
Skanowanie podtorza doStoSowane do potrzeb 
użytkownika

Firma zetica rail oferuje indywidualne dla każdego klienta rozwiązania 
związane z wdrażaniem systemów pomiarów georadarowych (Gpr) w 
pociągach i innych pojazdach. System zarr jest wyposażony w narzędzia 
umożliwiające wczesne wykrywanie ukrytych problemów i zapewnia 
następujące główne korzyści:

  Automatyczną klasyikację zanieczyszczenia podsypki i erozji podtorza.

   Automatyczne raportowanie wyjątków naruszających zdeiniowane przez 

użytkownika wartości graniczne jakości podtorza.

   Dokładne odwzorowanie zakresu wymaganych prac związanych z utrzymaniem i 

odnawianiem podtorza.

  Możliwość monitorowania pogarszania się stanu podtorza w czasie.

  Redukcję liczby próbnych odwiertów wymaganych do zbadania terenu.

  Weryikację jakości wykonanych robót związanych z odnawianiem. 

   Większą efektywność i opłacalność w porównaniu z istniejącymi metodami oceny 

stanu podtorza.

   Redukcję ryzyka związanego z obecnością pracowników wykonujących kontrolę 

toru w pobliżu przejeżdżających pociągów.

   Zmniejszenie tymczasowych ograniczeń prędkości z powodu 

podpowierzchniowych problemów wpływających na integralność operacji.

www.zeticarail.com

zaawansowany radar kolejowy irmy zetica

doStępne Są naStępujące opcje: 

1.  pełna obsługa: Firma Zetica Rail zbiera i przetwarza dane,  

a następnie dostarcza końcowe wyniki. 

2.  obsługa wspomagana: Firma Zetica Rail zapewnia doradztwo 

w zakresie zaprojektowania i dostosowania systemu ZARR do 

pojazdu szynowego użytkownika oraz przetwarzanie danych w celu 

dostarczenia wyników.

3.  pełna własność: Firma Zetica Rail zapewnia doradztwo w zakresie 

dostosowania systemu ZARR do pojazdu szynowego użytkownika i 

dostosowane oprogramowanie wraz ze szkoleniem umożliwiającym 

uzyskanie umiejętności niezbędnych do samodzielnej obsługi 

systemu. 



www.zeticarail.com

jest to gotowe rozwiązanie zapewniające wszystkie korzyści związane z 

systemem zarr oraz dodatkowo obrazy wideo wysokiej rozdzielczości toru i 

jego otoczenia. Główne zalety tego systemu:

  Natychmiastowe rozpoczęcie kontroli toru.

  Szczegółowe informacje o jakości podsypki i podtorza.

  Wykrywanie zasobów i sporządzanie ich map. 

  Charakterystyka stanu podkładów kolejowych.

  Zautomatyzowane raportowanie wyjątków.

  Ogólny zapis wideo toru i archiwizowanie.

  Ilościowe oszacowanie szaty roślinnej.

   Maksymalizacja wartości czasu obecności na torach przez połączenie wszystkich 

powyższych elementów w jeden pomiar. 

tel.: +44 1993 886682 · Faks: +44 1993 886683  
e-mail: info@zeticarail.com

Firma Zetica Rail jest światowym liderem w dziedzinie pomiarów georadarowych (Ground-

penetrating radar, GPR) wykonywanych na liniach kolejowych i posiada niezrównane 

doświadczenie w nieiwazyjnej ocenie stanu podsypki. Radar ZARR jest używany obecnie na 

warunkach umów zawartych z ważnymi przedsiębiorstwami kolejowymi w Europie i Ameryce 

Północnej i tylko w tym roku skanuje ponad 60 000 km torów.

Firma Zetica Rail oferuje dostosowywane narzędzia ułatwiające pomiar jakości podsypki i 

automatyczne rozpoznawanie takich procesów, jak erozja podtorza. 

przykłady automatycznie generowanych niestandardowych raportów w postaci 

plików w formatach pdF i cSV.


