie większa od 1,5 m/s. 

Podstawowym urządzeniem systemu SHD-1 jest sterownik mi-
kroprocesorowy MSM-1, współpracujący z radarowym systemem 
sterowania hamulcami docelowymi SHT-10 i czujnikami CTI-1s do 
pomiaru parametrów jezdnych odprzęgów oraz zawierający  
w sobie podsystem pomiaru wolnej długości torów kierunkowych  
SKT-1. 

System SHD-1 przejmuje całkowicie rolę operatora w zakresie 
zadawania prędkości wyjazdu odprzęgów z hamulców docelowych 
ETH-10 w zależności od parametrów biegowych odprzęgów, stop-
nia zapełnienia torów kierunkowych i stanu urządzeń automatyki, 
pozostawiając operatorowi nadal funkcję nadzoru i interweniowania 
w sytuacjach awaryjnych. 

System SHD-1 jest przeznaczony dla górek rozrządowych, wy-
posażonych w urządzenia systemu automatycznego rozrządzania.   

2. ANALIZA ZAKŁÓCEŃ PRACY GÓREK 
ROZRZĄDOWYCH 

Newralgicznym punktem na stacji rozrządowej jest górka roz-
rządowa. We wszystkich zarządach kolejowych dąży się do 
usprawnienia procesu rozrządzania wagonów. W tym celu instaluje 
się w ramach systemów regulowania prędkości wagonów, odstępo-
we i docelowe hamulce torowe. 

Z uwagi na sposób sterowania hamulcami, a także ruchem lo-
komotywy manewrowej spychającej wagony oraz zwrotnicami, 

można rozróżnić systemy rozrządzania grawitacyjnego zmechani-
zowane, półautomatyczne oraz zautomatyzowane. 

W zmechanizowanych systemach rozrządzania grawitacyjnego 
operator, na podstawie własnej oceny, wybiera moment zwolnienia 
hamulca. W przypadku zastosowania półautomatyki, operator okre-
śla jedynie prędkość, jaką powinien mieć wagon przy wyjeździe z 
hamulca. Moment zwolnienia hamulca określa i powoduje jego 
zwolnienie urządzenie radarowe zlokalizowane w torze, mierząc 
prędkość wagonu i porównując z prędkością zadaną. Przy pełnej 
automatyzacji systemów rozrządzania grawitacyjnego muszą być 
jedynie ustalone zasady, według których ma odbywać się hamowa-
nie. Ich realizacja odbywa się samoczynnie według programów 
sterujących hamowaniem.  

 
Na ukształtowanie górki rozrządowej, będącej jednym z naj-

ważniejszych obiektów stacji rozrządowej, wpływa wiele czynników. 
Poznanie wszystkich okoliczności mających wpływ na pracę górki 
rozrządowej, jest dla projektanta i eksploatatora nieodzowne. 

Staczane wagony, zależnie od ich konstrukcji, a przede 
wszystkim od ładunku, mają różne prędkości i pod tym względem 
dzielą się na wagony lekkobieżne i ciężkobieżne. Do wagonów 
lekkobieżnych należą ciężkoładowne wagony z węglem, rudą a do 
wagonów ciężkobieżnych – wagony próżne i wagony z ładunkami 
pojedynczymi. W celu uniknięcia najeżdżania  wagonów lekkobież-
nych na wagony ciężkobieżne i dla zachowania między tymi wago-
nami odstępów czasu na nastawianie rozjazdów, konieczne jest 
regulowanie prędkości toczenia się poszczególnych wagonów lub 
odprzęgów. W tym celu wagony lekkobieżne muszą być hamowane 
za pomocą płozów hamulcowych lub hamulców torowych. Cel ten 
łatwiej może być osiągnięty, jeżeli zostaną zapewnione: 
– możliwa jednakowa długość toczenia się wagonów przy kiero-

waniu ich na różne tory relacyjne, 
– możliwie szybki rozdział staczanych wagonów na poszczególne 

tory grupy kierunkowej, a w związku z tym, skrócenie wspólne-
go odcinka drogi przejeżdżanej przez odprzęgi o różnych rela-
cjach, 

– prawidłowe usytuowanie stanowisk hamowania, 
– taki układ dróg zwrotnicowych i połączeń między nimi, który by 

wykluczał dodatkowe opory na łukach i nie wydłużał drogi to-
czenia się wagonów. 
Wymienionym warunkom najbardziej odpowiada wiązkowy 

układ torów w grupie torów pod górką. 
Zdolność przetwórczą górki rozrządowej N należy obliczać ze 

szczególnym uwzględnieniem procesu technologicznego pracy 
stacji rozrządowej. 

