Sygnalizator kolejowy typu M02
Sygnalizatory świetlne przytorowe służą do wyświetlania sygnałów świetlnych opisanych w instrukcji sygnalizacji
Ie-1 (E-1), służących do organizacji ruchu pojazdów w transporcie kolejowym. Stanowią jeden z wielu elementów systemu
i nie funkcjonują samodzielnie. Ponadto służą nie tylko do przekazywania obrazów sygnałów świetlnych, ale i innych informacji obrazowych, które są montowane poniżej głowicy. Mają postać tablic opisanych w obowiązujących instrukcjach
pod nazwą „wskaźnik”.
Sygnalizatory kolejowe nowego typu M02 produkcji firmy MONAT występują w trzech opcjach:
•

sygnalizator z głowicą stałą MS (M02.1),

•

sygnalizator z głowicą ruchomą MR (M02.2),

•

sygnalizator karzełkowy MK.		

Występują one w wersji standardowej dla toru prawego oraz niestandardowej dla toru lewego. Wszystkie sygnalizatory
kolejowe, produkowane przez firmę MONAT, spełniają wymagania techniczne dla sygnalizatorów stosowanych na liniach
kolejowych zgodnie z instrukcją Ie-117.

CHARAKTERYSTYKA I DANE TECHNICZNE

Sygnalizatory świetlne produkcji firmy MONAT składają się z trzech podzespołów:
•

stalowego fundamentu,

•

masztu z postumentem dla sygnalizatorów świetlnych wysokich,

•

głowicy.

Wybór wersji wykonania głowicy sugeruje dla standardowych warunków posadowienia również wersję wykonania masztu z postumentem (samego postumentu dla sygnalizatorów karzełkowych) i wersję fundamentu. Można samodzielnie dobrać poszczególne elementy sygnalizatora lub zastosować nietypową konfigurację kolorów w latarni sygnałowej. Cała
konstrukcja nośna (postument oraz maszt) sygnalizatora kolejowego jest cynkowana ogniowo oraz malowana proszkowo, dzięki czemu tworzy się powłoka ochronna znacząco wydłużająca funkcjonowanie produktu. Wszystkie pozostałe
elementy stalowe są zabezpieczone poprzez cynkowanie galwaniczne oraz malowanie proszkowe. Do zamówienia dostarczany jest certyfikat zgodności z normą na powłoki ochronne. Ze stali nierdzewnej wykonane są daszki, tarcza tłowa,
listwa wyróżniająca oraz zamki, co niweluje możliwość korodowania i ich blokowania. Cały sygnalizator wykonany jest
ze stali o podwyższonej wytrzymałości S355. Śruby i nakrętki stosowane w połączeniach są w klasie nie niższej niż 8.8.
W konstrukcji obudów latarń podzielonych na komory zastosowano materiały odporne na warunki atmosferyczne (czarne tworzywo ABS), aby ograniczyć prace konserwacyjne, malarskie i podwyższyć klasę ochronności latarń do podwójnej
(obudowy latarń nie wymagają uziemienia lub uszynienia). Zastosowano zintegrowane zespoły optyczne (soczewki, filtry,
pierścienie łączące je w całość, uchwyty regulacyjne żarówek), aby prace precyzyjne i czasochłonne wykonać wcześniej w warunkach warsztatowych (laboratoryjnych) zamiast na wysokości, w sąsiedztwie linii pod wysokim napięciem
i w pobliżu czynnych torów. Sposób montażu tarczy tłowej, daszków i zespołów optycznych pozwala na wymianę pojedynczego zespołu optycznego bez demontażu innych elementów głowicy. Transformatory komór są również wykonane
w II klasie ochronności i zalane żywicą epoksydową, aby podwyższyć ich odporność na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo obsługi. Sygnalizator ma możliwość regulacji w poziomie przez obracanie całego masztu (o 8 stopni) oraz
w pionie przez pochylenie latarni wraz z jej podstawą (o 7 stopni). Poprzez zastosowanie adapterów, możliwe jest umieszczenie na maszcie dowolnego rodzaju wskaźnika oraz pasa świetlnego. Na życzenie klienta producent dostarcza niezbędne przyrządy do obsługi sygnalizatora (klucze, korby), które przystosowane są do plombowania.
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SYGNALIZATOR KOLEJOWY Z GŁOWICĄ STAŁĄ TYPU MS
Usztywnienia łączące dwie nogi masztu tworzą stałą stabilną drabinę dla prac serwisowych na wysokości. Zawias na wysięgniku ma ograniczniki umożliwiające regulację w pionie kąta świecenia sygnalizatora. Z wysięgnikiem jest zintegrowany
podest otoczony barierką ochronną. Podłoga podestu jest wykonana jako uchylna gretingowa konstrukcja z możliwością zablokowania kłódką w pozycji poziomej albo pionowej. Takie rozwiązanie pozwala na wygodne wejście na podest
i zabezpieczenie położenia jego podłogi w pozycji utrudniającej dotarcie do głowicy osobom postronnym. Aby ułatwić
i ograniczyć prace serwisowe na wysokości, dla tego wykonania sygnalizatora, transformatory z komór latarń przeniesiono
do postumentu na „płytę montażową”, dlatego mimo braku możliwości opuszczenia głowicy tutaj również bez wchodzenia na maszt możemy kontrolować napięcie i je wyregulować. Na „płycie montażowej” jest również przyłącze kabli
zewnętrznych i pozostawiono miejsce na złączki, które pozwalają na rozszycie kabli wielożyłowych i rezygnację z elementów pośredniczących tzw. garnków.

