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Podnoszenie dostępności technicznej infrastruktury kolejowej 
poprzez zastosowanie zintegrowanej, zdalnej diagnostyki
Infrastruktura kolejowa, ze względu na rozległość i otoczenie 
pracy narażona jest na uszkodzenia eksploatacyjne, środowisko-
we oraz wandalizm.  Brak dostępności powoduje powstawanie 
kosztów napraw a także, często zdecydowanie wyższych kosz-
tów wynikających właśnie z braku dostępności infrastruktury. 
Zintegrowane podejście Track Tec do utrzymania infrastruktury 
kolejowej, jest odpowiedzią na wyzwania kolei przyszłości,  jako 
do obiektu, mającego różne perspektywy (podkład, tor, rozjazd, 
ogrzewanie, słupy trakcyjne, przewody, stacje zasilające i inne) 
lecz jeden wspólny cel – wysoka dostępność i bezpieczeństwo dla 
taboru poruszającego się z coraz wyższą prędkością.

Słowa kluczowe: infrastruktura kolejowa, diagnostyka, dostępność 
techniczna infrastruktury.

Kolejowa sieć trakcyjna, ze względu na swoją rozległość, na-
rażona jest na różne uszkodzenia eksploatacyjne, a także na 
rozkradanie lub wandalizm. Uszkodzenia sieci trakcyjnej powo-
dują duże straty zarówno po stronie zarządcy infrastruktury, jak 
i przewoźnika (w tym m.in. brak możliwości przejazdu przez dany 
odcinek, opóźnienia w ruchu pociągów, kary umowne, kosztowne 
naprawy, uszkodzenia pantografów pojazdów trakcyjnych). 

Dotychczas stosowane systemy monitorowania oraz urządzenia 
pomiarowe wymagały instalacji dodatkowych, kosztownych ele-
mentów, takich jak kamery czy dużych rozmiarów zasilacze, które 
są kłopotliwe w instalacji i mogą być łatwym łupem dla złodziei, 
ponieważ wzbudzają zainteresowanie oraz wymagają dużej ilości 
elementów dodatkowych. Duży stopień skomplikowania dotych-
czasowych rozwiązań technicznych w naturalny sposób powoduje 
zmniejszenie ich niezawodności i podatności utrzymaniowej. Ukła-
dy zasilania albo wymagają zasilania z sieci potrzeb nietrakcyj-
nych 230 VAC lub stosowania dużych, kłopotliwych w utrzymaniu 
zasilaczy przetwarzających napięcie sieci trakcyjnej 3 kVDC na 
odpowiednie niskie napięcie zasilające aparaturę monitorującą. 

Obecnie proponowane rozwiązanie, po zabudowaniu, stanowi 
natomiast integralną – nierozłączną część infrastruktury kolejo-

wej o wysokiej niezawodności i znacznie mniejszej podatności na 
ewentualny wandalizm lub kradzież.

Na bazie wspólnych doświadczeń Firmy Track Tec S.A. oraz 
Maar Technology Sp. z o.o. podjęły współpracę w zakresie dia-
gnostyki infrastruktury kolejowej. Synergiczne połączenie firmy 
dostarczającej od lat innowacyjne rozwiązania dla infrastruktury 
kolejowej oraz młodej, technologicznej firmy pozwala na spełnia-
nie oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów. Dostęp-
ność techniczna infrastruktury kolejowej jest zdeterminowana naj-
słabszym jej elementem, który ze względu na specyficzne warunki 
pracy wymaga szczególnego serwisowania, w tym stosowania na-
rzędzi podnoszących niezawodność oraz dostępność techniczną. 

W artykule przedstawiony został system diagnostyczny, pod-
noszący poziom dostępności technicznej poprzez przekazywanie 
informacji do centralnego serwera z rozproszonych podsystemów 
monitorowania infrastruktury na przykładzie sieci trakcyjnej. 

System na bazie danych pozyskanych z określonych, monitoro-
wanych punktów, realizuje wizualizacje listy zdarzeń, analizując 
je i jako efekt finalny przekazuje informacje zbiorcze dotyczące 
stanu sieci, występujących zagrożeń. 

Działanie systemu sprowadza się do dwóch głównych funkcji: 
 � Funkcja monitorująco–alarmowa, realizowana poprzez powia-

damianie użytkownika o zdarzeniach występujących w sieci 
trakcyjnej, zanikach napięcia zasilania oraz zmian parametrów 
sieci trakcyjnej będących efektem czynników środowiskowych 
lub sytuacji kradzieży elementów sieci trakcyjnej;

 � Funkcja diagnostyczna – funkcja gromadzenia i przetwarza-
nia wskazań pierwotnych umożliwiająca wykrywanie sytuacji 
anormalnej pracy infrastruktury kolejowej. W połączeniu z da-
nymi pogodowymi jest to narzędzie dające duże możliwości 
diagnostyki pojawiających się problemów, stanu technicznego 
infrastruktury kolejowej. 
Dostarczanie informacji do użytkownika realizowane jest po-

przez dedykowane panele wizualizacyjne, dostarczające przetwo-
rzone dane do wyselekcjonowanych grup użytkowników. 

Funkcjonalność systemu, dzięki przetwarzaniu wysokiej jakości 
danych, niedostępnych w innych systemach, pozwala realizować 

Rys. 2. Widok panelu diagnostycznego
Źródło: MAAR Technology Sp. z o.o.

Rys. 1. Widok panelu monitorowania zdarzeń sieci trakcyjnej
Źródło: MAAR Technology Sp. z o.o.
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również diagnostykę stanu technicznego. Opracowano inteligent-
ne narzędzia programowe (algorytmy uczące się), analizujące 
przebiegi parametrów pierwotnych, sekwencje oraz korelacje 
przyczyn anomalii, tj. odstępstw od założonych warunków. 

