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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Tomášek, V. Analýza metod měření přesnosti železničních náprav: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění, montáže a 

strojírenské metrologie 2015, 53 s. Vedoucí práce: Ing. Čepová, L. Ph.D. 

Zpracovaná bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy metod měření náprav pro 

železniční dvojkolí s důrazem na problematiku měření geometrií. Teoretická část popisuje 

metody měření geometrií a jejich definice podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 1101.            

V experimentální části byla proměřena železniční náprava. Měření bylo uskutečněno                 

na souřadnicovém měřícím stroji Wenzel LH 1512 a měřící stanici Amest KS 578 ve firmě 

Bonatrans Group a.s. Cílem této práce je analýza současného stavu a způsobů měření 

jednotlivých geometrií železničních náprav. 

 

ANOTATION OF BACHELOR THESIS 

Tomášek, V. Measuring Method Analysis of Railway Axle Accuracy: Bachelor Thesis. 

Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering. Department 

of Machining, Assembly and engineering metrology 2015, 53 p. Thesis head: Ing. Čepová, L. 

Ph.D. 

This thesis deals with the analysis of railway axle accuracy measuring methods, with 

particular focus on geometry measurement. The theoretical part describes geometry measuring 

methods and their definition according to the ČSN EN ISO 1101 international norm. In the 

practical part, a railway axle was measured. The measurement was carried out on the coordinate 

measuring machine Wenzel LH 1512 and measuring station Amest KS 578 in Bonatrans Group 

company. The aim of the thesis is analysis of current state and assessment of possible ways of 

geometry measurement of railway axles. 
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Seznam použitých zkratek 

 Symbol Význam Jednotka 

 A Základna [-] 

 A1 Obalový prvek [-] 

 A2 Obalový prvek [-] 

 A3 Obalový prvek [-] 

 BTG Bonatrans Group a.s. [-] 

 B1 Obalový prvek [-] 

 B2 Obalový prvek [-] 

 B3 Obalový prvek [-] 

 C1 Střed obalové kružnice [mm] 

 C2 Střed obalové kružnice [mm] 

 L Délka měřené součásti [mm] 

 LSCI Kružnice nejmenších čtverců [-] 

 LSCY Válec nejmenších čtverců [-] 

 M Střed kružnice [-] 

 Max. Maximální hodnota [mm] 

 Min. Minimální hodnota [mm] 

 MR Střed kružnice R [-] 

 Mr Střed kružnice r [-] 

 MCCI Minimální opsaná kružnice [-] 

 MCCY Minimální opsaný válec [-] 

 MICI Maximální vepsaná kružnice [-] 

 MICY Maximální vepsaný válec [-] 

 MZCI Nejmenší pásmo – mezikruží [-] 

 MZCY Minimální radiální vzdálenost válců [-] 

 MPEE Maximální nejistota měření [µm] 

 MPEP Maximální nejistota snímání [µm] 

 R Poloměr prvku [mm] 

 Roz. Rozpětí hodnot ze souboru [mm] 

 SMS Souřadnicový měřící stroj [-] 

 Z1 Osa obalového válce [-] 

 Z2 Osa obalového válce [-] 
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 dmax Maximální průměr [mm] 

 dmin Minimální průměr [mm] 

 h1 Hodnota odchylky [mm] 

 h2 Hodnota odchylky [mm] 

 h3 Hodnota odchylky [mm] 

 n Počet měření [-] 

 r Poloměr prvku [mm] 

 r1 Poloměr válce [mm] 

 r2 Poloměr válce [mm] 

 t Toleranční pole [mm] 

 xi Jednotlivé naměřené veličiny [mm] 

  Průměr hodnot [mm] 

   Úhel opěrných bodů [°] 

   Úhel úchylkoměru [°] 

 ∆ Velikost úchylky [mm] 

 ∆r1 Radiální vzdálenost obalového prvku [mm] 

 ∆r2 Radiální vzdálenost obalového prvku [mm] 
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1 Úvod 

Tématem bakalářské práce je problematika způsobu měření při výrobě náprav pro železniční 

dvojkolí. Jedná se především o měření geometrií jednotlivých částí nápravy.  

Železniční doprava nabízí bezpečný, pohodlný, rychlý a ekologický způsob přepravy            

v osobní i nákladní dopravě. S neustále se zvyšující rychlostí přepravy a zvyšováním 

nápravových zatížení je kladen velký důraz na jakost vyráběných součástí dvojkolí. Mezi nejvíce 

zatížené části kolejového vozidla patří dvojkolí a z něj železniční náprava. 

Sledováním průběhu výroby jednotlivých operací v dané fázi výrobního procesu obrábění 

náprav je zajištěno včasným a dostatečně přesným měřením. Průběžnou kontrolou a měřením    

je vyhodnoceno, zda seřízení stroje a zvolený způsob technologie výroby je správný a vyhovující 

požadavkům přesnosti v daných tolerancích. Tyto postupy eliminují množství neshodných kusů 

a zvyšují efektivitu výroby. 

Nejen neustálou inovací a snižováním nákladů výrobků jsou zaváděny nové výrobní 

technologie a postupy, s cílem zkrácení výrobních časů se zvyšováním produktivity                     

v požadované kvalitě výrobků. To vede ke vzniku nových způsobů výroby a jakost výrobků      

je nutno analyzovat. 

Dalšími možnými příčinami vzniku neshodné výroby je lidský faktor a stav výrobního 

zařízení, který je možno statisticky sledovat a včas odhalit rozměrové odchylky a anomálie. 

Takto lze vysledovat míru opotřebení součástí strojů a předcházet poruchám strojního zařízení. 
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2 Představení společnosti 

Firma BONATRANS GROUP a.s. (dále BTG) se sídlem v Bohumíně se zabývá výrobou 

dvojkolí pro kolejová vozidla a jejich části mezi které patří kola, nápravy a obruče  pro osobní     

i nákladní železniční dopravu, včetně městské hromadné dopravy. Nabízí také komplexní péči    

o výrobek, od konstrukce, optimalizace a validace, až po sledování v provoze a řízení nákladů 

životního cyklu.  

Patří mezi významné regionální zaměstnavatele s obratem přes 5 mld. Kč s více než 1300 

zaměstnanci. 

Svým postavením na trhu – největším výrobcem dvojkolí v Evropě a jediným výrobcem 

dvojkolí v České Republice, dokáže splnit nejnáročnější požadavky zákazníků. 

Dodávky dvojkolí a komponentů do více než 80 zemí (Obr. 1) světa na 5 kontinentech 

zaručuje zkušenosti a dlouholetý provoz i v náročných prostředích. [1] 

 

 

Obr. 1 Země dodávek [1] 
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2.1 Historie společnosti [2] 

 1965 - vznik Závodu železniční dvojkolí v rámci Železáren a drátoven Bohumín s cílem 
dodávat dvojkolí do střední Evropy. 

