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Szkoła enkoderów – część XIII 

Kolejka w Perugii
Włoskie miasto Perugia jest największą 
metropolią w regionie Umbria, która 
liczy 160 tys. mieszkańców. Na jego 
terenie znajduje się wiele przepięknych 
zabytków oraz dwa uniwersytety. 

W dzisiejszym artykule opiszemy 
najnowszą inwestycję miasta Pe-

rugia, którą jest kolejka łącząca odległą 
część miasta, stadion sportowy „Renato 
Curi”, z centrum miasta stacja „Pincet-
to”. Cała trasa liczy siedem stacji, a linia 
obsługiwana jest przez 25 pojedynczych 
wagonów, mogących zabrać ok. 40–50 

lową linę. Takie rozwiązanie eliminuje 
potrzebę sterowania wagonika przez ma-
szynistę. Aby zmniejszyć hałas, wagoni-
ki wyposażono w gumę na kołach.

Gdy wagonik dociera do stacji końco-
wej, jest odwracany w przeciwnym kie-
runku. Podczas postoju na stacji wagonik 
jest odłączany od stalowej liny. Ponowne 
wprawienie wagonika w ruch odbywa się  
automatycznie po zamknięciu drzwi. 

System kontroli i sterowania kolejką 
jest całkowicie zautomatyzowany. Moni-
toring i kontrola odbywają się w centrum 
kontroli. W razie potrzeby można wydłu-
żyć czas postoju na poszczególnych sta-
cjach – gdy wsiadają lub wysiadają dzie-
ci, osoby starsze i niepełnosprawne. Za-
stosowana technologia zapewnia sprawną 
i bezawaryjną pracę kolejki. Jednym z jej 
elementów są trwałe i solidne podzespo-
ły. Jako elementy kontrolujące ruch wa-
goników zastosowano enkodery.

Główni projektanci i wykonawcy – fir-
my Leitner i Siemens – zdecydowały się 
na zastosowanie produktów firmy Leine-
&Linde. O wyborze zadecydowały so-
lidna obudowa i duża wytrzymałość pro-
duktów. Zastosowano następujące mode-
le enkoderów:
 seria 861; 
 seria 503 „wzmocniona”.

pasażerów. Wagoniki kursują z częstotli-
wością 1 minuty. Miasto Perugia zostało 
wybudowane na wzgórzu, jednak w mia-
rę rozbudowywania się metropolii kilka 
jej dzielnic znajduje się poniżej wzgórza. 
W takiej sytuacji idealne wydaje się za-
stosowanie kolejki, która napędzana jest 
za pomocą stalowej liny.

Wyzwanie podjęła firma Leitner, któ-
ra we współpracy z firmą Siemens za-
projektowała i wybudowała kolejkę. De-
sign kolejki jest dziełem światowej klasy 
architekta Jeana Nouvela. Stalową linę, 
która umożliwia poruszanie się wago-
ników, umieszczono pomiędzy szyna-
mi. Linia ciągnięta jest przez silnik elek-
tryczny, umieszczony na stacji końcowej. 
Wagoniki nie posiadają układu napędo-
wego, ponieważ są ciągnięte przez sta-

Serdecznie zapraszamy na nasze stro-
ny internetowe, gdzie mogą Państwo za-
sięgnąć szczegółowych informacji na te-
maty związane z enkoderami:

 www.leinelinde.pl
 www.bezpieczniki.com.pl
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