ELEKTRO-HYDRAULICZNE I MECHANICZNE
ZWROTNICE

TSH 106 LC

TSH 109 LC

TSH 070 H

TSM 070 B

Wstęp
Napędy firmy Elektroline a.s. są
znakomitym wyborem jeśli oczekujemy
bezpieczeństwa,
niezawodności
i
braku czynności konserwacyjnych
przy tramwajowych
napędach
zwrotnicowych.
Napędy zakwalifikowane są do
poziomu bezpieczeństwa SIL 3 oraz
wyposażone w stale kontrolowany
mechanizm blokujący.
Całkowicie wodoodporna skrzynia
napędu
z
dodatkową
ochroną
przeciwwodną czyni napęd praktycznie
bezobsługowym.
Wystarczy tych obietnic . Pozwól sobie
na wypróbowanie jednego z napędów
firmy Elektroline a.s. i ciesz się naszym
6-cio letnim okresem gwarancyjnym.
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Nastawianie elektro-hydrauliczne
Nastawianie ręczne
Obudowa wodoodporna
Wodoodporna separacja części elektrycznej
(dodatkowa ochrona przeciwwodna)
Wyposażenie w drążki sterujące
Wyposażenie w mechanizm blokujący
Wyposażenie w czujniki położenia (6
niezależnych czujników)
Wyposażenie w czujniki położenia (2
niezależne czujniki)

TSH 106 LC

TSH 070 H

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

TSH 109 LC

TSM 070 B

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Czujniki wilgotności
Rozpruwanie
SIL 3 (AK 6) napędu

o

o

o

o

o

•
•

•

•
•

•

Zalecany dla zwrotnic seryjnych

•

Zalecany dla zajezdni tramwajowej
Przygotowane do samodzielnego powrotu
zwrotnicy

•
•
•

Wysokość zewnętrzna skrzynki

200 mm

199 mm

200 mm

150 mm

Długość zewnętrzna skrzynki

830 mm

830 mm

830 mm

501 mm

Szerokość zewnętrzna skrzynki

596 mm

590 mm

596 mm

590 mm

Napięcie układu hydraulicznego

• zawarte w podstawowej opcji

600-750 V DC, 230 V AC,
380 V AC, 110 V AC (60 Hz), etc...

tylko mechaniczne

o możliwa opcja
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Charakterystyka zwrotnic
Nastawianie elektro-hydrauliczne

Tego
typu
napęd
umożliwia
automatyczne
przestawianie oparte na elektro-hydraulicznym
systemie zintegrowanym z napędem zwrotnicy.

Gniazdo do ręcznego sterowania

Oferujemy różne typy gniazd dostosowanych do obsługi
ręcznej.

System elektro-hydrauliczny zwrotnicy

W porównaniu do starszej reguły działania systemu
elektro-magnetycznego,
elektryczno-hydrauliczna
zasada ma wiele zalet:
•

ruch iglicy przełącznika zwrotnicy jest wolniejszy
i dużo płynniejszy, poziom hałasu emitowany przez
napęd, jak również ewentualne ryzyko uszkodzeń
w zwrotnicy jest znacznie zmniejszone.

•

dzięki powolnemu i płynniejszemu ruchowi,
żywotność zwrotnic i iglic zwrotnicowych jest
znacznie dłuższa. Dlatego jesteśmy w stanie
zapewnić Państwu dłuższy okres gwarancyjny
naszych napędów.

Maksymalny prąd niezbędny do przesunięcia
przełącznika jest znacznie niższy w systemie elektrohydraulicznym, co oznacza oszczędność kosztów na
niezbędne systemy zasilania.

Operowanie ręczne

Wszystkie zwrotnice ﬁrmy Elektroline są wyposażone
w gniazda do obsługi ręcznej dzięki czemu mogą być
obsługiwane manualnie przy użyciu drążka.
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Gniazdo do ręcznego sterowania

Obudowa wodoodporna

Mimo tego, że mechanizmy napędu zostały
zaprojektowane w taki sposób, by woda znajdująca się
w części mechanicznej nie działała niekorzystnie na jego
funkcjonowanie, ﬁrma Elektroline instaluje napędy
w szczelnej obudowie.
Wodoodporna obudowa zapewnia ochronę przed:
•

wodą (ryzyko korozji, ryzyko defektu smarowania)

•

kurzem i błotem (ryzyko zakleszczenia
ekstremalne zmęczenie mechanizmu)

•

kamieniami i innymi obcymi przedmiotami (ryzyko
zakłócania pracy mechanizmu)

lub

wejście drążka do zwrotnicy), to nigdy nie dostanie się
do części elektrycznej, dzięki czemu zwrotnica pomimo
zalania wodą może nadal pracować prawidłowo.

