
Track more with less.

Wyzwania

Stacja Kombinatskaya znajduje się w regionie 
Murmańska w północno-zachodniej części 
Rosji. Jednym z głównych wyzwań były warunki 
środowiskowe w tym regionie. Wymagały one 
zastosowania wytrzymałych urządzeń zewnętrznych, 
które są w stanie działać z wysoką niezawodnością i 
precyzją w ekstremalnie niskich temperaturach, na 
przykład pod śniegiem. Kolejnym istotnym kryterium 
były minimalne wymagania w zakresie konserwacji. 

Rozwiązanie 

Po udanej próbie oferowanego przez firmę 
Frauscher rozwiązania w zakresie liczenia 
osi wykorzystującego czujnik koła RSR180 i 
zaawansowany licznik osi Frauscher FAdCi klient 
zdecydował się zastąpić obwody torowe w swojej 

sieci kolejowej licznikami osi. Nowoczesne liczniki 
osi coraz częściej zastępują instalacje obwodów 
torowych na całym świecie, ponieważ stanowią 
kluczowe rozwiązanie na potrzeby przyszłościowych 
i ekologicznych systemów kolejowych.  Na stacji 
Kombinatskaya powstała centralna architektura, w 
której wszystkie wewnętrzne elementy liczników osi 
są zainstalowane w jednym miejscu. 

Czujnik RSR180 łączy w sobie wypróbowaną i 
przetestowaną technologię z kilkudziesięcioletnim 
doświadczeniem. Jako pierwszy czujnik koła 
w naszej ofercie był nieustannie udoskonalany 
przez ponad 30 lat. Jest odporny na zakłócenia 
powodowane przez magnetyczne hamulce szynowe 
i może być również stosowany w szynach z rowkiem. 
Połączenie czujników koła Frauscher RSR180 z 
zaawansowanym licznikiem osi Frauscher FAdCi 
pozwoliło zapewnić optymalne rozwiązanie w 
środowisku klienta. 
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Rysunek 1: Czujniki koła firmy 
Frauscher są montowane po 
wewnętrznej stronie toru. Zawierają 
one dwa systemy czujników w jednej 
obudowie, co zapewnia wiele korzyści 
w zakresie kosztów w porównaniu 
z bardziej konwencjonalnymi 
konstrukcjami. 

Rysunek 1 ilustruje, że dzięki tej technologii można 
uniknąć montażu elementów elektronicznych 
bezpośrednio na najbliższym torze, np. w 
przytorowej skrzynce przyłączeniowej.

Proponowane prace nad wymianą urządzeń 
obejmowały zastąpienie istniejących 
punktów wykrywania czujnikami koła RSR180, 
przedstawionymi poniżej na rysunku 2: Układ torów. 

System FAdCi zaprojektowano pod kątem linii 
przemysłowych, a także linii regionalnych i metra. 
Rozwiązanie to spełnia wymogi bezpieczeństwa na 
poziomie SIL 3 i jest dostosowane do maksymalnej 
prędkości pociągów wynoszącej 80 km/h. 

Niezawodność i koszty eksploatacji to istotne 
czynniki ściśle powiązane z działaniem sieci 
infrastruktury. Komponenty o dużych wymaganiach 
pod względem konserwacji są oceniane jako 
główne czynniki kosztotwórcze, podobnie jak 
wysokie zużycie energii. Dlatego zminimalizowanie 
kosztów w całym okresie eksploatacji poprzez 
konserwację zapobiegawczą było rozwiązaniem, 
które pozwoliło sprostać wyzwaniom klientów. 
System Frauscher wymaga jednej wizyty w celach 
konserwacji co 2 lata. Będzie ona konieczna tylko 
w przypadku obszarów, na których nie oczekuje się 
ruchu pociągów w ciągu tych dwóch lat, ponieważ 
standardowy ruch pociągów potwierdzi prawidłowe 
działanie.

Rysunek 2: Układ torów
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Najważniejsze fakty

Operator Karelsky Okatish Kraj  Rosja

Partner Promzheldoravtomatika Zastosowanie Liczenie osi

Zakres dostawy FAdCi, 33 czujnik koła RSR180 Rozpoczęcie 
projektu

Luty 2020 r. – 
koniec grudnia 2020 r.

Zakres projektu Ułatwienia w zakresie instalacji 
urządzeń wewnętrznych i 
zewnętrznych

Interfejsy FAdCi w infrastrukturze stacji 
Kombinatskaya.

Uniwersalne interfejsy sprzętowe i wysokowydajne 
interfejsy oprogramowania umożliwiają szybką 
integrację naszych liczników osi w ramach różnych 
zastosowań. Połączenie z wysokowydajną blokadą 
elektroniczną jest możliwe za pośrednictwem 
specjalnego interfejsu klienta lub protokołu 
FSE — Frauscher Safe Ethernet (Bezpieczna sieć 
Ethernet firmy Frauscher). Wszystkie procesy 
— od planowania, projektowania i konfiguracji 
po diagnostykę, konserwację i adaptację — są 
obsługiwane przez innowacyjne narzędzia 
programowe. Klient zdecydował się na zastosowanie 
zaawansowanego licznika osi Frauscher FAdCi w 
połączeniu z protokołem FSE.

Opcja FAdCi stanowi ekonomiczne rozwiązanie 
na potrzeby projektów spełniających wymogi 
bezpieczeństwa na poziomie SIL 3 i obejmujących 
linie o mniejszej prędkości. 

Czujnik koła RSR180 firmy Frauscher to sprawdzona 
technologia, uniwersalność, różnorodne możliwości 
zastosowania oraz modułowa i wszechstronna 
konstrukcja przy minimalnych wymogach w zakresie 
konserwacji.

Podsumowując, można założyć, że liczniki osi 
zapewniają większą dostępność oraz lepszą 
opłacalność przy minimalnych nakładach w zakresie 
konserwacji w trudnych lokalizacjach.

Instalacja RSR180 na miejscu. 


