Механіко-технологічні системи та комплекси

ISSN 2411-2798 (print)

Відомості про авторів / Сведения об авторах / About the Authors
Григорецький Володимир Олексійович – кандидат технічних наук, Харківський університет повітряних
сил ім. І. Кожедуба; кафедра повітряної навігації та бойового управління авіацією льотного факультету; вул.
Сумська 77/79, м. Харків, Україна, 61023; тел.: 050-323-30-21; e-mail: HUPS1954@ukr.net.
Григорецкий Владимир Алексеевич – кандидат технических наук, Харьковский университет воздушных
сил им. И. Кожедуба; кафедра воздушной навигации и боевого управления авиацией летного факультета; ул.
Сумская 77/79, м. Харьков, Украина, 61023; тел .: 050-323-30-21; e-mail: HUPS1954@ukr.net.
Hryhorskyy Vladimir – Ph.D., University of Kharkiv Air Force University. I. Kozhedub; Department of air
navigation and command and control aircraft flight faculty; st. Sums 77/79, Kharkiv, Ukraine, 61023
УДК 656.212.5
Т. Ю. КАЛАШНІКОВА, А. Й. КОСТЯК
УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ СОРТУВАЛЬНОЇ ГІРКИ ЯК ЛАНЦЮГА ПЕРЕВІЗНОГО
ПРОЦЕСУ
Проаналізовано основні проблеми у роботі сортувальної гірки. Для скорочення тривалості затримок при виконанні операцій гіркового циклу запропоновано: збільшення швидкості заїзду та насуву гіркового локомотива; скорочення часу розпуску за рахунок спорудження спеціальної колії для вагонів, які не підлягають розпуску з гірки звичайним способом; скорочення тривалості осаджування составів на коліях сортувального парку за рахунок збільшення частки підтягувань вагонів з боку хвостової горловини сортувального парку; проведення додаткових занять з операторами гальмових позицій; збільшення кількості робітників.
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Вступ. Залізничний транспорт у загальній транспортній системі займає головне місце: працює безперервно протягом року і доби, здійснює масове перевезення різних вантажів всіх галузей народного господарства [1]. Провідна роль в успішному вирішенні завдання повного і своєчасного задоволення потреб
промисловості і населення в перевезеннях на залізничному транспорті належить станціям, у тому числі і
сортувальним [2, 3].
Враховуючи екологічну обстановку, що склалася, а також наслідки крупних аварій і катастроф на залізничному транспорті, можна сказати, що основною
умовою при організації будь-якого технологічного
процесу є забезпечення вимог безпеки. Зазначимо, що
міра безпеки транспортних процесів напряму залежить від кваліфікації працівників і, в першу чергу,
оперативного персоналу.
Постановка проблеми у загальному вигляді.
Найважливішими показниками якості перевезення, з
точки зору вантажовідправників, є вартість та швидкість доставки. Робота сортувальної станції у взаємодії з прилеглими дільницями безумовно впливає на
обидві ці величини [46]. Таким чином, увага приділяється сортувальній гірці, як складовій перевізного
процесу, з метою зменшення експлуатаційних витрат
та простою вагонів. При цьому дуже важливим є
впровадження нових логістичних підходів [7].
Найбільш актуальними проблемами на сортувальних станціях є підвищені енерговитрати на регулювання швидкості скочування відчепів на гальмових
позиціях сортувальних гірок, «вікна» на коліях сортувального парку, пошкодження та бій вагонів, неправильний вибір принципів гальмування на сортувальних гірках, відсутність пристроїв для вимірювання
швидкості розпуску составів, швидке зношування вагонних уповільнювачів [8].
На підставі статистичних спостережень проведено аналіз простою вагонів по станції Основа на протязі п’яти років
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Динаміку простою транзитних вагонів з переробкою представлено на рис. 1, простою вагонів без переробки- на рис. 2.
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Рис. 1– Простій транзитних вагонів з переробкою

Рис. 2 – Простій вагонів без переробки
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При порівнянні простоїв вагонів [9], можна побачити, що з кожним роком вони збільшуються. Це
зумовлено зменшенням кількості кваліфікованих робітників та зношенням технічних засобів на станції.
Мета і задачі дослідження. Метою статті є розроблення способів вирішення проблем та заходів, які
зменшать тривалість гіркового циклу. Таким чином,
це забезпечить скорочення простою вагонів на сортувальній станції, що у свою чергу дозволить зменшити
експлуатаційні витрати та збільшити конкурентоспроможність залізничного транспорту в порівнянні з
іншими видами транспорту.
Виклад основного матеріалу - розробка заходів підвищення продуктивності роботи сортувальної гірки. Для підвищення продуктивності роботи
гірки в першу чергу детального дослідження вимагає
кожен складовий елемент гіркового циклу. Так, при
виконанні операції заїзду гіркового локомотива під
состав виникає ряд затримок через ворожість маршрутів у передгірковій та вхідній горловині парку
приймання, в результаті середнє значення тривалості
цієї операції відрізняється від нормативного [10], яке
розраховане і закладене в технологічний процес роботи станції, збільшуючись до максимального. Повністю ліквідувати затримки неможливо через конструктивні особливості горловин та випадкові збіги ворожих маршрутів, необхідно встановлювати і розробляти заходи щодо їх скорочення.
З метою дослідження тривалості виконання основних операцій гіркового циклу були проведені певні спостереження по станції Основа і встановлено, що
відхилення від нормативного значення для заїзду
складає 25 %, для операції насуву состава на гірку –
50 %, для операції розпуску– 55 % і для операції осаджування – 75 % (рис. 3) [11].
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Рис. 3 – Основні показники відхилень на сортувальній гірці

