Track more with less.

Solução de aplicação

Linha principal de
Castellbisbal para Tarragona
Desafios
Bitola UIC padrão, bitola "ibérica" ou ambas ao
mesmo tempo? A rede ferroviária espanhola
moderna é caracterizada por duas bitolas
diferentes: De um lado, há a bitola ibérica
tradicional de 1.668 milímetros de largura. Ela
corresponde a três quartos dos mais de 16 mil
quilômetros de extensão do sistema ferroviário da
Espanha.
Desde a década de 1990, uma rede ferroviária
com uma bitola UIC padrão (1.435 milímetros) vem
sendo desenvolvida, principalmente para serviços
de passageiros de alta velocidade. Ela tem mais de
3 mil quilômetros de extensão hoje e, desde 2010,
engloba corredores internacionais até a França.1
Nas seções da rede compartilhadas por ambas as
bitolas, muitas vezes há instalações de bitola dupla.
Isso torna a operação mais fácil.
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Consiste em três trilhos: um trilho comum por um
lado e dois trilhos para a bitola padrão e a bitola
larga por outro.
O número dessas seções de trilho na Espanha
está aumentando. Um exemplo é a conexão entre
Castellbisbal (noroeste de Barcelona) e Tarragona
(cerca de 100 quilômetros a oeste, perto do mar).
É parte do chamado "corredor mediterrâneo" que
vai de Sevilha (Espanha), atravessando a França e a
Itália, até à Eslovênia, à Croácia e à Hungria.2
Nas seções de bitola dupla, a detecção de via livre
é bastante desafiadora. Isso acontece porque os
sensores de roda devem ser instalados em dois
trilhos um ao lado do outro em espaços apertados e
detectar os eixos de modo confiável no respectivo
trilho. Além disso, qualquer uma das instalações
deve ser capaz de redefinir toda a seção do trilho
físico.

Solução
Para essa tarefa, a Frauscher desenvolveu uma
solução de três trilhos para a detecção de via livre,
que cumpriu todos os requisitos da ADIF, a gestora
de infraestrutura férrea espanhola (Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias).3 O projeto iniciou
em março de 2020. Ele incluiu um total de 920
pontos de detecção em 19 estações: nove da
Siemens e dez da Bombardier. Em comparação
a outros sistemas de detecção de via livre, a
solução de três trilhos FAdC fornece não apenas
informações de via livre/ocupada de uma seção do
trilho, como também detecta em que bitola o trem
está se deslocando.
A solução Frauscher é baseada no Frauscher
Advanced Counter (FAdC) junto com os sensores de
roda Frauscher RSR123 e um tipo especificamente
desenvolvido da garra de trilho Frauscher SK150.

Layout de amostra do FAdC para aplicação de três trilhos
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Funciona com três seções de trilho (TS): TS1
descreve o trilho de bitola larga; TS2, o trilho de
bitola padrão. No FAdC, ambas as seções do trilho
são combinadas na TS3, a chamada seção do trilho
supervisora. Essa é uma seção de trilho virtual
que não requer ferragens adicionais e controla a
operação na TS1 e TS2, garantindo a detecção de
via livre confiável na seção de bitola dupla. É usada
para redefinições seguras por apenas um trem,
independentemente da bitola, caso um erro seja
mostrado em TS1 ou TS2 também.
Os sensores de roda da Frauscher são instalados
no lado interno do trilho apenas. Para comparação,
os sensores de roda de outras marcas exigem
ferragens em ambos os lados do trilho. Assim, com
o RSR123, seria possível montar dois sensores nos
trilhos vizinhos de ambas as bitolas e totalmente
paralelos no mesmo espaço do dormente, se
exigido pelo cliente.

Sensor de rodas Frauscher RSR123

O que contribuiu para a complexidade do projeto
foi o uso de uma tecnologia de intertravamento
diferente nas 19 estações ao longo da linha:
Embora para instalações da Siemens tenha sido
usado o protocolo WNC específico do cliente
como interface, para instalações da Bombardier, o

protocolo Frauscher Safe Ethernet (FSE) foi usado.
Aqui, o FAdC da Frauscher mostrou sua flexibilidade
e versatilidade como uma solução ideal para
instalações complexas: Fornece a interface FSE
e cumpre protocolos específicos do cliente, bem
como protocolos padrão, como EULYNX.
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Aplicação
Contador de eixos: FAdC R2,
interface serial: Frauscher
Safe Ethernet (FSE), protocolo
específico do cliente: WNC
Sensor de roda: Sensor de roda
RSR123 com garra de trilho SK150

Escopo do
projeto

920 pontos de detecção; 19
estações

Detecção de via livre

Início do projeto Março de 2020
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