
Linowe urządzenie przetokowe LTV-NV

DLA OPTYMALIZACJI PRAC PRZETOKOWYCH



strony łączenia go ze składem wyposażony jest 
w standardowe zderzaki wagonowe oraz sprzęg, który 
posiada półautomatyczny system umożliwiający sprzęganie 
wagonu i wózka bez konieczności wchodzenia obsługi 
pomiędzy wagon a wózek przeciągarki. Jeżeli wymagane 
jest zainstalowanie sprzęgu automatycznego wózek może 
zostać dostosowany do jego montażu. Rozruch i hamowanie 
składu są sterowane przez przetwornicę częstotliwości. 
System sterujący może być w dowolny sposób powiązany 
z systemami sterującymi innych urządzeń technologicznych 
(waga kolejowa, taśmociągi załadowcze, itp.) gwarantując 
ich wzajemną bezpieczną współpracę.
 Urządzenie przetokowe LTV NV może być wykonane 
w wersji do pracy w strefach zagrożenia wybuchem 
(Dyrektywa ATEX).

Podstawowe dane techniczne LTV-NV w odnoszeniu do wymagań i warunków:

Maksymalna siła pociągowa*:                                                                            15 - 160 kN                   

Moc silnika elektrycznego*:                                          7,5 kW, 11 kW, 15 kW, 22 kW, 30 kW, 37 kW,  45 kW                         

Maksymalna prędkość jazdy wózka luzem / z obciążeniem*:                     0,5 m/s   / 0,2 m/s                                      

Maksymalna masa przetaczanego składu*:                                                       do 2500 ton

Dopuszczalne pochylenie torowiska:                                                               max.3 ‰

Torowisko:                                                          możliwość przetoku na łukach i dostosowanych przejazdach 

Sterowanie:                                                           ze skrzynki lokalnej, pulpitu, lub zdalnie za pomocą pilota

Linowe urządzenie przetokowe LTV-NV

2                               

* W odnoszeniu do warunków lokalnych i wymagań użytkownika

Opis ogólny i przeznaczenie
 Linowe urządzenie przetokowe LTV-NV przeznaczone 
jest do przetaczania wagonów kolejowych podczas ich 
załadunku lub rozładunku na ślepych torach bocznic 
kolejowych, w rozlewniach produktów ciekłych oraz 
terminalach. Jest ono w stanie w zależności od warunków 
lokalnych przetoczyć i zahamować skład wagonów o łącznej 
masie do 2500 t.
 Linowe urządzenie przetokowe LTV-NV składa się ze 
stacji napędowej, wózka przetokowego poruszającego 
się po istniejącym torze kolejowym i stacji zwrotnej. 
Integralną częścią urządzenia jest również rozdzielnica 
w której zamontowane są podzespoły elektryczne wraz 
z systemem sterowania oraz agregat napinający linę. Ruch 
wózka realizowany jest poprzez linę. Wózek przetokowy od 



Rys. 2)  Schemat usytuowania linowego urządzenia przetokowego LTV-NV: 
wózek przetokowy bez rolek + stacja napędowa prostopadle do torowiska.

Rys. 1)  Schemat usytuowania linowego urządzenia przetokowego LTV-NV: 
wózek przetokowy z rolkami + stacja napędowa za kozłem oporowym.

Rys. 3)  Skrzynka sterownicza 
             ze sterowaniem zdalnym
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Stacja napędowa
 Składa się ze spawanej ramy z prowadnicami, na stałe 
zakotwionej w fundamencie stacji. Po prowadnicach porusza 
się ruchoma rama, na której zamontowany jest układ 
napędowy składający się z 3-fazowego silnika chłodzonego 
powietrzem oraz przekładni planetarnej z osadzonym na 
wałku wyjściowym linowym kołem napędowym.
  Przemieszczanie ramy z układem napędowym a tym 
samych zadanie wymaganego naprężenia liny realizowane 
jest za pomocą siłownika hydraulicznego lub aktuatora 
elektrycznego (siłownika śrubowego).   
 Na fundamencie osadzone są również krążki/rolki 
wprowadzające i wyprowadzające linę w kierunku wózka 
i stacji zwrotnej oraz w przypadku „systemu trzy linowego” 
w fundamencie osadzony jest uchwyt linowy. Konstrukcja 
stacji zabudowana jest osłonami z blachy. 

