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KONCEPCJA KONTROLI CIĄGŁOŚCI SKŁADU POCIĄGU 

 

W prezentowanym artykule scharakteryzowano urządzenia i układy umożliwiających identyfikację taboru. Należą do nich 

urządzenia przytorowe (w tym różnego rodzaju czujniki koła), licznikowe obwody torowe oraz hamulec zespolony samoczynny. 

W artykule przedstawiono budowę i zasadę wymienionych urządzeń oraz wskazano rolę tych urządzeń w systemie kontroli 

ciągłości składu pociągu. W dalszej części artykułu przedstawiono koncepcję kontroli ciągłości składu pociągu w oparciu 

o sygnały satelitarne. 

 

WSTĘP 

Postęp techniczny ostatnich lat pozwala na wprowadzanie co-
raz nowszych i bardziej zaawansowanych technik, a także rozwią-
zań technologicznych w różnych dziedzinach, w tym także w kolej-
nictwie. Obecny stan wiedzy pozwala przybliżyć rozwiązania 
w dziedzinie kontroli ciągłości składu pociągu.  

W artykule dokonano przeglądu stosowanych obecnie urzą-
dzeń i układów umożliwiających identyfikację taboru. Przedstawione 
zostały urządzenia identyfikujące oś pojazdu szynowego podczas 
zbliżania się do czujnika koła. Scharakteryzowano kilka różnych 
rozwiązań – pod kątem budowy, zasady działania oraz zastosowa-
nia. Przedstawiono zastosowanie urządzeń przytorowych w liczni-
kowych obwodach torowych, ze zwróceniem uwagi na aspekt za-
stosowania tych obwodów w kontroli ciągłości składu pociągu. 
Wskazano także rolę zespolonego hamulca samoczynnego w inte-
gralności pociągu. 

W dalszej części artykułu zostanie przedstawiona koncepcja 
kontroli ciągłości składu pociągu w oparciu o systemy nawigacji 
satelitarnej  

1. PRZEGLĄD URZĄDZEŃ I UKŁADÓW 
UMOŻLIWIAJĄCYCH IDENTYFIKACJĘ TABORU 

Wśród obecnie stosowanych urządzeń umożliwiających identy-
fikację taboru kolejowego są wszelkiego rodzaju czujniki pomiaro-
we, które wykazują obecność pociągu w danej chwili czasu, 
w danym miejscu toru, ewentualnie wskazują kierunek jazdy pocią-
gu i jego prędkość.  

Jednym z najstarszych czujników identyfikujących obiekt poru-
szający się po torach jest pneumatyczny przycisk szynowy typu 
Neptun. Istota działania czujnika polega na tym, że w chwili naje-
chania pociągu na szynę następuje ugięcie szyny i tym samym 
zadziałanie czujnika. Jednak ze względu na jego wadliwe działanie 
czujnik ten jest wycofywany [6]. 

W taborze kolejowym zastosowanie mają czujniki nie wymaga-
jące dodatkowego zasilania, wśród których wyróżnić można czujnik 
magnetyczny ELS-3 oraz mechaniczny typu ELS-6. Pierwszy z nich 
zbudowany jest z magnesów ferrytowych, a jego zasada działania 
opiera się o zmianę pola magnetycznego pod wpływem przejazdu 
zestawu kołowego nad czujnikiem. Może on być tylko stosowany dla 
pojazdów poruszających się z maksymalną prędkością 160km/h. 
Przy większych prędkościach przejazd zestawu kołowego wywołuje 
zbyt krótki impuls powodujący zmianę pola magnetycznego, co 
może prowadzić do niezadziałania czujnika. Czujnik mechaniczny 

typu ELS-6 działa na zasadzie przełączania zestyków czujnika pod 
wpływem nacisku zestawu kołowego pociągu na głowicę czujnika. 
Po zjechaniu zestawu kołowego z dźwigni powoduje powrót zesty-
ków do stanu początkowego [1], [6]. 

Czujnik magnetoindukcyjny CTI umożliwia wykrywanie kierun-
ku jazdy oraz pomiar prędkości pociągu. Przejazd zestawu kołowe-
go nad czujnikiem powoduje wygenerowanie impulsu elektrycznego, 
który w module elektronicznym przetwarzany jest w sygnał dwusta-
nowy [1], [14]. 

Czujnik szynowy typu EON-6 zbudowany jest z nadajnika i od-
biornika lub dwóch odbiorników (obwody elektroniczne). Umożliwia 
detekcję osi pojazdu szynowego, a jego działanie opiera się na 
wykrywaniu zwarcia toków szynowych. W nadajniku wytwarzany 
jest sygnał sinusoidalny, który dociera do odbiornika, gdy w pobliżu 
nie ma pojazdu szynowego. Zbliżanie się pojazdu szynowego do 
czujnika powoduje zanik napięcia na wejściu odbiornika, a na jego 
wyjściu wygenerowanie sygnału oznaczającego wykrycie pojazdu 
szynowego [1]. 

