
ISSN 2307–3489 (Print), ІSSN 2307–6666 (Online) 

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського  
національного університету залізничного транспорту, 2016, № 4 (64) 

 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ 

doi 10.15802/stp2016/77881 © О. А. Назаров, 2016 

УДК 656.212.5:629.46 

О. А. НАЗАРОВ1* 
1*Каф. «Станції та вузли», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту  
імені академіка В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, Дніпро, Україна, 49010, тел./факс +38 (067) 636 43 22, 
ел. пошта lyo8771@mail.ru, ORCID 0000-0001-8837-2041 

ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ ВІДЧЕПІВ НА ПОЧАТКУ 
СОРТУВАЛЬНИХ КОЛІЙ, ОСНАЩЕНИХ СИСТЕМОЮ 
РОЗПОДІЛЕНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ 

Мета. Чітка та безперебійна робота сортувальних гірок залежить від якості технічних засобів та техно-
логії регулювання швидкості відчепів. На більшості сортувальних гірок використовується технологія інтер-
вально-прицільного регулювання швидкості відчепів. У статті необхідно проаналізувати способи зниження 
швидкості скочування відчепів до безпечного рівня на початку сортувальних колій, оснащених системою 
розподіленого регулювання швидкості. Методика. Запропоновано три принципово різні способи зниження 
швидкості скочування відчепів на початку сортувальних колій. За допомогою моделювання процесу скочу-
вання відчепів із гірки, оснащеної системою розподіленого регулювання швидкості, проведений аналіз  
способів зниження швидкості скочування відчепів до безпечного рівня на початку сортувальних колій.  
Результати. За результатами аналізу встановлено недоцільність використання протиухилу на спускній час-
тині гірки за останнім розділовим стрілочним переводом. Точкові регулятори швидкості вагонів можна ви-
користовувати для зниження швидкості скочування відчепів на початку сортувальних колій, але це приво-
дить до погіршення умов розділення на останніх розділових стрілочних переводах довгих відчепів із насту-
пними за ними короткими відчепами. Зниження швидкості скочування відчепів на початку сортувальних 
колій можна здійснювати за допомогою балкових вагонних уповільнювачів на стаціонарній парковій галь-
мовій позиції. Алгоритм керування парковою гальмовою позицією доволі простий. Всі відчепи треба випус-
кати з неї із безпечною швидкістю. Якщо точність реалізації заданої швидкості виходу відчепів із паркової 
гальмової позиції невисока, то є можливість ліквідувати погрішність точковими регуляторами швидкості 
вагонів. Наукова новизна. Автором виявлена суперечлива взаємозалежність між показниками якості розді-
лення відчепів на розділових стрілочних переводах спускної частини гірки та якістю заповнення сортуваль-
них колій вагонами в умовах обладнання сортувальної гірки системою розподіленого регулювання швидко-
сті відчепів. Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані в разі оснащення 
сортувальної гірки системою розподіленого регулювання швидкості відчепів. 

Ключові слова: сортувальна гірка; сортувальна колія; ухил колії; відчеп; точкові вагонні уповільнювачі; 
гальмова позиція; система розподіленого регулювання швидкості 

Вступ 

Проблемою регулювання швидкості відче-
пів займаються багато вчених у світі [2, 3, 7−9, 
12]. Актуальним для залізничного транспорту 
України залишається питання впровадження 
інноваційних технологій, які підвищують якість 
і зменшують вплив людського та інших факто-
рів на процес розпуску составів з гірки в ціло-
му, та на процес накопичення вагонів на сорту-
вальних коліях зокрема [1, 11, 13 ]. На сортува-
льних гірках, оснащених системою розподіле-
ного регулювання швидкості, за допомогою 
точкових регуляторів швидкості вагонів забез-
печують або інтервальне і прицільне регулю-
вання швидкості відчепів, або лише прицільне 

