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Piski na zakr™tach
TOR Control – rozwiåzanie przy zastosowaniu 
mobilnego smarowania g¬ówki szyny.



TOR Control – rozwiåzanie przy zastosowaniu 
mobilnego smarowania g¬ówki szyny. Coraz 
wi™cej przedsi™biorstw eksploatujåcych metro, 
tramwaje oraz koleje gotowych jest eliminowac 
piski na zakr™tach poprzez zmian™ wartofici 
tarcia pomi™dzy szynå a ko¬em, rezygnujåc przy 
tym z konstrukcyjnych rozwiåza~ obniΩania 
poziomu ha¬asu. Urz™dy i kr™gi fachowe 
zwlekajå jednak z wydaniem zezwolenia na 
stosowanie smarów na g¬ówk™ szyny. 
Powodem tego jest brak dowodów na 
bezpiecze~stwo ich stosowania. Dzi™ki uΩyciu 
komputera przemys¬owego do funkcji stero-
wania, moΩliwe jest smarowanie g¬ówki szyny 
przez mobilne urzådzenia spryskujåce. TOR 
Control potrafi wykryc wszystkie scenariusze 
operacyjne i prze¬oΩyc je na odpowiednie 
komendy. Wzgl™dy przemawiajåce za tå nowo-
czesnå technikå i jej stosowaniem så poparte 
argumentami odnoszåcymi si™ do praktyki.  

Igralub AG, Szwajcaria, od ponad 15 lat zajmuje 
si™ tematem pisków na zakr™tach i wspólnie z 
innå szwajcarskå firmå, Railtec Systems GmbH, 
wprowadza na rynek nowoczesne rozwiåzanie o 
nazwie TOR Control (TOR). W przeciwie~stwie 
do dotychczasowych prostych urzådze~ wykrywa-
jåcych zakr™ty (czujniki zakr™tów, transpondery, 
GPS), TOR Control jest komputerem, który 
otrzymuje sygna¬y poprzez GPS i inne zród¬a i 
dodatkowo kontroluje wydawane komendy 
spryskiwania w oparciu o wst™pnie okrefilone 
kryteria. Ten nowy system daje gwarancj™ 
precyzyjnego, uprzednio ustalonego stosowania. 

TOR Control – rozwiåzanie przy zastosowaniu 
mobilnego smarowania g¬ówki szyny.

Do tego dochodzi wychwytywanie istotnych dla 
eksploatacji danych wejficiowych, które mogå 
zostac zdefiniowane na nowo, stosownie do 
specyfiki danego projektu. Dane te så w trakcie 
eksploatacji rejestrowane przez komputer TOR 
i przek¬adane na odpowiednie komendy. Dlatego 
aplikacja firodków smarujåcych na g¬ówk™ szyny 
moΩe przebiegac w sposób kontrolowany.  

Uczestniczå w tym 
nast™pujåce elementy: 

System smarowania
Nak¬adanie smaru odbywa si™ poprzez wbudowany 
w pojazd system spryskujåcy, który w trakcie jazdy, 
w ustalonym czasie i okrefilonej ilofici, rozprowadza 
pod cifinieniem (6-8 barów) smar na g¬ówce szyny. 
Komenda spryskiwania uruchamia jeden lub kilka 
zaworów magnetycznych znajdujåcych si™ w 
systemie. Ilofic smaru oraz czas spryskiwania så 
uprzednio okrefilane. Przy d¬uΩszych zakr™tach 
cykle spryskiwania powtarzane så aΩ do ko~ca 
zakr™tu. JeΩeli w pojezdzie brak jest cifinienia, 
naleΩy dodatkowo zainstalowac odpowiedniå 
central™ kompresorowå. W zaleΩnofici od typu  
pojazdu umieszcza si™ jå na wózku lub we wn™trzu 
pojazdu. Wszystkie moΩliwe sygna¬y wydawane 
przez system spryskujåcy i central™ kompresorowå 
så rejestrowane przez TOR Control i mogå zostac 
wykorzystane do kontroli i sterowania.   