 1966 - zahájení výroby na válcovně kol a kovárně náprav. 

 1968 - zahájení výroby v obrobně. 

 1989 - zásadní změna tržních podmínek. Rozpad RVHP a zahájení orientace na nejvyspělejší 
trhy. 

 1992 - první kola z kontinuálně lité oceli. 
 1998 - rozšíření výroby o nové haly. 

 1999 - vznik samostatného podniku Bonatrans a.s. 
 2001 - první dodávky kol pro velmi vysoké rychlosti. 
 2005 - nový hlavní kovací lis a nová obráběcí linka. 

 2006 - světový rychlostní rekord na lokomotivních kolech Bonatrans. 

 2007 - obrat společnosti dosahuje devítinásobku obratu v roce 1991. 

 2012 - spuštění nové linky na tepelné zpracování kol. 
 2013 - založení indické společnosti BONATRANS India Pvt. Ltd. 

 2014 - akvizice německé společnosti Gutehoffnungshutte Radsatz GmbH, zahájení provozu 
nové obrobny, představení nové korporátní identity. 

2.2 Výrobní program 

 Dlouholetou vizí BTG je udržet si dominantní postavení nejen na evropském trhu. 

Sortiment nabízených výrobků nabízí dodávku železničních dvojkolí a jejich částí podle výkresů 

zákazníků, ale také konstrukce vlastních typů výrobků, jejich neustálé vylepšování a unifikace  

ve velice krátkém čase. 

V oblasti snižování hluku nabízí své patentované systémy. Například vlastní originální 

konstrukcí pryží odpružených kol pro provoz tramvají a příměstských jednotek (Obr. 2). Tato 

kola výrazným způsobem snižují hluk vznikající valením kola při průjezdu zatáčkami i přímé 

jízdě [2]. 

 

 

Obr. 2 Pryží odpružené kolo [1] 
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Mezi hlavní součásti výrobního programu patří: 

 kola, 

 obruče, 

 brzdové kotouče, 

 nápravy, 

 dvojkolí. 

2.3 Kola, obruče a brzdové kotouče 

Pohyb železničního kola po kolejích vzniká odvalováním za vzniku valivého tření. Valivé 

tření při styku dvou kovů dosahuje velice nízkých hodnot, proto jízda po kolejnicích dosahuje 

vysoké účinnosti. Nevýhodou jsou vysoké tlaky a opotřebení v bodě kontaktu kola s kolejnicí     

a brzděním prostřednictvím brzdových špalků po obvodu. Z těchto důvodů při výrobě kol          

je nutno použít kvalitních ocelí s následnou tepelnou úpravou. 

Kola jsou vyráběna v provedeních jako celistvá (Obr. 3), případně obručová. Celistvá kola 

mají proti obručovým nižší hmotnost, nehrozí uvolnění obručí. Obručová kola se skládají            

z obruče, kotouče a vzpěrného (pojistného) kroužku. Obruč se před montáží zahřeje na teplotu 

cca. 200°C a montuje na kotouč. Zajištění je provedeno pojistným kroužkem. Obručová kola 

proti celistvým vyžadují nižší spotřebu kvalitního materiálu a netrpí tolik namáháním 

zapříčiněného nerovnoměrným ohřevem při brzdění. U pryží odpružených kol je montáž 

provedena bez ohřevu stlačením pryžových segmentů přítlačným kroužkem. 

Brzdové kotouče mohou být dle konstrukce upevněny pomocí šroubových spojů na desce 

kola, případně nalisovány na sedle nápravy [2]. 

 

 

Obr. 3 Optimalizované celistvé kolo [1] 



VŠB-TU Ostrava  Bakalářská práce 

Vít Tomášek  14 

2.4 Náprava 

Náprava je nosník válcového tvaru sloužící k upevnění kol a udržení jejich předepsaného 

rozchodu. Další funkcí nápravy je možnost montáže do nápravových ložisek. Kola, případně 

kotoučové brzdy nebo převodovky pohonu jsou v převážné většině na nápravu nalisována           

s přesně stanoveným přesahem za vzniku pružné deformace svěrného spoje. Rovnoměrně 

rozdělený plošný tlak vyvolá třecí odpor, který přenáší provozní kroutící odpor. Tato konstrukce 

spojů vyžaduje vysokou rozměrovou i geometrickou přesnost v opracování.  

Základní tvar nápravy je vykován z jednoho kusu předvalku z vakuové oceli čtvercového 

nebo válcového průřezu. Dále prochází řízenou tepelnou úpravou (normalizací nebo kalením) 

pro dosažení požadovaných materiálových vlastností a jejich ověřením. Následuje obrábění 

nápravy a dokončení: 

 navrtávání středících důlků pro hrubování na speciálním stroji pro navrtávání náprav, 

 hrubování na soustruzích, 

 úprava čel na speciálním stroji pro úpravu čel, 

 soustružení náprav načisto, 

 válečkování náprav na speciálním válečkovacím stroji (je-li požadováno), 

 broušení náprav na speciálních bruskách nebo na univerzálních bruskách nakulato, 

 ultrazvuková kontrola náprav v podélném a příčném směru, 

 magnetoskopická kontrola náprav, 

 uvolňování náprav vizuální a rozměrovou kontrolou, 

 provedení nátěru, konzervace a balení. 

Náprava je navrhována jako součást podvozku pro celou dobu životnosti vozidla, na rozdíl 

od kol, kdy je počítáno s jejich provozním opotřebením, následnou reprofilací a výměnou. Proto 

u složitějších typů náprav, pro snadnější lisování mohou být sedla opatřena před operací broušení 

vrstvou molybdenu [2]. 

2.4.1 Popis nápravy 

Nápravy (obr. 4) mohou být opatřeny brzdovými kotouči, pohonem, nebo jejich kombinací. 

Lze je rozdělit z několika hledisek. 

Dle způsobu pohonu: 

 hnané, 

 hnací. 
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Dle provedení: 

 plné, 

 duté. 

 

Obr. 4 Popis částí nápravy 

1: sedlo kola. 

2: dřík. 

3: prašník (sedlo opěrného kroužku). 

4: čep ložiska. 

5: středící důlek. 

6: čelo nápravy. 

7: sedlo převodovky. 

8: osazení. 

9: čep tlapového ložiska. 

10: základní hrana. 

11: délka nápravy. 

12: vzdálenost základních hran. 

13:  sedlo brzdového kotouče. 

