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Linowe urządzenie przetokowe LTV-PV
Opis ogólny i przeznaczenie
Linowe urządzenie przetokowe LTV-PV (przeciągarka
wagonów) przeznaczone jest do przetaczania pojedynczych
wagonów kolejowych jak i całego składu (bez udziału
lokomotywy), podczas prac przetokowych przy załadunku
lub rozładunku na bocznicach kolejowych, terminalach
przeładunkowych, przed wywrotnicami wagonowymi oraz
w innych punktach gdzie konieczne jest przemieszczanie
wagonów. Jest ono w stanie w zależności od warunków
lokalnych przetoczyć i zahamować skład wagonów o łącznej
masie do 2000 t.
Linowe urządzenie przetokowe składa się ze stacji
napędowej, wózka przetokowego poruszającego się po
własnym torze usytuowanym pomiędzy torami normalnymi,
stacji zwrotnej i szafy sterowniczej. Ruch wózka
realizowany jest poprzez linę, pełniącą dwie funkcje:

przemieszcza wózek oraz uruchamia mechanizm wysuwu
ramion.
Po podjechaniu wózka przetokowego pod odpowiednią
oś wagonu, układ napinający napina linę, wysuwają się
ramiona na końcu których znajdują się rolki / krążki
bezpośrednio stykające się z obrzeżami kół i następuje
uchwycenie wagonu. Tak uchwycony wagon może być
przetaczany w obu kierunkach. Przetaczanie i hamowanie
wagonu / składu realizowane jest przez zaprogramowany
system sterowniczy i przetwornice częstotliwości. System
sterujący może być w dowolny sposób powiązany
z systemami sterującymi innych urządzeń technologicznych
gwarantując ich wzajemną bezpieczną współpracę.
Linowe urządzenie przetokowe może być wykonane
w wersji do pracy w strefach zagrożenia wybuchem
(Dyrektywa ATEX).

Podstawowe dane techniczne LTV-PV w odnoszeniu do wymagań i warunków:
Maksymalna siła pociągowa*:

40 - 120 kN

Moc silnika elektrycznego*:

7.5 kW, 11 kW, 15 kW, 22 kW, 30kW

Maksymalna prędkość jazdy wózka luzem / z obciążeniem*:
Maksymalna masa przetaczanego składu*:

do 2000 ton
do 3 ‰

Dopuszczalne pochylenie torowiska*:
Torowisko:
Sterowanie:

możliwość przetoku na łukach i dostosowanych przejazdach
ze skrzynki lokalnej, pulpitu, lub zdalnie za pomocą pilota

* W odnoszeniu do warunków lokalnych i wymagań użytkownika
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0,5 m/s / 0,2 m/s

Stacja napędowa
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 3fazowego silnika chłodzonego powietrzem oraz przekładni
planetarnej z osadzonym na wałku wyjściowym, linowym
kołem napędowym. Przemieszczanie ramy z układem
napędowym a tym samym 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 pokazano kilka przykładów układu LTV-PV:
Rys. 1) Schemat układu linowego urządzenia przetokowego LTV-PV:
wózek przetokowy z kołami linowymi + stacja napędowa w torowisku.
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Rys. 2) Schemat układu linowego urządzenia przetokowego LTV-PV:
wózek przetokowy bez kół linowych + stacja napędowa prostopadle obok torowiska .
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Rys. 3) Schemat układu linowego urządzenia przetokowego LTV-PV:
wózek przetokowy bez kół linowych + stacja napędowa równolegle z torowiskiem.
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1) Stacja napędowa
2) Szafa rozdzielcza
3) Lina napędowa
4) Rolki naprowadzające
5) Wewnętrzny tor jezdny
6) Wózek przetokowy
7) Stacja zwrotna
8) Strefa parkowania wózka
9) Lokalna skrzynka sterownicza
10) Obsługa ze sterowaniem zdalnym
11) Sygnalizacja świetlna i dzwiękowa
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Stacja zwrotna
Stacja zwrotna składa się 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 porusza się po własnym torze
wewnętrznym. Szyny toru jezdnego wózka mocowane są
do drewnianych podkładów torowiska kolejowego lub
w przypadku podkładów betonowych do tzw. fałszywych
podkładów. Odcinek toru kolejowego, w którym
zabudowany jest tor jezdny wózka, dzieli się na dwie strefy:
strefę roboczą i strefę postojową / strefę parkowania. Strefa
robocza to obszar gdzie za pomocą wózka wykonywane są
prace przetokowe. Strefa parkowania to odcinek gdzie tor
wózka jest obniżony, dzięki czemu po wjechaniu do niej
wózka, lokomotywa może swobodnie nad nim przejeżdżać
(jest zachowana skrajnia).
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. 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.
Uchwycenie zestawu kołowego wagonu
Uchwycenie kół wagonu realizowane jest za pomocą
wysuwanych ramion wyposażonych w rolki. Wciśnięcie
przez obsługę odpowiedniego przycisku na pulpicie
sterującym lub na pilocie zdalnego sterowania spowoduje
zmianę naprężenia liny, a to z kolei spowoduje zadziałanie
odpowiednio zaprojektowanego układu ramion, dźwigni
oraz sprężyn i nastąpi wysunięcie ramion. Wówczas wózek
znajduje się w pozycji gotowości do pracy i po najechaniu
ramion wózka pod zestaw kołowy wagonu można przetaczać wagon / skład.
Przykładowy opis przetoku
Lokomotywa wstawia w ustalone miejsce skład
wagonów i odjeżdża do innych zadań.
Obsługa po wciśnięciu odpowiedniego przycisku na
pulpicie / pilocie zdalnego sterowania podjeżdża wózkiem
przetokowym pod wybrany wagon, wysuwa ramiona
z rolkami i chwyta zestaw kołowy wagonu za obrzeża.
Wózek może wykonywać manewry w obu kierunkach
z całym składem lub z pojedynczymi wagonami.
Po wykonaniu zadań przez linowe urządzenie
przetokowe, lokomotywa odbiera skład do dalszego
transportu.
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