Utrzymanie pojazdów szynowych

Tokarki Podtorowe

easy
asy to learn,

easy to use,

easy to maintain…

Zastosowanie
Tokarki podtorowe TUP 650, TUP 650 H, TUP
650 SH są przeznaczone do regeneracji profilu
kół różnego rodzaju pojazdów szynowych.
–

TUP650 przeznaczony do obróbki lekkich pojazdów szynowych, takich jak tramwaje, gdzie nacisk na pojedynczą oś nie
przekracza 10 000 daN.

–

TUP650H zaprojektowany dla jednostek trakcyjnych metra,
gdzie nacisk na pojedynczą oś nie przekracza 17 000 daN.

–

TUP 650SH ma zastosowanie dla pojazdów kolei, gdzie nacisk na oś nie przekracza 30 000 daN.

Proces obróbki wykonywany jest bez konieczności wymontowyProce
wania
nia ze
zestawów kołowych z pojazdu.

Obrabiarki mogą również toczyć indywidualne zestawy kołowe

Dzięki prostej konstrukcji, łatwej i przyjaznej obsłudze oraz ela-

i wózki wymontowane z pojazdów, wiązane zestawy kołowe, ak-

styczności funkcji obrabiarki TUP ukierunkowane są na zadowo-

tywne powierzchnie tarcz hamulcowych, a także zestawy pojaz-

lenie użytkownika.

dów, które nie posiadają wózków.
Modele TUP 650/H/SH, biorąc pod uwagę różne konstrukcje poWarto wspomnieć, że TUP 650 jest unikalną obrabiarką zaprojek-

jazdów szynowych i ich wózków, mogą być przystosowane do

towaną do regeneracji profilu kół lekkich pojazdów szynowych, ta-

trzech rodzajów mocowań:

kich jak tramwaje, które wyposażone są w gumowe wkładki, bądź

–

w kłach (w przypadku dostępu do nakiełków osi) i/ lub na wewnętrznych podporach maźnic – TUP 650,

–

w zewnętrznych i/ lub wewnętrznych podporach maźnic
– TUP 650H,

–

w zewnętrznych podporach maźnic – TUP 650SH.

też posiadają specyficzne cechy konstrukcyjne podwozia (konstrukcja wózka motorowego i podporowego). Cechy te powodują, że
TUP 650 jest każdorazowo przystosowywany do indywidualnych
wymagań i potrzeb klienta.

Nowoczesne rozwiązania techniczne
KOLTECH ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produk-

–

Zastosowanie pulpitu dotykowego produkcji SIEMENS, spełniającego wymagania filozofii HMI, zapewnia prosty i sprawny
dialog pomiędzy operatorem a obrabiarką,

–

Zastosowanie prowadnic tocznych liniowych do przesuwu
suwaków, skonstruowanych specjalnie dla rozwiązań, które
charakteryzują się wysokimi obciążeniami- prowadnice te posiadają dożywotnie smarowanie,

–

Zastosowanie silników napędowych hydraulicznych do napędu rolek, w taki sposób, aby pozwalały na różnicowanie
prędkości poszczególnych rolek napędowych z jednoczesnym
zachowaniem równego rozprowadzenia momentu – doskonała synchronizacja,

–

Prosta konstrukcja mechanizmów i układów napędowych
eliminuje potrzebę użycia rozbudowanych łańcuchów kinematycznych,

–

Zastosowanie głowic pomiarowych do:

cji obrabiarek, co pozwala mu stosować nowoczesne rozwiązania
techniczne w tokarkach podtorowych TUP. Najważniejsze z nich to:
–

Zastosowanie systemu sterowania CNC SINUMERIK 840D
SL, produkcji SIEMENS,

–

System wejść/wyjść (PLC), oparty na rozwiązaniu PROFIBUS;
w ten sposób obniżona została ilość standardowego okablowania o prawie 50%,

–

Podłączenie obrabiarki do zewnętrznej sieci komputerowej
pozwala na zewnętrzny dostęp do bazy danych zainstalowanej na maszynie,

»

pozycjonowania suportów w stosunku do kół zamontowantowanego na maszynie zestawu,

»

pomiaru średnicy tocznej koła,

»

pomiaru wysokości i grubości obrzeża,

»

pomiaru bicia promieniowego,

»

pomiaru odległości pomiędzy wewnętrznymi czołami
mi kół
tej samej osi,

»

ia.
pomiaru zużycia i optymalizacji głębokości skrawania.