2.5 Dvojkolí 

Železniční dvojkolí (Obr. 5) zajišťuje nesení a vedení kolejového vozidla po kolejích. Skládá 

se z nápravy a dvojice kol. Převážná většina je montována nalisováním kol na nápravy přesně 

specifikovaným lisovacím tlakem a průběhem. Síla, kterou je kolo lisováno na nápravu, je          

v průběhu lisování zaznamenávána a záznam slouží ke kontrole pevnosti lisovaného spoje.        

K tomuto účelu slouží především velmi výkonný hlavní lis dvojkolí. K dvojkolí mohou být 

připojeny součásti pohonu generátoru a součásti brzdy. 
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Menší část dvojkolí je montována tepelným smrštěním. Kola se ohřevem na požadovanou 

teplotu v elektrické peci roztáhnou a pak se na speciálním zařízení umístí do přesné polohy       

na nápravě, se kterou po zchladnutí (a smrštění) vytvoří pevný spoj. [1] 

 

 

 

Obr. 5 Hnací dvojkolí [1] 
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3 Přehled stavu problematiky měření geometrií 

Na geometrickou strukturu obrobeného povrchu má vliv řada působících faktorů. Pro 

správnou funkci obrobené plochy má vliv nejen její tvar, ale také místní nerovnosti opakující se 

(vlnitost, drsnost) i náhodné (trhlinky, důlky). Skutečné obrobené plochy vykazují příslušné 

odchylky včetně místních i náhodných nerovností od jmenovitých hodnot. Měření skutečné 

plochy je vždy pouze přibližné od skutečného povrchu. Měření je možno provádět různými 

metodami na různých strojích. Každá metoda má své přednosti a nedostatky. 

Základní pojmy - termíny a jejich definice: 

Rozměr – číselně vyjádřená hodnota délky nebo úhlu. [3] 

Jmenovitý rozměr – rozměr, k němuž jsou vztaženy mezní úchylky. [3] 

Skutečný rozměr – rozměr zjištěný měřením. [3] 

Místní skutečný rozměr – rozměr vzdálenosti dvou libovolných protilehlých bodů průřezu. 

[3] 

Mezní rozměry – dva krajní přípustné rozměry prvku, mezi nimiž musí ležet (případně jim 

být nejvýše rovny) skutečné rozměry prvku. [3] 

Horní mezní rozměr – největší přípustný rozměr prvku. [3] 

Dolní mezní rozměr – nejmenší přípustný rozměr prvku. [3] 

Úchylka – algebraický rozdíl mezi rozměrem a jmenovitým rozměrem, může dosahovat 

kladné, záporné nebo nulové hodnoty. 

Tolerance – lineární rozměr charakterizující nejvyšší dovolenou úchylku uvažovaného 

rozměru. 

Jmenovitý povrch nebo plocha – ideální plocha, jejíž rozměry a tvar odpovídají výkresové, 

nebo technické dokumentaci. 

Skutečný povrch nebo plocha – plocha získaná výrobou. [3] 

Obalový prvek (přímka, válec, rovina) – má tvar jmenovité přímky, válce nebo roviny, 

jenž se dotýká skutečného profilu tak, aby vzdálenost mezi obalovým prvkem a nejvzdálenějším 

bodem profilu byla co nejmenší. 

Geometrická základna – teoreticky přesný geometrický prvek (např. bod, osa, rovina),       

k němuž se vztahuje geometrická tolerance tolerovaného prvku. [3] 

Přesnost měření – těsnost shody mezi naměřenou hodnotou veličiny a pravou hodnotou 

měřené veličiny. [14]  
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Přehled geometrických tolerancí: 

Předepisované geometrické tolerance jsou popsány a definovány v normě ČSN EN ISO 

1101 (Tab. 1) [5], mohou být vztaženy k jednomu prvku. Tyto tolerance vykazují odchylky 

tvaru. Předepisované geometrické tolerance vztaženy ke dvěma a více prvkům vykazují 

odchylky: 

 směru, 

 polohy, 

 házení. 

Tolerance tvaru plochy a tolerance tvaru čáry se může vztahovat k jednomu, ke dvěma nebo 

více prvkům. 

Podle druhu a způsobu předepsání prvku geometrické tolerance může být toleranční pásmo 

ohraničeno [3]: 

a) v rovině 

 dvěma rovnoběžnými přímkami nebo dvěma ekvidistantními čarami, 

 mezikružím, 

b) v prostoru 

 dvěma rovnoběžnými rovinami nebo dvěma ekvidistantními plochami, 

 válcem nebo rovnoběžnostěnem, 

 dvěma souosými válci. 

  



VŠB-TU Ostrava  Bakalářská práce 

Vít Tomášek  19 

Tab. 1 Geometrické tolerance [5] 

Název Značka 

Tolerance tvaru 

Přímost  

Rovinnost  

Kruhovitost  

Válcovitost  

Tvar čáry  

Tvar plochy  

Tolerance směru 

Rovnoběžnost  

Kolmost  

Sklon  

Tvar čáry  

Tvar plochy  

Tolerance polohy 

Poloha  

Souosost  

Soustřednost  

Souměrnost  

Tvar čáry  

Tvar plochy  

Tolerance házení 
Kruhové  

Celkové  

3.1 Přímost 

Tab. 2 Přímost [7] 

Označení Příklad Toleranční pole 
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Přímost jednotlivého tolerovaného prvku je považována za správnou, jestliže vzdálenost 

každého bodu skutečného prvku od obalové přímky je nejvýše rovna hodnotě předepsané 

tolerance. [3] 

Předpokladem vyhodnocení nejmenší možné velikosti odchylky přímosti je určení směru 

obalové přímky. Z obrázku (Obr. 6) je patrno možné stanovení několika směrů obalové přímky, 

pouze směr A1 – B1 vykazuje nejnižší hodnotu odchylky h1, která bude vyhodnocena. 

 

Obr. 6 Obalová přímka přímosti [3] 

Mezi zvláštní případy úchylky přímosti jsou považovány: 

Vypuklost (konvexní profil) – úchylka přímosti zmenšující se vzdálenosti bodů skutečného 

profilu od obalové přímky od okrajů ke středu (Obr. 7a). 

Vydutost (konkávní profil) – úchylka přímosti zvětšující se vzdálenosti bodů skutečného 

profilu od obalové přímky od okrajů ke středu (Obr. 7b). 