регулювання [5]. Використання точкових регу-
ляторів швидкості вагонів у сортувальному па-
рку теоретично дозволяє накопичувати состави 
без вікон і без осаджувань маневровим локомо-
тивом з боку гірки, а також забезпечує підхід 
відчепів до вагонів, які накопичуються на сор-
тувальній колії, з безпечною швидкістю [4, 13]. 
Є досвід використання точкових регуляторів 
швидкості вагонів і на спускній частині гірки 
[10]. Точкові регулятори швидкості вагонів на 
спускній частині гірки налаштовують на утри-
мання максимально можливого рівня швидко-
сті всіх відчепів в межах стрілочної зони. У за-
лежності від конструкції сортувальної гірки та 
точкових регуляторів швидкості вагонів цей 
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рівень коливається в межах 3−5 м/с. На сорту-
вальних коліях точкові регулятори швидкості 
вагонів налаштовують на швидкість спрацьову-
вання від 1 до 1,4 м/с. 

Мета 

Метою дослідження є аналіз та оцінка впли-
ву способів зниження швидкості скочування 
відчепів до безпечного рівня на початку сорту-
вальних колій на показники якості розділення 
відчепів на розділових стрілочних переводах 
спускної частини гірки та якості заповнення 
сортувальних колій вагонами в умовах облад-
нання сортувальної гірки системою розподіле-
ного регулювання швидкості відчепів. 

Методика 

Технологію забезпечення якісного запов-
нення вагонами сортувальної колії з викорис-
танням точкових регуляторів швидкості вагонів 
можна розділити на два етапи, пов'язані  
з розв’язанням таких задач: 

1) знизити швидкість скочування відчепів до 
безпечного рівня швидкості підходу відчепів до 
вагонів на сортувальній колії; 

2) підтримувати цей рівень швидкості протя-
гом усього шляху скочування відчепа до точки 
прицілювання. 

Другу задачу розв’язують за допомогою си-
стеми розподіленого регулювання швидкості 
відчепів. Система являє собою низку точкових 
регуляторів швидкості вагонів, розташованих 
на сортувальній колії після паркової гальмової 
позиції. Щільність розташування точкових ре-
гуляторів швидкості вагонів на сортувальній 
колії та ухил сортувальної колії визначаються 
шляхом пошуку раціонального співвідношення 
між цими величинами [6]. 

Як точкові регулятори швидкості вагонів 
використовують або точкові вагонні уповіль-
нювачі, або точкові вагонні прискорювачі-
уповільнювачі. Але точкові прискорювачі-
уповільнювачі не працюють автономно, вони 
потребують живлення від зовнішнього джерела 
енергії, тому більш поширене використання 
точкових вагонних уповільнювачів.  

Що стосується першої задачі, то її можна 
розв’язувати різними способами: 

1) за допомогою влаштування на початку 
сортувальних колій паркової гальмової позиції, 

обладнаної балковими вагонними уповільню-
вачами; 

2) за допомогою точкових вагонних упові-
льнювачів, які налаштовані на контрольну 
швидкість спрацьовування, що поступово падає 
до рівня безпечної, починаючи від граничного 
стовпчика за останнім розділовим стрілочним 
переводом до початку зони накопичення ваго-
нів; 

3) за допомогою протиухилу на початку сор-
тувальних колій (природної гальмової позиції). 

Аналіз доцільності використання кожного  
з трьох способів зниження швидкості вагонів 
на сортувальних коліях до безпечного рівня 
дозволяє виявити переваги й недоліки кожного  
з них порівняно з традиційною технологією  
з використанням стаціонарної паркової гальмо-
вої позиції, обладнаної балковими вагонними 
уповільнювачами. 

Порівняно з сортувальними гірками,  
не оснащеними системою розподіленого регу-
лювання швидкості, алгоритм керування пар-
ковою гальмовою позицією значно спрощуєть-
ся, тому що всі відчепи можна випускати з га-
льмової позиції з однаковою швидкістю. Якщо 
точність реалізації заданої швидкості виходу 
відчепів із паркової гальмової позиції невисока, 
є можливість ліквідувати погрішність точкови-
ми регуляторами швидкості вагонів, розташо-
ваними на сортувальній колії. 

