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DOPUSZCZALNE POZIOMY ZAKŁÓCE�  
DLA LICZNIKÓW OSI  

Streszczenie 
Artykuł opisuje problemy zwi�zane z kompatybilno�ci� elektromagnetyczn� kolejowych pojazdów 

trakcyjnych z urz�dzeniami wykrywania poci�gu. Omówiono �ródła zakłóce� urz�dze� detekcji 
poci�gu. Opisano metody badania wra�liwo�ci liczników osi oraz pokazano sposób wyznaczania 
dopuszczalnych parametrów zakłóce� dla tych urz�dze�. Zaprezentowano równie� dopuszczalne 
parametry zakłóce� dla liczników osi w wybranych pasmach cz�stotliwo�ci. 

WST�P 
Wraz z intensywnym procesem remontu infrastruktury kolejowej zmieniaj� si� urz�dzenia 

sterowania ruchem. Poza nowoczesnymi systemami stacyjnymi oraz blokadami liniowymi, 
zmianie uległy urz�dzenia wykrywania poci�gu. Chodzi przede wszystkim o coraz cz��ciej 
stosowane liczniki osi, które zast�puj� obwody torowe.  

Wprowadzenie w Polsce poci�gów du�ych pr�dko�ci oraz otwarcie kolejowego rynku 
przewozów pasa�erskich to bardzo wymagaj�cy test dla infrastruktury ale tak�e zagro�enie. 
Dotychczasowe wymagania dotycz�ce kompatybilno�ci taboru z urz�dzeniami srk, opierały 
si� w głównej mierze na dopuszczalnych parametrach zakłóce� dla obwodów torowych oraz 
pracuj�cych na podobnej zasadzie czujników przejazdu poci�gu. W rezultacie istniej�cy tabor 
oraz nowe poci�gi mogły zakłóca� bezpieczn� prac� nowych urz�dze�. W zwi�zku z tym 
konieczne było okre�lenie nowych wymaga� dotycz�cych kompatybilno�ci taboru 
z urz�dzeniami wykrywania poci�gu.   

Głównym punktem odniesienia jest reguluj�ca zagadnienia badania kompatybilno�ci 
taboru z urz�dzeniami detekcji taboru i urz�dzeniami stwierdzania niezaj�to�ci torów 
europejska norma EN 50238. Składa si� ona z trzech cz��ci i opisuje procedury dopuszczania 
taboru poruszaj�cego si� po okre�lonych trasach, przybli�a ogólne i okre�la bardziej 
szczegółowe kryteria kompatybilno�ci taboru z obwodami torowymi i licznikami osi. Zawiera 
metody pomiaru zakłóce� pr�dowych, podatno�� urz�dze� wykrywania poci�gu na te 
zakłócenia, charakterystyki obwodów trakcyjnych oraz procedury akceptacji. W Polsce 
dokument ten jest znany jako norma zharmonizowana PN-EN 50238. 
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1. KOMPATYBILNO�� TABORU Z URZ�DZENIAMI 
WYKRYWANIA POCI�GU 
Kompatybilno�� elektromagnetyczna taboru z urz�dzeniami srk jest kluczowym 

elementem bezpiecze�stwa ruchu kolejowego. Sygnał zakłócaj�cy prac� urz�dze� mo�e 
powodowa� dwa rodzaje usterek: 
– usterka krytyczna, pojawia si� gdy urz�dzenie sygnalizuje niezaj�to�� w sytuacji w której 

odcinek jest zaj�ty, 
– usterka bezpieczna, w której urz�dzenie sygnalizuje zaj�to�� wolnego odcinka. 

Usterka krytyczna jest niedopuszczalna poniewa� mo�e doprowadzi� do katastrofy. 
Usterka bezpieczna powoduje utrudnienia w prowadzeniu ruchu poci�gów co mo�e 
prowadzi� do strat finansowych zarz�dcy infrastruktury. 

Na kompatybilno�� taboru z urz�dzeniami detekcji taboru maj� wpływ czynniki 
elektromagnetyczne oraz fizyczne, które s� ró�ne dla obwodów torowych oraz liczników osi. 
Czynniki fizyczne jakie oddziaływaj� na obwody torowe to przede wszystkim: minimalna 
długo�� poci�gu, minimalna długo�� obwodu, czas reakcji obwodu, charakterystyka toru oraz 
maksymalna pr�dko��. W przypadku liczników osi brane pod uwag� s� takie czynniki jak: 
geometria koła, pr�dko�� poci�gu oraz materiał koła.  

