
6. CHARAKTERYSTYKA SLIPU

Wciag /slip/ zainstalowany w Porcie Czerniakowskim w Warszawie jest wciągiem towarowym
typu poprzecznego. Pochylnia będzie służyła do wodowania oraz ladowania barek oraz ich remontu.
Projektowana pochylnia składa się z 6 szyn jezdnych tworzących 3 tory. Po torach będą poruszać się
stalowe wózki napędzane przez wyciągarki za pomocą lin stalowych. Konstrukcję belek szyn jezdnych
zaprojektowano jako konstrukcję żelbetową, zagłębioną w gruncie z zamocowaną u góry za pomocą
śrub stalowy — szyn jezdne. Głównym założeniem projektujest wykonanie rozwiązania umożliwiającego
wykorzystanie pochylni na potrzeby remontu jednostek pływających o maksymalnych wymiarach
w planie 30 x 6 m oraz masie maksymalnej 30 t. Projekt zakłada, że jednocześnie może być
remontowana jedna barka 0 ww. gabarytach bądź jednocześnie maksymalnie trzy odpowiednio
mniejszejednostki.

Urządzenia wyposażenia pochylni:
Wyposażenie pochylni poprzecznej w Porcie Czerniakowskim obejmuje następujące urządzenia:
~ wózki szynowe o nośności 10 T — 3 szt.
- wciągarki z napędem elektrycznym o uciągu 4 T - 3 szt.
- żuraw slupowy obrotowy o udźwigu 12,5 T 2 trawersą o udźwigu 10 T. A 1 kpl.

7. DANE TECHNICZNE:

~ Wózki szynowe pochylniowe
. Długość pokładu wózka — 6,0 m
. Szerokość całkowita - 6,0 m
. Rozstaw torówjezdnych — 5,0 m
. Typ szyny torowej - Ri59
. Nachylenie torów pochylni — 1:9
. Rozstaw osi kółjezdnych — 3,0 m
. Średnica toczna kółjezdnych — 300 mm
. Ilość kółjezdnych - 4

9. Napęd wózków - linowy przy pomocy wciągarek o uciągu 4 T

z napędem elektrycznym 3x400V, 50 Hz.
10. Prędkość ruchu wózków ~ 8 m/min
11. Maksymalna nośność wózka — 10 T
12. Masa własna wózka — 4,8 t
13. Dopuszczalny zakres temperatur użytkowania wózków - 0"C do +40”C
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~ Wciągarki wózków pochylniowych
1. Uciąg - 4,0 T

2. Prędkość uciągu - 8 m/min
3. Średnica liny - 14 mm
4. Długość liny na bębnie ~ 90 m
5. Długość liny całkowita ~ 93 rn
6. Moc silnika elektrycznego - 7,5 kW
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7. Napięcie zasilania — 400 V

8. Napięcie sterownia - 48 V

9. Sterowanie wciągarkami - każdą wciągarką oddzielnie lub trzema wciągarkami
jednocześnie
10. Grupa natężenia pracy FEM - 1 Am (A4)
11. Masa wciągarki - 0,425 t

' Tory wciągu towarowego:
DŁUGOŚC TORU: 1,2,3 — PO 80,5 m
SZEROKOŚC TORU: 5 m KAŻDEGO

KĄT NACHYLENIA TORU: 1:9
RODZAJ szva: 59R1, GAT. STALI: R200
STAL ZBROJENIOWA TOROWISKzKLASA A-IIIN,
KLASA BETONU TOROWISKA: c30/37
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8. OPIS TECHNICZNY SLIPU:

Wyposażenie pochylni poprzecznej w Porcie Czerniakowskim składa się zjednego zespołu
wciągowego sterowanego z jednego stanowiska roboczego, z możliwością sterowania jednego wózka
bądź trzema na raz.
W skład zespołu wciągu towarowego wchodzi:
- 3 )( tor dwu szynowy pochyły,
— zespół wózków dla toru numer 1,2,3,
-wciągarka linowa stała napędzana silnikiem elektrycznym,

Tory pochylni stanowią szyny stalowe typu 59R1 oraz konstrukcja belek torowych żelbetowych,
zagłębioną w gruncie. Rozstaw osi szyny 5m. Na końcu i początku torowiska zamontowane są stopery
dolne i górne ograniczające ruch wózków w górnym i dolnym położeniu. Ponadto w mechanizmie
wciągarek zastosowane są wyłączniki krańcowe w dolnym i górnym położeniu wózków.

Wciągarki ustawione są na wprost toru pochylni. Silniki o mocy 7,5 Kw. Wyposażone w hamulec
tarczowy zabudowany na silniku, oraz w ogranicznik ruchów roboczych wyłącznik wrzecionowy.
Dodatkowo wyposażone są w bęben oraz linę fi 14. Sterowanie odbywa się z jednego stanowiska
roboczego — przy szafie sterowniczej.