 

         a)        b) 

Obr. 7 a) Konvexní profil [3], b) Konkávní profil [3] 

3.2 Kruhovitost 

  Tab. 3 Kruhovitost [7] 

Označení Příklad Toleranční pole 
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Kruhovitost je určena polohou dvou soustředných kružnic v rovině, jejichž radiální 

vzdálenost je nejvýše rovna hodnotě předepsané tolerance. Jedna kružnice je obalovým prvkem a 

druhá kružnice se dotýká povrchu. Proložením kružnic se vybere ta dvojice, která vykazuje 

nejmenší radiální vzdálenost. Správná velikost odchylky ∆r2, smí být nejvýše rovna předepsané 

toleranci (Obr. 8). [3] 

 

Obr. 8 Obalové kružnice [3] 

 Podle druhu použité metody používáme tyto referenční kružnice: 

Minimální opsaná kružnice (MCCI – Minimum 

circumscribed reference circle) – nejmenší možná kružnice 

zakreslená okolo vnějšího sejmutého povrchu. Používá se pro 

vyhodnocení hřídelů (Obr. 9). [6] 

 

 

 

 

 

Maximální vepsaná kružnice (MICI – Maximal inscribed 

reference circle) – největší možná kružnice zakreslená do 

vnitřního sejmutého povrchu. Používá se pro vyhodnocení otvorů 

(Obr. 10). [6] 

 

 

 

Obr. 9 MCCI [7] 

Obr. 10 MICI [7] 
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Střed nejmenších čtverců (LSCI – Least square mean 

reference circle) – střed střední kružnice nejmenších čtverců. 

Součet čtverců odchylek kružnice od sejmutého profilu           

je nejmenší (Obr. 11). [6] 

 

 

 

 

 

Nejmenší pásmo – (mezikruží) (MZCI – Minimum zone 

reference circle) – dvě soustředné kružnice obklopující sejmutý 

povrch, které mají nejmenší radiální vzdálenost (Obr. 12). [4] 

 

 

 

 

Zvláštními případy kruhovitosti mohou být: 

Ovalita – profil má tvar oválu, jehož největší a nejmenší 

průměr leží ve směrech vzájemně kolmých (Obr. 13). [3] 

 

 

 

 

 

Hranolovitost – rozlišuje se podle počtu hran, profil má tvar 

mnohohranu. Hranolovitost s malým počtem hran, vykazuje stejný 

průměr příčných řezů ve všech směrech (Obr. 14). [3] 

  

Obr. 11 LSCI [7] 

Obr. 12 MZCI [7] 

Obr. 13 Ovalita [3] 

Obr. 14 Hranolovitost [3] 
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3.3 Válcovitost 

Tab. 4 Válcovitost [7] 

Označení Příklad Toleranční pole 

 
 

 

Válcovitost jednotlivého tolerovaného prvku        

je považovaná za správnou, jestliže skutečný válec      

se nachází mezi dvěma souosými válci ideálního 

geometrického tvaru v prostoru, jejichž odchylka je 

nejvýše rovna radiální vzdálenosti předepsané 

tolerance válcovitosti [3]. 

Jeden válec je válcem obalovým a druhý válec se 

dotýká povrchu. Správná poloha těchto válců vykazuje 

nejmenší radiální odchylku ∆r2, která nesmí být větší 

než předepsaná tolerance válcovitosti (Obr.15). 

Válcovitost je souhrnná odchylka zahrnující [4]: 

 odchylku kruhovitosti příčných řezů, 

 odchylku přímosti povrchových přímek 

podélných řezů, 

 odchylku rovnoběžnosti povrchových přímek  

s osou obalového válce. 

Zvláštními případy válcovitosti mohou být: 

Kuželovitost – taková odchylka profilu podélného řezu, kdy povrchové přímky jsou přímé, 

ale nejsou rovnoběžné (Obr. 16a). 

Soudkovitost – taková odchylka profilu podélného řezu, kdy povrchové přímky nejsou 

přímé, ale průměry příčných řezů se od okrajů ke středu mění (Obr. 16b). 

Také může nastat situace, kdy průměry jsou stejné, ale spojnice středů neleží v jedné rovině. 

Obr. 15 Obalové válce [3] 
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Pro vyhodnocení používáme analogicky metody odvozené od vyhodnocování odchylky 

kruhovitosti (MCCI), (MICI), (LSCI), (MZCI), které uplatníme převodem na geometrické 

těleso válce (MCCY), (MICY), (LSCY), (MZCY). 

 

     a)    b) 

Obr. 16 a) Kuželovitost [3], b) Soudkovitost [3] 

Způsob měření odchylek válcovitosti je popsán normou ČSN EN ISO 12180-2 [8] 

preferující při měření metodu „ptačí klec“ (Obr. 17d). Tato metoda poskytuje vysokou 

pravděpodobnost podchycení nepřesností povrchu. Pokud nelze realizovat metodu klece 

připouští norma ČSN EN ISO 12180-2 použití bodovou metodu (Obr. 17a), metodu tvořících 

přímek (Obr. 17b) nebo metodu příčných řezů (Obr. 17c). [4] 

 

                                   a)            b)               c)         d) 

Obr. 17 Strategie rozložení bodů měření válcovitosti [4] 

3.4 Soustřednost 

Tab. 5 Soustřednost [7] 

Označení Příklad Toleranční pole 
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Toleranční pole soustřednosti je kruhové a předepisuje polohu tolerovaného prvku vztahem 

k základně. Poloha středu tolerovaného prvku se nachází nejvýše uvnitř kružnice základního 

prvku o velikosti předepsané tolerance. Excentricita tolerovaného prvku smí dosahovat nejvýše 

poloviny předepsané tolerance soustřednosti t/2. [3] 

3.5 Kolmost 

Tab. 6 Kolmost plochy vůči vztažné ose [7] 

Označení Příklad Toleranční pole 

 

 

 

 

Tab. 7 Kolmost střední čáry vůči vztažné rovině [7] 

Označení Příklad Toleranční pole 

 

  

 

Toleranci kolmosti může předepisovat [3]: 

 rovina k přímce – toleranční pole je vymezeno dvěma rovnoběžnými rovinami 

kolmými k základní přímce (ose), vzdálenými od sebe o předepsanou toleranci t 

(Tab. 6). [3] 

 přímka k rovině – je – li předepsána kolmost přímky před hodnotu tolerance 

značkou průměru, toleranční pole je válcového tvaru kolmém k základně (rovině)     

o průměru předepsané tolerance t (Tab. 7). [3] 

 přímka k přímce – toleranční pole je vymezeno dvěma rovnoběžnými rovinami 

kolmými k základně (ose), vzdálenými od sebe o předepsanou toleranci t. [3] 

 rovina k rovině – toleranční pole je vymezeno dvěma rovnoběžnými rovinami, 

kolmými k základně (rovině), vzdálenými od sebe o předepsanou toleranci t. [3] 
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3.6 Tolerance házení 

Tolerance házení zahrnuje vzhledem k základně tvar i polohu tvarové plochy. Tolerance 

házení zahrnuje také toleranci souososti, válcovitosti a kolmosti (sklonu). Tuto skupinu tolerancí 

tvoří: 

 kruhové házení 

 obvodové, 

 čelní, 

 celkové házení 

 obvodové, 

 čelní. 