Wodoodporna obudowa zwrotnic ﬁrmy Elektroline

W miejscach, gdzie ruch drogowy odbywa się
nad zwrotnicami, bardzo ważna jest ochrona
mechanizmu obudową
wodoodporną
przed
napływającymi wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami
komunikacyjnymi.
Każda wyprodukowana zwrotnica przechodzi test na
wodoodporność.

Wodoodporne odseparowanie części elektrycznych

Ochrona wodoodporna części elektrycznej
(dodatkowa ochrona przeciwwodna)

Jako dodatkową ochronę przed wodą, niektóre napędy
posiadają separację wodoszczelną, która oddziela część
mechaniczną zwrotnicy od jej elektrycznego i elektrohydraulicznego systemu.
Nawet, jeśli woda przedostanie się do części
mechanicznej urządzenia, (co może być spowodowane
poprzez uszkodzenie gumowej osłony obejmującej

Cięgna kontrolne

Wyposażenie w cięgna kontrolne

Cięgna kontrolne zwiększają bezpieczeństwo zwrotnic.
Mają one dwie podstawowe funkcje:
•

Cięgna kontrolne wyposażone są w niezależne
czujniki położenia, dzięki czemu możliwe jest
otrzymanie niezawodnej informacji o prawdziwym
położeniu iglic. Mimo tego, iż możliwe jest
sprawdzanie punktowe pozycji na cięgnie
nastawczym, to sprawdzenie punktowe pozycji
na cięgnach kontrolnych jest o wiele bardziej
bezpieczne i niezawodne.

•

Jeśli zwrotnica wyposażona jest w mechanizm
blokujący, również cięgna kontrolne są zablokowane
przez ten mechanizm dzięki czemu bezpieczeństwo
blokowania zwiększa się, ponieważ iglica jest
trzymana w prawidłowej pozycji przez dwa
niezależne elementy: cięgno nastawcze i cięgno
kontrolne.

Wyposażenie w mechanizm blokujący

Mechanizm blokujący jest bardzo ważny dla iglicy
zwrotnicy, gdzie tramwaje przewożące pasażerów
poruszają się w określonym kierunku. Gwarantuje on,
że sąsiadująca iglica pozostanie w swojej ostatecznej
pozycji za każdym razem, a zwłaszcza w chwili, gdy
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tramwaj przejeżdża przez zwrotnicę. W związku z tym dla
większości elektrycznie oraz niektórych mechanicznie
sterowanych zwrotnic, znajdujących się na głównych
szlakach, zaleca się aby mechanizm blokujący był
zainstalowany.

W pełnej konﬁguracji (6 niezależnych czujników), napęd
daje trzy niezależne informacje o prawidłowej pozycji
iglic i aktywności mechanizmu blokowania dla każdego
kierunku (lewo / prawo). Informacje z czujników
położenia mogą być przetwarzane niezależnie (przy
użyciu Elektroline Control System) dzięki czemu mogą być
analizowane za pomocą specjalnego oprogramowania
służącego do zarządzania napędami zwrotnic Elektroline
(oprogramowanie ProSys).
Dla każdego kierunku (lewo / prawo), napęd daje
niezależne informacje o:

Mechanizm blokujący znajdujący się wewnątrz zwrotnicy

Wyposażenie w czujniki pozycji (6
niezależnych czujników)

Czujniki położenia dają bezpieczne i wiarygodne
informacje na temat aktualnej pozycji iglicy zwrotnicy
oraz o statusie blokowania zwrotnicy. Obecność
czujnika położenia jest konieczna, aby bezpiecznie
wykryć położenie zwrotnicy i wyświetlić tę informację
dla motorniczego na lampie sygnalizacyjnej.

