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Виконано аналіз досвіду використання пристроїв регулювання швидкості відчепів на сортувальних гір-

ках, які застосовуються на залізницях 
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Необхідність інтеграції залізниць України в 

європейську транспортну систему висуває якіс-

но нові вимоги до рівня послуг з перевезення 

вантажів і пасажирів. У теперішній час залізни-

чний транспорт функціонує в умовах жорсткої 

конкуренції з іншими видами транспорту. Рі-

вень конкурентоспроможності та привабливості 

залізниць на ринку транспортних послуг у зна-

чній мірі залежить від якості роботи залізнич-

них станцій, які є одним з головних елементів 

транспортної інфраструктури країни. 

Мережа залізниць України налічує близько 

22 000 км експлуатаційної довжини, на якій 

розташовано 1 644 станції [1], у тому числі 36 

сортувальних, питома вага яких становить 

2,2 %. Ці станції, враховуючи їх провідну роль 

в організації вагонопотоків, є найбільш техніч-

но розвиненими; всі вони оснащені сортуваль-

ними гірками. Однак, рівень механізації гірок є 

недостатнім: лише близько 50 % з них оснащені 

засобами механізації, 30 % оснащені комплекс-

ними системами механізації з трьома гальмо-

вими позиціями, а 22 % – автоматизовані або з 

елементами автоматизації. 

Для забезпечення сортувального процесу на 

станціях використовують сортувальні пристрої, 

кількість яких на мережі залізниць України [2] 

дорівнює 177, з них сортувальних гірок: меха-

нізованих – 36, немеханізованих – 11, малої по-

тужності – 97; витяжних колій: на ухилі – 22, 

профільованих – 11. 

Сортувальні гірки підвищеної, великої та 

середньої потужності (за виключенням гірки 

станції Кривий Ріг-Сортувальний) оснащені 

механізованими ГП на спускній частині [3]. 

П’ять сортувальних гірок малої потужності об-

ладнані однією немеханізованою гальмовою 

позицією з башмачним регулюванням швидко-

сті скочування відчепів на спускній частині, а 

решта – не мають гальмових позицій на спуск-

ній частині та обладнані немеханізованими па-

рковими гальмовими позиціями. Немеханізова-

ні паркові гальмові позиції також встановлено 

на п’яти сортувальних гірках великої та десяти 

гірках середньої потужності. Обладнання галь-

мових позицій башмакоскидачами здійснюєть-

ся згідно з вимогами [4]. У 70-х роках ХХ сто-

річчя відбувалися випробування башмаконак-

ладачів системи інженера Пачеса [5], які не 

знайшли свого подальшого використання. 

У цілому, сортувальні станції та сортувальні 

гірки забезпечують необхідні обсяги переробки 

вагонів. Однак, аналіз їх оснащеності вказує на 

значне зношення технічних засобів, зокрема 

пристроїв регулювання швидкості скочування 

відчепів. Сьогодні на сортувальних гірках ме-

режі залізниць України [2] в експлуатації зна-

ходяться 1 098 вагонних уповільнювачів сімох 

типів, а саме: КВ-2 – 1 %, КВ-3 – 16 %, РНЗ-2 – 

63 %, Т-50 – 8 %, ВЗПГ – 2 %, НК-114 – 3 %, 

КНП-5 – 7 %. Переважна їх більшість, за виня-

тком ВЗПГ і НК-114, є морально застарілими з 

підвищеним енергоспоживанням і трудомісткі-

стю обслуговування. Сповільнювачі КВ-2 і  

Т-50 зняті з виробництва, запасні частини до 

них не випускають. 

На спускній частині найважливіших сорту-

вальних гірок мережі залізниць Російської Фе-

дерації рекомендовано використовувати [6] ба-

лкові вагонні сповільнювачі типу КЗ-5, на пар-

ковій гальмовій позиції у кривих ділянках – три 

сповільнювачі типу РНЗ-2М, на прямих ділян-
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ках – довгошинні поодинокі сповільнювачі ти-

пу КНЗ-5 з пневматичними камерами, які за-

безпечують більш плавне та надійне гальму-

вання вагонів [7]. Також на сортувальних гір-

ках використовуються вагонні сповільнювачі 

типу КЗ-3, КВ-3, КНП-5 і ВЗПГ. На гірках ма-

лої потужності [8] раціональним є застосування 

енергонезалежних балкових сповільнювачів 

пружинно-гідравлічного типу, таких як ПГЗ. 

