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Streszczenie

Górki rozrz dowe s u  do wykonywania manewrów na stacjach rozrz dowych  

i manewrowych. 

Profil górki rozrz dowej sk ada si  z nast puj cych elementów: strefy przej ciowej

zlokalizowanej za przeciwspadkiem górki, pierwszego pochylenia rozp dowego s u cego do 

wytworzenia odst pów mi dzy wagonami o ró nych warto ciach ruchowych podczas 

przeje d ania przez pierwszy rozjazd podzia owy, drugiego nachylenia po redniego, na ko cu

którego lokalizuje si  pierwsz  stref  hamulców, trzeciego pochylenia, na którym le  rozjazdy 

kolejowe, czwartego pochylenia, na pocz tku torów kierunkowych, z drug  pozycj  hamowania. 

D ugo  strefy podzia owej jest jednym z g ównych parametrów  uk adu torowego górki 

rozrz dowej. U wielu projektantów wyst puj  tendencje do niepotrzebnego wyd u ania strefy 

podzia owej górki rozrz dowej. Wp ywa to negatywnie na bezpiecze stwo staczanych wagonów 

towarowych.

Nale a o wi c opracowa  metod , która na podstawie d ugo ci strefy podzia owej mog aby

zdiagnozowa  poprawno  uk adu torowego górki rozrz dowej.

Podstaw  metody s  obliczenia analityczne technologicznie niezb dnych: d ugo ci i kata 

nachylenia drogi zwrotnicowej oraz bezpiecznej pr dko ci wjazdu wagonu ci kobie nego nie 

hamowanego na drug  pozycj  hamowania. 

S owa kluczowe: bezpiecze stwo, górka rozrz dowa, wagon. 

DIAGNOSTICS OF TRACK SYSTEMS OF THE HUMPS IN A GRAVITY YARDS 

Summary 

Humps serve manoeuvering purposes at marshalling and manoeuvering yards. 

Profile of a hump consists of the following elements: transition zone down of the hump's 

counterslope, first acceleration slope to create distances between carriages of varying motion 

values in passage through the first division turnout; second intermediate slope ending with the first 

brake zone; third slope with rail turnout on it; fourth slope in the initial section of direction tracks 

with the second braking position. 

Length of the division zone is one of the main parameters of the hump track system. 

A number of designers tend to unnecessarily extend the hump's division zone. This adversely 

affects safety of rolling goods wagons. 

A method needed to be developed, therefore, to diagnose correctness of the hump track 

system depending on the length of the division zone. 

The method relies on analytical calculations of: length and gradient of switch path and safe 

initial speed of an unbraked heavy carriage entering the second braking position, which are 

necessary for engineering purposes. 

Keywods: safety, hump in gravity yard, wagon. 

1. WST P

Stacje rozrz dowe i manewrowe s  to takie 

stacje, które rozrz dzaj  i zestawiaj  sk ady

poci gów towarowych. Dla wykonywania pracy 

manewrowej stacje rozrz dowe i manewrowe musz

posiada  odpowiednie wyposa enie, obejmuj ce

przede wszystkim dostateczn  liczb  torów oraz 

okre lon  liczb  i jako  urz dze  manewrowych 

(górki rozrz dowe, tory wyci gowe, drogi 

zwrotnicowe, lokomotywy manewrowe) [2]. 

Górki rozrz dowe to g ówne obiekty tych stacji, 

decyduj ce o bezpiecze stwie wagonów 

kolejowych. 

W pracy opracowano metod  diagnozowania 

uk adów torowych górek rozrz dowych na 

podstawie ich d ugo ci strefy podzia owej.
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2. SFORMU OWANIE PROBLEMU 

W celu skrócenia strefy rozga nej obecnie 

cz sto projektuje si  górki rozrz dowe z jednym 

torem na ich wierzcho ku.

Zagadnieniem oceny i optymalizacji 

ukszta towania strefy rozga nej górek 

rozrz dowych zajmowa  si  G. Potthoff [4]. Nie 

uwzgl dnia  on jednak w swoich opracowaniach 

górek rozrz dowych wyposa onych w drogi 

technologiczne, które s  obecnie projektowane. 

Gajda w pracy [2] podaje wzór Leibbrandta na 

d ugo  strefy poddzia owej górki rozrz dowej,

okre lony na podstawie zale no ci geometrycznych. 

Równie  i w tym przypadku górki rozrz dowe nie s

wyposa one w niezb dne drogi technologiczne. 