Дослідження виконано за допомогою моде-
лювання процесу скочування відчепів з гірки, 
оснащеної системою розподіленого регулюван-
ня швидкості. 

Результати 

У результаті дослідження другого способу 
зниження швидкості відчепів з використанням 
точкових вагонних уповільнювачів виявлене 
збільшення ризику нерозділення відчепів на 
останніх розділових стрілочних переводах спу-
скної частини гірки під час послідовного ско-
чування довгого легкого відчепа й наступного 
за ним короткого відчепа. 

На рис. 1 зображено, як змінюється з часом 
положення відчепів, що скочуються з гірки  
в послідовності: одновагонний (короткий) від-
чеп – восьмивагонний (довгий) відчеп – одно-
вагонний відчеп. Причому положення відчепів 
позначено координатами першого й останнього 
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автозчепних пристроїв відповідних відчепів. 
На фрагменті а рис. 1 зображено графіки 

скочування з гірки послідовності відчепів: ко-
роткий – довгий – короткий. Одновагонний від-
чеп, який скочується після восьмивагонного, 

наздоганяє його на останньому розділовому 
стрілочному переводі. Відбувається нерозді-
лення відчепів. У результаті одновагонний від-
чеп прямує на чужу колію. 

 
Рис. 1. Графіки залежності тривалості скочування з гірки відчепів від їхнього положення в послідовності: 
а − одновагонний – восьмивагонний – одновагонний; б − те саме, але восьмивагонний відчеп розділений навпіл 

Fig. 1. Dependency graph of rolling down duration of cuts from humps from their position in the sequence: 
a − single-car – octagon-car – single-car, b − it is the same, but octagoh-car is bisected 
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Таке відбувається тому, що, коли перші осі 
довгого відчепа вже гальмуються точковими 
вагонними уповільнювачами, налаштованими 
на меншу швидкість спрацьовування, останні 
осі ще перебувають у стрілочній зоні. Це при-
зводить до того, що наступний короткий від-
чеп, осі якого гальмуються точковими вагон-
ними уповільнювачами, налаштованими на бі-
льшу контрольну швидкість спрацьовування, 
може наздогнати попередній довгий відчеп. 

Швидкість довгого відчепа падає через га-
льмування його перших осей точковими вагон-
ними уповільнювачами, налаштованими на ме-
ншу контрольну швидкість спрацьовування, 
ніж ті, які розташовані в стрілочній зоні спуск-
ної частини гірки. 

Цю проблему можна вирішити технічно або 
технологічно. 

Як технічне рішення пропонується відсуну-
ти далі від стрілочної зони початок зони уста-
новлення точкових вагонних уповільнювачів з 
меншою контрольною швидкістю спрацьову-
вання, ніж на спускній частині гірки. Але це 
може призвести до того, що ми не встигнемо 
знизити швидкість розрахункового відчепа  
з хорошими ходовими властивостями до безпе-
чного рівня у випадку, коли сортувальна колія 
майже повністю заповнена вагонами й коорди-
ната точки прицілювання розташована на поча-
тку сортувальної колії. У такому разі збільшу-
ється ризик пошкодження вагонів і вантажів 
через перевищення безпечної швидкості підхо-
ду відчепів до вагонів на сортувальній колії. 

Як технологічне рішення пропонується до-
датково розчіплювати довгі відчепи на більш 
короткі складачем на гірці. На фрагменті б 
 рис. 1 зображені графіки скочування з гірки 
восьмивагонного відчепа, розділеного на два 
чотиривагонні відчепи. Таким чином вирішу-
ють проблему нерозділення відчепів, але це 
призводить до небажаного додаткового наван-
таження на складача на сортувальній гірці.  

Третій спосіб зниження швидкості відчепів 
на початку колій накопичення запропонований 
як альтернативний для зменшення кількості 
точкових регуляторів швидкості вагонів на сор-
тувальних коліях. 

