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Zagadnienia modernizacji 
stacji rozrządowych 

Modernizacja stacji rozrządowych ma trzy zasadnicze cele:
�� radykalne ograniczenie uszkodzeń wagonów w trakcie rozrzą-
dzania,
�� eliminację pracy ludzkiej w warunkach trudnych i niebezpiecz-
nych,
�� koncentrację pracy manewrowej rozrządowo-zestawczej na 
mniejszej liczbie nowocześnie wyposażonych stacji. 
Proces projektowania modernizacji stacji rozrządowej ma 

wszystkie cechy i trudności charakterystyczne dla zadań rekon-
strukcji istniejących obiektów transportowych w dostosowaniu do 
nowych technologii. Stacja rozrządowa jest obiektem systemo-
wym składającym się z obiektów branżowych, a rozwiązanie pro-
jektowe powinno być racjonalne ze względu na cel działania, 
a ponadto dobierać właściwą formę w przestrzeni do realizowa-
nych funkcji. 

Celem działania stacji rozrządowej jest zestawianie i wypra-
wianie pociągów o składach wagonów i w terminach wynikają-
cych z planu pracy sieci kolejowej, jako systemu nadrzędnego.

Rozrządzanie jest tylko jedną z pięciu grup czynności, nato-
miast rozwiązanie konstrukcyjne stacji rozrządowej, jako genera-
tora pociągów, powinno prowadzić do zharmonizowania działania 
wszystkich jej składników do realizacji celu.

Prawidłowe rozwiązanie obiektu systemowego nie jest prostą 
sumą optymalnych rozwiązań poszczególnych obiektów składo-
wych. Szczególnie w przypadku modernizacji stacji istniejących, 
gdy ograniczenia są duże, często zdarza się, że dobre rozwiązania 
całości uzyskuje się stosując zaledwie dostateczne rozwiązania 
niektórych obiektów branżowych. Nie mogą być one jednak gor-
sze, niż pewne minimum wynikające z aktualnego poziomu wie-
dzy inżynierskiej w danej specjalności.

Droga do znalezienia rozwiązania racjonalnego wiedzie przez 
opracowanie i porównanie kilku wariantów. Szczególnie potrzeb-
ne są warianty skrajne, np. jeden nastawiony na minimalne naru-
szenie stanu istniejącego, z określeniem możliwych do uzyskania 
efektów eksploatacyjnych, przy założeniu tylko zmiany wyposaże-
nia i drugi nastawiony na maksimum efektów, nie liczący się 
zbytnio z ograniczeniami terenowymi. Pomiędzy nimi mieszczą 
się zwykle warianty wynikające z różnego ukształtowania formy 
w przestrzeni przy podobnych pośrednich charakterystykach 
funkcji.

Dokonując porównań dochodzimy do wyboru wariantu układu 
torowego (najbardziej sztywnego w przestrzeni) na etapie projek-
tu koncepcyjnego i dla niego opracowujemy tzw. projekt podsta-
wowy z rozwiązaniami branż wyposażenia i towarzyszących. Do-
piero po analizie i ocenie projektu podstawowego (która może 
spowodować powrót do etapu koncepcji) opracowuje sie projekty 
budowlane (techniczne).

Modernizacja układów torowych
Modernizując i automatyzując stacje rozrządowe chcemy osią-
gnąć nie tylko wymagane zdolności przetwórcze, lecz także skra-

W punktach skrzyżowania kilku linii kolejowych, w miej-
scach powstania lub zanikania znacznych potoków wago-
nów, jak np. w rejonie wielkich miast, albo w pobliżu 
wielkich zakładów produkcyjnych oraz w innych dogod-
nych punktach sieci kolejowej zachodzi potrzeba wy
konania znacznej pracy manewrowej. W punktach tych 
zlokalizowane są stacje rozrządowe, manewrowe i zakła-
dowe. Przybywające do nich wagony trzeba podzielić we-
dług kierunków odjazdu oraz stacji docelowych przewozu, 
a następnie zorganizować je w pociągi, które w miarę 
możliwości powinny przebywać jak najdłuższą drogę bez 
przeróbki.

