
Studium przypadku:
Awaryjne zatrzymanie pociągu

KLIENT: SŽDC (Zarząd Infrastruktury Kolejowej RC)

SŽDC jest organizacją państwową, odpowiadającą za zarządzanie 
i bezpieczeństwo na drogach kolejowych w RC. Będąc faktycznym 
właścicielem infrastruktury kolejowej zapewnia ich zdolność 
operacyjną, modernizację i rozwój kolei żelaznej w RC. Celem 
SŽDC jest zagwarantowanie przewoźnikom wszechstronnie 
zabezpieczonej infrastruktury kolejowej.

OPIS PROBLEMU:
W trakcie ostatnich kilku lat doszło w czeskich kolejach do 
modernizacji technologii komunikacyjnej w kierunku standardu 
cyfrowego GSM-R. Stosowany dotychczas system analogowy nie 
umożliwiał już dalszego rozwóju. Nowy standard cyfrowy GSM-R 
wykorzystywany był początkowo zwłaszcza do komunikacji 
głosowej pomiędzy dyspozytorem a maszynistą. Kierownictwo 
SŽDC domagało się, by cyfrowa sieć komunikacji GSM-R zaczęła 
oferować również inne funkcje. Jedną z nich jest zdolność do 
zdalnego zatrzymania pociągu bezpośrednio z panela sterującego 
terminalu dyspozytorskiego w celu poprawy bezpieczeństwa 
ruchu oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych. W terminologii 
kolejarskiej funkcja ta nosi nazwę GSM-R STOP.

www.konos.cz
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Dziedzina:
Transport

Klient:
www.szdc.cz

Kraj:
RC

Cel projektu:
Poprawa bezpieczeństwa 
w transporcie kolejowym

Rozwiązanie:
Rozwiązanie dyspozytorskie 
IP Touch Call - KONOS

Wynik:
Dyspozytor może w razie sy-
tuacji kryzysowej natychmiast 
zatrzymać ruch składów po-
ciągów na wybranym odcinku. 
Poprzez naciśnięcie jedynego 
przycisku terminalu sterują-
cego dojdzie do zatrzymania 
wszystkich pociągów podłą-
czonych do systemu radiowego 
GSM-R. Wszystkie inne pociągi 
w strefie włącznie z tymi, które 
nie są wyposażone w funkcje 
GSM-R STOP, otrzymają auto-
matycznie informację o sytuacji 
kryzysowej w ich bezpośrednim 
pobliżu. 
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TTC MARCONI s.r.o.
Třebohostická 987/5, 100 00 Prague 10

ROZWIĄZANIE:

Dyspozytorzy SŽDC korzystają w komunikacji 
pomiędzy sobą a maszynistą ze specjalnych 
terminali sterujących spółki TTC MARCONI o nazwie 
IP Touch Call - KONOS. Podstawowe znaczenie dla 
całego projektu miało włączenie do terminalu 
dyspozytorskiego specjalnej funkcji GSM-R STOP. 
W ramach całego projektu integracyjnego chodziło 
o to, by polecenie, inicjowane przez dyspozytora za 
pośrednictwem przycisku GSM-R STOP dotarło w 
czasie milisekund poprzez kilka innych systemów 
informacyjnych i radiowych bezpośrednio 
do swego celu, a więc do głównego zaworu 
hamulcowego konkretnego składu kolejowego. 
Lokomotywa jest wyposażona w specjalne 
urządzenie, które w trybie natychmiastowym 
przeprowadzi ocenę polecenia dyspozytora 
i  włączy zawór hamulcowy. W ten sposób dojdzie 
do awaryjnego zatrzymania składu. Równocześnie 
maszynista bezpośrednio w kabinie lokomotywy 
otrzyma ostrzeżenie sygnałem dźwiękowym 
o  stanie awaryjnym. Po podniesieniu specjalnej 
słuchawki telefonicznej zostaje połączony 
głosowo bezpośrednio z pracownią dyspozytora, 
skąd stan awaryjny został zgłoszony.

Dyspozytor może za pomocą funkcji GSM-R 
STOP zatrzymać jedną konkretną lokomotywę na 
torach lub wszystkie lokomotywy w promieniu np. 
5 kilometrów. Pozostałe lokomotywy w okolicy 
incydentu zostaną automatycznie poinformowane 
za pomocą tzw. wezwania awaryjnego o tym, że na 
torach doszło do jakiegoś zdarzenia. 

Funkcja GSM-R STOP w wyraźny sposób podnosi 
bezpieczeństwo transportu kolejowego. 
Równocześnie obniża czas, potrzebny do reakcji 
na sytuację kryzysową na torach (na przykład 
obiekt na szynach, zwalone drzewo). Dzięki tej 
funkcji można reagować na sytuację również 
w chwili, kiedy nie ma już środków technicznych 
umożliwiających zatrzymanie pociągu, i zapobiec 
tak ewentualnemu zderzeniu czy innemu 
nieszczęściu. Poprzez naciśnięcie jednego 
przycisku dyspozytor może szybko na wybranym 
odcinku fizycznie zatrzymać ruch wszystkich 
pociągów podłączonych do radiowego systemu 
GSM-R,  a pozostałe pociągi informować o sytuacji 
kryzysowej w ich bezpośredniej okolicy. 

„Na drodze do sukcesu trzeba było pokonać cały 

szereg przeszkód o charakterze technicznym 

i legislacyjnym. Wynikiem jest to, że funkcja 

Generalny STOP stała się podstawową cechą 

systemu GSM-R. O ile organy europejskie 

wyrażą zgodę i wspomniana funkcja wejdzie 

do standardów warunków EIRENE, może być 

wykorzystywana w dużej części Europy,“

Pavel Surý, dyrektor generalny SŽDC

“W bardzo krótkim czasie udało nam się 

zintegrować mnóstwo niespójnych technologii 

na linii od terminalu dyspozytorskiego po system 

hamulcowy pociągu. Cieszę się, że znowu o 

nieco podnieśliśmy bezpieczeństwo na torach. 

Jestem przekonany, że nowa funkcja umożliwi 

zapobieganie przyszłym tragediom“

Richard Hartmann, CEO TTC MARCONI

   info@marconi.ttc.cz

   www.ttc-marconi.cz


