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ANALIZA TECHNICZNA NAPĘDÓW ROGATKOWYCH  

STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWO-DROGOWYCH W POLSCE 

 

W artykule scharakteryzowane zostały podstawowe typy napędów rogatkowych używanych do zabezpieczenia przejazdów 

kolejowo-drogowych w Polsce. Autorzy swoje rozważania oparli o fizycznie istniejące modele napędów rogatkowych znajdują-

cych się w laboratorium Systemów Sterowania Ruchem Kolejowym w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Ra-

domiu. Efektem końcowym opracowania jest analiza porównawcza wspólnych cech i zestawienie podstawowych parametrów 

technicznych wybranych napędów rogatkowych. 

 

WSTĘP 

Skrzyżowanie drogi kołowej z szynami kolejowymi w jednym 
poziomie (przejazd kolejowo-drogowy) jest newralgicznym miejscem 
ze względu na bezpieczeństwo pojazdów samochodowych i ich 
pasażerów. Elementy biorące udział w procesie zabezpieczenia 
bezkolizyjności muszą wykazywać się odpowiednim poziomem 
bezawaryjnej pracy. 

Napędy rogatkowe wraz z drągami rogatkowymi stanowią 
istotne elementy wchodzące w skład urządzeń stosowanych na 
przejazdach kolejowych kategorii A i B. Służą do zabezpieczenia 
pojazdu drogowego przed niekontrolowanym wjazdem przed nad-
jeżdżający pojazd szynowy o znacznie większej masie.  

 

 
Rys. 1. Widok niebezpiecznej sytuacji na przejeździe kolejowo-
drogowym do jakiej może dojść w przypadku niezadziałania lub 
błędnego zadziałania napędu rogatkowego [11]  
 

Obecnie stosowane są napędy rogatkowe wykonane w różnej 
technologii, począwszy od starszego typu obsługiwanego ręcznie, 
aż po w pełni zautomatyzowane z różnym elementem wprowadze-
nia w ruch drąga rogatkowego.  

W artykule zostanie przeprowadzona analiza porównawcza 
wybranych typów napędów rogatkowych na podstawie rozwiązań 
technicznych będących w posiadaniu Wydziału Transportu i Elektro-
techniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazi-
mierza Pułaskiego w  Radomiu. 

1. NAPĘD ROGATKOWY TYPU JEGD 50  

Napęd rogatkowy JEGD 50 jest napędem starszego typu. 
Głównym elementem jest silnik elektryczny 24V na prąd stały lub na 
prąd przemienny o mocy 225W, 1500 obrotów na minutę, sprzężony 
swoim kołem ślimakowym ze ślimacznicą przenoszącą obroty na 
ruch drąga. Ślimacznica wraz ze sprzęgłem przeciążeniowym za-
bezpiecza silnik przed przeciążeniem mechanicznym od sił ze-
wnętrznych [2]. 

Stanowisko z napędem rogatkowym typu JEGD 50 badanym w 
Laboratorium Elementów i układów srk na Uniwersytecie Technolo-
giczno-Humanistycznym w Radomiu przedstawiono na rys. 2. 

 

 
Rys. 2. Napęd rogatkowy typu JEGD 50 

 
Sterowanie silnikiem odbywa się poprzez układ stycznikowy lub 

w nowszej wersji za pomocą układu przekaźnikowego z elementami 
elektroniki (tranzystor polowy) wraz z wykorzystaniem czujników 
położenia, np. indukcyjnych. Napęd tego typu może być stosowany 
w układach blokady liniowej. Możliwa jest również obsługa ręczna. 

Podstawowe dane techniczne napędu rogatkowego typu 
JEGD 50 [8]: 
– napięcie znamionowe zasilania: 24V DC, 
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– kontrolowane położenie: 00 – 750, 900, 00, 
– maksymalny czas podnoszenia i opadania draga 14s., 
– maksymalny pobór prądu przy zasilaniu 24V 

– znamionowe obroty silnika: 9A 
– rozruch:   14A  

– stan czuwania:  100mA 

2. ELEKTRYCZNY NAPĘD ROGATKOWY EEG-3 

Napęd EEG-3 jest elementem systemu sygnalizacji przejazdo-
wej SPA-5 wyprodukowanego przez firmę Bombardier Transporta-
tion ZWUS Polska. Jest przystosowany do współdziałania z samo-
czynną sygnalizacją przejazdową, może być nastawiany z odległo-
ści, jak również z miejsca. 