3.6.1 Kruhové obvodové házení 

Tab. 8 Kruhové obvodové házení [7] 

Označení Příklad Toleranční pole 

 
  

Toleranční pole kruhového obvodového (radiálního) házení je ohraničeno dvěma 

soustřednými kružnicemi vzdálených od sebe o hodnotu t, představující velikost předepsané 

tolerance. Středy obou kružnic omezujících toleranční pole leží na základní ose. V kruhovém 

obvodovém házení se projevuje úchylka kruhovitosti skutečného profilu posuzovaného průřezu  

s úchylkou soustřednosti v kterékoliv rovině kolmé k ose tolerovaného prvku (Tab. 8). [3] 

 

 

 

 

 

 

 



VŠB-TU Ostrava  Bakalářská práce 

Vít Tomášek  27 

3.6.2 Kruhové čelní házení 

Tab. 9 Kruhové čelní házení [7] 

Označení Příklad Toleranční pole 

 

  

Toleranční pole kruhového čelního (axiálního) házení je rozdíl největší a nejmenší 

vzdálenosti bodů ležících na průsečnici čelní plochy s válcovou plochou řezu kolmou                

na základnu (osu), společně s úchylkou kolmosti čelní plochy k základně (Tab. 9). [3] 
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4 Měřící metody 

Pro vyhodnocení jednotlivých geometrií je podstatné nasnímání celého posuzovaného 

povrchu. Čím dokonaleji je povrch nasnímán, tím reálnější výsledek dostaneme. Zvolená metoda 

měření a použité zařízení závisí na velikosti měřeného dílce, velikosti příslušné tolerance, 

dostupnosti měřícího zařízení, způsobu výstupu naměřených dat a mnoha dalších kritériích. 

Používané měřící metody můžeme rozdělit podle několika kritérií: 

 spojité, 

 nespojité (diskrétní). 

4.1 Spojitá metoda 

Za spojitou metodu můžeme považovat neustálý kontakt snímače měřícího zařízení               

s povrchem měřené součásti. Tato metoda vykazuje nejpřesnější výsledky měření a 

opakovatelnosti výsledku měření.  

4.2 Nespojitá (diskrétní) metoda 

Za nespojitou metodu můžeme považovat přerušovaný kontakt snímače měřícího zařízení     

s povrchem měřené součásti, kdy dochází k oddálení dotyku snímače od měřené plochy mezi 

jednotlivými snímanými body. 

Tento způsob měření vykazuje delší čas měření v porovnání se spojitou metodou. Měření    

je prováděno na souřadnicových měřících strojích (dále SMS). Senzorika SMS je nastavena        

v dotykovém režimu. Počet zvolených bodů snímání měřeného prvku závisí na získání úplnosti 

výsledku měření posuzovaného povrchu.  

4.2.1 Měření přímosti 

Měření přímosti lze provádět pomocí 

různých metod. Úchylkoměrem od příměrné 

desky, optickými přístroji, hydrostatickými 

výškoměry, laserem, pomocí SMS, 

konturografem (Obr. 18), optickou metodou 

záměrným dalekohledem se záměrným křížem a 

dalšími vhodnými metodami pomocí měřících 

přístrojů. Obr. 18 Měření přímosti konturografem [6] 
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4.2.2 Měření kruhovitosti 

Měření kruhovitosti je prováděno různými způsoby a měřícími zařízeními.  

Spojité metody dále rozdělujeme: 

 absolutní, 

 relativní, 

 skenovací. 

Absolutní metody 

Princip těchto metod je založen na měření změn poloměru s použitím dotykových nebo 

bezdotykových (optických) přístrojů. Dotykové přístroje vykazují vyšší přesnost měření, 

bezdotykové (Obr. 19) vykazují kratší dobu měření.  

 

Obr. 19 Optický přístroj - měření mezi hroty [9] 

 Rozdělení absolutních metod podle použití měřícího přístroje: 

 metoda s rotující součástí mezi hroty, 

 metoda s rotujícím vřetenem, 

 metoda s rotujícím stolem. 
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Metoda s rotující součástí mezi hroty 

Tato metoda patří mezi nejjednodušší absolutní metodu. Měřící dotyk je umístěn radiálně, 

jednotlivé polohy dotyku jsou převáděny snímacím zařízením na elektrické signály. Za pomocí 

softwaru probíhá číselné nebo grafické vyhodnocení. Osa měření dle provedení je umístěna 

horizontálně nebo vertikálně. Měřící zařízení může být osazeno více měřícími rameny a            

ve stejném okamžiku je povrch snímán několika dotyky. Tyto měřící zařízení výrazně snižují čas 

měření. Nevýhodou je složitější zařízení s vyšší pořizovací cenou (Obr. 20). 

 

Obr. 20 Měření mezi hroty [10] 

Metoda s rotujícím vřetenem, stolem 

 Osa měření je umístěna vertikálně (Obr. 21a., b.). Měřená součást musí být dokonale 

vycentrována s minimální excentricitou. Tyto přístroje vykazují vysokou rychlost a přesnost 

měření. 

 

Obr. 21 Měření kruhovitosti [4] a) s otočným stolem, b) s otočným vřetenem 
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Relativní metody 

Použití těchto metod nevyžaduje speciálních zařízení a nákladných konstrukcí. Lze je snadno 

zavádět do provozu. Jejich nevýhodou je nižší přesnost. Tyto metody rozdělujeme: 

 dvoubodová metoda 

 spojitá metoda, 

 nespojitá metoda. 

 tříbodová metoda 

 symetrická 

 přímá (  = 90°), 

 obrácená (  = 270°), 

 nesymetrická 

 přímá (0°    90°), 

 obrácená (270°    360°). 

 pomocí SMS. 

Dvoubodová metoda 

Tato metoda měření odchylky kruhovitosti může být spojitá i nespojitá. Při spojité metodě 

měření dochází k rotaci měřené součásti a výsledek je odečítán průběžně z úchylkoměru       

(Obr. 22). Při měření nespojitou metodou se vyhodnocuje shodnost průměrů po obvodu měřené 

součásti například pomocí mikrometru (Obr. 23). Z uvedených metod je tato metoda nejméně 

přesná. Měření je možné provádět u profilu se sudým počtem nepravidelností (Obr. 13) [4].  

 

 

 Obr. 22 Dvoubodová metoda spojitá [6] Obr. 23 Dvoubodová metoda nespojitá [6]   
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Tříbodová metoda 

Tato metoda měření odchylky kruhovitosti využívá opěrné body prizmatu a úchylkoměr 

indikuje změnu tvaru (Obr. 24). U součástí velkých průměrů je využívána obrácená metoda,    

kdy měřená součást je v klidu a otáčí se měřícím přístrojem. 