Czujnik pojedynczy EOC-1 pracuje (podobnie jak czujnik szy-
nowy typu EON-6) w oparciu o bezzłączowy obwód torowy. Składa 
się z nadajnika i dwóch odbiorników. W momencie zbliżania się 
pojazdu szynowego do strefy kontrolowanej czujnika następuje 
zwieranie toków szynowych, powodując odcięcie dopływu sygnału 
do odbiornika, które jest jednoznaczne z wykryciem pojazdu szyno-
wego przez czujnik [1], [6]. 

Czujnik EOC-4 stosowany jest szczególnie w miejscach, w któ-
rych specyficzne warunki wykluczają stosowane dotychczasowych 
czujników pociągu. Obwody torowe wraz układem elektronicznym 
wchodzą w skład czujnika. Wykrycie pojazdu szynowego przez 
czujnik równoznaczne jest ze zmianą parametrów elektrycznych 
czujnika [1]. 

Istnieje kilka odmian czujnika koła RSR (RSR 180, RSR 181, 
RSR 121, RSR 122, RSR 123), jednakże wszystkie charakteryzują 
się tym, że posiadają dwa niezależne systemy indukcyjne. Zasada 
działania czujników opera się wykorzystaniu zmian pola magne-
tycznego podczas przejazdu zestawu kołowego przez czujnik, która 
jest utożsamiana z detekcją pojazdu szynowego [1], [4]. 

Kontrola ciągłości składu pociągu może opierać się o liczniko-
we obwody torowe, których głównym zadaniem jest kontrola nieza-
jętości torów i rozjazdów. Licznikowe obwody torowe kontrolują w 
sposób ciągły wjazdy i wyjazdy osi pociągu za pomocą czujników 
umieszczonych w punktach liczenia (na każdym końcu sekcji licze-
nia). Licznikowy obwód torowy zbudowany jest z urządzeń przyto-
rowych oraz urządzeń przetwarzających z nich informację, które 
usytuowane są w nastawni lub szafie przytorowej. Urządzenia 
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przytorowe składają się z czujników koła oraz urządzeń kontrolnych. 
Sygnały pochodzące z licznikowych obwodów torowych zbierane są 
i przetwarzane przez jednostki analizujące, których zadaniem jest 
ocena zajętości odcinka kolejowego. Licznikowe obwody torowe 
mogą służyć jako źródło informacji na temat kontroli ciągłości składu 
pociągu. W przypadku rozłączenia się składu pociągu i zjechaniu 
jednej części składu taboru z odcinka torowego nie zostanie on 
„zwolniony” do dalszego użytku przez inne pojazdy szynowe [7], 
[12], [13]. 
 

  
Rys. 1. Czujnik RSR [4]. 
 

Wśród obecnie stosowanych systemów kontroli ciągłości skła-
du pociągu stosuje się metodę polegającą na obserwacji sygnałów 
początku i końca składu pociągu. Pracownik posterunku obserwuje 
przejeżdżający pociąg, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
osygnalizowanie pociągu, to znaczy, czy pociąg wjechał w całości 
na posterunek oraz czy ma prawidłowo oznakowane czoło i koniec 
pociągu. Artykuł 44 „Instrukcji Ir-1 (R-1) o prowadzeniu ruchu pocią-
gów” zawiera wymogi dla pracowników posterunku dotyczące ob-
serwacji przejeżdżającego pociągu obok posterunku. Instrukcja 
„Sygnalizacji I-e1 (E-1)” wprowadza do oznakowania pociągu sy-
gnały, które w postaci świateł i tarcz odblaskowych służą do ozna-
czenia czoła  i  końca pociągu [2], [5], [8], [9], [10]. 

Kolejnym systemem, który wprowadzony jest w pociągach, a 
który ma istotne znaczenie ze względu na kontrolę ciągłości składu 
pociągu jest hamulec zespolony samoczynny. Jego zasada działa-
nia opiera się na sprężonym powietrzu, dzięki któremu hamulce na 
wszystkich pojazdach trakcyjnych są odhamowane w trakcie jazdy. 
Spadek ciśnienia w przewodzie głównym (doprowadzającym sprę-
żone powietrze do wszystkich hamulców w pojazdach szynowych) 
np. wywołany „rozerwaniem się” pociągu spowoduje zahamowanie 
wszystkich wagonów, nawet w części pojazdu szynowego, niemają-
cej napędu [3], [11]. 

2. KONCEPCJA KONTROLI CIĄGŁOŚCI SKŁADU 
POCIĄGU W OPARCIU O SYSTEMY NAWIGACJI 
SATELITARNEJ 

Koncepcja kontroli ciągłości składu pociągu opiera sia na anali-
zie w czasie rzeczywistym sygnałów, które pochodzą z odbiorników 
systemów satelitarnych umieszczonych na początku i na końcu 
składu pociągu. Sygnały przesyłane są do kabiny maszynisty, w 
której zainstalowane jest urządzenie rejestrująco-przetwarzające 
dane. Na podstawie danych, pochodzących z odbiorników satelitar-
nych wyznaczone są dokładne pozycje odbiorników, które są pod-
stawą do wyznaczenia długości pociągu (oznaczona symbolem d na 
rys. 2). 