Poniżej pokazane przykłady usytuowania urządzenia:

1) Stacja napędowa
2) Lina napędowa
3) Rolki naprowadzające
4) Wózek przetokowy
5) Stacja zwrotna
6) Kozioł oporowy

6

3

3



Stacja zwrotna

 Stacja zwrotna składa się z dwóch ram zakotwionych 

w fundamencie stacji, w których osadzone są koło zwrotne 

i koło naprowadzające oraz w przypadku „systemu trzy 

linowego” w fundamencie osadzony jest uchwyt linowy. 

Konstrukcja stacji zabudowana jest osłonami z blachy.

Tor jezdny wózka i lina napędowa

 Wózek przetokowy urządzenia porusza się po torze 

kolejowym. Pozycja parkowania wózka znajduje się 

na końcu toru przy koźle oporowym. 

 Napęd na wózek przetokowy przenoszony jest poprzez 

niesmarowaną linę wykonaną zgodnie z normą PN EN 

12385-4, której średnica dobierana jest w zależności 

od masy składu do przetoczenia. W celu prawidłowego 

prowadzenia liny oraz zapobieganiu jej zużycia (poprzez 

tarcie) na całym odcinku jej biegu umieszczone są rolki 

podpierające.

Sterowanie

 Sterowanie pracą linowego urządzenia przetokowego 

może być realizowane z lokalnej skrzynki sterowniczej 

znajdującej się obok torowiska, w pomieszczeniu obsługi 

lub innym wskazanym przez użytkownika miejscu. 

Urządzeniem można sterować również za pomocą 

radiowego pilota zdalnego sterowania, wówczas obsługa 

może sterować przeciągarką z dowolnego miejsca 

w punkcie załadowczo / rozładowczym. Istnieje możliwość 

sterowania urządzeniem z szafy rozdzielczej (która 

najczęściej znajduje się obok stacji napędowej), ale ten 

sposób sterowania możliwy jest tylko w trakcie prac 

serwisowych.

Sprzęganie wózka przetokowego i wagonu

 Chcąc połączyć wózek z wagonem, dojeżdżamy „do 

oporu” wózkiem do zderzaków wagonu pokonując ich opor, 

następnie obsługa zakłada hak sprzęgu lub sprzęg 

półautomatyczny i następuje ich połączenie. 

Po zakończeniu prac przetokowych, obsługa za pomocą 

półautomatycznego sprzęgu lub w sposób tradycyjny 

rozłącza wózek z wagonem. Zastosowanie półauto-

matycznego sprzęgu eliminuje konieczność wchodzenia 

pracownika pomiędzy wagon a wózek przetokowy 

znacząco podnosząc bezpieczeństwo pracy. 

Przykładowy opis przetoku z wykorzystaniem 

urządzenia LTV-NV

 Lokomotywa wstawia w ustalone miejsce skład 

wagonów i odjeżdża do innych zadań.

 Obsługa po wciśnięciu odpowiedniego przycisku na 

pulpicie sterującym lub pilocie zdalnego sterowania 

podjeżdża wózkiem przetokowym do pierwszego wagonu 

po czym nastąpi ich sprzęgnięcie.

 Urządzenie przetacza pojedynczy wagon lub kilka 

wagonów na wskazane miejsce.

 Po załadowaniu wagonów obsługa w ten sam sposób 

przetacza wagony do miejsca, gdzie odbiera je 

lokomotywa manewrowa.
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