
Track more with less.

Desafios
 
A rede da linha de bonde da Ilha da França na 
região de Paris, a capital francesa, é uma história de 
sucesso do transporte moderno desde a abertura 
da linha T1 no ano de 1992. Em um dia normal, 
os bondes são usados por mais de um milhão de 
passageiros nos subúrbios de Paris e nas regiões 
nos arredores. Hoje, o sistema abrange 11 linhas 
com mais de 100 km de trilhos. A maior parte das 
linhas existentes são operadas pela RATP (Régie 
Autonome des Transports Parisiens), que também 
opera o legendário sistema de trânsito rápido "Paris 
Métro" e a rede de ônibus. Outras expansões da 
rede de bonde estão planejadas nos próximos anos. 
A tecnologia de contagem de eixos da Frauscher 
seria a solução ideal para a detecção de via livre 
nas linhas criadas recentemente, assim como para 
otimização e atualização de instalações nos trilhos 
existentes.

Solução

Para uso nos novos projetos, é necessária a 
homologação dos componentes relevantes 
pela equipe de qualidade da RATP. Portanto, a 
Frauscher realizou uma instalação do contador 
de eixos Frauscher Advanced Counter FAdC com 
sensores de roda RSR180 GS05: No depot1 (site de 
maintenance et de remisage, SMR) da linha T8 em 
Villetaneuse, o sistema de contagem de eixos da 
Frauscher ACS2000 com sensores de roda RSR180 
GS03 foi atualizado com uma nova instalação. O 
depot fica próximo à "Villetaneuse-Université", o 
terminal do setor norte da linha. No setor noroeste 
da linha, a T8 vai para "Épinay-Orgemont", enquanto 
a linha se origina em "Saint Denis – Porte de Paris" 
próximo ao estádio "Stade de France". Seu formato 
em Y originou o apelido "Tram'y" em francês, para a 
linha T8.

Estudo de caso | França

Homologação para a rede da 
linha de bonde da Ilha da França

1  https://www.aut-idf.org/tram-t8-saint-denis-epinay-villetaneuse-le-depot-inaugure-encore-quelques-mois-de-patience-
pour-les-usagers/
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Fatos importantes

Operador RATP (Régie Autonome des 
Transports Parisiens)

País França

Parceiro INEO Segmento Bonde

Escopo do 
fornecimento 

Contador de eixos: Frauscher  
Advanced Counter FAdC 
Sensor de roda: Sensor de rodas 
Frauscher RSR180

Aplicação Detecção de via livre

Escopo do 
projeto 

Instalação de quatro sensores 
de contagem 
e contador de eixos em uma 
seção de trilho para homologação

Início do projeto 2019

O projeto começou em 2019 e a instalação foi 
concluída com sucesso em 2020. A realização foi 
em conjunto com a Engie Ineo. A seção de trilhos na 
área de manobra que inclui um cruzamento de luz 
vermelha foi a escolhida para a instalação. Ao todo, 
quatro cabeçotes de contagem compõem a seção 
do trilho em que o FAdC é usado para a detecção 
de via livre. O cruzamento de luz vermelha entra 
em ação no primeiro cabeçote de contagem, 
diretamente antes do ponto.

O processo de homologação incluiu o teste da 
instalação por um período de seis meses, assim 
como a auditoria da documentação de segurança 
do produto, assim como muitos outros fatores. 
Ocorreu, por exemplo, uma detalhada análise RAMS 
(Confiabilidade, Disponibilidade, Manutenção e 
Segurança) que foi realizada pelas equipes da RATP 
para auditar o DFMEA (Modo de falha de design 

e análise de efeito) da Frauscher. Um processo 
de aceitação cruzada entre ambas as partes foi 
empregado para acelerar a homologação. Isso 
inclui, por exemplo, a validação de testes no local, 
a auditoria do cumprimento dos padrões e uma 
auditoria de produção da Frauscher na Áustria. 
As equipes RAMS, DESIGN, TESTES e qualidade 
da Frauscher foram envolvidas na homologação. 
Com a aceitação da RATP, após a sessão final de 
compartilhamento de documentos, o projeto será 
concluído com sucesso. 

A Ineo, a parceira desse projeto, já tinha instalado o 
sistema de contagem de eixos anterior no depot da 
T8. A cooperação comprovada entre a Frauscher e a 
Ineo inclui diversas outras instalações nas redes de 
bonde. Em anos recentes, foram realizados projetos 
em Avignon (França), Casablanca (Marrocos) e 
Cuenca (Equador), por exemplo.

Frauscher Advanced Counter (FAdC)Instalação teste do sensor de rodas Frauscher RSR180


