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Koleje Mazowieckie odebrały instalację antyoblodzeniową
Jak informują Koleje Mazowieckie, w końcu grudnia w Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru
Warszawa Grochów nastąpił odbiór końcowy zewnętrznego stanowiska antyoblodzeniowego
pojazdów kolejowych.

W odbiorze uczestniczył m.in. Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor
eksploatacyjny KM oraz Juan José Cora, prezes zarządu firmy Corail - wykonawcy
urządzenia. Jak tłumaczy przewoźnik, usuwanie lodu i śniegu z podwozi to prace
szczególnie niebezpieczne  i  pracochłonne, a przy tym absorbujące wielu
pracowników. Zamontowanie instalacji antyoblodzeniowej w istotny sposób poprawi
bezpieczeństwo i  ergonomię pracy pracowników wykonujących czynności
konserwacyjne przy podwoziach pojazdów kolejowych w kanałach naprawczych.
Zastosowanie takiej instalacji przyniesie dodatkowe efekty w postaci poprawienia
parametrów operacyjnych w trudnym dla kolei okresie zimowym.

- Celem uruchomienia tego innowacyjnego systemu do zabezpieczania taboru przed
oblodzeniem jest dążenie do ciągłego polepszania stanu utrzymania pojazdów,
co powinno przekładać się na poprawę punktualności pociągów i bezpieczeństwo
przewozów. Nie bez znaczenia jest także poprawa warunków pracy personelu
obsługującego tabor. Zamontowanie stanowiska antyoblodzeniowego ma duży
wpływ na czas przygotowania pojazdów kolejowych do eksploatacji. Zostaje on
maksymalnie skrócony poprzez zapobieganie osadzaniu się  lodu i  śniegu
na elementach jezdnych pojazdów kolejowych. Ponadto uruchomienie tego
stanowiska wpisuje się w kompleksowy system utrzymania pojazdów kolejowych
w spółce KM - mówił Czesław Sulima podczas odbioru.

System zabezpieczania przed oblodzeniem zamontowany został w grochowskiej sekcji na torze 34. za rozjazdem
833. w kierunku wyjazdowym bez ingerencji w istniejący układ torowy.
System składa się z:

kontenera systemowego, który zawiera zespół zbiorników typu otwartego oraz pomp do obiegu płynu
antyoblodzeniowego w instalacji;
układu natryskiwania płynu zabezpieczającego przed oblodzeniem, w skład, którego wchodzi zestaw dysz oraz

skrzynka sterownicza służąca do sterowania procesem nanoszenia płynu na elementy podwozia pojazdu;
korytek zbiorczych pracujących w systemie zamkniętym wraz ze studzienką odbierającą z nich płyn;
urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz układów sterowania procesami natryskiwania, układu sterowania

obiegiem zamkniętym płynu;
czujników pozwalających na precyzyjny natrysk płynu na podwozie pojazdów szynowych;
stanowiska operatora wyposażonego w komputerowy system sterowania całej instalacji nanoszącej płyn (system

wykrywający ruch pojazdu po torze, na którym zamontowane są korytka zbiorcze, system umożliwiający wybór
typu zabezpieczanego pojazdu, system kontroli ilości płynu w zbiornikach, temperatur i ciśnień panujących
w systemie).

Zamontowany system jest przystosowany do pracy w temperaturze do -30°C w całodobowym systemie pracy. Jak
zapewnia producent, układ nie ingeruje w sieć trakcyjną, a urządzenie posiada funkcję oszczędzania energii. Płyn
używany w systemie antyoblodzeniowym spełnia obowiązujące w MPWiK Warszawa wymagania o dopuszczalnych
wartościach wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do miejskich urządzeń kanalizacji ściekowej lub
ogólnospławnej.
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W najnowszym numerze
Najnowszy "Rynek Kolejowy" już w sprzedaży! Tematem numeru
jest rola transportu szynowego w budowie metropolii. Ponadto w
numerze rozmowy z J. Czerniawski, K. Dylem, T. Freislerem, S.
Meislem, K. Niemcem, K. Pękałą, O. Wyszomirskim. Nie zabrakło
obszernych relacji z Kongresu Transportu Publicznego i Kongresu
Infrastruktury Polskiej. Będzie można zapoznać się z prezentacją
Białej Księgi Mobilności, dyskusją na temat metra w Krakowie i
restrukturyzacją Przewozów Regionalnych. Analizujemy również
nowy rozkład jazdy oraz rynek budowlany u progu nowej
perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Zapraszamy do
prenumeraty i do Salonów Empik.

Rynek budowlany u progu nowej perspektywy

Całbecki: Nie wyobrażam sobie odejścia od wybierania
przewoźników w przetargach

UTK: Nie możemy przymykać oczu

Kolej utrudnia rozwój konurbacji górnośląskiej

Małe inwestycje i bezpieczeństwo

Niemiec: Musimy wyciągnąć wnioski ze starej perspektywy
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Zachodniopomorskie: Będzie
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Metro: Wielkie
czyszczenie...

Terminal PCC we
Frankfurcie...
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dekada...