 – úhel opěrných bodů 

         – úhel úchylkoměru 

Obr. 24 Tříbodová metoda měření [6] 

Tříbodová metoda symetrická – nejčastěji se používá u profilu s lichým počtem 

nepravidelností (Obr. 14). 

Tříbodová metoda nesymetrická – používá se u profilu s lichým i sudým počtem 

nepravidelností. Je to univerzální metoda využívající výhod dvoubodové i tříbodové symetrické 

metody. Dle druhu profilu je nutno zvolit optimální velikosti úhlů  a .[4] 

4.2.3 Měření válcovitosti 

Měření válcovitosti vychází z definice vyhodnocení válcovitosti. Proto využíváme metod a 

měřících zařízení schopných měření odchylky kruhovitosti příčných řezů, odchylku přímosti 

povrchových přímek podélných řezů a odchylku rovnoběžnosti povrchových přímek s osou 

obalového válce. Tyto předpoklady splňují například kruhoměry, konturografy doplněné o třetí 

osu a SMS. 

4.2.4 Měření házivosti 

Měřící metody házivosti jsou obdobné s měřením válcovitosti. Pro samotné vyhodnocení     

je nutné nasnímat měřený profil a základnu vůči níž házení vyhodnocujeme. 
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5 Experimentální měření  

Měření geometrií v praxi znamená využití dostupných měřidel a technologií, kterými 

společnost disponuje, nebo výrobky mohou být proměřeny akreditovanými laboratořemi, 

nabízejícími tyto služby. Tato služba se využívá často u velmi přesných měření a pro porovnání 

již pořízených výsledků. Použití relativních metod měření s konvenčními měřidly mnohdy 

nedosahuje požadovaných přesností. Měření rozměrných a přesných výrobků znamená zajištění 

nestandartních zařízení, která jsou finančně náročná. Proto před samotným pořízením nových 

měřících technologií je nutné důkladné zhodnocení přínosu pro kontrolu přesnosti, sortimentu a 

množství měřených výrobků. 

Experimentální část se zabývá porovnáním a statistickém zhodnocení naměřených hodnot 

jednotlivých geometrií nápravy na dvou různých měřících zařízeních. Náprava byla 10 krát 

proměřena SMS Wenzel LH 1512 a měřící stanici Amest KS 578. 

5.1 Měření nápravy 

Díky svým rozměrům a hmotnosti vyžaduje speciální měřící zařízení a komplikovanější 

manipulaci. Běžené měřící zařízení jsou omezeny pracovním rozsahem a maximální přípustnou 

nosností. Měření železničních náprav vyžaduje přesné a rozměrné měřící zařízení vykazující 

dostatečnou tuhost. Při manipulaci a upínání musí být zajištěno spolehlivé opnutí, případně 

ustavení, kdy nesmí být poškozen obrobený povrch, měřící zařízení a také zaručena bezpečnost 

práce. 

Ustavení na SMS je prováděno do prizmatických podpěrek. Tyto podpěrky zajišťují 

bezpečné a jednoznačné usazení měřeného dílce, kdy nemůže u rotačních součástí docházet        

k posunutí, nebo pootočení. 

U měřícího zařízení, kde je otáčení v průběhu měření vyžadováno je nejvhodnější způsob 

ustavení mezi hroty. Nedochází k deformaci, ani poškození obrobku vlivem upnutí čelistmi 

sklíčidla. 

Samotné měření může být ovlivněno mnoha faktory, které mohou zásadně ovlivnit výsledek 

měření. Proto je nezbytné dodržet podmínky pro provoz měřícího zařízení, které definuje jeho 

výrobce. Zejména rozsah a dovolené kolísání teploty, vlhkost prostředí, hluk a vibrace. Samotný 

měřený výrobek je nutno dokonale očistit, případně odmastit a dostatečně temperovat v prostředí 

měřícího zařízení. 
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5.2 Souřadnicový měřící stroj 

Souřadnicový měřící stroj (Obr. 25) je univerzální měřící zařízení umožňující měření většiny 

rozměrů a geometrií nacházejících se v dosahu použitého dotyku, který je schopen použitý 

software spolehlivě vyhodnotit. Základem měření na SMS je vyhodnocení souřadnic 

(kartézských nebo polárních) nasnímaných bodů v rovině nebo prostoru. [11] 

 

Obr. 25 SMS Wenzel LH 1512 [12] 

Typy SMS podle koncepce [4]: 

 stojanový typ: nejpřesnější typ SMS. Stůl se pohybuje v osách x a y, pinola v ose z 

(Obr 26a). 

 výložníkový: horizontálně umístěná pinola z důvodu proměnlivého vyložení 

vyžaduje vyvažování. Stroj vykazuje dobrý přístup k měřené součásti. Nevýhodou   

je nižší přesnost měření (Obr. 26b). 

 portálový: nejrozšířenější typ SMS středních a velkých rozsahů měření. Stroj        

má vysokou tuhost při vysoké dynamice a přesnosti měření (Obr. 26c). 

 mostový: tuhá konstrukce pro velké měřící rozsahy (Obr. 26d).  
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    a)     b) 

  

    c)     d) 

Obr. 26 Typy SMS dle koncepce [6] 

Základní prvky SMS [4]: 

 rám: svařenec vykazující velkou tuhost při statickém i dynamickém zatížení. 

 stůl: nejčastěji granitová deska osazena závitovými pouzdry pro ustavení měřeného 

dílce. Součástí granitové desky bývá pojezdová část stroje opracovaná vysokou 

přesností.  

 sloup, portál, most: pohyblivé části musí být lehké a dostatečně tuhé s rozměrovou a 

tvarovou stabilitou.  

 pinola: je vyráběna z oceli, granitu, keramiky nebo uhlíkových vláken kruhového 

nebo čtvercového průřezu. 

Senzorika: 

Použitý typ senzoru významně ovlivňuje přesnost a rychlost měření. Základním druhem  

jsou spínací dotykové sondy, kdy dochází k měření jednotlivých bodů kinematickým,            

nebo tenzometrickým mechanismem. Jejich výhodou jsou kompaktní rozměry, nízká cena a 
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mnohdy dostatečná přesnost měření (Obr. 27). Přístupnost ke složitým součástkám usnadňuje 

použití kratších, tuhých doteků. Lehké, kompaktní dotykové i skenovací sondy mohou být 

umístěny na motorické indexovatelné hlavici (Obr. 28). 

Skenovací sondy aktivní i pasivní umožňují vyhodnotit celou trajektorii bodů při které         

je dotyk v kontaktu s měřenou součástí a umožňují pohyb rychlostí až 300 milimetrů za sekundu. 

Vysocepřesná senzorika je větších rozměrů a bývá umístěna pevně do pinoly stroje. 