Wózki Konstrukcja wózka szynowego składa się z następujących podzespołów:
- korpusu,
— zestawów kół jezdnych
— rolki kierunkowej Iiny napędowej
— uchwytu Iiny napędowej
— stoperów
~ blokady górnego roboczego ustawienia wózka
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Korpus wózka jest konstrukcją stalową spawaną z blach, usztywnień ramowych oraz profili stalowych
hutniczych. Na korpus wózka składają się dwa podzespoły: platforma nośna oraz dźwigary wzdłużne
pod platformą, z osadzonymi w nich zestawami kołowymi.
Platformę nośną wózka stanowi poszycie z blachy, wzmocnione od spodu wzdłużnie i poprzecznie
spawanymi usztywnieniami ramowymi typu teowego. Rozstaw usztywnień ramowych poprzecznych
wynosi 1500 mm a pomiędzy nimi poszycie jest usztywnione kątownikami 120x80x 8 mm w rozstawie
co 500 mm. Poszycie platformy wzmocnione jest na obrzeżu pionowym płaskownikiem 200x8 mm
z poziomą półką 14x80 mm
Dżwigary wzdłużne stanowią kształtowe spawane usztywnienia teowe z blachy stalowej 10x
i poprzecznej półki 130x14, w których osadzone są zestawy kołowe.
Zestawy kołowe stanowią zwarte, prefabrykowane zespoły konstrukcyjne typu kasetowego do
wspawania do wzdłużnych dźwigarów nośnych wózka i połączone są węzłówkami z usztywnieniami
poprzecznymi platformy. Koła jezdne stalowe z jednostronnym obrzeżem na łożyskach ślizgowych,
z osiami ze stali nierdzewnej osadzonymi w ściankach obudowy kół i zabezpieczonymi przed obrotem
płytkami ustalającymi. Zróżnicowana wysokość zestawów kołowych przednich i tylnych, spawanych do
dźwigara wzdłużnego, zapewnia poziome położenie platformy wózka przy pochyleniu torów jezdnych
1:9
Rolka kierunkowa liny napędowej, w obudowie z płyt stalowych zamocowana jest do dolnej polki
środkowego usztywnienia wzdłużnego i zapewnia wymagany dopuszczalny kąt odchylenia liny
napędowej od osi poprzecznej bębna wciągarki w górnym położeniu wózka.
Stopery przednie wykonane z płyty czołowej oraz płyty węzłowej przyspawane są do dolnej półki
dźwigarów nośnych w osi torów jezdnych. Na szynach torów przyspawane są podobnej konstrukcji
stopery, ograniczające ruch wózka do góry pochylni.
Stopery tylne, podobnej konstrukcji jak przednie, zamocowane są do płyt obudów kół jezdnych
i ograniczają ruch wózka do dołu pochylni. Na stoperach szynowych górnych oraz na stoperach dolnych
na konstrukcji wózka zamocowane są odboje z wysokogatunkowej gumy.
Blokada górnego ustawienia wózka do prac remontowych wykonana jest z dwóch podzespołów,
jednego w postaci wspornika z dwoma uchami, mocowanego podstawą kotwami do podłoża
betonowego oraz drugiego w postaci ucha spawanego do płyty czołowej wózka. Blokady wózka
ustawiane są w linii działania stoperów. Po zetknięciu się wózka ze stoperami w górnym położeniu,
ucha blokady schodzą się ze sobą i umożliwiają wstawienie trzpieni blokujących. Po zablokowaniu
wózka w górnym położeniu możliwe jest zwolnienie naciągu liny wciągarki na czas remontu barki.
Wózki poruszają się po dwóch równoległych szynach stanowiących długie na ok 80,5m tory jezdne.
Poruszanie się wózka po torze w zakresie roboczym odbywa się za pomocą elektrycznej wciągarki
linowej typu WEL4000/8/9O prod. ZBUD. Lina napędowa platformy jest poprowadzona do bębna
wciągarki od uchwytu umiejscowionego pod spodem tylnego usztywnienia platformy poprzez krążek
kierunkowy umiejscowiony w połowie długości wózka. Takie prowadzenie liny napędowej zapewnia
prawidłowy kąt wejścia liny na bęben przy górnym położeniu wózka. Ruch wózków do dołu oraz do
góry pochylni ograniczony jest, niezależnie od wyłączników wrzecionowych wciągarek, stoperami
z nakładkami gumowymi. W górnym, roboczym położeniu wózek jest dodatkowo blokowany na czas
prac remontowych oraz załadunkowo/rozładunkowych przy pomocy dwóch trzpieni blokujących.
Niedozwolonym jest prowadzenie prac remontowych lub przeładunkowych na wózku bez ww.
zabezpieczenia.

Sterowanie odbywa się ze stanowiska roboczego znajdującego się przy szafie sterowniczej, w której
znajdują się elementy sterujące . Szafa sterownicza ustawiona jest w górnym położeniu slipu
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umożliwiając widok na całość pochylni podczas wykonywania operacji wodowania bądź lądowania
jednostek referencyjnych. Panel sterowania znajduję się na drzwiczkach szafy sterowniczej.

MODERNIZACJA POCHYLNI ORAZ DAWENEJ STOCZNI RZECZNEJ W PORCIE CZERNIAKOWSKIM W
WARSZAWIE"'