Czynniki elektromagnetyczne determinuj�ce kompatybilno�� taboru z urz�dzeniami srk 
mo�na podzieli� ze wzgl�du na �ródło zakłócenia w nast�puj�cy sposób: 
– pr�d płyn�cy w tokach szynowych (pr�d trakcyjny i pr�dy rezonansowe w sieci 

trakcyjnej), 
– pola magnetyczne emitowane przez urz�dzenia montowane na poje�dzie (elektryczne 

silniki trakcyjne, hamulce szynowe i wiropr�dowe, transformatory) oraz bezpo�rednio nad 
torem (anteny nadajnika). 
Kompatybilno�� elektromagnetyczna taboru z urz�dzeniami detekcji poci�gu  powinna 

by� omawiana odr�bnie dla liczników osi oraz dla obwodów torowych i pracuj�cych na 
podobnej zasadzie czujników poci�gu. Dotychczasowe badania oraz analizy odnosiły si�
przede wszystkim do obwodów torowych co spowodowało konieczno�� poszerzenia 
zagadnienia dopuszczalnych parametrów zakłóce� o tematyk� kompatybilno�ci taboru 
z licznikami osi. 

Najbardziej wra�liwym elementem licznika osi jest czujnik koła, który ze wzgl�du na 
swoje poło�enie (tu� przy szynach) stanowi główny punkt oddziaływania zakłóce�. 
W zwi�zku z tym zarówno pr�d powrotny płyn�cy w szynach jak i  pole magnetyczne 
emitowane przez pojazdy trakcyjne mog� powodowa� zakłócenia w pracy licznika osi. 
Pozostałe elementy takie jak jednostka licz�ca, obwody transmisji danych oraz obwody 
analogowe i detekcji impulsów s� mniej nara�one na zakłócenia z uwagi na ich wi�ksz�
odległo�� od potencjalnego �ródła zakłóce�. 

2. METODYKA BADANIA KOMPATYBILNO�CI TABORU 
Z LICZNIKAMI OSI 
Podczas bada� kompatybilno�ci taboru z licznikami osi korzystano z wytycznych 

zawartych w trzeciej cz��ci normy PN EN50238. Zgodnie z nimi pierwszym punktem było 
okre�lenie wra�liwo�ci poszczególnych typów liczników eksploatowanych na liniach PKP 
PLK.  

Ka�dy z liczników osi eksploatowanych na liniach kolejowych w Polsce zawiera podobne 
podzespoły, które w zale�no�ci od typu licznika (producenta) mog� by� inaczej 
zlokalizowane. Do podstawowych podzespołów licznika osi zaliczy� nale�y: 
– czujnik szynowy, 
– obwody analogowe i obwody detekcji impulsów czujnika, 
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– obwody transmisji danych, 
– jednostka licz�ca. 

Najbardziej nara�ony na zakłócenia jest czujnik szynowy, który poł�czony jest z szyn�
mechanicznie. Zasada działania czujnika powoduje, �e zarówno oddziaływanie pól 
magnetycznych pochodz�cych z pojazdu oraz pr�d płyn�cy w szynie mog� zakłóca�
poprawn� prac� licznika osi. Czujniki szynowe pracuj� w okre�lonych pasmach 
cz�stotliwo�ci, na zasadzie sprz�gania lub tłumienia pola magnetycznego pomi�dzy 
nadajnikiem a odbiornikiem. Pr�d w szynie o cz�stotliwo�ci pracy czujnika lub zewn�trzne 
pole magnetyczne zbli�one do tej cz�stotliwo�ci b�d� mie� silny wpływ na jego prac�. Nie 
bez znaczenia jest tak�e obecno�� zestawu kołowego w otoczeniu czujnika, który inaczej 
b�dzie reagował na zakłócenie w jego obecno�ci i bez niego. Innym czynnikiem maj�cym 
wpływ na zakłócenia pracy czujnika koła jest wektor pola magnetycznego pochodz�cy od 
pr�du w szynie oraz od urz�dze� zakłócaj�cych zamontowanych na poje�dzie. W pierwszym 
przypadku kierunek wektora jest przewidywalny, w drugim natomiast zale�y od poło�enia 
�ródła zakłóce� w stosunku do lokalizacji czujnika szynowego 

2.1. Badanie wra�liwo�ci czujnika na pr	d płyn	cy w szynie. 
Poprawne działanie czujnika osi determinowane jest przez pole magnetyczne wytwarzane  

przez pr�d płyn�cy w szynie. Linie sił pola znajduj� si� dookoła szyny co mo�e mie� wpływ 
na zdolno�� czujnika do poprawnego rozpoznawania obecno�ci koła. W skład układu 
pomiarowego (Rys. 1) do badania wra�liwo�ci czujnika na pr�d płyn�cy w szynie wchodziły:  
– szyna S 60 o długo�ci 1,3 m, 
– badany czujnik szynowy, 
– jednostka licz�ca, 
– obwody analogowe i detekcji impulsów, 
– obwody transmisji danych, 
– generator, 
– wzmacniacz, 
– amperomierz pr�du przemiennego. 