Należy pamiętać, że każdy pomiar obarczony jest pewnymi 
błędami, dlatego i w tym przypadku odległości między odbiornikami 
sygnałów satelitarnych (umieszczonych na początki i na końcu 
pociągu) wyznaczone są z pewną dokładnością (związaną z niedo-
kładnością wyznaczenia pozycji odbiorników sygnałów satelitar-
nych). Wykonanie badań symulacyjnych oraz terenowych pozwoli 
na wyznaczenie maksymalnego błędu pomiarowego (oznaczonego 
symbolem b na rys. 3). Odległość między odbiornikami sygnałów 
satelitarnych uwzględnia wartość maksymalną tego błędu. 

W momencie rozłączenia się składu pociągu (po przekroczeniu 
wartości dopuszczalnej błędu b) w kabinie maszynisty zostanie 
wygenerowany sygnał alarmowy, informujący o tym fakcie. 

Ważnym aspektem koncepcji kontroli ciągłości składu pociągu 
jest analiza błędów pomiarowych sygnałów pochodzących z syste-
mów satelitarnych. Analiza tych błędów oraz zastosowanie filtracji 
Kalmana do estymacji wyników pomiarowych pozwoli na uzyskanie 
dokładnych pozycji odbiorników satelitarnych, które są podstawą 
kontroli ciągłości składu pociągu. 

Koncepcja skierowana jest do pociągów konwencjonalnych, 
poruszających się po terenach otwartych Polski, których maksymal-
na prędkość w czasie jazdy nie będzie przekraczać 160 km/h. 

PODSUMOWANIE 

Obecnie istnieją metody kontroli ciągłości składu pociągu, które 
polegają na obserwacji sygnałów początku i końca składu pociągu. 
Istnieją także metody kontroli ciągłości składu pociągu polegające 
na weryfikacji ciągłości składu pociągu na pewnych odcinkach 
torowych. Jednakże stosowane metody nie kontrolują integralności 
składu pociągu w sposób ciągły. Proponowana w artykule metoda 
kontroli ciągłości składu pociągu rozwiązuje ten problem, ponieważ 
umożliwia weryfikację ciągłości składu pociągu w czasie rzeczywi-
stym i w sposób ciągły. Oczywiście proponowana metoda nie służy 
zastąpieniu istniejących już metod, tylko rozszerza już istniejące 
metody o nową, kolejną uwzględniającą postęp technologiczny. 

 
 

Rys. 2.  Wyznaczenie długości składu pociągu [opracowanie własne] 
 

 
 

Rys.  3. Moment, w którym stwierdzono brak ciągłości składu pociągu [opracowanie własne] 
 



I 

Bezpieczeństwo i ekologia 
 

 

   

270 AUTOBUSY 6/2016 
 

BIBLIOGRAFIA 

1. Internet: http://automatyka.ndl.pl 
2. Internet: http://kolej.krb.com.pl 
3. Internet: http://technikakolejowa.prv.pl 
4. Internet: http://www.frauscher.com/pl 
5. Internet: http://www.kolejpedia.pl 
6. Internet: http://www.kontrakt-bhp.com.pl 
7. Internet: http://www.licznikiosi.pl 
8. Internet: http://www.transportszynowy.pl 
9. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Instrukcja o prowadzeniu 

ruchu pociągów Ir-1 (R-1), Warszawa 2011 
10. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Instrukcja sygnalizacji Ie-1 

(E-1), Warszawa 2007 rok 
11. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Itw-3 – Instrukcja obsługi i 

utrzymania w eksploatacji hamulców pojazdów kolejowych, 
Warszawa 2010 

12. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Wytyczne techniczne budo-
wy urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-4 (WTB-E10), 
Warszawa 2014 

13. PRO Axon Sp. z o.o., Dokumentacja techniczno-ruchowa 
licznika osi BO23, Sosnowiec 2014 

14. SPAI Katowice, Dokumentacja techniczno-ruchowa – Panel 
elektroniki ECT6 czujnika CTI dla SSP typu SPA2A, Wyd. 1, 
Katowice 2003 

 
Praca naukowa realizowana w ramach projektu 

PBS3/A6/29/2015 „System gromadzenia danych eksploatacyjnych, 
analizy niezawodności i bezpieczeństwa układów automatyki kole-
jowej” finansowanego z NCBiR. 

The concept of control train integrity 

In the present article the devices and systems allowing 

identification of rolling stock. These include trackside equip-

ment (including various types of wheel sensors), meter track 

circuits and railway air brake automatic. The article presents 

the design and these devices and demonstrating the role of 

these devices in the control system of train integrity. The rest 

of this article presents the concept of control train integrity 

based on satellite signals. 
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