Umożliwia to następujący wzór [3]: 
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gdzie: 
W - średnia liczba wagonów w rozrządzanym składzie wago-

nów, 

   - współczynnik rezerwy technicznej, 

Tm- czas nieproduktywny dla górki rozrządowej, 
tz – średni czas zajęcia górki rozrządowej przez jeden  

przeciętny skład wagonów [min]. 
 

drdosz tttt  [min] (2) 
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gdzie: 
tdos – czas dosuwania składu pociągu do wierzchołka górki 

[min], 
tr – czas rozrządzania [min], 
td – czas dopychania odprzęgów wagonowych na torach kie-

runkowych [min]. 
Zbieżność procesów technologicznych na stacjach rozrządo-

wych sprawia, że rozwiązywanie ich w praktyce musi być obecnie 
oparte na nowoczesnych działach matematyki stosowanej. Szcze-
gólne znaczenie ma w tym przypadku teoria masowej obsługi, 
służąca zarówno badaczowi-teoretykowi, jak i inżynierowi-
praktykowi za ważny instrument naukowy, umożliwiający matema-
tyczny opis problemów transportowych i uzyskanie racjonalnych 
rozwiązań wówczas, gdy nie wystarcza już doświadczenie i intuicja 
zawodowa. 

  
Jak wynika z badań [1] można przyjąć, że strumień zgłoszeń 

pociągów do górki rozrządowej jest strumieniem Poissona. Nato-
miast czas obsługi pociągów przez górkę jest stały. 

W teorii masowej obsługi stosuje się następujące oznaczenia: 
1/μ – czas obsługi, 
 λ – intensywność zgłoszeń, 

 ruchu. śćintensywno



    

W przypadku, gdy strumień zgłoszeń jest strumieniem Poisso-
na, a czas obsługi jest stały, tj. obsługa odbywa się każdorazowo  

w jednakowym okresie czasu 1/ wówczas można wykazać, że  
w przedstawionych warunkach zachodzą następujące zależności: 
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Często zdarza się, że hamulce torowe automatycznego syste-

mu rozrządzania ulegają uszkodzeniu. Wówczas czas zajęcia górki 
rozrządowej jednym składem pociągu zwiększa się, co skutkuje 
zmniejszeniem zdolność przetwórczej górki rozrządowej oraz wy-
dłużeniem kolejki składów pociągów przed górką rozrządową i 
wydłużeniem czasu ich oczekiwania w kolejce. Staje się to przyczy-
ną zakłóceń technologii pracy górki rozrządowej.  

Badania przeprowadzono dla stacji rozrządowych w układzie 
częściowo podłużnych obciążonych 65 pociągami przyjeżdżającymi 
oraz dla stacji w układzie poprzecznych obciążonych 30 pociągami 
przyjeżdżającymi w ciągu doby. 

Czas zajęcia górki rozrządowej jednym składem pociągu wy-
nosi 16,6 min i 19,2 min odpowiednio dla sprawnych i uszkodzonych 
hamulców torowych.   

PODSUMOWANIE 

Z pracy wynikają następujące wnioski: 
1. Obliczona ze wzoru (1) zdolność przetwórcza górki rozrządowej 

wynosi 1837 wag na dobę przy sprawnych hamulcach torowych 
i 1588 wag na dobę przy uszkodzonych hamulcach torowych. 

2. Dla stacji obciążonej 30 pociągami przyjeżdżającymi w ciągu 
doby średnia długość kolejki składów pociągów przed górką roz-
rządową obliczona ze wzoru (3) wynosi 0,11 i 0,17 odpowiednio 
przy sprawnych i uszkodzonych hamulcach. Natomiast średni 
czas oczekiwania składów pociągów przed górką rozrządową 
obliczony ze wzoru (4) wynosi 5,08 min i 7,54 min, odpowiednio 
przy sprawnych i uszkodzonych hamulcach torowych. Tak więc 
uszkodzenie hamulców powoduje wydłużenie kolejki i czasu w  
niej oczekiwania składów pociągów  ok. 1,5 razy. 

3. Dla stacji obciążonej 65 pociągami przyjeżdżającymi w ciągu 
doby średnia długość kolejki składów pociągów przed górką roz-
rządową  wynosi 1,86 i 7,36 odpowiednio przy sprawnych i 
uszkodzonych hamulcach. Natomiast średni czas oczekiwania 
składów pociągów przed górką rozrządową wynosi 37,8 min i 
150,4 min, odpowiednio przy sprawnych i uszkodzonych hamul-
cach torowych. Tak więc uszkodzenie hamulców powoduje wy-
dłużenie kolejki i czasu w niej oczekiwania składów pociągów 
ok. 4 razy. 
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Issues in malfunction of marshalling yard 

Usually at railroad crossings comes to formation of 

large streams of railway cars. These are mainly located in 

metropolitan areas or near big production facilities. Huge 

amount of manoeuvre tasks emerge at these hump yards. 

Basic manoeuvre assignments include management of cou-

pling/uncoupling of cars to freight trains. That is why mini-

misation of hump yard malfunction risk plays a crucial role.  

The paper analyses the amount of disturbances and their 

influence of work flow at hump classification yards. Authors 

mainly concentrate on workflow at hump yards and on man-

agement of retarders’ failures. We propose specific solutions 

improving the quality of manoeuvre work at the hump.  
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