Dostupnost k měřené součásti je umožněna použitím delších dotyků a prodloužení (Obr. 29). 

Obr. 28 Motorická indexovatelná hlavice PH 10M               

se skenovací sondou SP 25 M [13] 

Obr. 27 Sonda TP 200 [13] 

Obr. 29 Vysocepřesná skenovací sonda SP 80[13] 
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5.2.1 Měření nápravy na SMS 

Měření nápravy bylo provedeno ve firmě BTG pomocí SMS Wenzel portálového typu LH 

(Obr. 25). Konstrukce stolu, traverzy portálu a pinoly je ze stejného materiálu – granitu. Tato 

konstrukce zaručuje stejné vlastnosti, zejména termické ve všech třech osách. 

Parametry SMS Wenzel LH 1512: 

Měřící rozsah:   

 osa X: 1500 mm. 

 osa Y: 3000 mm. 

 osa Z: 1200 mm. 

Snímací systém:   

 motorická indexovatelná hlavice: PH 10M. 

 měřící sonda: TP 200. 

 průměr dotyku: 6 mm. 

 délka dotyku: 50 mm. 

Maximální hmotnost měřeného dílu: 4000 kg. 

Maximální nejistota měření:  MPEE = 3,2 µm + (L/300,0 mm), kde L je v [mm]. 

Maximální nejistota snímání: MPEP = 3,2 µm. 

Měřící software: Metrosoft CM 3.90. 

Měření jednotlivých elementů pro 

vyhodnocení jednotlivých geometrií bylo 

provedeno v dotykovém režimu sondy 

metodou příčných řezů 16 body                     

v jednotlivých řezech (Obr. 17c, Obr. 30). 

Pro snímání kritických elementů (čep a 

sedlo) bylo použito třech řezů. 

  

Obr. 30 Měření nápravy na SMS Wenzel LH 1512 
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5.3 Měření nápravy na měřící stanici AMEST 

Měřící stanice Amest KS 578 (Obr. 31) je určena pro rozměrovou a geometrickou kontrolu 

hřídelových součástí, využívající lineárních vedení s odměřováním. Umožňuje měření ve velkém 

rozsahu rozměrů a krátkém časovém cyklu. Horizontální umístění osy měření usnadňuje 

manipulaci měřené součásti. Vyhodnocení měření na principu plovoucí báze eliminuje vliv 

nepřesností upínacího zařízení. Systém tvoří čtveřice samostatně měřících jednotek (ramen). 

Každá jednotka umožňuje měření v radiálním i axiálním směru. [10] 

 

Obr. 31 Měřící stanice Amest KS 578 

Rozsah rozměrů měřených součástí: 

 průměry čepů: 90 ÷ 300 mm, 

 délky: 1800 ÷ 2550 mm, 

 hmotnost: do 1000 kg. 

Průměr použitého dotyku: 8 mm. 

 

Obr. 32 Příklad měřených parametrů [10] 
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Měřené parametry (Obr. 32): 

 průměry, 

 délky, 

 kruhovitosti, 

 válcovitosti, 

 radiální házivosti, 

 čelní házivosti, 

 rovnoběžnosti čelních ploch, 

 rádiusy. 

Opakovatelnost měření: 

 průměry: ± 0,5 µm, 

 délky: ± 1 µm. 

Měřící software: KS 578. 

Měření jednotlivých elementů pro vyhodnocení jednotlivých geometrií bylo provedeno      

ve skenovacím režimu sondy metodou příčných řezů. Pro snímání kritických elementů (čep a 

sedlo) bylo použito třech řezů. 

5.4 Výsledky měření 

Naměřené hodnoty deseti měření geometrií železniční nápravy z obou měřících zařízení  

jsou uvedeny v tabulkách s grafy. Měření bylo uskutečněno metodou referenčních kružnic 

(LCSI) - součet nejmenších čtverců. Tato metoda je vhodná nenáchylností k extrémním 

hodnotám (špičkám) kdy nedochází k výraznému posunu středu vyhodnocované kružnice jako    

u metody minimální opsaná kružnice (MCCI).  

Použité vzorce: 

Průměr naměřených hodnot:       (1) 

kde:  je průměr hodnot ze souboru     [mm], 

  xi jsou jednotlivé naměřené veličiny    [mm], 

  n je počet měření      [-]. 

Rozpětí naměřených hodnot:  Roz. = Max. – Min.     (2) 

kde: Roz. je rozpětí hodnot ze souboru     [mm], 

  Max. je maximální hodnota ze souboru    [mm], 

  Min. je minimální hodnota ze souboru    [mm]. 
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Č. měření 
Válcovitost - čep A 

  

Wenzel Amest 

1 0,009 0,003 

2 0,007 0,003 

3 0,009 0,003 

4 0,008 0,003 

5 0,008 0,003 

6 0,009 0,003 

7 0,008 0,003 

8 0,009 0,003 

9 0,009 0,003 

10 0,008 0,003 

 0,0084 0,0030 

Roz. 0,002 0,000 

Obr. 33 Válcovitost - čep A 

Č. měření 
Válcovitost - prašník A 

  

Wenzel Amest 

1 0,011 0,002 

2 0,010 0,003 

3 0,010 0,003 

4 0,010 0,002 

5 0,010 0,002 

6 0,011 0,003 

7 0,011 0,003 

8 0,011 0,003 

9 0,012 0,002 

10 0,010 0,003 

 0,0106 0,0026 

Roz. 0,002 0,001 

Obr. 34 Válcovitost - prašník A 

Č. měření 
Válcovitost - sedlo A 

  

Wenzel Amest 

1 0,011 0,008 

2 0,011 0,008 

3 0,011 0,008 

4 0,010 0,008 

5 0,010 0,008 

6 0,011 0,008 

7 0,011 0,008 

8 0,010 0,008 

9 0,011 0,008 

10 0,010 0,008 

 0,0106 0,0080 

Roz. 0,001 0,000 

Obr. 35 Válcovitost - sedlo A 
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Č. měření 
Válcovitost - čep B 

  

Wenzel Amest 

1 0,005 0,003 

2 0,006 0,003 

3 0,006 0,003 

4 0,005 0,004 

5 0,005 0,004 

6 0,005 0,003 

7 0,004 0,003 

8 0,005 0,003 

9 0,005 0,003 

10 0,005 0,003 

 0,0051 0,0032 

Roz. 0,002 0,001 

Obr. 36 Válcovitost - čep B 

Č. měření 
Válcovitost - prašník B 

  

Wenzel Amest 

1 0,011 0,003 

2 0,011 0,003 

3 0,010 0,004 

4 0,011 0,003 

5 0,011 0,003 

6 0,011 0,003 

7 0,010 0,003 

8 0,011 0,003 

9 0,011 0,003 

10 0,011 0,003 

 0,0108 0,0031 

Roz. 0,001 0,001 

Obr. 37 Válcovitost - prašník B 

Č. měření 
Válcovitost - sedlo B 

  