•

właściwej pozycji lewej iglicy

•

właściwej pozycji prawej iglicy

•

aktywności mechanizmu blokującego

Wyposażenie w czujniki położenia (2
niezależne czujniki)

Dla napędów, które nie posiadają żadnego mechanizmu
blokowania, 2 niezależne czujniki położenia są
zainstalowane w celu wykrycia położenia zwrotnicy,
jeden czujnik dla każdego kierunku (lewo / prawo).
Czujniki wykrywają położenie zwrotnicy bezpośrednio
na cięgnie nastawczym.
Dla każdego kierunku (lewo / prawo), napęd daje
informacje o:
•

prawidłowym położeniu iglic (zarówno lewo jak
i prawo)

Czujniki wilgotności

Dodatkowym sprzętem w jaki mogą być wyposażone
napędy są dwa niezależne czujniki wilgotności, po
jednym w każdej części wewnętrznej napędu. Czujniki
wysyłają informacje do systemu sterowania w przypadku
gdy wnętrze napędu zostanie zalane wodą.

Czujniki położenia
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Połączenie z głównym systemem sterowania ﬁrmy
Elektroline pozwala na natychmiastowe, gdy tylko
woda dostanie się do wnętrza zwrotnicy, wysłanie
ostrzegawczej wiadomości SMS do określonej listy
numerów. Wiadomość SMS zawierać będzie informacje
o numerze zwrotnicy, czasie wystąpienia alarmu, itp.

Rozpruwalność

Przez rozpruwanie rozumiemy sytuację, gdy tramwaj
przejeżdża przez zwrotnicę od strony gdzie nie jest ona
ustawiona i tylko dzięki sile nacisku pochodzącej od kół
pojazdu przestawienie zwrotnicy jest możliwe.

Kompaktowy silnik elektryczny 600-750 V DC

Mechanizm rozpruwania jest integralną częścią korpusu
zamka

Napędy nie posiadające jakiegokolwiek mechanizmu
blokującego mogą być rozpruwane bez żadnych
ograniczeń dzięki czemu można je instalować w głównych
punktach bez dodatkowego systemu kontrolującego,
który by uniemożliwił ich wymuszone rozpruwanie.
Nawet napędy wyposażone w mechanizm blokowania
mogą być rozpruwane nie powodując żadnych szkód
mechanizmu, ponieważ są wyposażone w mechanizm
rozpruwający. Po rozpruciu, zwrotnica może natychmiast
kontynuować pracę bez konieczności wymiany
jakichkolwiek części.

Ponieważ system sterowania Elektroline może być
również zasilany z sieci trakcyjnej, rozwiązanie ﬁrmy
Elektroline jest idealne dla odległych miejsc, gdzie nie
jest możliwe zasilanie mocą 230V AC.
W razie potrzeby możemy również dostosować napęd
i systemy sterowania do zasilania 230V AC, 3x380V AC,
110V AC, lub innego, jedyna znaczna modyﬁkacja to
użycie innego typu silnika elektrycznego.

SIL 3 (AK 6)

Nasze zwrotnice zostały zakwaliﬁkowane przez
niemieckich audytorów do poziomu bezpieczeństwa
SIL 3 (AK), który jest najwyższym używanym dla
tramwajowego systemu operacyjnego w trybie on-sight.

Jednak regularne rozpruwanie napędów nie jest zalecane
i powinno się temu zapobiegać przez odpowiedni
system kontroli, który został zaprojektowany w taki
sposób, aby nawet regularne i długotrwałe rozpruwanie
nie powodowało uszkodzeń systemu.

Napięcie układu hydraulicznego

Napędy mogą być przystosowane do różnych typów
zasilania zgodnie z wymaganiami klienta. Napęd ﬁrmy
Elektroline może pracować z napięciem 600-750 V DC co
oznacza, że zasilanie może być pobierane bezpośrednio z
sieci trakcyjnej dzięki czemu żadne dodatkowe zasilanie
nie jest konieczne.
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TSH 106 LC (SIL 3)