Wygląd napędu rogatkowego EEG-3 znajdującego się w Labo-
ratorium Systemów sterownia ruchem kolejowym w UTH Radom 
przedstawiono na rys. 3. 

 

 
Rys. 3  Napęd rogatkowy typu EEG-3 

 
Napęd rogatkowy typu EEG-3 zbudowany jest ogólnie z nastę-

pujących podzespołów [1]: 
– silnika elektrycznego z magnesami trwałymi, 
– przekładni pasowej zębatej, 
– śruby kulowej z nakrętką tłoczną, 
– wału głównego z ramionami ruchomymi. 

Ruch drąga rogatkowego odbywa się za pośrednictwem prze-
kładni pasowej i śruby kulowej, którymi steruje silnik elektryczny. 
Przy dochodzeniu do krańcowych położeń prędkość drąga maleje. 
Napęd jest chroniony przed przeciążeniem mechanicznym. Drąg 
rogatkowy jest zawsze ryglowany w pozycji pionowej – nie można 
go opuścić działając siłą zewnętrzną. Sterowanie silnikiem odbywa 
się za pomocą układu wykonanego ze styczników [1, 3]. 

Podstawowe cechy i parametry elektrycznego napędu rogat-
kowego typu EEG-3: 
– może pracować w wersji: ryglowany lub nieryglowany, 
– współpracuje z drągiem samoopadającym (EEG 31) lub niesa-

moopadającym (EEG 30), 
– zastosowanie bezpiecznika kulowego dla ochrony przed prze-

ciążeniem z zewnątrz, 
– czas samoczynnego opadanie - max. 18s., 
– masa 120kg, 
– zasilanie 24V DC lub 230V AC. 

3. NAPĘD ROGATKOWY TYPU RHR-95 

Napęd rogatkowy typu RHR-95 został wyprodukowany przez 
Zakłady Automatyki KOMBUD z Radomia. Jest to inny typ napędu 
rogatkowego, różniący się znacznie od omawianych wcześniej. 
Wyróżnia go hydrauliczny mechanizm sterowania położeniem drąga 
rogatkowego.  

Widok napędu rogatkowego typu RHR-95 znajdującego się w 
Laboratorium Elementów i Układów srk na Wydziale Transportu i 
Elektrotechniki w UTH Radom przedstawiono na rys. 4. 

 

 
Rys. 4  Napęd rogatkowy typu RHR-95 

 
Podstawowe elementy wchodzące w skład napędu rogatkowe-

go typu RHR 95 [9]: 
– zespół dźwigni, 
– moduł elektryczny napędu, 
– siłownik, 
– agregat hydrauliczny, 
– zasilacz, 
– sterownik napędu. 

Drąg rogatkowy zmienia swoje położenie poprzez sprzężony 
mechanicznie z nim układ dźwigni kierowany z siłownika hydrau-
licznego. Ruch drąga odbywa się sinusoidalnie, tzn. przy krańco-
wych położeniach zwalnia. Układ sterujący wykonany jest w oparciu 
o sterownik SEN-4X. Podobnie, jak w przypadku wcześniej przed-
stawionych rozwiązań, napęd ten może być stosowany w wersji 
ryglowanej i nieryglowanej [4, 9]. 

Napędy RHR-95 wykonywane są w różnych wersjach: 
– RHR-95/4 – napęd jednostronny ryglowany mechanicznie w obu 

położeniach, 
– RHR-95/5 – napęd jednostronny ryglowany mechanicznie w 

położeniu otwartym, 
– RHR-95/6 – napęd jednostronny ryglowany mechanicznie w obu 

położeniach ze skróconym czasem przestawiania. 

4. NAPĘD ROGATKOWY TYPU HSM 10E 

Jednym z elementów systemu zabezpieczającego przejazd ko-
lejowy BUES 2000 firmy Scheidt & Bachmann jest urządzenie ro-
gatkowe zbudowane z napędu rogatkowego HSM 10E, który obsłu-
guje zaporę drogową. Rozpatrując strukturę sprzętową systemu 
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BUES 2000, należy zauważyć, że urządzenie rogatkowe znajduje 
się na poziomie wykonawczym i jest sterowane za pomocą modułu 
światła/rogatki z poziomu zarządzania. Napęd rogatkowy HSM 10E 
jest urządzeniem bezobsługowym i charakteryzuje go budowa 
modułowa [5].  