Większość stacji rozrządowych nie przerabia całego przepływają-
cego przez nie potoku wagonów, gdyż część wagonów przejeżdża 
przez te stacje w pociągach tranzytujących bez przeróbki. Praca 
z pociągami tranzytowymi na stacji rozrządowej ogranicza się 
wtedy do zmiany lokomotywy, drużyny pociągowej, oględzin 
technicznych i handlowych wagonów. Pociągi towarowe tranzyto-
we złożone z grup relacyjnych wymagają dużej pracy manewro-
wej, polegającej na wymianie, uzupełnieniu lub odczepianiu grup 
wagonów w związku ze zmianą obowiązującej normy największej 
dopuszczalnej masy składu pociągu na dalszej drodze przewozu.

Podstawowy zakres pracy manewrowej stanowi rozrządzanie 
i zestawianie 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 ogólna liczbą przetaczanych przez nie wagonów.

Rozrządzanie wagonów odbywa się przeważnie przez górki 
rozrządowe.

Projektowanie modernizacji stacji rozrządowych
Modernizacja istniejącej infrastruktury, w tym transportowej, staje 
się podstawowym sposobem uzyskania potrzebnych zdolności 
i wprowadzenia nowoczesnych technologii. Projektowanie mo-
dernizacji obiektu istniejącego, a więc jego przebudowy i zmian 
wyposażenia, jest znacznie trudniejsze niż projektowanie obiektu 
nowego.

Większa trudność projektowania modernizacji stacji istnieją-
cych niż budowy nowych stacji wynika z silniejszych ograniczeń 
terenowych oraz z obiektów infrastrukturalnych, które chciałoby 
się w dużej mierze zachować, aby ograniczyć nakłady finansowe 
i materiałowe. Ponadto należy liczyć się z koniecznością utrzy-
mania choćby ograniczonego ruchu w okresie wykonywania robót 
modernizacyjnych. Postulat etapowania realizacji często dodatko-
wo komplikuje rozwiązania projektowe. Nie znaleziono dotych-
czas lepszej metody projektowania modernizacji niż tworzenie 
rozwiązań wariantowych o różnych odstępstwach od wzorców, 
a następnie porównywania ich walorów eksploatacyjnych i na-
kładów. 
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cać czasy obróbki pociągów, zmniejszać zatrudnienie, ograniczać 
liczbę uszkodzeń wagonów, zmniejszać zaangażowanie środków 
trakcyjnych, podnosić stopień bezpieczeństwa pracy oraz popra-
wę warunków socjalnych pracowników.

Sposób i zakres modernizacji powinien odpowiadać następu-
jącym kryteriom:
�� układ torowy powinien zapewniać realizację celów wynikają-
cych z nowej organizacji przewozów towarowych,
�� maksymalna automatyzacja procesu rozrządzania,
�� pełna komputeryzacja ujęcia i przetwarzania informacji.

Układy torowe stacji rozrządowych powinny być dostosowane 
do wielkości przewidywanych zadań przewozowych, tj. do plano-
wanej zdolności wysyłkowej. Układy te, ze względu na duże kosz-
ty przedsięwzięcia, powinny angażować tylko niezbędne, z punktu 
widzenia eksploatacyjnego, środki przeznaczone na rozbudowę 
układu torowego.

Liczby torów w poszczególnych grupach torowych (zwłaszcza 
grupy przyjazdowej i odjazdowej) powinny wynikać z wielkości 
wykonywanej tam pracy. Oprócz tego należy dostosować je do 
wymaganych zdolności przepustowych i przetwórczych. Muszą 
być także wykonane odpowiednie połączenia między grupami to-
rowymi, aby nie powstawały wąskie przekroje przy przejeździe 
potoku wagonów oraz lokomotyw. Szczególnie istotne jest odpo-
wiednie zlokalizowanie torów komunikacyjnych, połączenie grupy 
kierunkowej z odjazdową, odpowiednie rozbudowanie rejonu ze-
stawiania pociągów oraz stworzenie warunków do bezkolizyjnej 
pracy rozrządowej, niezależnej od jazd pociągów.