Z wytycznych projektowania stacji kolejowych 

[7] wynika, e uk ad torów i rozjazdów w strefie 

rozdzielczej torów kierunkowych wchodz cej

w sk ad górki rozrz dowej nale y projektowa  przy 

zastosowaniu wi zek o miotorowych, rozjazdów  

o du ych  skosach w granicach od 1:4,8 do 1:9, przy 

zastosowaniu mo liwie ma ych promieni uków

torowych, lecz nie mniejszych ni  150 m. 

W pracy [5] Sutarzewicz pisze, e najlepsze 

wyniki, przy projektowaniu górek rozrz dowych, 

osi ga si , uk adaj c jako pierwszy rozjazd strefy 

podzia owej rozjazd symetryczny S49-215-1:48.

W pracy [7] mo na przeczyta , e d ugo  górki 

rozrz dowej oraz szczegó owe wielko ci pochyle

i ich d ugo ci nale y ustala  w oparciu o obliczenia 

kinetyczne górki rozrz dowej.

Nie podano jednak metody obliczania d ugo ci

strefy podzia owej, która mog aby pos u y  do 

diagnozowania uk adów torowych górek 

rozrz dowych. 

Nale y wi c opracowa  metod  M pozwalaj c

obliczy  d ugo  strefy podzia owej L na podstawie 

zale no ci geometrycznych ZG i oblicze

kinematycznych OK: 

  M : (ZG, OK)  L  (1) 

3. METODA BADAWCZA I WYNIKI 

Na ukszta towanie górki rozrz dowej, b d cej

jednym z najwa niejszych obiektów stacji 

rozrz dowej, wp ywa wiele czynników. Poznanie 

wszystkich okoliczno ci, maj cych wp yw na prac

górki rozrz dowej, jest dla projektanta  

i eksploatatora nieodzowne.

Staczane wagony, zale nie od ich konstrukcji,  

a przede wszystkim od adunku, maja ró ne

pr dko ci i pod tym wzgl dem dziel  si  na wagony 

lekkobie ne i ci kobie ne. Do wagonów 

lekkobie nych nale  ci ko adowane wagony  

z w glem, ruda i inne, a do wagonów 

ci kobie nych – wagony pró ne i wagony  

z adunkami pojedynczymi. W celu unikni cia

naje d ania wagonów lekkobie nych na wagony 

ci kobie ne i dla zachowania mi dzy tymi 

wagonami odst pów czasu na nastawianie 

rozjazdów, konieczne jest regulowanie pr dko ci

toczenia si  poszczególnych wagonów lub 

odprz gów. W tym celu wagony lekkobie ne musz

by  hamowane za pomoc  p ozów hamulcowych lub 

hamulców.  

Cel ten atwiej mo e by  osi gni ty, je eli

zostan  zapewnione: 

• mo liwie jednakowa d ugo  toczenia si

wagonów przy kierowaniu ich na ró ne tory 

relacyjne,

•  mo liwie szybki rozdzia  staczanych 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,

•  prawid owe usytuowanie stanowisk hamowania, 

•  taki uk ad dróg zwrotnicowych i po cze  mi dzy

nimi, który by wy cza  dodatkowe opory na 

ukach i nie wyd u a  drogi toczenia si  wagonów. 

Wymienionym warunkom najbardziej 

odpowiada wi zkowy uk ad rozjazdów w grupie 

torów pod górk . Ka da wi zka obejmuje 8 torów. 

Projektowanie planu strefy podzia owej górki 

rozrz dowej jest procesem heurystycznym. 

Ograniczeniami  

w tym procesie s :

a) liczba torów na grzbiecie górki (jeden, dwa lub 

dwa w jeden), 

b) rozstaw torów grupy kierunkowej (4,75 6,00 m), 

c) liczba torów w grupie kierunkowej (16, 24, 32, 

48),

d) typy, promienie, i skosy przyj tych rozjazdów 

(1:9, 1:6, 6, 1:4, 8) [1].  

W zale no ci od przyj tych ogranicze

i umiej tno ci projektowania, plan strefy 

podzia owej przybiera ró ne kszta ty.

W sk ad drogi zwrotnicowej strefy podzia owej

zautomatyzowanej górki rozrz dowej z 32 torami 

kierunkowymi wchodz  nast puj ce elementy, licz c

od wierzcho ka: pierwszy rozjazd symetryczny  

o skosie 1:4,8, rozjazd zwyczajny o skosie 1:7,5 dla 

torów objazdowych górki, drugi rozjazd symetryczny  

o skosie 1:4,8, hamulec torowy odst powy, trzeci 

rozjazd symetryczny o skosie 1:4,8, dwa rozjazdy 

zwyczajne o skosie 1:9. Rozjazdy rozdzielane s

wstawkami prostymi toru o minimalnej d ugo ci 6m  

w celu zainstalowania odcinka izolowanego 

przediglicowego. Ostatni odcinek drogi zwrotnicowej 

stanowi styczna uku poziomego . Odleg o  mi dzy

osiami torów kierunkowych, ze wzgl du na 

technologi  pracy, przyjmuje si  5 m, natomiast 

mi dzy wi zkami 8 torowymi, 6m. Tak wi c odleg o

mi dzy osi  skrajnego toru kierunkowego, a osi

symetrii strefy podzia owej wynosi 82 m. 