Podstawowe dane techniczne [6]: 
– napięcie zasilania:  36V (34 – 40V) 
– prąd pobierany: 

– stan czuwania:  200mA 
– otwieranie:   10A 
– zamykanie:   8A 
– rozruch:   7A 

– czas otwierania rogatek:  10 s 
– czas zamykania rogatek:  10 s 
– maksymalna długość drągów: 10 m 

Widok napędu rogatkowego typu HSM 10E firmy Sche-
idt & Bachmann znajdującego się na Wydziale Transportu i Elektro-
techniki w Laboratorium Systemów sterownia ruchem kolejowym 
przedstawiono na rys. 5. 
 

 
Rys. 5   Podstawowe elementy napędu HSM 10E [10] 
 

Analizowany napęd rogatkowy może działać z zaporami lżej-
szymi z kontrolą ciągłości drąga lub z cięższymi bez kontroli ciągło-
ści draga. Za sterowanie elementami elektroniki odpowiedzialny jest 
mikrokontroler specjalnie wykonany dla zastosowań silnikowych. 
Energia niezbędna do poruszania drąga rogatkowego w HSM 10E 
jest przekazywana do układu hydrauliki za pośrednictwem pompy. 
Ze względu na wymaganą bezobsługowość, pompa jest napędzana 

silnikiem asynchronicznym, niskonapięciowym, sterowanym prze-
miennikiem częstotliwości, zawartym w module HSE [7].   

Schemat blokowy zawarty na rys. 6 przedstawia budowę i dzia-
łanie napędu hydraulicznego HSM 10E, jak również agregatu hy-
draulicznego z jego elektroniką sterującą. 

 
cylinder hydrauliczny
ze stożkową sprężyną
zamykaniarezerwowego i
indukcyjnymrozpoznawaniem
pozycji

CAN 10/200

 
Rys. 6  Schemat podstawowy napędu hydraulicznego HSM 10E [6] 

PODSUMOWANIE 

W artykule zostały przedstawione analizy różnych rozwiązań 
napędów rogatkowych mieszczących się w laboratoriach sterowania 
ruchem kolejowym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 
w Radomiu. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat konstrukcje napędów 
rogatkowych ulegały unowocześnieniu, głownie ze względu na 
rozwój technologiczny stosowanych materiałów dla poszczególnych 
elementów oraz konstrukcji samych silników.  

Podstawowe funkcje napędów zostały zachowane, natomiast 
zmodernizowano sposób ich realizacji, np. poprzez zastosowanie 
silników bezszczotkowych o mniejszym poborze prądu, zmniejszo-
nych gabarytach, itp. Zmieniono również sposób sterowania, wyko-
rzystując technologie mikroprocesorową i sterowniki mikroproceso-
rowe. W napędach hydraulicznych stosuje się stosunkowo niewielką 
ilość części ruchomych, co również przyczynia się do zwiększenia 
trwałości i niezawodności napędu rogatkowego oraz ogranicza 
potrzebę konserwowania. 

W poddanych analizie napędach rogatkowych typu EEG-3, 
RHR-95, HSM 10E zastosowano rozwiązania umożliwiające zwol-
nienie ruchu draga przy dochodzeniu do położeń krańcowych. 

 
Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Cen-

trum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowa-
nych, nr umowy PBS3/A6/29/2015. 

 
Rys. 7 Widok stanowisk laboratoryjnych do badania samoczynnych sygnalizacji przejazdowych SPA-5 produkcji Bombardier Transporta-
tion ZWUS Polska (strona lewa), RASP-4Ft Z.A.KOMBUD (część środkowa) oraz BUES 2000  Scheidt & Bachmann (strona prawa) 
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Technical analysis of railway barrier operating system drives 
used in rail crossings in Poland 

In the paper has been presented the basic types of rail-

way barrier operating system used in Poland to secure rail 

and road transport. The authors of their article based on the 

physically existing models of the railway barrier operating 

system located in the Laboratory of Railway Traffic Control 

Systems at the University of Technology and Humanities in 

Radom. The final result of this study is the comparative anal-

ysis of common features and the compilation of the basic 

technical parameters of the selected railway barrier operat-

ing system. 
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