Każda stacja rozrządowa jest inna w układzie przestrzennym 
i inne są ograniczenia jej rekonstrukcji. Nie może być więc mowy 
o pełnej unifikacji rozwiązań, lecz z funkcji technologicznej wyni-
kają duże ich podobieństwa. 

Do celów programowania rozwoju infrastruktury nadmierna 
szczegółowość obliczeń rozmiarów elementów układu stacji jest 
niezasadna, ze względu na niepewność danych wyjściowych, któ-
re z wyprzedzeniem kilku- lub kilkunastoletnim mogą być okre-
ślone tylko w przybliżeniu.

Modernizacja urządzeń automatyzujących pracę 
stacji rozrządowych
Przy modernizacji układów torowych planować należy uzupełnie-
nie stacji w urządzenia ułatwiające personelowi wykonawczemu 
realizacje procesu technologicznego. 

W celu unowocześnienia procesu przyjmowania i przygoto-
wywania składów pociągów do rozrządzania na obecnym etapie 
rozwoju automatyzacji pracy, należy przewidywać instalowanie 
przed głowicą wjazdową:
�� urządzeń do określania stanu technicznego podwozi wagono-
wych (wykrywanie płaskich miejsc na obręczach kół, grzania 
osi, luźnych obręczy itp.),
�� urządzeń do wykrywania przekroczonej skrajni wagonów, 
a zwłaszcza ładunku,
�� punktów automatycznego stwierdzania końca pociągu,
�� urządzeń do automatycznej identyfikacji wagonów wjeżdżają-
cego pociągu.
Informacje uzyskane za pomocą tych urządzeń powinny być 

przekazywane automatycznie do zainteresowanych pracowników. 
Do przesyłania dokumentów przewozowych przez centralnie zlo-
kalizowaną odprawę pociągów powinien służyć odpowiednio 
zmechanizowany system poczty, np. poczta pneumatyczna. 

Odbieranie wagonów, które nie mogą być staczane z górki, 
powinno odbywać się za pomocą wciągarek liniowych. Uniknie 
się przez to dodatkowych ruchów manewrowych lokomotywą na-
pychającą skład pociągu na górkę. Zespoły dokonujące obróbki 
pociągów zarówno na przybyciu, jak i wyprawianych, powinny 
być wyposażone w urządzenia radiołączności. W miarę postępu 
technicznego należy stosować radiotelefony z testaturą umożli-
wiającą wprowadzenie danych bezpośrednio do komputera. Roz-
rządzanie wagonów na podstawowych górkach rozrządowych po-
winno być w pełni zautomatyzowane. Górki rozrządowe należy 
wyposażyć w kompleks urządzeń automatyki ze zdalnym sterowa-
niem lokomotyw manewrowych napychających składy pociągowe 
na górkę rozrządową.

Do zestawiania i obróbki pociągów na odejściu należy grupy 
torów odjazdowych wyposażyć w sieć sprężonego powietrza do 
dokonywania próby hamulca bez użycia lokomotywy pociągowej.

