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OTAM 2013 yılı Ocak ayı itibariyle üretim ve geliştirme merkezi Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag ’ta olan 40
yılı aşkın bir süredir Servo-Hidrolik Test Sistemleri konusunda hizmet veren Alman INOVA şirketi ile işbirliği
yapmak üzere distribütörlük anlaşması imzalamıştır.

OTAM otomotivden kazandığı deneyimle, hızla gelişen raylı taşımacılık sektöründe ki faaliyet gösteren
firmalara; ürün geliştirme çalışmalarında önemli bir yer tutan ömür ve dayanım testleri için gerekli test
sistemlerinin temini ve sonrasındaki teknik konularında hızlı ve güvenilir teknik destek ve servis hizmetleri
vermektedir.

Bogie test sistemleri
OTAM - Inova işbirliği ile bogie üzerinde 32 noktadan harekete
imkan veren bogie
test
sistemi çözümlerini test fikstürleri,
bağlantı adaptörleri, silindirler için hidrolik ünite ve borulama dahil
anahtar teslimi sunmaktadır.
Test kontrol ve ITRM iterasyon yazılımları ile test beklenenin dörtte
biri kadar sürede, hızla tamamlanır.

Tekerlek setleri eğilme dayanım ömür test sistemleri
Test sistemi; tekerlek aksının üstünde bir tahrik düzeneği vasıtasıyla oluşan, aks ekseni
etrafında dönen bir eğilme kuvveti uygular. Tahrik düzeneği, tekerlek setinin eğilme doğal
frekansına yakın çalışır ve böylelikle, rezonans nedeniyle parça üzerinde büyük dinamik
eğilme momentleri oluşturur.
Parçanın üzerindeki yükler ivme ve mesafe ölçerler ile kontrol altında tutulur. Test frekansı
20Hz civarında olup, tahrik düzeneğine ağırlık eklenerek sistemin doğal frekansı
kaydırılabilir.

Ray bağlantı parçaları için test sistemleri
Test sistemi büyük iki kolon arasında ayarlanabilir bir fikstür üzerine bağlı 200kN kuvvet ve
200mm strok kapasitesinde hidrostatik aktüatörden oluşmaktadır.
Braket üzerine ek 100kN aktüatör bağlanarak parça üzerine çift akstan yük uygulayabilme
imkanı sağlanmaktadır. Tipik test parçaları; ray klempleri, civataları, ray vibrasyon
izalotörleri, hat geçiş sviçleridir.

Tren kapıları için test sistemleri
Test sistemi, iki yüksek hızlı trenin yan yana geçerken ya da tünelden
geçerken

tren

kapıları

üzerinde

oluşan

aerodinamik

kuvvetlerin

simülasyonunu gerçekleştirmektedir. Kuvvetler kapı üzerine vakum
plakalar vasıtası ile uygulanır. Bu yöntem kapıların açılıp kapanabilmesi
için kapılardan yük ünitelerinin ayrılmasına izin verir.
Test Kontrol ve ITRMPro Yazılımları kullanılarak ölçülen gerçek hava
basıncı eğrilerinin tekrarlanabilmesine izin verir.

Damper test sistemleri
Tren bogie damperleri genellikle yatay ya da eğik pozisyonda bağlanır. Bu
damperlerin tasarım aşamasında servis pozisyonunda test edilmesine
ihtiyaç vardır.
Bu uygulama için INOVA, değişik açılarda bağlanabilen yük fikstürüne sahip
nominal 63kN yük uygulayabilen damper test ünitesi geliştirmiştir.
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