TSH 106 LC jest najbardziej zaawansowanym napędem
ﬁrmy Elektroline. Wykorzystuje elektro-hydrauliczny
system służący do automatycznego przemieszczania
iglic zwrotnicy. Omawiany napęd został zakwaliﬁkowany
do poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3
(AK6) przez niemieckich audytorów. Napędy tego typu
mogą być używane na rozjazdach oraz w miejscach
gdzie tramwaje przewożące pasażerów mijają się jadąc
jednym torem w przeciwnych kierunkach.
Zwrotnice TSH 106 LC są zazwyczaj wykorzystywane
w miejscach, gdzie tramwaje przewożące pasażerów
mijają się jadąc jednym torem w przeciwnych kierunkach
oraz tam gdzie jest wymagana automatyczna zmiana
kierunku. Może być instalowana w wielu miejscach,
od bardzo ruchliwych zwrotnic w centrach miast do
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zwrotnic na przedmieściach gdzie tramwaje poruszają
się z większą prędkością.
Poprzez wprowadzenie specjalnego mechanizmu
rozpruwającego, regularne rozpruwanie zwrotnicy jest
możliwe, mimo tego, że jest ona wyposażona w stałą
blokadę mechanizmu oraz kwaliﬁkuje się do poziomu
bezpieczeństwa SIL3. Mechanizm rozpruwający
umożliwia bezpieczny ruch zwrotnicy w przypadku
wymuszonego rozprucia i pozwala, aby system mógł
natychmiast kontynuować działanie bez żadnego ryzyka
lub uszkodzenia mechanizmu po jego rozpruciu.
Zwrotnica TSH 106 LC oferuje najwyższą wydajność,
gdy jest zainstalowana wraz z systemem sterowania
zwrotnicami TSC ﬁrmy Elektroline. System sterowania

zwrotnicami
TSC
ﬁrmy
Elektroline
(również
zakwaliﬁkowany
do
poziomu
nienaruszalności
bezpieczeństwa SIL 3) może niezależnie monitorować
wszystkie
dane
dotyczące
zwrotnicy
TSH,
przechowywać te informacje w rejestrze i zapewnić,
dzięki oprogramowaniu ProSys ﬁrmy Elektroline oraz
specjalnego monitoringu, zdalny dostęp do wszystkich
danych w czasie rzeczywistym.

•

Wodoszczelna obudowa z oddzieleniem części
elektrycznej: napęd pracuje nawet wtedy, gdy
gumowa osłona cięgna jest uszkodzona, a część
mechaniczna napędu jest zalana wodą.

•

Elektro-hydrauliczny system wraz z zasilaniem
600-750 V DC: zasilanie napędu może być pobierane
bezpośrednio z sieci trakcyjnej bez konieczności
stosowania dodatkowego zasilania.

Najważniejsze
•

Wartość SIL 3: spełnia najwyższy poziom
bezpieczeństwa eksploatacji tramwajowej nadany
przez niemieckich audytorów

•

Rozpruwalność:
specjalny
mechanizm
rozpruwający napęd, chroni mechanizm przed
uszkodzeniem
podczas
rozpruwania
przy
przestrzeganiu wysokich wymagań bezpieczeństwa
wynikających z zakwaliﬁkowania systemu do
poziomu bezpieczeństwa SIL 3
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TSH 070 H

Napęd TSH 070 H

Napęd TSH 070 H jest elektryczno-hydraulicznym
urządzeniem przeznaczonym
do
stosowania
w zajezdniach tramwajowych, w miejscach gdzie
zwrotnice są regularnie „rozpruwane” i tam gdzie
tramwaje nie przewożą pasażerów. Napęd ten ma
podobne wymiary zewnętrzne jak napędy serii TSH
dzięki czemu może być instalowany w tej samej skrzyni
ziemnej, jej wymiary zewnętrzne przedstawione na
rysunku różnią się od wymiarów typowego napędu TSH,
a wynika to z faktu, iż model TSH 070 H nie posiada
prętów kontrolnych.
Napęd TSH 070 H:

Napęd TSH 070 H nie posiada cięgien kontrolnych

•
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podobnie jak napędy serii TSH wykorzystuje elektrohydrauliczny osprzęt zasilający

•

jest całkowicie wodoszczelny (klasyﬁkacja IP68)
- elektryczne i mechaniczne części są oddzielone
przegrodą wodoszczelną

•

nie posiada żadnego mechanizmu blokującego,
ponieważ ma umożliwiać regularne “rozpruwanie”.
Iglice zwrotnicy utrzymywane są w ostatecznej
pozycji za pomocą sprężyn oporowych.