Rys. 1 Schemat układu pomiarowego do badania wra�liwo�ci licznika osi od pr�du w szynie. 
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Po zamontowaniu czujnika do szyny, ustawienie głowic(y) czujnika w stosunku do szyny 
wyregulowano zgodnie z zaleceniami Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). Czujnik 
szynowy doł�czono do wej�cia urz�dze� licznika osi (punktu licz�cego). Urz�dzenia licznika 
osi zasilono napi�ciem zgodnie z zaleceniem DTR i sprawdzono, czy charakterystyczne 
parametry elektryczne czujnika wraz z urz�dzeniami licznika, lub procedura uruchamiania si�
licznika s� zgodne z zaleceniami zawartymi w DTR. Nast�pnie sprawdzono działanie 
funkcjonalne licznika (punktu licz�cego). Po upewnieniu si�, �e urz�dzenie zliczania osi 
działa poprawnie, do szyny przył�czono obwód zawieraj�cy wzmacniacz i w szereg z nim 
wł�czony amperomierz pr�du przemiennego. Wzmacniacz sterowano sygnałem generatora 
z jednoczesn� kontrol� cz�stotliwo�ci. Przewody doł�czonego do szyny obwodu uło�ono 
w taki sposób, aby pole magnetyczne od przewodów nie oddziaływało na czujnik szynowy 
zamocowany do szyny. Pr�d w obwodzie zakłócaj�cym (w szynie) zwi�kszano stopniowo od 
10 mA do 1,5A. Do układu licznika osi (punktu licz�cego) przył�czono dwukanałowy 
oscyloskop, za pomoc� którego obserwowano zniekształcenia analogowego i/lub cyfrowego 
sygnału w obwodach detekcji impulsów czujnika. Generowanie dodatkowych impulsów od 
pr�du zakłócaj�cego płyn�cego w szynie obserwowano równie� za pomoc� wska�ników stanu 
logicznego czujnika (diody �wiec�ce) lub za pomoc� specjalizowanego testera. Na tej 
podstawie ustalano warto�� pr�du zakłócaj�cego przy której praca licznika osi została 
zakłócona. Badania wykonano dla stanu, gdy w pobli�u czujnika nie ma osi i gdy w strefie 
działania czujnika znajduje si� o�. Wyniki opracowano w postaci charakterystyk pr�du 
w szynie w funkcji cz�stotliwo�ci bez obecno�ci koła w strefie czujnika Is=f(f) i z obecnosci�
koła w strefie czujnika Iso=f(f).  

2.2. Badanie wra�liwo�ci czujnika licznika osi na zakłócenia od zewn
trznego pola 
magnetycznego. 

Badanie wra�liwo�ci czujnika koła na zewn�trzne pole magnetyczne miało na celu 
symulacj� oddziaływania na czujnik koła pola magnetycznego pochodz�cego od urz�dze�
elektrycznych zamontowanych na poje�dzie. W tym celu wykorzystano specjalnie wykonan�
cewk� Helmholtza (HE), która emitowała jednorodne pole magnetyczne. Do bada�
zastosowano cewk� Helmholtza o wymiarach:  
– odległo�� mi�dzy zwojami 25,5 cm,  
– �rednica zwojów 51 cm,  
– ilo�� zwojów 2,  
– �rednica drutu 1 mm.  

Poza tym układ pomiarowy zawierał: czujnik szynowy, szyn� S60 o długo�ci minimum 
1,3 m, urz�dzenia licznika osi (punktu licz�cego), wzmacniacz pomiarowy, generator, 
amperomierz. Schemat układu przedstawia Rys.2. 
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Rys.2. Schemat układu pomiarowego do badania wra�liwo�ci licznika osi na zakłócenia od 
zewn�trznego pola magnetycznego 
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pomoc� którego obserwowano zniekształcenia, analogowego i/lub cyfrowego sygnału 
w obwodach detekcji impulsów czujnika. Generowanie dodatkowych impulsów od pr�du 
zakłócaj�cego płyn�cego w szynie obserwowano równie� za pomoc� wska�ników stanu 
logicznego czujnika (diody �wiec�ce) lub za pomoc� specjalizowanego testera. Na tej 
podstawie ustalano minimaln� warto�� pr�du (pola magnetycznego) zakłócaj�cego prac�
licznika osi (punktu licz�cego). Badania wykonano dla stanu, gdy w pobli�u czujnika nie ma 
osi i gdy na czujniku znajduje si� o�, oraz dla kierunków wektorów pola magnetycznego 
X, Y, Z. Wyniki opracowano w postaci charakterystyk zale�no�ci pola magnetycznego H od 
cz�stotliwo�ci H=f(f) bez obecno�ci koła w strefie czujnika i z obecno�ci� koła w strefie 
czujnika Hos=f(f).  
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3. WYZNACZANIE DOPUSZCZALNYCH PARAMETRÓW 
ZAKŁÓCE� LICZNIKÓW OSI 
Dopuszczalne parametry zakłóce� dla liczników osi wyliczono na podstawie 

