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Streszczenie. W pracy zaprezentowano metodę wyznaczania pierwszego teoretycznego pochylenia 
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1. Wstęp

Na stacjach rozrządowych i manewrowych rozrządza się i zestawia składy 
pociągów towarowych. Pociągi zestawiane składają się z wagonów przebywających 
przynajmniej część ich drogi przewozu wspólnie, natomiast pociągi rozrządzane mają 
grupy wagonów, których droga przewozu przez tę stację rozwidla się lub wymaga 
umieszczenia określonych wagonów w składzie innego pociągu bądź podstawienia 
na punkty ładunkowe w rejonie tej stacji. Stacje rozrządowe i manewrowe, oprócz 
pociągów dalekobieżnych, zestawiają również pociągi zdawcze. Do wykonania pra-
cy manewrowej stacje rozrządowe i manewrowe mają odpowiednie wyposażenie, 
obejmujące przede wszystkim dostateczną liczbę torów oraz określoną liczbę i jakość 
urządzeń manewrowych (górki rozrządowe, tory wycięgowe, drogi zwrotnicowe, 
lokomotywy manewrowe, urządzenia dopychające).

Praca stacji rozrządowych i manewrowych polega na przetaczaniu wagonów 
towarowych, obejmującym rozrządzanie pociągów przybyłych z poszczególnych 
kierunków oraz zestawianie pociągów wysyłanych na możliwie jak najdalszą 
odległość bez przerabiania składów, zgodnie z planem zestawiania pociągów 
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towarowych i przy najmniejszym zużyciu urządzeń oraz możliwie najkrótszym 
postoju wagonów [2].

Górki rozrządowe są to główne obiekty stacji rozrządowych i manewrowych, 
decydujące o bezpieczeństwie wagonów kolejowych.

W pracy opracowano metodę wyznaczania pierwszego pochylenia górki 
rozrządowej wykorzystywanego do obliczeń dynamiki staczania odprzęgów wa-
gonowych.

2. Sformułowanie problemu

Analityczna metoda obliczeń dynamiki staczanych z górki rozrządowej wagonów 
jest bardo pracochłonna. Przeprowadzenie wnikliwych i wszechstronnych badań 
umożliwia zastosowanie komputerowego wspomagania projektowania górki roz-
rządowej [1]. Przeprowadzenie obliczeń dynamiki staczania, a więc wyznaczenie dla 
poszczególnych punktów drogi (począwszy od punktu zrywu, aż do punktu docelo-
wego w torach kierunkowych) prędkości i czasu jazdy odprzęgu, wymaga określenia 
danych wejściowych. Należą do nich m.in. kolejne pochylenia górki rozrządowej.

Z projektu profilu górki rozrządowej nie można odczytać wartości pierwszego
teoretycznego pochylenia zawartego między punktem zrywu a punktem styczności 
wierzchołka górki z pochyleniem rozpędowym. Nieuwzględnienie pierwszego teo-
retycznego pochylenia jest przyczyną błędów w obliczeniach dynamiki staczania 
wagonów.

Należy więc opracować metodę M pozwalającą przekształcić parametry geo-
metryczne grzbietu górki G, parametry wagonu W i parametry środowiska Ś 
w pierwsze teoretyczne pochylenie górki rozrządowej is:
   
 M : (G, W, Ś) → is. (1)

3. Metoda badań i wyniki

Pierwszym elementem profilu górki jest odwrotny spadek przed jej grzbietem.
Zadaniem tego wzniesienia jest ułatwienie rozprzęgania wagonów przy dociśnię-
tych zderzakach oraz zapobieżenie zbieganiu wagonów z górki w wypadku nagłego 
przerwania rozrządzania.

Przejście od odcinka profilu, po którym skład wagonowy dosuwa się do stro-
mego pochylenia nadającego rozpęd staczanemu wagonowi, zaokrągla się małym 
promieniem.

Zastosowanie możliwie małych promieni łuków pionowych ma na celu uzy-
skanie jak najmniejszego zróżnicowania położenia punktów zrywu wagonów 
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ciężko- i lekkobieżnych [4]. Tocząc się po takim torze od wierzchołka w kierunku 
stromego pochylenia, wagon czołowy jest z początku pchany przez tylne wagony 
i nabiera przyspieszenia od punktu zrywu, w którym siła popędowa, równa sile 
działającej wzdłuż stycznej do łuku zaokrąglającego w tym punkcie, zaczyna być 
większa od siły oporu działającej na wagon.