Działanie systemu możliwe jest dzięki innowacyjnym rozwiąza-
niom konstrukcji mechanicznej, obwodów zasilania elementów 
oraz bezprzewodowej komunikacji, krótkiego i dalekiego zasięgu.  
Połączenie systemu prostego w instalacji, łatwego w utrzymaniu 
oraz przekazującego dane o wysokiej wiarygodności, pozwala na 
podejmowanie optymalnych decyzji utrzymaniowych w celu wypra-
cowania prawidłowych działań serwisowych. 

Główne cechy izolatora, którego widok został przedstawiony na 
fot. 1: 

 � zasilanie wprost z sieci 3kVDC, brak zewnętrznego okablowania,
 � wbudowane podtrzymanie zasilania, 
 � niewielki pobór energii przez zintegrowane urządzenie,
 � pomiar obecności napięcia,
 � pomiar siły rozciągającej,
 � pomiar temperatury,
 � komunikacja bezprzewodowa, zapewniająca bezpieczeństwo 

eksploatacji i instalacji,
 � łatwy montaż na wszystkich typach sieci trakcyjnych – zacho-

wano wymiary montażowe jak dla izolatorów cięgnowych typu 
7150, brak dodatkowego okablowania. 
Istotnym elementem w systemie monitorowania infrastruktury 

kolejowej jest układ komunikacyjno-monitorujący, umożliwiający 
zbieranie odczytów z izolatorów trakcyjnych oraz przekazywanie 
ich do systemu nadrzędnego. Konstrukcja urządzenia pozwala na 
zasilanie wprost z sieci trakcyjnej. Sposób instalacji urządzenia 
jest realizowany na słupach trakcyjnych w sposób analogiczny do 
instalacji napędu odłącznikowego.

Główne cechy produktu, którego widok został przedstawiony 
na fot. 2: 

 � zasilanie wprost z sieci 3 kVDC, 
 � niski pobór energii (moc 13 W dla 3 300 VDC),
 � pomiar napięcia,
 � komunikacja z modułami ATS-SI 100,
 � komunikacja dalekiego zasięgu z wykorzystaniem sieci GSM,
 � wbudowane podtrzymanie zasilania, 
 � łatwy montaż na wszystkich typach sieci trakcyjnych (wykorzy-

stano konstrukcje mocujące napęd odłącznika).
Opisany wyżej podsystem monitorowania infrastruktury kolejo-

wej ATS to narzędzie bardzo nowoczesne przydatne dla zarządców 
infrastruktury kolejowej. Funkcjonalności alarmowe i diagnostycz-
ne umożliwiają pozyskanie wiedzy o stanie technicznym kolejnych 
sekcji naprężania sieci trakcyjnej. Zastosowanie systemu ATS na 
głównych liniach kolejowych jako standardowego elementu sieci 
umożliwi wczesne wykrywanie problemów na sieci trakcyjnej, lep-
sze planowanie remontów oraz podniesie poziom bezpieczeństwa 
na linach kolejowych. 

System ATS stanowi część prac rozwojowych firmy Track Tec re-
alizowanych we współpracy z firmami technologicznymi z obszaru 
diagnostyki infrastruktury kolejowej (Maar Technology), obszaru 
monitoringu i diagnostyki stanu maszyn przemysłowych (Elmodis) 
oraz innymi. 

To właśnie wdrażany wspólnie Przemysłowy Internet Rzeczy 
ma na celu nie tylko zbieranie pomiarów (które aktualnie nie są 
dostępne), lecz również przetwarzanie tych danych w użyteczne 
informacje. Dzięki wiarygodnym, tj. walidowanym i przetworzo-
nym pomiarom możliwe jest podejmowanie odpowiednich decyzji 

utrzymaniowych i serwisowych jak również inwestycyjnych. Nowo-
czesne technologie przemysłowego Internetu rzeczy w zastosowa-
niach kolejowych prowadzą do minimalizacji kosztów eksploatacji 
przy jednoczesnym podnoszeniu bezpieczeństwa i dostępności 
infrastruktury kolejowej. Zintegrowane podejście Track Tec do 
utrzymania infrastruktury kolejowej jest odpowiedzią na wyzwa-
nia kolei przyszłości jako do obiektu, mającego różne perspekty-
wy (podkład, tor, rozjazd, ogrzewanie, słupy trakcyjne, przewody 
i inne), lecz jeden wspólny cel – wysoką dostępność techniczną 
i bezpieczeństwo dla taboru poruszającego się z coraz wyższą 
prędkością. 
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Fot. 1. Innowacyjny izolator trakcyjny ATS-SI 100
Źródło: MAAR Technology Sp. z o.o.

Increasing the availability of technical railway infrastructure through  
the use of integrated remote diagnostics

Railway infrastructure, due to the large area and working environ-
ment, is exposed to exploitation failures, failures caused by environ-
mental conditions like wind, freeze but also failures caused by van-
dalism. Lack of railway infrastructure availability results in increased 
repair costs as well as increased operational costs due to unexpected 
lower infrastructure availability. The integrated approach of Track Tec 
S.A. company to maintaining the railway infrastructure is a response 
to the railway of the future challenges. Railway infrastructure in this 
case means one object with different perspectives (sleeper, track, 
crossover, heating, traction poles, cables, supply stations and others) 
with one common goal – high availability and safety. 

Key words: railway infrastructure, diagnostics, infrastructure availability.

Fot. 4. Jednostka komu-
nikacyjna z modułem 
obliczeniowym i wbu-
dowanym zasilaczem
Źródło: MAAR Technology 
Sp. z o.o.