charakterystyk wra�liwo�ci. Do wyliczenia przyj�to współczynnik zapasu 2 dla pr�du 
zakłócaj�cego w szynie a dla zakłócaj�cych zewn�trznych pól magnetycznych przyj�to 
współczynnik zapasu 6 dB. Powodem przyj�cia takich współczynników zapasu jest: 
– zu�ywanie si� główki szyny na której zamontowana jest głowica czujnika,  
– tolerancje mocowania głowic czujników w stosunku do główki szyny,  
– zmienno�� warunków �rodowiskowych,  
– tolerancje parametrów czujników wynikaj�ce z procesu produkcyjnego (badania wykonano 

na pojedynczych egzemplarzach urz�dze� liczników osi),  
– bł�d pomiaru. 

4. DOPUSZCZALNE PARAMETRY ZAKŁÓCE� CZUJNIKÓW KOŁA 
Opracowane dopuszczalne parametry zakłóce� zestawiono w podziale na pasma 

cz�stotliwo�ci pracy poszczególnych grup urz�dze� oraz w zale�no�ci od rodzaju zakłóce�: 
– pr�du płyn�cego w szynach, 
– zewn�trznego pola magnetycznego w płaszczyznach X, Y, Z.  
  

Poni�ej pokazano przykładowe wykresy dopuszczalne warto�ci zakłóce� dla pasma 41 – 
49 kHz w zale�no�ci od rodzaju zakłóce�. Na rysunku 3 pokazano charakterystyk�
dopuszczalnego pr�du w szynie, natomiast na rysunkach 4 – 6 charakterystyki 
dopuszczalnych poziomów pola magnetycznego w płaszczyznach X, Y i Z. 

Rys. 1 Dopuszczalny pr�d w szynie dla czujników koła w pa�mie cz�stotliwo�ci 41 – 49  kHz 

	ródło [6] 
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Rys. 4 Dopuszczalne nat��enie pola magnetycznego, wektor X, dla czujników koła w pa�mie 
cz�stotliwo�ci 41 –49 kHz
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Rys. 5 Dopuszczalne nat��enie pola magnetycznego, wektor Y, dla czujników koła w pa�mie 
cz�stotliwo�ci 41 –49 kHz 
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Dopuszczalne nat��enie pola magnetycznego, wektor Y, dla czujników koła w pa�mie 
cz�stotliwo�ci 40 - 49 kHz
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Rys. 6 Dopuszczalne nat��enie pola magnetycznego, wektor Z, dla czujników koła w pa�mie 
cz�stotliwo�ci 41 –49 kHz 
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PODSUMOWANIE  
Aktualizacja dopuszczalnych parametrów zakłóce� dla urz�dze� sterowania ruchem 

kolejowym o warto�ci dopuszczalne pochodz�ce z badania wra�liwo�ci liczników osi, 
stanowi� istotny punkt badania kompatybilno�ci taboru z urz�dzeniami wykrywania poci�gu. 
Przedstawione wyniki wykluczaj� poci�gi zakłócaj�ce poprawn� prac� urz�dze� wykrywania 
poci�gu co przyczyni si� do zwi�kszenia bezpiecze�stwa i poprawy prowadzenia ruchu 
kolejowego w Polsce. Wyniki prac zestawione w pracy Instytutu Kolejnictwa „Okre�lenie 
dopuszczalnych poziomów i parametrów zakłóce� dla urz�dze� sterowania ruchem 
kolejowym” s� wymienione w rozporz�dzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 roku „w sprawie wykazu wła�ciwych 
krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie 
umo�liwia spełnienie zasadniczych wymaga� dotycz�cych interoperacyjno�ci systemu kolei” 
jako jedno z obowi�zuj�cych wymaga�. 
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cz�stotliwo�ci 40 - 49 kHz
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PERMISSIBLE INTERFERENCE LIMITS  
FOR AXLE COUNTERS 

Abstract 
Article describes compatibility problems between train detection systems and rolling stock. The 

sources of interference of train detection systems and methods for testing the sensitivity of axle 
counters was discussed. Article describes how to determine permissible interference limits for these 
devices and  presents them in selected frequency band.  
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