Smar
Warunkiem stosowania na g¬ówk™ szyny smaru 
jako modyfikatora tarcia jest, aby jego wp¬yw na 
wspó¬czynniki tarcia nie powodowa¬ przekroczenia 
dopuszczalnej drogi hamowania. NaleΩy przy 
tym wziåc pod uwag™ równieΩ warunki meteo-
rologiczne takie jak deszcz, mg¬a, ciep¬o i zimno. 
Jednoczefinie warstwa smaru powinna wykazywac 
si™ d¬ugim okresem trwa¬ofici. Wymaga to od 
smaru duΩej wytrzyma¬ofici na zgniatanie i silnej 
przyczepnofici. Wybór tego typy smarów jest 
ograniczony i wiåΩe si™ z podj™ciem waΩnej decyzji, 
zarówno ze wzgl™du na spe¬nienie wymogów tech-
nicznych jak i na koszty eksploatacji. Jednoczefinie 
smar taki powinien ulegac biodegradacji i byc wo-
doodporny. Aplikowana kaΩdorazowo ilofic wynosi 
firednio 0,25 cm3. Przek¬ada si™ to na matema-
tycznå grubofic warstwy wynoszåcå 0,083 µm. 
Aby przy tak minimalnej ilofici wyeliminowac na 
wiele godzin piski na zakr™tach, Igralub wraz z 
istniejåcymi systemami smarowania poleca smar 
Headlub, od lat z powodzeniem stosowany do 
smarowania g¬ówki szyny. 

komputer 
TOR Control
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SWISS HIGHTECH FORMULA

System spryskiwania z centralå kompresorowå na wózku.

Sterowanie
Stosowane zazwyczaj do tej pory uk¬ady sterowania 
mobilnych systemów smarowania g¬ówki szyny 
obejmujå wy¬åcznie rozpoznanie zakr™tu lub 
Ωådanego miejsca spryskiwania i d¬ugofic na¬oΩonej 
warstwy. PoniewaΩ czujniki zakr™tów reagujå na 
pr™dkofic, moΩe si™ zdarzyc, Ωe w tym samym 
miejscu nie zawsze naståpi spryskanie. Ponadto w 
przypadku czujników zakr™tu rozpoznanie zakr™tu 
odbywa si™ z opóznieniem. W rezultacie komenda 
spryskiwania wydawana jest dopiero po kilku metrach 
od wejficia w zakr™t. 
Systemy sterowania urzådzeniami do spryskiwania 
g¬ówki szyny, wydajåce polecenie spryskiwania 
tylko w oparciu o rozpoznanie miejsca, nie 
odpowiadajå dzifi wystarczajåco na kompleksowe 
potrzeby przedsi™biorstw komunikacyjnych. 
Brakuje im „mózgu”. Aby uwzgl™dnic wszystkie 
wymogi potrzebny jest komputer, który samodzielnie, 
w zaleΩnofici od okolicznofici, zarzådza systemem 
w oparciu o wczefiniej okrefilone sygna¬y wejficia / 
wyjficia.    
Wspólnie z firmå Railtec Systems GmbH majåcå 
siedzib™ w Hergiswil/ Szwajcaria, firma Igralub 
stworzy¬a sterowanie oferowane pod nazwå 
TOR Control. Jest to komputer, którego opro-
gramowanie kojarzy ze sobå wchodzåce sygna¬y 
eksploatacyjne i na tej podstawie wydaje odpowie-
dnie polecenia. Wi™kszofic pojazdów ma juΩ wiele 
sygna¬ów eksploatacyjnych, które stosunkowo 
¬atwo mogå zostac wykorzystane przez system. 
Do tego celu s¬uΩå róΩne interfejsy: LAN, CAN, 
wejficia / wyjficia cyfrowe, wejficia analogowe, 
wejficia cz™stotliwoficiowe, porty szeregowe. 

Precyzyjne spryskiwanie
W oparciu o GPS, pr™dkofic i ewentualnie 
dost™pne inne sygna¬y, TOR Control rozpoznaje 
precyzyjnie miejsca dzia¬ania. Odbywa si™ to 
zarówno na otwartej przestrzeni jak i w tunelach. 
W razie ewentualnego braku sygna¬u, odleg¬ofic 
do zdefiniowanego miejsca spryskiwania obliczana 
jest na podstawie pr™dkofici pojazdu.
Definiowanie dok¬adnego miejsca spryskiwania 
i jego d¬ugofici odbywa si™ poprzez mapowanie, 
dokonywane na laptopie bezpofirednio w pojezdzie 
podczas jazdy szkoleniowej.
Wydanie komendy spryskiwania nast™puje poprzez 
proste oprogramowanie, wchodzåce w sk¬ad 

dostarczonego oprogramowania eksploatacyjnego. 
Na planie sieci sporzådzonym w wyniku mapo-
wania wprowadza si™ dok¬adne pozycje, podajåc 
punkty poczåtkowe i ko~cowe. UΩytkownik moΩe 
w dowolnym momencie samodzielnie dokonac 
zmian lub uzupe¬nienia nowych miejsc spryski-
wania. Taka ingerencja w oprogramowanie 
eksploatacyjne jest bardzo ¬atwa i nie wymaga 
wiedzy z zakresu programowania. 