Nowy dworzec...

Wiadukt w Rogowie
już...

http://www.rynek-kolejowy.pl/55283/zachodniopomorskie_bedzie_wojewodzki_organizator_transportu.html
http://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj/proste
http://kongresinfrastruktury.pl/
http://www.tor-konferencje.pl/wydarzenia/bezpieczenstwo-ruchu-lotniczego-27.html
http://rk-konferencje.pl/
http://www.rynek-kolejowy.pl/fotorelacje
http://www.rynek-kolejowy.pl/55279/metro_wielkie_czyszczenie_na_raclawickiej_zdjecia.htm
http://www.rynek-kolejowy.pl/55279/metro_wielkie_czyszczenie_na_raclawickiej_zdjecia.htm
http://www.rynek-kolejowy.pl/adsystem/1101/8d805c18
http://www.rynek-kolejowy.pl/adsystem/1098/8d805c18
http://www.rynek-kolejowy.pl/adsystem/1019/8d805c18
http://www.rynek-kolejowy.pl/reklama_www
http://www.rynek-kolejowy.pl/reklama_rk
http://www.rynek-kolejowy.pl/miesiecznik
http://www.rynek-kolejowy.pl/sub_rk
http://www.rynek-kolejowy.pl/rejestracja
http://www.rynek-kolejowy.pl/redakcja
http://www.rynek-kolejowy.pl/wydawnictwo
http://www.rynek-kolejowy.pl/nasze_portale
http://www.rynek-kolejowy.pl/konferencje
http://www.rynek-kolejowy.pl/pozostale_uslugi
http://www.rynek-kolejowy.pl/biznes
http://www.rynek-kolejowy.pl/infrastruktura
http://www.rynek-kolejowy.pl/prawo
http://www.rynek-kolejowy.pl/przetargi
http://www.rynek-kolejowy.pl/technika
http://www.rynek-kolejowy.pl/pasazer
http://www.rynek-kolejowy.pl/zintegrowanytransport
http://www.rynek-kolejowy.pl/kdp
http://www.rynek-kolejowy.pl/swiat
http://www.rynek-kolejowy.pl/aktualnosci
http://www.rynek-kolejowy.pl/kadry
http://www.rynek-kolejowy.pl/rynekkolejowytv
http://www.rynek-kolejowy.pl/kolejna2012
http://www.rynek-kolejowy.pl/metro
http://www.rynek-kolejowy.pl/praca
http://www.katalogkolejowy.pl/
http://www.rynek-kolejowy.pl/reklama_www
http://www.rynek-kolejowy.pl/miesiecznik
http://www.rynek-kolejowy.pl/sub_rk
http://www.rynek-kolejowy.pl/reklama_rk
http://www.rynek-kolejowy.pl/dla_autorow
http://www.rynek-kolejowy.pl/felietonisci
http://www.rynek-kolejowy.pl/patronaty
http://www.rynek-kolejowy.pl/redakcja
http://www.rynekinfrastruktury.pl/kategoria/index/id/41/
http://www.rynekinfrastruktury.pl/kategoria/index/id/42/
http://www.rynekinfrastruktury.pl/kategoria/index/id/37/
http://www.rynekinfrastruktury.pl/kategoria/index/id/30/
http://www.rynekinfrastruktury.pl/kategoria/index/id/31/
http://www.rynekinfrastruktury.pl/kategoria/index/id/32/
http://www.rynekinfrastruktury.pl/kategoria/index/id/47/
http://www.rynekinfrastruktury.pl/kategoria/index/id/38/
http://rk-konferencje.pl/
http://rk-konferencje.pl/oferta-szkoleniowa.html
http://rk-konferencje.pl/kontakt.html
http://rk-konferencje.pl/zostan-prelegentem.html
http://rk-konferencje.pl/zostan-sponsorem.html
http://www.rynek-kolejowy.pl/55169/nowy_rynek_kolejowy_juz_w_empikach.htm
http://www.rynek-kolejowy.pl/sub_rk
http://www.rynek-kolejowy.pl/miesiecznik
http://www.rynek-kolejowy.pl/55169/nowy_rynek_kolejowy_juz_w_empikach.htm
http://www.rynek-kolejowy.pl/55270/Rynek_budowlany_u%C2%A0progu_nowej_perspektywy.htm
http://www.rynek-kolejowy.pl/55267/Calbecki_Nie_wyobrazam_sobie_odejscia_od%C2%A0wybierania_przewoznikow_w%C2%A0przetargach.htm
http://www.rynek-kolejowy.pl/55239/UTK_Nie_mozemy_przymykac_oczu.htm
http://www.rynek-kolejowy.pl/55231/Kolej_utrudnia_rozwoj_konurbacji_gornoslaskiej.htm
http://www.rynek-kolejowy.pl/55223/Male_inwestycje_i_bezpieczenstwo.htm
http://www.rynek-kolejowy.pl/55219/Niemiec_Musimy_wyciagnac_wnioski_ze_starej_perspektywy.htm
http://www.lemonit.pl/