Sumuj c d ugo  poszczególnych elementów 

skrajnej drogi zwrotnicowej, otrzymamy wzór na jej 

minimaln  d ugo  Lmin:

2
tgR207Lmin    [m] (2) 

gdzie:

R – promie uku poziomego przyjmowany dla 

skrajnego toru kierunkowego jako 160 m, 
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 – k t rodkowy uku poziomego, równy  k towi

nachylenia skrajnej drogi zwrotnicowej [°]. 

Rozpatruj c trójk t prostok tny, którego 

wierzcho ki tworz : rodek geometryczny (A1)

pierwszego rozjazdu, punkt przeci cia stycznych 

uku poziomego (A2) oraz rzut tego punktu na o

symetrii torów kierunkowych (A3), mo na u o y

nast puj ce równanie trygonometryczne: 

2
tg160207

82
sin

AA

AA

21

32   (3) 

Wykorzystuj c wzór: 

2

x
tg1

2
tg2

sin
2

        (4) 

oraz podstawiaj c

z
2

x
tg

   (5) 

otrzymamy 

 119z2 + 207z – 41 = 0  (6) 

Rozwi zanie równania kwadratowego (6) jest 

nast puj ce:

                      
1795,0

2
tg

 (7) 

St d min = 20°

Ze wzoru (2) mo na teraz obliczy  minimaln

d ugo  skrajnej drogi zwrotnicowej: 

 Lmin = 235,7 m   (8) 

D ugo  taka wyst pi aby przy prostej drodze 

zwrotnicowej.

Jednak w rzeczywisto ci nie ma rozjazdów o tak 

du ych skosach. 

W praktyce drog  t  zast puje si  strom  drog

zwrotnicow , tzn. e na ka dym odcinku ma ona 

inny k t odchylenia od osi symetrii. 

Pierwszy rozjazd symetryczny o skosie 1:4,8 

odchyla drog  zwrotnicow  o po ow  swojego k ta,

czyli o 6°. 

Wspó czesne uk ady torowe górek rozrz dowych 

wyposa one s  w technologiczne drogi ko owe.

Jedna z tych dróg zlokalizowana jest w osi symetrii 

strefy podzia owej. Droga ta ko czy si  przy 

hamulcach odst powych. S u y ona do przejazdu 

wozów stra y po arnej i samochodów przewo cych

materia y i narz dzia do naprawy hamulców. 

Zako czenie tej drogi pe ni rol  placu manewrowego. 

Jej szeroko  w tym miejscu nie mo e by  mniejsza ni

15m. Uwzgl dniaj c skrajnie budowli, pasy dla 

pieszych, pas bezpiecze stwa od drogi, mo na

obliczy , e odleg o  mi dzy pocz tkami hamulców 

odst powych, spowodowana istnieniem 

technologicznej drogi ko owej, powinna wynosi  25m. 

Tak wi c odleg o  hamulca odst powego od osi 

symetrii wynosi 12,5 m.  

Wymusza to przed u enie uku ko owego rozjazdu 

symetrycznego o 4°, co wyd u y drog  zwrotnicy  

o 15 m [1]. 

Nast pne wyd u enie drogi zwrotnicowej o 4m 

spowodowane jest konieczno ci  wstawki prostej  

5m mi dzy ukiem toru objazdowego górki  

a rozjazdem o skosie 1 i 7,5. 

Utrzymanie odleg o ci 5 m mi dzy pocz tkami 

hamulców wymaga przed u enia uku ko owego

drugiego rozjazdu symetrycznego o 3°, co wyd u a

drog  zwrotnicow  o 8 m. 

Odchylenie ostatniego rozjazdu strefy 

podzia owej w kierunku rodka g owicy, powoduje 

e ze wzgl du na zachowanie skrajni budowli rodki 

geometryczne s siednich ostatnich rozjazdów musz

by  od siebie oddalone o 5 m. Wymusza to 

konieczno  odsuni cia rozjazdu ostatniego od 

przedostatniego nie o 6 m, ale o 18 m. 

Tak wi c niezb dna technologicznie d ugo  drogi 

zwrotnicowej Ln wyd u y a si  o 39 m i wynios a

274,7 m. 