Przykładowy rysunek sygnalizatora kolejowego 3-komorowego z głowicą stałą (M02.1.3).
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SYGNALIZATOR KOLEJOWY Z GŁOWICĄ RUCHOMĄ TYPU MR
Maszt wysoki dla tej głowicy ma budowę umożliwiającą ruch w pionie wysięgnika głowicy, aby ograniczyć lub wyeliminować prace serwisowe i konserwacyjne na wysokości i w pobliżu linii trakcyjnej pod napięciem. Napęd ręczny korbowy lub
poprzez wkrętarkę akumulatorową zlokalizowano w postumencie masztu. W napędzie zastosowano przekładnię ślimakową i cięgno linowe. W czasie pracy sygnalizatora (głowica podniesiona), głowica spoczywa na mechanicznych ryglach,
więc cięgno linowe i przekładnia nie są obciążone. Głowica MR posiada zawias umożliwiający pochylenie latarni z tarczą
tłową od pionu do pozycji poziomej. Zastosowano takie rozwiązanie, aby ograniczyć zakres kolizji opuszczonej głowicy
z dopuszczalną skrajnią taboru i ułatwić dostęp do komór. Opuszczona głowica z pochyloną latarnią nie jest już konstrukcją tak odporną na wiatr i drgania (od ruchu składów po sąsiadujących torach) jak w pozycji normalnej pracy, dlatego
ruch na tych torach w takiej sytuacji powinien być okresowo wstrzymany lub skierowany na inne tory. Pochylenie latarń
ułatwia i skraca czas prac serwisowych oraz eliminuje pracę na wysokości. Lokalizacja w postumencie napędu wózka
głowicy nie pozwala na lokalizację transformatorów komór na „płycie montażowej”, jednak tam znajduje się przyłącze
kabli zewnętrznych i pozostawiono miejsce na złączki, które pozwalają na rozszycie kabli wielożyłowych i rezygnację z elementów pośredniczących, tzw. garnków. Oględziny stanu połączeń elektrycznych nie wymagają odkopywania „garnków”.

Przykładowy rysunek sygnalizatora kolejowego z głowicą ruchomą TOP (M02.2.6)
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SYGNALIZATOR KOLEJOWY KARZEŁKOWY MK
Gdy warunki lokalizacyjne nie pozwalają na zastosowanie sygnalizatorów świetlnych na masztach wysokich i spełnione
są wymagania instrukcji Ie-1 (E-1) stosujemy sygnalizatory bez masztów i bez tarcz tłowych, mocowane do fundamentu
poprzez małą pochyloną podstawę — tzw. sygnalizatory „karzełkowe”. Latarnie z czarnego tworzywa ABS ograniczają zakres prac konserwatorskich malarskich. W takiej małej podstawie brakuje miejsca na „płytę montażową”, dlatego „garnki” w połączeniach zewnętrznych są tutaj niezbędne i przyłącze należy realizować bezpośrednio na listwach
w komorach.

Przykładowy rysunek sygnalizatora kolejowego karzełkowego 2-komorowego (K01.1.2).
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FUNDAMENTY SYGNALIZATORA KOLEJOWEGO
Fundament stalowy służy do posadowienia w odpowiedniej pozycji sygnalizatora kolejowego w gruncie względem jezdni
i toru. Sygnalizator montuje się do fundamentu za pomocą czterech śrub. Fundamenty P8-M przystosowane są do zabudowywania na nich sygnalizatorów na masztach wysokich z latarniami posiadającymi nie więcej niż trzy komory. Jeżeli
komór jest więcej zaleca się fundament P10-M. Dla sygnalizatorów karzełkowych stosuje się fundament K1-M. 
Fundament wykonany jest z kątowników i blach stalowych połączonych ze sobą w sposób trwały spawem. Jest ocynkowany ogniowo oraz pokryty powłoką malarską mającą na celu zabezpieczenie konstrukcji przed korozją pod wpływem
czynników atmosferycznych oraz wilgoci znajdującej się w gruncie. Fundamenty P8-M i P10-M są dostarczane z przekładkami izolacyjnymi (izolacja elektryczna masztu od fundamentu) i płytą montażową masztu.

Parametr

P8-M

P10-M

K1-M

Wysokość

1800 mm

2200 mm

1000 mm

Głębokość

700 mm

700 mm

420 mm

Szerokość

700 mm

700 mm

500 mm

Waga

125 kg

140 kg

40 kg

Fundamenty sygnalizatorów kolejowych – od lewej P8-M, P10-M, K1-M.
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