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KONTRAKTY

PKP modernizuje
systemy automatyki
PKP Polskie Linie Kolejowe podpisa≥y z konsorcjum Alcatela i Komunikacyjnych Zak≥adÛw Automatyki
i Teletechniki kontrakt na modernizacjÍ systemÛw sterowania ruchem
kolejowym w wÍüle poznaÒskim, leøπcym na jednym z g≥Ûwnych korytarzy transportowych linii E-20 ≥πczπcej Paryø z Moskwπ.
Zakres kontraktu obejmuje zmodernizowanie szeúciu stacji: SwarzÍdz,
PoznaÒ Antoninek, PoznaÒ WschÛd,
PoznaÒ Garbary, PoznaÒ G≥Ûwny
i PoznaÒ GÛrczyn. Zostanπ na nich
zastosowane elektroniczne urzπdzenia do sterowania i kierowania
ruchem pociπgÛw, a takøe nowe semafory, przejazdy kolejowe i urzπdzenia kontrolujπce obecnoúÊ pociπgu na torze. Podobny system zosta≥ juø w po≥owie lat 90. zainstalowany przez Alcatela na odcinku graniczπcym z obecnie modernizowanym wÍz≥em poznaÒskim.
W ramach kontraktu Alcatel wyposaøy ponadto stacjÍ PoznaÒ G≥Ûwny w
komputerowe Lokalne Centrum Sterowania (LCS). W przysz≥oúci pozwoli ono na zarzπdzanie ruchem
kolejowym nie tylko na obecnie modernizowanym odcinku, ale takøe na
innych liniach zbiegajπcych siÍ
w wÍüle poznaÒskim. Docelowo,
komputerowe LCS moøe objπÊ swoim zasiÍgiem znacznπ czÍúÊ wojewÛdztwa wielkopolskiego.
Zawarta umowa jest pierwszym
z czterech planowanych kontraktÛw
na modernizacjÍ wÍz≥a poznaÒskiego. WkrÛtce PKP PLK planuje og≥oszenie przetargÛw na pozosta≥e do
wykonania roboty inøynieryjne i zasilanie.
Podpisany kontrakt bÍdzie finansowany w 75 % z Funduszy SpÛjnoúci
(ISPA). Partnerami Alcatela i KZAiT
PoznaÒ sπ polskie firmy specjalizujπce siÍ w rozwiπzaniach dla sektora kolejowego. Firma BT ZWUS
z Katowic dostarczy znacznπ czÍúÊ
urzπdzeÒ sygnalizacji. Projektowanie skoordynuje Biuro ProjektÛw
BT-RE z Warszawy, a w wykonaniu
przedsiÍwziÍcia uczestniczyÊ teø bÍdπ Kolejowe Zak≥ady £πcznoúci z Bydgoszczy, Radionika i Tele-Fonika.
Alcatel oferuje technologie elektronicznych systemÛw nastawczych
LockTrac, technologiÍ komunikacji
tor-pojazd AlTrac (np. ETCS), systemy zarzπdzania sieciπ kolejowπ
NetTrac i urzπdzenia przytorowe
(liczniki osi, napÍdy zwrotnicowe ).
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RELPOL

Miniaturowe p rzekaüniki RM85 inrush
owe miniaturowe przekaüniki elektromagnetyczne
RM85 inrush firmy Relpol
przeznaczone sπ g≥Ûwnie do
aplikacji, w ktÛrych prπd za≥πczania jest wielokrotnie wiÍkszy
od prπdu w stanie ustalonym.
Przekaünikom stawiane sπ wÛwczas szczegÛlne wymagania, co
do odpornoúci na zgrzewanie zestykÛw oraz zdolnoúci za≥πczania wysokich prπdÛw.
Jednym z obszarÛw zastosowaÒ
produktÛw jest sterowanie oúwietleniem (øarÛwki, lampy halogenowe, lampy jarzeniowe itp.).
Przekaüniki RM85 w wykona-

N

niu inrush przebadane zosta≥y
przy obciπøeniu øarÛwkami o ≥πcznej mocy 1000 W, gdzie wartoúÊ
szczytowa prπdu udarowego
osiπga oko≥o 80 A. Podobny
efekt duøych prπdÛw za≥πczania
dotyczy rÛwnieø rezystancyjnych
obciπøeÒ grzewczych (grzejniki,
podgrzewacze itp.).
Innym moøliwym zastosowaniem przekaünikÛw jest rozruch
i wy≥πczanie silnikÛw. Mogπ byÊ
stosowane jako rozruszniki silnikÛw, do uruchamiania i przyúpieszania biegu silnikÛw do
okreúlonej prÍdkoúci obrotowej,
do zapewnienia ciπg≥ej pracy
i wy≥πczania zasilania. PrÛby
trwa≥oúci ≥πczeniowej RM85 inrush potwierdzi≥y ich przydatnoúÊ przy sterowaniu silnikami
jednofazowymi
o mocy 500 W.
W przekaünikach RM85 inrush
zastosowano nity stykowe

z drobnoziarnistego materia≥u
AgSnO2, ktÛry cechuje siÍ bardzo duøπ odpornoúciπ na zgrzewanie, ma≥ym zuøyciem oraz
duøπ wytrzyma≥oúciπ na dzia≥anie ≥uku elektrycznego i dobrymi w≥asnoúciami jego gaszenia.
Przekaüniki sπ przystosowane
do zamontowania na p≥ytkach
drukowanych obwodÛw elektrycznych bezpoúrednio lub poúrednio poprzez gniazda wtykowe PW80 i GW80. Moøna je
takøe instalowaÊ w gniazdach
wtykowych GZT80 i GZM80,
z zaciskami úrubowymi, mocowanych na listwach 35 mm lub
przykrÍcanych úrubami do panelu
montaøowego. GZT80 i GZM80
moøna doposaøyÊ w modu≥y serii M.., ktÛre sygnalizujπ stan
przekaünikÛw diodami LED
oraz pe≥niπ funkcjÍ ochrony
przeciwprzepiÍciowej.
www.relpol.com.pl
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