Подібні пристрої експлуатуються на сортува-

льних гірках Чехії (станція Прага-Вршовице) та 

Словаччини (станції Кошице та Чієрна-над-

Тісоу). 
Ефективність гальмування відчепів для спо-

вільнювачів РНЗ-2М [9] залежить від розмі-
щення колісних пар у їх шинах і може змінюва-
тися в декілька разів. Враховуючи, що в кожно-
го із трьох сповільнювачів різний технічний 
стан і вони по-різному відрегульовані, то від їх 
однакових за тривалістю впливів на відчеп мо-
жуть бути малопередбачувані наслідки. Сукуп-
на інерційність розгальмовування доходить в 
окремих випадках до 2,5-3,0 с. 

Результати досліджень [10] показали, що 
навіть невеликий дощ знижує гальмову потуж-
ність натискного сповільнювача на 10 %, а за 
вологості 100 % гальмова потужність лещато-
подібних уповільнювачів знижується приблиз-
но на 32,5 %. Влучення в пару тертя вологи 
знижує ефективність гальмування на 15-20 %. 
Тільки на закритих сортувальних гірках можуть 
надійно працювати такі засоби механізації сор-
тувального процесу, як вагоноосаджувачі та 
вагонні сповільнювачі малої потужності. 

Неточним регулюванням керуючих апара-
тур [11] характеризуються 30 % уповільнювачів 
на першій та другій гальмових позиціях і 50 % 
– на парковій. При цьому, річні втрати на всіх 
гірках Російської Федерації становлять 38 млн. 
м3 нормального повітря. 

Крім відомих на українських і російських 
залізницях лещатоподібно-натискних і лещато-
подібно-вагових уповільнювачів застосовують 
сповільнювачі з іншими принципами гальму-
вання. Так [12], на розташованих неподалік від 
житлових зон сортувальних гірках використо-
вують рейки з гумовим покриттям. Гальмові 
засоби на постійних магнітах є найбільш ефек-
тивними у разі високих (понад 20 км/год) шви-
дкостей руху відчепів. В Європі поширені та-
кож гідравлічні спіральні сповільнювачі, під 
час проходу вагона яким гребінь колеса взає-
модіє зі спіральним виступом циліндра. У разі 
необхідності пропуску маневрового локомоти-
ва спеціальний пневматичний пристрій відсуває 
спіральний сповільнювач від рейки. 

Для гальмування в парковій зоні на сорту-

вальних гірках встановлюються точкові вагонні 

сповільнювачі, які забезпечують квазінеперер-

вне регулювання швидкості. Найбільше ви-

знання одержали гідравлічні поршневі сповіль-

нювачі, гальмовий вплив яких виникає у разі 

наїзду гребеня колеса вагона на поршень спові-

льнювача, що закріплений на шийці рейки. То-

чкові вагонні сповільнювачі розповсюджені 

[13-15] на гірках Англії, США, Німеччини, 

Швейцарії, Угорщини, де застосовують два ти-

пи таких пристроїв – газонаповнені Dowty (Ве-

ликобританія) та Tissen (Німеччина) з тарілчас-

тими пружинами. На сортувальних гірках Ки-

таю застосовують газонаповнені сповільнювачі 

T-DW. Як правило, на кожній підгірковій колії 

встановлюється 800-1 200 точкових вагонних 

сповільнювачів. Таким чином, для однієї СГ з 

30 сортувальними коліями необхідно близько 

30 тис. таких сповільнювачів. 
Квазінеперервне регулювання швидкості ві-

дчепів з використанням точкових вагонних 
сповільнювачів поліпшує якість сортувального 
процесу, підвищує схоронність рухомого скла-
ду та вантажів. Однак на практиці [15] їх засто-
сування має певні недоліки: 1) для ефективної 
роботи точкових вагонних сповільнювачів пот-
рібні підгіркові колії з суцільним ухилом не 
менш ніж 1,5 ‰ (для цього потрібно виконати 
великий обсяг робіт з реконструкції профілю 
сортувальних гірок і підгіркових колій зі знач-
ними матеріальними витратами); 2) зниження 
темпу розпуску составів (максимальна робоча 
швидкість не перевищує 5 м/с) і збільшення 
витрат енергії під час виконання маневрових 
операцій (точкові вагонні сповільнювачі утво-
рюють гальмовий ефект у разі перевищення 
граничних швидкостей незалежно від напрямку 
руху – з сортувальної гірки або на гірку); 3) за-
стосування точкових вагонних сповільнювачів 
у більшості випадків потребує докорінної зміни 
технології роботи сортувальної гірки для знач-
ного зменшення обсягів маневрових пересувань 
локомотивів (з вагонами або без них) гірковими 
та парковими коліями; 4) значна вартість точ-
кових вагонних сповільнювачів (300-400 дола-
рів за одиницю); 5) висока надійність роботи 
точкових вагонних сповільнювачів може бути 
забезпечена тільки у разі високої якості їх тех-
нічного обслуговування з використанням варті-
сного спеціалізованого устаткування, яке пос-
тавляється заводами-виготовлювачами, як пра-
вило, за окремим контрактом, високої культури 
праці експлуатаційного персоналу гірок, до-
тримання всіх технологічних приписів виготов-
лювачів (аналіз роботи точкових вагонних спо-
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вільнювачів на станції Ференцварош (Угорщи-
на) показав, що із 60 тис. таких пристроїв, 
встановлених на гірці та підгіркових коліях, 
щодня виходять з ладу та потребують заміни 
близько 200 одиниць; крім того, щотижня не-
обхідно перевіряти працездатність усіх точко-
вих вагонних сповільнювачів з використанням 
спеціального обладнання); 6) у разі неможливо-
сті організації необхідного технічного обслуго-
вування точкові вагонні сповільнювачі швидко 
виходять із ладу, а для відновлення їх працез-
датності необхідно виконувати капітальний ре-
монт в умовах заводів-виготовлювачів, вартість 
якого може становити 50-70 % і більше від пер-
вісної вартості виробу. 