Dane techniczne
» Geometria zestawu kołowego:

TUP650

Standardowy rozstaw toru lub według
potrzeb klienta

TUP650H

TUP650SH

1435 mm

SL firmy SIEMENS wraz z pulpitem

Średnica toczna koła: min-max

500-800 mm

600-1250 mm

600-1400 mm

Szerokość obręczy koła

80-120 mm

100-145 mm

110-150 mm

Średnica tarczy hamulcowej
Max. nacisk na pojedynczą oś

300-500 mm
10.000 daN

17.000 daN

30-110 m/min

30-120 m/min

Moc silnika napędu głównego

21 kW

30 kW

51 kW

Całkowita moc zainstalowana

60 kW*

80 kW*

110 kW*

Prędkość przesuwu szybkiego suportów

Max. przekrój wióra

 Silniki napędu posuwów, bezstopniowe
z jednostkami sterowania,
 Program obróbczy dla jednego profilu
koła,

40-110 m/min

Zakres posuwów roboczych

dotykowym operatora,

 Szafa sterownicza z aparaturą,
30.000 daN

» Techniczne parametry obrabiarki:
Bezstopniowa prędkość skrawania

Wyposażenie standardowe
 System sterowania SINUMERIK 840D

1-4500 mm/min

powyższego profilu,
 Osprzęt fundamentowy,
 Suporty do toczenia profilów kół,
 Stałe i ruchome szyny,
 Głowice pomiarowe,

0,1-1,0 mm/obr

0,1-1,5 mm/obr

0,1-2,5 mm/obr

3 mm

6 mm

10 mm

2

 Sprawdzian i przeciwsprawdzian dla

2

2

 System przeciwpoślizgowy dla rolek
napędowych,
 Narzędzia skrawające na potrzeby

» Osiągana dokładność obróbki:
Bicie promieniowe

odbioru ostatecznego,

 0,15 mm**

 Agregat hydrauliczny i aparatura

 0,20 mm

hydrauliczna,

Różnica średnic kół pojedynczej osi

 0,10 mm**

 Chłodziarka oleju,

Różnica średnic kół pojedynczego wózka

 0,30 mm**

Dokładność odwzorowania profile

Chropowatość powierzchni Ra

 Osłony przeciwwiórowe i zsyp wiórów,
 Pokrywy, poręcze i balustrady,

 12 μm

 Urządzenia dociążające (tylko dla
TUP 650H, TUP 650SH),

» Wymiary gabarytowe i ciężar:

 Oprogramowanie do zdalnego serwisu,

Wysokość

~ 1500 mm

~ 2360 mm

Szerokość

~ 1300 mm

~ 1530 mm

 Diagnostyka zakłóceń podczas pracy,

Długość

~ 4400 mm

~ 4900 mm

 Baza danych na obrabiarce,

Przybliżona powierzchnia
zapotrzebowania dla obrabiarki
Całkowity ciężar

7500x5500 mm

8600x5500 mm

10000x7500 mm

~ 10 000 kG

~ 12 000 kG

~ 20 000 kG

 Instrukcja obsługi i utrzymania w ruchu,

 System ostrzegawczy audio-wizualny
i sygnalizacyjny,
 Zestaw kołowy wzorcowy.

* W zależności od zainstalowanego wyposażenia dodatkowego
** Wartość powiększona o 0,3 mm w przypadku wkładek gumowych

Wyposażenie specjalne:
 urządzenie do planowania tarcz hamulcowych,
 dodatkowe programy obróbcze,
 sparametryzowane programy ekonomiczne,
 urządzenie dociążające (tylko dla TUP650),
 system odprowadzenia wiórów (mechaniczny transporter do wiórów, kruszarka do wiórów, pojemniki na wióry),
 system odciągu pyłów i dymów,
 system przetaczania pojazdu (przeciągarka linowa, wózek przetaczający produkcji KOLTECH),
 zewnętrzny dostęp do bazy danych,
 urządzenie do toczenia zestawów kołowych wiązanych.
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