Odległość punktu zrywu od wierzchołka górki rozrządowej można obliczyć 
ze wzoru:

 Lz = R · sinα1,  (2)

gdzie: R — promień zaokrąglający wierzchołek górki rozrządowej [m];
  α1 — kąt nachylenia stycznej w punkcie zrywu [o].

Dla małych kątów np. 4o (tgα = 0,07) [4], można przyjąć:

 sinα1 ≈ tgα1.  (3)

Wówczas wzór (2) przyjmie postać:

 lz = R · tgα1.  (4)

Wprowadzamy oznaczenie:

 i1 = tgα1.  (5)

W punkcie zrywu występuje zależność:

 i1 = w,  (6)

gdzie: w — jednostkowy opór wagonu.

Opór jednostkowy wagonu składa się z jednostkowego oporu tocznego wo 
i jednostkowego oporu od powietrza wp:

 w = wo + wp.  (7)

Natomiast:
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gdzie: c — współczynnik oporu aerodynamicznego wagonu;
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  F — powierzchnia czołowa wagonu [m2];
  Vo — prędkość napychania wagonów na górkę rozrządową [ m/s];
  Vw — prędkość wiatru przeciwnego przyjmowana jako 3 m/s;
  G — ciężar wagonu [kN].

Wzór (2) przyjmuje postać:

 Lz = R · w.  (9)

We wzorach niemieckich obliczeń analitycznych na początku drogi za punktem 
zrywu, tj. na krzywej pionowej przy grzbiecie górki przyjmuje się bardzo małe od-
cinki (rzędu 2 m). Praktyka wskazuje, że w granicach dokładności całego obliczenia 
jest to zbędne [3]. Wystarczy od punktu zrywu przejść wprost do punktu, gdzie 
kończy się krzywa pionowa, tj. zastąpić krzywą pionową linią łamaną o odcinku 
poziomym (wierzchołek górki — punkt zrywu) i pochyłym (punkt zrywu — koniec 
krzywej pionowej), którego teoretycznie pochylenie is trzeba obliczyć. Metodę M 
tych obliczeń zaprezentowano poniżej.

Przyjmując punkt wierzchołka górki jako początek układu współrzędnych x oraz y, 
można napisać dla łuku zaokrąglenia promieniem R grzbietu górki równania koła:

 x2 + (y – R)2 = R2  (10)
lub
 x2 = 2 Ry – y2.  (11)

Ze względu na znikomą wielkość y w stosunku do R można opuścić w równaniu 
(11) człon y2 i wówczas otrzymamy równanie łuku zaokrąglającego wierzchołek 
górki zamiast w postaci równania koła, w postaci paraboli:
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Dla x = lz ≈ 1 m można przyjąć, że y ≈ 0. Długość stycznych T do łuków pio-
nowych można obliczyć ze wzoru:
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gdzie:  α2 — kąt środkowy między promieniami poprowadzonymi do punktów  
 styczności [o];
 i2 — pochylenie rozpędowe górki rozrządowej;

  R — promień łuku pionowego [m].
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Ponieważ kąt pochylenia rozpędowego górki równy kątowi środkowemu α2 
jest mały i nie przekracza 4o, można przyjąć, że rzut drugiej stycznej na oś x jest 
w przybliżeniu równy jej długości.
Przy tym założeniu odległość lp wierzchołka górki od końca krzywej pionowej 
wynosi:

 lp = 2 T = R · iz [m].  (14)

Odległość lzp między punktem zrywu a końcem krzywej pionowej jest więc 
następująca:

 lzp = lp – lz [m].  (15)

Punkt zrywu leży wyżej nad punktem końca krzywej pionowej o wartości h:

 h = T · sinα2 = T · tgα2 = T · i2 [m].  (16)

Po przekształceniu otrzymamy:
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Teraz możemy obliczyć szukane pierwsze teoretyczne pochylenie górki rozrządo-
wej is:
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4. Wnioski

Z przeprowadzonych badań wynika, że wzór na pierwsze teoretyczne pochylenie 
górki rozrządowej is ma postać:
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Widać stąd, że wyznaczone pochylenie is zależy od wartości pochylenia roz-
pędowego górki i2 i od oporu jednostkowego wagonu w.

Opór jednostkowy wagonu zależy od jego konstrukcji, prędkości rozrządzania 
i prędkości wiatru przeciwnego.
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Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r. 
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