Dysza spryskujåca do aplikacji smaru na g¬owk™ szyny.

Elementy i wejficia TOR Control
Aby wydac prawid¬owå komend™ spryskiwania, 
TOR Control przyjmuje sygna¬y sterowania poprzez 
osiem cyfrowych wejfic oraz LAN lub CAN. 
Odpowiednio dysponuje równieΩ ofimioma 
wyjficiami, przeznaczonymi do procesu 
spryskiwania i innych funkcji. 
W ten sposób TOR Control rejestruje kierunek 
jazdy, numer liniowy pojazdu, pr™dkofic, otwieranie 
drzwi, hamowanie awaryjne oraz dzia¬anie deszczu 
i przetwarza je na komendy. Do tego dochodzå 
funkcje kontrolne, obejmujåce ca¬y system. TOR 
rozpoznaje i zg¬asza zak¬ócenia. NaleΩå do ich 
mi™dzy innymi niski poziom smaru w pojemniku 
lub brak cifinienia w systemie.
Mimo wielofici funkcji TOR Control zosta¬ 
obmyfilony jako system ¬atwy w obs¬udze. 
Przyjmuje si™, Ωe nadmierne przesmarowanie 
tego samego miejsca przez kilka przejeΩdΩajåcych 
kolejno pojazdów jest wykluczone przez TOR 
Control. MoΩliwofic wydania protoko¬u roboczego 
dostarcza informacji o dokonanych aplikacjach. 
TOR Control doskonale nadaje si™ równieΩ do 
stosowania w mobilnych urzådzeniach do 
smarowania obrzeΩy kó¬.

Jazda szkoleniowa w celu dokonania mapowania.
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Komponenty i interfejsy

Prosz™ zdefiniowac poczåtek i koniec odcinka do spryskania poprzez klikni™cie myszkå. 

Okrefilanie przez ruch czerwonego punktu Zdefiniowany koniec

Zasilanie prådem
JeΩeli pojazd nie ma 24..48V

TOR Controller
z odbiornikiem GPS

Numer linii
dla tramwajów w ficis¬ej
zabudowie miejskiej
(przez siec LAN lub magistral™)

Zawory spryskiwacza pomiar pr™dkofici
– Sygna¬y analogowe lub cz™stotliwoficiowe
– informacja o stanie sieci
– (IBIS, CAN…)
– LAN

Wejficia cyfrowe
Te informacje mogå byc równieΩ
przekazane poprzez magistral™
lub siec LAN

Nadanie
numeru
linii

Aktywacja / dezaktywacja

TOR 24V

Kabel antenowy

Antena GPS

TOR-CONTROL
W∆ WY∆ WY∆ WY∆

szeregowy

Kierunek jazdy

TOR 24V
Zawór kontroli
zasilania
pojazdu

24VDC

++

- -

wentyl 4

7

wentyl 1 pomiar pr™dkofici

Komponenty i interfejsy
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Autor: André Kofmehl, MLaw, CEO Igralub AG, Zürich
Ilustracje Copyright: Railtec Systems

Zapisany przebieg linii 
wraz ze wspó¬rz™dnymi

Kompleksowy Dostawca Us¬ug skutecznym 
rozwiåzaniem dla klientów

Dotychczas klient musia¬ samodzielnie wybierac wszystkie trzy elementy: system smarowania, 
sterowanie i smar spofiród wielu dost™pnych na rynku ofert, a nast™pnie zakupic je i wprowadzic 

do eksploatacji. Jako Kompleksowy Dostawca Us¬ug Igralub oferuje wszystkie wymienione 
produkty. Tym samym opracowanie projektu dostosowanego do potrzeb klienta, jego 

wdroΩenie i kontrola dzia¬ania wychodzå z jednego zród¬a.  
Us¬uga ta umoΩliwia duΩym przewoznikom uΩytkujåcym metro, tramwaje oraz kolej wdroΩenie 

kompleksowego systemu smarowania obrzeΩy kó¬ i g¬ówki szyny. Obecnie w toku så juΩ 
wi™ksze projekty, min. w Brukseli i Toronto, prowadzone wspólnie z firmå Bombardier.

Wspó¬praca z renomowanymi producentami systemów smarowania (min. Delimon, 
SKF Vogel, BK) umoΩliwia modernizacj™ smarowania g¬ówki szyny. Dzi™ki swojemu 

wieloletniemu know-how firma Igralub prowadzi doradztwo dla przedsi™biorstw kolejowych 
i tramwajowych obejmujåce wszelkie detale i Ωyczenia. 
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