При аналізі даних відхилень з’ясувалося, що затримки заїзду від гірки до передгіркової горловини
повністю залежать від тривалості ворожих маршрутів,
а далі, перед вхідною горловиною, у багатьох випадках локомотив очікує звільнення маршруту через суб'єктивні затримки оперативного персоналу (як правило, попереднє відкриття вхідного світлофора для
приймання поїзда з переробкою вимагає додаткового
очікування) [12]. Деякі автори пропонують врахову44
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вати ці затримки до технологічної норми, але це неправильно, тому що після закінчення заїзду у більшості випадків локомотив очікує початку насуву і тоді
затримки при заїзді частково або повністю погашаються цими очікуваннями, які виникають через неготовність состава для насуву на гірку (несвоєчасне закінчення технічного та комерційного огляду, ворожість маршрутів у передгірковій горловині, зміна черги насуву з іншої колії оперативним персоналом через
відсутність необхідних заключних груп вагонів у даному составі, поточне утримання пристроїв колії і
СЦБ та ін.) [13]. Значні відхилення виявляються при
розпуску состава. В першу чергу зупинки виникають
через появу вагонів, які не підлягають розпуску з гірки, а вимагають додаткових пересувань маневровим
локомотивом або розпуску із зменшеною швидкістю і
додатковим контролем їх проходження на вільні колії
сортувального парку [9, 10]. Число таких відчепів у
составі складає від 3 до 8, тобто від 10% до 40 % сумарного числа відчепів. У реальності осаджування і
«знімання» практично не здійснюється. В результаті
різко зменшується середня швидкість розпуску составів та збільшується тривалість розпуску. Крім цього,
20 % зупинок при розпуску виникає через несправність системи автозчеплень з додатковим втручанням
складача поїздів на гірці. Додатково виникають зупинки розпуску через недостатній досвід операторів гальмових позицій, які нераціонально здійснюють режими гальмування, і в результаті не витримуються
необхідні інтервали між суміжними відчепами для
переведення розділових стрілок на спускній частині
гірки [11]. Особливо значні затримки виникають при
осаджуванні вагонів після розпуску декількох составів. Ця операція, як правило, виконується на кількох
суміжних коліях з додатковими зворотними переміщеннями, які не завжди можливо суміщати з розпуском наступного состава. Окремі чергові по гірці дають команду направляти відчепи, маршрути яких ворожі переїздам з колії на колію при осаджуванні, на
неспеціалізовані вільні колії, зменшуючи тривалість
очікування. Але такі дії надалі викликають повторне
сортування цих відчепів на колії своїх призначень,
збільшуючи в цілому середній цикл роботи гірки.
Для скорочення тривалості затримок при виконанні основних операцій гіркового циклу пропонуються наступні заходи:
- збільшення швидкості заїзду гіркового локомотива під состав. Так, від вершини гірки до передгіркової горловини замість 18 км/год (за результатами спостережень) хоча б до 28 км/год; по вільній колії парку
приймання – до 42 км/год; по вхідній горловині замість 7 км/год – 17 км/год;
- середню швидкість насуву збільшити з 8 км/год
приблизно у 1,5 разу (попередньо прийнявши необхідні заходи щодо безпеки пішохідного руху поблизу
Південної сортувальної гірки);
- скоротити час розпуску вагонів за рахунок
спорудження спеціальної колії для вагонів, які не підлягають розпуску з гірки звичайним способом;
- скоротити тривалість осаджування составів на
коліях сортувального парку за рахунок збільшення
частки підтягувань вагонів з боку хвостової горловини сортувального парку;
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- проводити додаткові заняття з операторами гальмових позицій для набуття практичних навичок оптимального гальмування відчепів;
-збільшити кількість персоналу для роботи на
сортувальній гірці (складачів поїздів, операторів).
Висновки. Стабільність та ефективність функціонування сортувальної станції обумовлена надійною
роботою гіркових пристроїв, яка ґрунтується на професіоналізмі обслуговуючого персоналу та справному
стані технічного обладнання. Такі заходи у поєднанні
із автоматизацією процесу і застосуванням технології
на основі використання ПЕОМ та мікропроцесорної
техніки дозволять підвищити ефективність роботи сортувальних гірок, збільшити їх переробну спроможність і оптимізувати в цілому технологічний процес
роботи станції, а також підвищити безпеку функціонування.
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