•

jego położenie
jest sprawdzane przez dwa
niezależne czujniki położenia cięgna nastawczego
(brak prętów kontrolnych)

TSH 109 LC (SIL 3)
Zwrotnica wyposażona jest w 6 niezależnych czujników
położenia oraz czujników położenia zamka, możliwe
jest podłączenie go do specjalnego systemu kontroli
mechanicznych zwrotnic ﬁrmy Elektroline i wyświetlenie
jej pozycji oraz statutu blokady na sygnalizatorze
położenia.

Napęd TSH 109 LC (SIL3)

Model TSH 109 LC (SIL 3) jest modyﬁkacją napędu
TSH 106 LC stosowaną w przypadku gdy nie jest
wymagana automatyczna praca zwrotnicy, ale
zakwaliﬁkowanie systemu do poziomu bezpieczeństwa
SIL 3. Zastosowanie TSH 109 LC zaleca się dla zwrotnic
obsługujących
tramwaje przewożące pasażerów
w przeciwnych kierunkach, w miejscach gdzie zmiana
kierunku występuje rzadko, a większość tramwajów
jedzie w tym samym kierunku.
Napęd TSH 109 LC (SIL 3) posiada takie same części co
model TSH 106 LC, jedyną różnicą jest brak systemu
elektro-hydraulicznego. Opisywany napęd zapewnia
taki sam poziom bezpieczeństwa co model TSH 106
LC, brak systemu elektro-hydraulicznego uniemożliwia
obsługiwanie napędu TSH 109 LC (SIL 3) w sposób
elektryczny.

Brak układu elektro-hydraulicznego w napędzie
TSH 109 LC (SIL 3)
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TSM 070 B

Napęd mechaniczny TSM 070 B jest technologią
najnowszej generacji stosowaną tam gdzie nie jest
wymagana silnikowa eksploatacja rozjazdów oraz tam
gdzie tramwaje przewożące pasażerów nie poruszają się
w przeciwnych kierunkach po jednym torze.
W przeciwieństwie do produktów większości
konkurentów, napęd mechaniczny TSM 070 B jest
całkowicie wodoszczelny i dlatego wymaga mniej
zabiegów konserwacyjnych, a co za tym idzie, gwarantuje
większą trwałość. Zwłaszcza w miejscach o ruchu
drogowym przebiegającym nad zwrotnicą, w miejscach
w których często występują opady deszczu lub śniegu,
w miejscach położonych blisko morza, a także na
obszarach gdzie do mechanizmu może się dostać wilgoć
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i zanieczyszczenia, wodoszczelność tego urządzenia daje
mu znaczną przewagę.
Napęd mechaniczny TSM 070 B posiada dwa możliwe
tryby pracy: operowanie ręczne oraz operowanie
samoodwracalne.
W trybie sterowania ręcznego napęd może być
stosowany przy rozjazdach, w których wszystkie
tramwaje podróżują zgodnie z kierunkiem lub w
rozjazdach, gdzie tramwaje nie przewożące pasażerów
jadą w przeciwnych kierunkach. Jeśli tramwaj jedzie
z przeciwnego kierunku i konieczna jest zmiana położenia
zwrotnicy, można tego dokonać ręcznie poprzez użycie
mechanizmu ręcznego sterowania. W kierunku zgodnym
dla jazdy tramwaju, napęd zostaje przesunięty dzięki

wodoszczelny i dlatego wymaga mniej zabiegów
konserwacyjnych, a co za tym idzie, gwarantuje
wiekszą trwałość.

sile pochądzącej od kół tramwaju, napęd wspomaga
sﬁnalizowanie operacji oraz zatrzymuje iglicę w
końcowej pozycji.
W samoodwracalnym trybie napęd jest na stałe
ustawiony w jednym kierunku (w lewo lub w prawo), tak
aby wszystkie tramwaje podróżujące z przeciwległego
kierunku jechały tą samą drogą. Gdy zwrotnica zostanie
rozpruta, to automatycznie wraca do pozycji wyjściowej
zaraz po przejechaniu wagonu tramwajowego. Ręczne
nastawianie pozostaje aktywne nawet w przypadku
samoodwracalnego trybu, a kierunek można zmieniać
ręcznie w przypadku wystąpienia sytuacji gdy tramwaj
musi jechać w kierunku gdzie zwrotnica nie jest
ustawiona.
Zwrotnica może być bardzo łatwo przestawiana
z trybu sterowania ręcznego, na tryb samoodwracalny
i odwrotnie przez proste rotacje bloku prowadnicy
wewnątrz systemu zwrotnicy, który może być wykonany
w ciągu ok. 10 minut bezpośrednio na miejscu bez
konieczności wymontowywania zwrotnicy.

