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do badania wózków
pojazdów szynowych

Stanowisko



Wielkość sił wywieranych przez koła wózków pojazdów szynowych na tory wynika między innymi
z geometrii  wózka, stanu i regulacji elementów zawieszenia i sprężynowania. Równomierny rozkład nacisków 
kół na szyny  jest warunkiem niezbędnym prawidłowego funkcjonowania wózków pojazdów szynowych.
Z tego powodu naciski kół wózków muszą być regularnie sprawdzane w celu ewentualnej regulacji
elementów zawieszenia .

Oferowane przez MTL Asco Rail urządzenia testujące zapewniają przeprowadzenie  badań nacisków kół
na szyny w pełnym  wymaganym zakresie obciążeń dla wózków pojazdów szynowych.

Stanowisko do badania
wózków pojazdów szynowych



Podstawowe dane techniczne standardowego wykonania:
• rozstaw szyn: 1435 mm 
• szerokość koła: 90-145 mm
• maksymalna waga badanego wózka - 20000 kg 
• rozstaw osi: 1500-4000 mm 
• szerokość wózka: do 3000 mm 
• wysokość wózka: do 1800 mm 
• długość wózka: do 7000 mm 
• ilość siłowników obciążeniowych: 2 
• ilość osi badanego wózka: 2 lub 3
• maksymalna siła obciążenia: 2x250 kN 
• rozstaw siłowników obciążeniowych:
 300-2500 mm od osi toru
• skok siłownika: 450 mm 
• dokładność zadawania siły obciążenia: < 1%
• dokładność pomiaru ugięcia: 0,1 mm
• zasilanie 3x400V
• wymiary: bramka testowa: 560/4500/1400;
 szafa sterownicza 600x960x520 mm
• możliwe wykonanie stanowiska zgodnego
 z indywidualnymi wymaganiami Klienta

Stanowisko  przeznaczone  jest do badania
następujących typów wózków:
• kolejowe wózki wagonowe napędne
• kolejowe wózki wagonowe toczne
• kolejowe wózki lokomotywowe
• tramwajowe wózki napędne 
• tramwajowe wózki toczne
• wózki innych pojazdów szynowych

Stanowisko składa się z:
• konstrukcji stalowej z szynami (możliwa wersja
 z szynami w posadzce i powyżej)
• bramki testowej z agregatem hydraulicznym,
 siłownikami pozycjonującymi, siłownikami
 obciążeniowymi, czujnikami drogi, czujnikami
 obciążenia i pomiaru siły nacisku kół na szyny 
• szafy elektrycznej z pulpitem sterowniczym,
 sterownikiem PLC, komputerem przemysłowym
 z bazą danych i rejestracją wyników oraz drukarki 



Wyniki badania
• rozkład zadanego obciążenia na
 poszczególne koła
• procentowy rozkład zadanego obciążenia na
 poszczególne koła
• porównanie rozkładu obciążenia kół na stronę
 lewą i prawą
• porównanie rozkładu obciążenia kół na
 poszczególne osie
• inne wyniki badania na zapytanie 

Podstawowe cechy:
• możliwość automatycznego badania wózków
 według różnych procedur 
• łatwość wprowadzania nowych typów badanych
 wózków i parametrów badania 
• rejestracja pełnych danych badania (data, osoba
 badająca, dane badanego wózka, parametry badania itp.)
• możliwość zdalnej diagnostyki stanu urządzenia
 i zmiany parametrów badania