Modernizacja technologii pracy stacji rozrządowych
Nowa technologia pracy stacji rozrządowej oparta jest na infor-
matycznym systemie kierowania pracą stacji (SKPS). System 
kierowania pracą, stacji należy tak oprogramować, aby zasilanie 
go informacjami było jak najbardziej zautomatyzowane, umożli-
wiające odzwierciedlenie w czasie realnym taktycznej sytuacji 
wagonowej na torach stacyjnych, czyli tzw. odwzorowanie mode-
lu stacji w czasie rzeczywistym. Wymaga to właściwego oprogra-
mowania poszczególnych elementów procesu technologicznego 
pracy stacji, wyposażenia stacyjnych posterunków technologicz-
nych w terminale do ujmowania danych zasilających ten system 
oraz w inne urządzenia informatyczne do przekazywania i uzyski-
wania informacji na poszczególnych posterunkach i stanowiskach 
odprawy, operatorów, dyżurnych ruchu manewrowych, na górce, 
dyspozytorów, nastawni itp. Należy przestrzegać zasadę, aby raz 
wprowadzone dane, oprócz ich identyfikatora, nie były ponownie 
powtarzane. Obieg informacji z zastosowaniem urządzeń informa-
tyki w SKPS jest następujący:
�� przybycie: informacja o wjeździe pociągu, operator systemu 
lub komputer, brygada, operator systemu lub komputer, wy-
druki; 
�� rozrządzanie: komputer systemu ASR, komputer systemu, in-
formacja o stanie zapełnienia torów kierunkowych;
�� odejście: komputer systemu kierowania pracą stacji, ośrodek 
dyspozycyjny, komputer systemu, dyżurny ruchu manewrowy 
odejścia, zestawienie składu, operator systemu, komputer 
systemu, dyżurny ruchu manewrowy odejścia, brygada, ope-
rator systemu, komputer, wydruki;
�� loco: informacja o zebranych wagonach z punktu ładunkowe-
go, operator systemu, komputer. 
Taki obieg informacji eliminuje ręczne sporządzanie doku-

mentacji technologicznych. System powinien zapewnić sporzą-
dzenie sprawozdawczości z zakresu pracy stacji. Sprawozdaw-
czość okresowa (dobowa) może być prezentowana zarówno 
w postaci wydruków, jak i na monitorze ekranowym.

Kryteria modernizacji stacji rozrządowych
Do najważniejszych kryteriów modernizacji stacji rozrządowych 
można zaliczyć: 
�� układ torowy niezapewniający realizacji celów wynikających 
z nowej organizacji przewozów towarowych, mianowicie:
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 – odpowiedniej wielkości grup torowych, w szczególności 
grupy kierunkowej i porządkowej,

 – odpowiedniej liczby i lokalizacji torów komunikacyjnych,
 – odpowiedniego rozbudowania rejonu zestawiania pocią-

gów,
 – umożliwienia warunków dla bezkolizyjnej pracy rozrządo-

wej niezależnej od jazd pociągów,
 – odpowiedniego połączenia między grupami torowymi 

w celu wyeliminowania wąskich przekrojów,
 – wymaganej zdolności wysyłkowej,
 – bezkolizyjnych rozwiązań podejść do stacji,
 – odpowiedniego ukształtowania profili grup torowych,
 – wydajności przetwórczej górki przewyższającej zdolność 

wysyłkową o około 30%,
 – układu torowego górki, umożliwiającego odbieranie wago-

nów z zakazem staczania; 
�� brak kompleksowej automatyzacji procesu rozrządzania, mia-
nowicie:

 – urządzeń do określania stanu technicznego podwozi wago-
nowych, 

 – urządzeń do wykrywania przekroczonej skrajni,
 – zautomatyzowanego systemu poczty,
 – wyposażenia zespołów obróbkowych w urządzenia radio-

łączności,
 – automatycznego system rozrządzania (ASR),
 – wyposażenia stacji w komputerowe urządzenia automatyki;

�� brak pełnej komputeryzacji ujęcia i przetwarzania danych, 
mianowicie:

 – systemu kierowania pracą stacji (SKPS),
 – urządzeń informatycznych na stanowiskach pracy. 

Ponadto sposób i zakres modernizacji stacji powinien:
�� wynikać z potrzeb procesu technologicznego pracy stacji, 
a nie z potrzeb służb kolejowych; 
�� centralizować realizację pracy rozrządowej w jednym miejscu. 

Kryterium oceny układu modernizowanej stacji wyraża się 
wzorem:

 T
k = —
 N

gdzie:
T  – liczba wszystkich torów o długości pełno pociągowej na 

stacji, 
N – zdolność wysyłkowa stacji (poc./dobę).

Iloraz ten powinien zawierać się w granicach od 0,8 do 1,0, 
gdyż wówczas liczba torów jest odpowiednia do zapewnienia 
zdolności wysyłkowej nałożonej na stacje.
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