Natomiast niezb dna  technologicznie suma 

k tów odchylenia od osi symetrii wynios a n=25°.

Z powy szych rozwa a  wynikaj  nast puj ce

zale no ci:

86,0

L
L min

n

 (9) 

8,0

min
n

  (10) 

Przeprowad my obliczenia kinetyczne 

staczanych wagonów po minimalnej drodze 

zwrotnicowej i po niezb dnej technologicznie 

drodze zwrotnicowej. 

Pr dko  wjazdu wagonu ci kobie nego na 

hamulec docelowy V mo na wyznaczy  z zale no ci

podanej w pracy [1]: 

 V = f ( H, D, wo, wp, , n, Vo)   (11) 

gdzie:

H – wysoko  górki rozrz dowej [m], 

D – odleg o  od wierzcho ka górki do hamulców 

docelowych [m], 

wo – opór jednostkowy wagonu ci kobie nego,

wp – opór jednostkowy od powietrza, 

 – suma k tów uków poziomych [°], 

n – liczba rozjazdów w drodze zwrotnicowej, 

Vo – pr dko  napychania wagonów [m/s]. 

Pr dko ci te maj  warto ci 5,2 m/s oraz 4,57 

m/s, odpowiednio dla minimalnej i niezb dnej

technologicznie drogi zwrotnicowej. Pr dko ci te s

pr dko ciami bezpiecznymi dla wagonów, gdy  nie 

przekraczaj  dopuszczalnej pr dko ci wjazdu na 

hamulec docelowy równy 5,5m/s. 

Porównuj c pr dko ci wagonów wje d aj cych

na hamulec docelowy z obydwu dróg 

zwrotnicowych, mo na znale  zale no :

 Vn = 0,88 Vmin (12) 

gdzie:

Vn – pr dko  wagonu zje d aj cego z drogi 

zwrotnicowej o d ugo ci Ln [m/s], 

Vmin – pr dko  wagonu zje d aj cego z drogi 

zwrotnicowej o d ugo ci Lmin [m/s], 



DIAGNOSTYKA’ 2(46)/2008 

CIE LAKOWSKI, Diagnozowanie uk adów torowych górek rozrz dowych 

124

4. WNIOSKI 

Projektowanie i obliczanie górek rozrz dowych 

rozpoczyna si  zwykle od wyboru racjonalnego 

uk adu torów górki rozrz dowej, w celu osi gni cia

bezpiecznych warunków ruchu staczanych wagonów 

i w a ciwego usytuowania hamulców torowych. 

U mniej do wiadczonych projektantów 

wyst puj  tendencje do niepotrzebnego wyd u ania

strefy podzia owej górki rozrz dowej. Wp ywa to 

negatywnie na bezpiecze stwo staczanych wagonów 

towarowych.

Jako wskazówka do diagnozowania 

zaprojektowanych uk adów torowych górek 

rozrz dowych mo e pos u y  opracowana  

w niniejszej pracy metoda. 

1. Znaj c liczb  torów grupy  kierunkowej stacji 

oraz poziom automatyzacji na górce rozrz dowej,

mo na dobra   konieczn  liczb  rozjazdów  

i hamulców instalowanych w skrajnej drodze 

zwrotnicowej.

2. Na podstawie ich d ugo ci i potrzebnych 

odst pów mi dzy nimi, mo na obliczy

minimaln  d ugo  prostej drogi zwrotnicowej 

Lmin i jej k t nachylenia do osi g owicy torów 

kierunkowych min.

3. Ze wzgl du na konieczno  budowy dróg 

technologicznych, budow  zbli onych d ugo ci

wszystkich torów kierunkowych oraz brak 

konstrukcji rozjazdów o ma ych skosach, 

rzeczywista droga zwrotnicowa jest drog  strom

o wi kszym nachyleniu i d u sz  od obliczonej 

minimalnej. 

 Nale y wi c mówi  o niezb dnej technologicznie 

d ugo ci drogi zwrotnicowej Ln oraz o niezb dnej

technologicznie sumie k tów odchylenia drogi od 

osi symetrii n.

4. Warto ci Ln oraz n mo na obliczy  ze wzorów 

(9) i (10). Je eli zaprojektowana warto  tych 

wielko ci przekracza aby te z oblicze , to uk ad

nale a oby przeprojektowa .

5. Nale y równie  obliczy  pr dko  wjazdu 

wagonu ci kobie nego nie hamowanego na 

drug  pozycj  hamowania ze wzoru (12). 

Pr dko  ta nie powinna przekracza  5,5 m/s. 
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