Для зниження швидкості скочування відче-
пів до безпечного рівня на спускній частині 
гірки за останнім розділовим стрілочним пере-

водом може бути запроектований протиухил, 
крутість якого має обмеження по максимально 
можливій різниці ухилів суміжних ділянок 
профілю 25 ‰. Довжина протиухилу розрахо-
вується таким чином, щоб за несприятливих 
умов наприкінці протиухилу швидкість розра-
хункового відчепа з поганими ходовими влас-
тивостями була на рівні 1,4 м/с. 

Дослідження показало, що недоліки цього 
способу такі ж, як і у випадку використання 
точкових вагонних уповільнювачів для зни-
ження швидкості відчепів на сортувальних ко-
ліях до безпечного рівня. До того ж є ще й ри-
зик зупинки розпуску состава через неподолан-
ня протиухилу відчепом з поганими ходовими 
властивостями. Таке може трапитися у випадку 
зниження швидкості насуву состава на гірку 
або через перегальмування відчепів із поганими 
ходовими властивостями на гальмових позиці-
ях спускної частини гірки в разі оснащення 
лише сортувальних колій системою розподіле-
ного регулювання швидкості відчепів. 

Наукова новизна та практична  
значимість 

Запропоновано три альтернативні способи 
зниження швидкості відчепів до безпечного 
рівня на початку сортувальних колій, проаналі-
зовано вплив кожного способу на показники 
якості розділення відчепів на спускній частині 
гірки та показники якості заповнення сортува-
льних колій вагонами в умовах обладнання со-
ртувальної гірки системою розподіленого регу-
лювання швидкості відчепів. 

Висновки 

1. Виконаний аналіз способів зниження 
швидкості скочування відчепів до безпечного 
рівня на початку сортувальних колій доводить 
недоцільність використання протиухилу на 
спускній частині гірки за останнім розділовим 
стрілочним переводом. Точкові регулятори 
швидкості вагонів можна використовувати для 
зниження швидкості скочування відчепів на 
початку сортувальних колій, але це призводить 
до погіршення умов розділення на останніх ро-
зділових стрілочних переводах довгих відчепів 
із наступними за ними короткими відчепами. 
Для усунення цієї проблеми рекомендується 
додатково розчіпляти довгі відчепи, особливо  
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у випадках, коли за ними прямують короткі від-
чепи, з розділенням на останніх розділових 
стрілочних переводах. 

2. Недоцільно відсовувати зону розташуван-
ня точкових вагонних уповільнювачів для зни-
ження швидкості відчепів до безпечного рівня 
у бік зони накопичення вагонів на сортуваль-
них коліях, тому що тоді збільшується ризик  
не встигнути загальмувати важкі відчепи з гар-
ними ходовими властивостями до безпечної 
швидкості підходу до вагонів на сортувальній 
колії. Питання, де починати зону розташування 
точкових вагонних уповільнювачів для зни-
ження рівня швидкості відчепів, потребує дода-
ткових досліджень. 

3. Зниження швидкості скочування відчепів 
на початку сортувальних колій можна здійсню-
вати за допомогою балкових вагонних уповіль-
нювачів на стаціонарній парковій гальмовій 
позиції. Алгоритм керування парковою гальмо-
вою позицією доволі простий. Всі відчепи тре-
ба випускати з неї з безпечною швидкістю. Як-
що точність реалізації заданої швидкості вихо-
ду відчепів із паркової гальмової позиції не ви-
сока, то є можливість ліквідувати погрішність 
точковими регуляторами швидкості вагонів. 
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СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ ОТЦЕПОВ В НАЧАЛЕ СОРТИРОВОЧНЫХ 
ПУТЕЙ, ОСНАЩЕННЫХ СИСТЕМОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ  