•

Idealnie cichy: ze względu na staranną konstrukcję
tłumienia, napęd mechaniczny TSM 070 B jest
jednym z najbardziej cichych i płynnie pracujących
napędów na rynku.

•

Uniwersalne zastosowanie: dwa tryby pracy
(ręcznie sterowane i samoodwracalne), tryb
może w łatwy sposób zostać przełączony przez co
swobodnie dostosowuje się do zmieniających się
przepisów ruchu drogowego w obrębie swojej sieci.

•

Niska wysokość montażu: wysokość instalacyjna
napędu mechanicznego typu TSM 070 B to jedynie
136 mm, co oszczędza wiele wydatków związanych
z
dostosowaniem podłoża
tramwajowego
i związanymi z tym pracami budowlanymi.

Wysokość montażu zwrotnicy ( z wyłączeniem skrzyni
ziemnej ) to jedynie 136 mm. Zatem może być w łatwy
sposób instalowana bezpośrednio na podkładach bez
konieczności poważniejszych prac budowlanych.
W każdym napędzie typu TSM 070 B, w celu tłumienia
drgań pochodzących z układu, została zainstalowana
para amortyzatorów. W celu osiągnięcia najlepszej
wydajności, amortyzatory można regulować niezależnie
dla każdego kierunku (lewo lub prawo). Działanie
napędu jest tym samym bardzo ciche i płynne, nawet
w przypadku rozpruwania trybu samoodwracalnego.
Gdy sygnalizator położenia jest wymagany by pokazywać
motorniczemu pozycję zwrotnicy, napęd mechaniczny
typu TSM 070 B może być wyposażony w dwa niezależne
czujniki położenia monitorujące położenie cięgna
nastawczego.

Najważniejsze
•

Wodoszczelna obudowa: w przeciwieństwie
do
produktów
większości
konkurentów,
napęd mechaniczny TSM 070 B jest całkowicie
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REFERENCJE
Blackpool, Wielka Brytania, 2009-11
• napędy (elekto-hydrauliczne i
mechaniczne)
• system kontroli zwrotnic (SIL 3)
• system komunikacji tramwajowej
VETRA
• pierwszeństwo tramwai na
skrzyżowaniach (komunikacja
VETRA)

• napędy (elekto-hydrauliczne)
• system kontroli zwrotnic (SIL 3)
• system komunikacji tramwajowej
VETRA
• automatyczne ogrzewanie zwrotnic

Pilsen, Republika Czeska, 1992-2011
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Gaziantep, Turcja, 2010-11
• napędy (elektro-hydrauliczne i
mechaniczne)
• półautomatyczny system kontroli
zajezdni
• system komunikacji tramwajowej
VETRA
• pierwszeństwo tramwai na
skrzyżowaniach

• napędy (elekto-hydrauliczne)
• system kontroli zwrotnic (SIL 3)

The Hague, Holandia, 2008

Szeged, Węgry, 2008-11
• napędy (elekto-hydrauliczne i
mechaniczne)
• system kontroli zwrotnic
• system komunikacji tramwajowej
PRIPAT
• system sterowania zwrotnicami w
zajezdni (komunikacja PRIPAT)

Athens, Grecja, 2007
• napędy (elekto-hydrauliczne i
mechaniczne)
• system sygnalizacyjny stacji
końcowej

INNE REFERENCJE:
Belgia (Ghent)
Republika Czeska (Prague, Liberec, Olomouc)

• napędy (elekto-hydrauliczne i
mechaniczne)

Holandia (Delft)
Polska (Poznań, Bydgoszcz, Łódź, Gdańsk)
Włochy (Milan)

Brussels, Belgia, 2007-09
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