
Track more with less.

Wyzwania
 
Sieć tramwajowa w Île-de-France, regionie Paryża, 
to historia sukcesu nowoczesnego transportu, 
która rozpoczęła się wraz z otwarciem linii T1 
w 1992 roku. Z tramwajów korzysta tam obecnie 
ponad milion pasażerów przemieszczających się 
codziennie po przedmieściach stolicy Francji oraz 
otaczającym ją regionie. Obecnie sieć obejmuje 
11 linii liczących łącznie ponad 100 kilometrów 
torów. Większością istniejących tras zarządza firma 
RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens), 
która jest również operatorem legendarnego „Paris 
Métro” — systemu szybkiego transportu i sieci 
autobusowej. W najbliższych latach planowana jest 
dalsza rozbudowa sieci tramwajowej. Technologia 
liczenia osi firmy Frauscher to idealne rozwiązanie 
do kontroli niezajętości torów na nowo budowanych 
liniach, jak również do zoptymalizowania 
i zmodernizowania instalacji na torach istniejących.

Rozwiązanie

Nowe projekty wymagają uzyskania homologacji 
istotnych podzespołów od zespołu RATP ds. 
jakości. Odpowiedzią na te potrzeby była instalacja 
systemu Zaawansowany Licznik Osi FAdC firmy 
Frauscher wraz z czujnikami koła RSR180 GS05. 
Natomiast istniejący system liczenia osi ACS2000 
firmy Frauscher z czujnikami koła RSR180 GS03 
w zajezdni linii T81 (site de maintenance et de 
remisage, SMR) w miejscowości Villetaneuse został 
wymieniony na nową instalację. Zajezdnia jest 
położona w pobliżu stacji „Villetaneuse-Université”, 
która jest stacją końcową północnej odnogi linii. 
Na odnodze północno-zachodniej linia T8 biegnie 
do stacji „Épinay-Orgemont”, a swój początek ma 
na stacji „Saint Denis — Porte de Paris” w pobliżu 
stadionu „Stade de France”. Linia T8 ma kształt litery 
Y, dlatego nadano jej francuski przydomek „Tram’y”.

Studium przypadku | Francja

Homologacja dla sieci tramwajowej 
w regionie Île-de-France

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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Najważniejsze fakty

Operator RATP (Régie Autonome des 
Transports Parisiens)

Kraj Francja

Partner INEO Segment Tramwaje

Zakres dostawy System liczenia osi: 
Zaawansowany Licznik Osi FAdC 
firmy Frauscher
Czujnik koła: Czujnik koła  
RSR180 firmy Frauscher

Aplikacja Kontrola niezajętości toru

Zakres projektu Montaż czterech punktów 
liczących i licznika osi w jednej 
sekcji torowej w celu uzyskania 
świadectwa homologacji

Rozpoczęcie 
projektu 

2019

Inwestycja trwała od 2019 do 2020 roku. Została 
zrealizowana wspólnie z firmą Engie Ineo. Do 
instalacji wybrano sekcję torową w strefie 
manewrowej zajezdni, obejmującą skrzyżowanie 
z sygnalizacją świetlną. W sekcji torowej, w której 
do wykrywania niezajętości toru wykorzystywany 
jest system FAdC, zamontowano łącznie cztery 
punkty liczące. Skrzyżowanie z sygnalizacją znajduje 
się przy pierwszym punkcie liczącym, tuż przed 
rozjazdem.

Proces homologacji obejmował próby instalacji 
prowadzone przez sześć miesięcy, a także 
kontrolę dokumentacji bezpieczeństwa produktu 
oraz wiele innych czynników. Zespoły z firmy 
RATP wykonały na przykład szczegółową analizę 
RAMS (niezawodności, dostępności, utrzymania 
i bezpieczeństwa), aby ocenić stosowaną przez 
Frauscher analizę przyczyn i skutków potencjalnych 

wad (DFMEA). Aby przyspieszyć homologację, 
wykorzystano proces wzajemnej akceptacji przez 
obie strony. Obejmował on na przykład walidację 
prób wykonywanych w miejscu instalacji, kontrolę 
spełnienia wymagań norm oraz kontrolę produkcji 
w austriackim zakładzie Frauscher. W proces 
homologacji zaangażowano zespoły Frauscher 
odpowiedzialne za RAMS, projektowanie, testowanie 
i jakość. Po akceptacji przez RATP, która ma nastąpić 
po ostatnim cyklu wymiany dokumentów, projekt 
zostanie uznany za należycie wykonany. 

Ineo, partner w ramach projektu, zamontował już 
pierwszy system liczenia osi w zajezdni linii T8. 
Firmy Frauscher i Ineo z powodzeniem realizowały 
już wspólnie kilka innych instalacji dla sieci 
tramwajowych. W ostatnich latach współpraca ta 
obejmowała choćby projekty w Awinionie (Francja), 
Casablance (Maroko) i Cuence (Ekwador).

Zaawansowany Licznik Osi firmy Frauscher (FAdC)Próbna instalacja czujnika koła RSR180 firmy Frauscher


