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1. Przedmiot specyfikacji. 

 
Stanowisko testowe do odbieraków prądu przeznaczonych do pojazdów szynowych. Stanowisko  ma 

umożliwić zamocowanie na nim poszczególnych typów odbieraków w celu przeprowadzenie serii testów oraz 

wymusić oscylacyjny ruch pionowy ślizgacza odbieraka poprzez nacisk na niego od góry.  Dzięki stanowisku możliwe 

będzie sprawdzenie poprawności działania odbieraka oraz przeprowadzenie testów trwałościowych. 

 

2. Parametry testowane na stanowisku testowym odbieraków.  

 

Stanowisko testowe pozwoli na przetestowanie kilku parametrów pracy odbieraka: 

 Charakterystyczne wysokości odbieraka, 

 Czas rozkładania i opadania odbieraka (automatycznie), 

 Siła nacisku ślizgacza podczas podnoszenia i opuszczania, 

 Siła nacisku ślizgacza podczas symulowanych ruchów pionowych trakcji, 

 Działanie ADD i OHD, 

 Sztywność poprzeczna odbieraka, 

 Waga (+zamontowana wyciągarka). 

3. Opis budowy stanowiska testowego odbieraków. 

 

Poniższy opis został wykonany na bazie istniejącej infrastruktury zamawiającego oraz koncepcji stanowiska. 

W opisie zawarte zostały elementy, które powinny się znaleźć w budowanym stanowisku. Zamieszczone poniżej 

zdjęcia są koncepcyjnym przykładem budowy stanowiska. 
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3.1 Szkic koncepcyjny 

 

Rys.1 – Koncepcja stanowiska 

3.2 Karuzela 

Konstrukcja stanowiska ma pozwolić na zamontowanie i równoczesne testowanie dwóch pantografów. 

Koncepcja przedstawia konstrukcję bramową, w której zamontowana jest karuzela imitująca trakcję. Ruch 

obrotowy karuzeli miałby imitować poruszający się pantograf, a ew. eliptyczny kształt trakcji tzw. zygzakowanie 

trakcji po ślizgaczu pantografu. Cała karuzela powinna być zdolna do pracy góra-dół dla możliwości 

przeprowadzania testów dla różnych wysokości. 

 

Karuzela imitująca trakcję 

Podstawa pantografu 1 

Podstawa pantografu 2 

Miejsce przyłożenia siły 
do badania sztywności 

poprzecznej 

Miejsce przyłożenia siły 
do badania sztywności 

poprzecznej 
 

Rama bramowa 

Doprowadzenie mediów 
do stanowiska w jednym 
miejscu; rozprowadzenie 

po stanowisku do 
obszarów roboczych 

profilami 
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3.3 Automatyzacja 

Stanowisko powinno być wyposażone w sterownik i pulpit sterowniczy zamontowany na jednej z kolumn 

stanowiska. Z pulpitu możliwe byłoby sterowanie karuzelą w trybie manualny jak i automatycznym. Wbudowany 

licznik cykli. Dostępne również 2 gniazda 230V. Do ustalenia z Wykonawcą jakie informacje będą prezentowane na 

pulpicie. 

 

3.4 Waga 

Na bramie powinna być zamontowana wyciągarka z dołączoną, demontowaną wagą (min 300kg) o 

rozdzielczości 0,1 kg oraz zestawem zawiesi do podwieszania pantografu na wadze. 

 

3.5 Media  

Stanowisko powinno mieć zapewnione jedno, główne przyłącze pneumatyczne (10bar) oraz elektryczne, 

doprowadzające do całego stanowiska. Wewnątrz stanowiska media rozprowadzone w profilach i wyprowadzone 

blisko pantografów (do ustalenia ze Zleceniodawcą) tak aby w łatwy sposób można było podpinać pantografy do 

testów i zminimalizować plątanie się przewodów.  

Układ pneumatyczny powinien mieć wbudowany manometr elektroniczny z rejestracją (dla zebrania 

charakterystyki ciśnienia na wejściu do pantografu). 

3.6 Pozostałe 

- miejsce na narzędzia i preparaty potrzebne do kontroli produktu 

- miejsce na laptopa z osprzętem 

- klucz pneumatyczny na wyposażeniu stanowiska 

- krzesło na kółkach z regulowaną wysokością 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