Виконані Російським науково-дослідним ін-
ститутом залізничного транспорту дослідження 
показали, що економічно більш вигідно здійс-
нювати інтервально-прицільне регулювання 
швидкості відчепів за допомогою балкових 
уповільнювачів, незважаючи на те, що це не 
виключає повністю збоїв у роботі гірки, пош-
кодження вагонів і вантажів, які перевозяться. 
Щоб гарантувати схоронність вагонів і ванта-
жів у процесі розпуску составів на сортуваль-
них гірках, запропоновано поглинаючий апарат 
автозчепів підвищеної енергоємності. 

На сортувальних гірках у парковій зоні мо-
жуть встановлюватися гідравлічні прискорюва-
чі [16], які працюють, якщо швидкість відчепа є 
нижчою за встановлену межу, та вагонооса-
джувачі [17], які у разі необхідності доводять 
відчеп до вагонів, що стоять на колії. 

У 60-80-х роках ХХ сторіччя в СРСР 
з’являються розробки прискорювачів-
уповільнювачів [18], прискорювачів [19] та 
осаджувачів вагонів, ефективність використан-
ня на сортувальних коліях яких встановлено у 
роботах [20-23], але з різних причин ці пристрої 
не знайшли використання на мережі залізниць 
України. У наш час відновилася певна зацікав-
леність у створенні таких пристроїв. Так, у ро-
боті [24] наведено конструкцію та принцип дії 
електромеханічного прискорювача-
сповільнювача, ефективність використання 
якого встановлено у роботі [25]. 

Застосування на спускній частині сортува-
льних гірок потужних сповільнювачів [26] має 
ряд недоліків, серед яких – значні витрати еле-
ктроенергії, велика інерційність, неможливість 
встановлення в кривих тощо. Рішенням даної 
проблеми [27] може бути застосування ланцюга 
малопотужних сповільнювачів (РНЗ-2, РНЗ-
2М, ЗВУ), які мають кращі техніко-
експлуатаційні показники у порівнянні з поту-
жними. Реалізація даної ідеї можлива шляхом 
розробки нових гіркових горловин [28]. 

До перспективних [29-31] можна віднести 
електромагнітні вагонні сповільнювачі або еле-
ктромагнітні вагонні сповільнювачі-
прискорювачі. Їх робота може бути порівняно 
легко автоматизована, а регулювання не потре-
бує високої кваліфікації обслуговуючого пер-
соналу. Але електромагнітним вагонним спові-
льнювачам-прискорювачам притаманні інер-
ційність та перекоси колісної пари. Все це при-
зводить до появи похибки під час реалізації 
тягового зусилля. Електромагнітний сповіль-
нювач [32] також має недоліки: утруднення 
отримання збалансованих зусиль, які прикла-
даються до шин гальмових балок; ослаблення 
магнітного поля в зазорі між шинами і, як на-
слідок, сил тертя, які впливають на колесо ва-
гона. 

Виконаний аналіз свідчить про те, що кон-
цепція інтервально-прицільного регулювання 
швидкості відчепів через певні недоліки повні-
стю не виключає збої в роботі сортувальних 
гірок, пошкодження вагонів і вантажів, які пе-
ревозяться. Це пов’язано з інерційністю та не-
стабільністю гальмових характеристик упові-
льнювачів, незадовільним станом поздовжніх 
профілів сортувальних колій, помилками в ро-
боті гіркових операторів і автоматизованих си-
стем керування через неповне врахування фак-
торів, які впливають на процес розпуску соста-
вів. Але незважаючи на відзначені недоліки, 
системи інтервально-прицільного регулювання 
одержали домінуюче поширення на залізницях 
світу. 
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