Цель. Четкая и бесперебойная работа сортировочных горок зависит от качества технических средств  
и технологии регулирования скорости отцепов. На большинстве сортировочных горок используется техно-
логия интервально-прицельного регулирования скорости отцепов. В статье необходимо проанализировать 
способы снижения скорости скатывания отцепов до безопасного уровня в начале сортировочных путей, ос-
нащенных системой распределенного регулирования скорости. Методика. Предложены три принципиально 
разных способов снижения скорости скатывания отцепов в начале сортировочных путей. С помощью моде-
лирования процесса скатывания отцепов с горки, оснащенной системой распределенного регулирования 
скорости, проведен анализ способов снижения скорости скатывания отцепов до безопасного уровня в начале 
сортировочных путей. Результаты. По результатам анализа установлена нецелесообразность использования 
противоуклона на спускной части горки за последним разделительным стрелочным переводом. Точечные 
регуляторы скорости вагонов можно использовать для снижения скорости скатывания отцепов в начале сор-
тировочных путей, но это приводит к ухудшению условий разделения на последних разделительных стре-
лочных переводах длинных отцепов со следующими за ними короткими отцепами. Снижение скорости ска-
тывания отцепов в начале сортировочных путей можно осуществлять с помощью балочных вагонных за-
медлителей на стационарной парковой тормозной позиции. Алгоритм управления парковой тормозной по-
зицией довольно прост. Все отцепы надо выпускать из нее с безопасной скоростью. Если точность 
реализации заданной скорости выхода отцепов с парковой тормозной позиции невысокая, то  
есть возможность ликвидировать погрешность точечными регуляторами скорости вагонов.  
Научная новизна. Автором выявлена противоречивая взаимозависимость между показателями качества 
разделения отцепов на разделительных стрелочных переводах спускной части горки и качеством заполнения 
сортировочных путей вагонами в условиях оборудования сортировочной горки системой распределенного 
регулирования скорости отцепов. Практическая значимость. Результаты исследования могут быть исполь-
зованы в случае оснащения сортировочной горки системой распределенного регулирования скорости отце-
пов. 

Ключевые слова: сортировочная горка; сортировочный путь; уклон пути; отцеп; точечные вагонные за-
медлители; тормозная позиция; система распределенного регулирования скорости 
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REDUCTION IN CUTS SPEED AT THE BEGINNING  
OF A SORTING SIDINGS, EQUIPPED  
WITH QUASI-CONTINUOUS SPEED CONTROL SYSTEM 

Purpose. Clear and uninterrupted operation of humps depends on the quality of technical equipment and control 
technology of cuts speed. Technology of interval and purposive regulation of cuts speed is used at most humps. The 
article discusses ways to reduce the cuts rolling speed to a safe level at the beginning of the sorting sidings equipped 
with quasi-continuous speed control system. Methodology. It proposed three fundamentally different ways to re-
duce the cuts rolling speed at the beginning of the sorting sidings. The analysis of the ways to reduce cuts rolling 
speed to a safe level at the beginning of the sorting sidings was conducted using simulation the process of cuts roll-
ing from humps equipped with quasi-continuous speed control. Findings. As a result of analysis, the inappropriate-
ness of opposite elevation using on the roll-out part of the hump after the last separation switch point was estab-
lished. Point regulators of cars speed can be used to reduce the cuts rolling speed at the beginning of the sorting sid-
ings, but this leads to a division conditions deterioration on the last separating switch points of long cuts with the 
following after them short cuts. Reducing the cuts rolling speed at the beginning of the sorting sidings can be carried 
out using the beam retarders on the stationary park retarder position. Control algorithm of park retarder position is 
quite simple. All cuts should be released from it with a safe speed. If the implementation accuracy of the given 
speed when release of cuts from the park retarder position is low, it is possible to eliminate the error with point regu-
lators of cars speed. Originality. The author has detected a contradictory relationship between the quality indicators 
of cuts division on the separation switch points of hump lowering section and loading quality of sorting  
sidings with cars in conditions of equipping the humps by quasi-continuous speed control system of cuts speed. 
Practical value. Results of the study can be used in case of equipping the hump with quasi-continuous speed control 
system of cuts speed.  

Keywords: hump; sorting siding; slope of siding; cut; point car retarders; retarder position; quasi-continuous 
speed control system 
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