Wenzel Amest 

1 0,010 0,009 

2 0,011 0,010 

3 0,010 0,009 

4 0,010 0,009 

5 0,011 0,010 

6 0,011 0,009 

7 0,011 0,009 

8 0,010 0,009 

9 0,011 0,009 

10 0,010 0,009 

 0,0105 0,0092 

Roz. 0,001 0,001 

Obr. 38 Válcovitost - sedlo B 
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Č. měření 
Házivost - zákl. hr. A 

  

Wenzel Amest 

1 0,002 0,016 

2 0,002 0,016 

3 0,006 0,016 

4 0,003 0,017 

5 0,001 0,016 

6 0,004 0,017 

7 0,002 0,017 

8 0,003 0,016 

9 0,003 0,016 

10 0,004 0,017 

 0,0030 0,0164 

Roz. 0,005 0,001 

Obr. 39 Házivost - zákl. hr. A 

Č. měření 
Házivost - prašník A 

  

Wenzel Amest 

1 0,011 0,002 

2 0,011 0,002 

3 0,011 0,002 

4 0,011 0,002 

5 0,011 0,003 

6 0,012 0,002 

7 0,012 0,002 

8 0,012 0,002 

9 0,012 0,002 

10 0,012 0,002 

 0,0115 0,0021 

Roz. 0,001 0,001 

Obr. 40 Házivost - prašník A 

Č. měření 
Házivost - sedlo A 

  

Wenzel Amest 

1 0,013 0,008 

2 0,013 0,007 

3 0,012 0,008 

4 0,012 0,007 

5 0,011 0,007 

6 0,012 0,007 

7 0,012 0,007 

8 0,012 0,008 

9 0,012 0,008 

10 0,012 0,008 

 0,0121 0,0075 

Roz. 0,002 0,001 

Obr. 41 Házivost - sedlo A 
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Č. měření 
Házivost - zákl. hr. B 

  

Wenzel Amest 

1 0,005 0,002 

2 0,006 0,002 

3 0,005 0,002 

4 0,003 0,002 

5 0,004 0,002 

6 0,009 0,001 

7 0,006 0,002 

8 0,008 0,001 

9 0,007 0,001 

10 0,009 0,001 

 0,0062 0,0016 

Roz. 0,006 0,001 

Obr. 42 Házivost - zákl. hr. B 

Č. měření 
Házivost - prašník B 

  

Wenzel Amest 

1 0,011 0,002 

2 0,012 0,002 

3 0,010 0,003 

4 0,012 0,002 

5 0,012 0,003 

6 0,012 0,001 

7 0,011 0,002 

8 0,011 0,001 

9 0,011 0,002 

10 0,011 0,001 

 0,0113 0,0019 

Roz. 0,002 0,002 

Obr. 43 Házivost - prašník B 

Č. měření 
Házivost - sedlo B 

  

Wenzel Amest 

1 0,015 0,010 

2 0,014 0,007 

3 0,014 0,008 

4 0,015 0,008 

5 0,015 0,009 

6 0,016 0,009 

7 0,016 0,010 

8 0,015 0,009 

9 0,014 0,009 

10 0,016 0,008 

 0,0150 0,0087 

Roz. 0,002 0,003 

Obr. 44 Házivost - sedlo B 
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Zhodnocení válcovitosti: 

Válcovitosti jednotlivých částí nápravy byly proměřeny bodovou metodou na SMS Wenzel 

LH 1512 a skenovací metodou na měřící stanici Amest KS 578. Z tabulek a grafů jsou patrné 

rozdílné výsledky válcovitosti mezi oběma zařízeními. 

Naměřená válcovitost jednotlivých částí nápravy v případě měření na SMS dosahuje 0,004 

až 0,012 mm. V rámci jednotlivých elementů rozpětí naměřených hodnot dosahuje max. 0,002 

mm.  

V případě měřící stanice Amest KS 578  jsou naměřené hodnoty 0,002 až 0,010 mm.           

V rámci jednotlivých elementů rozpětí naměřených hodnot dosahuje max. 0,001 mm. Tyto 

hodnoty rozpětí znamenají vysokou opakovatelnost měření obou zařízení. 

Zhodnocení házivosti: 

Vyhodnocení odchylek házivosti vykazuje vyšších hodnot, než v případě válcovitosti,           

z důvodu zahrnutí do vyhodnocení tvaru i polohy měřeného elementu. 

Naměřené hodnoty házivostí základních hran vykazují hodnot v případě SMS 0,001 až 0,009 

mm s rozptylem ve skupině max. 0,006 mm. Radiální házivosti čepů a prašníků dosahují hodnot 

0,010 až 0,016 mm s rozptylem ve skupině max. 0,002 mm.  

Naměřené hodnoty házivostí základních hran měřící stanice Amest se nachází v rozmezí 

0,001 až 0,017 mm s rozptylem ve skupině max. 0,001 mm. Radiální házivosti čepů a prašníků 

dosahují hodnot 0,001 až 0,010 mm s rozptylem ve skupině max. 0,003 mm. 

Házivost dříku není porovnávána, z důvodu velké výrobní tolerance a vysoké drsnosti 

povrchu. Tyto rozdílné výsledky měření jsou také ovlivněny průhybem měřené nápravy           

při ustavení v měřícím zařízení. Při rotaci na měřící stanici Amest je tento průhyb eliminován 

radiálním přísuvem a fixací odměřování. V případě při použití jiného měřícího zařízení               

s vertikálním upnutím měřené součásti by byl průhyb vlastní hmotností eliminován (Obr. 19). 

Nastává však problém s manipulací měřené součásti. 

Odchylky házivosti základní hrany A při měření na Amestu dosahuje hodnot 0,016 až 0,017 

mm. Tato hodnota může být pravá, případně ovlivněna hrubou chybou měření. Z tohoto důvodu 

je doporučováno u měření tvaru grafické zobrazení naměřených bodů v protokolu, kde zobrazené 

body s výrazně větší odchylkou lze snadno identifikovat. Měřící software stanice Amest grafické 

zobrazení naměřených bodů ve standartním výstupním protokolu nenabízí z důvodu rychlého 

sériového měření a velkého množství naměřených hodnot v jednom protokolu. 
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6 Závěr 

Cílem experimentální části bylo porovnání výsledků měření geometrií rozměrově přesných a 

velikostně rozměrných železničních náprav. Měření bylo provedeno na standartním portálovém 

SMS vybaveném motorickou indexovatelnou hlavicí se spínací dotykovou sondou. Tato metoda 

měření při použití jednoho dotyku v jedné poloze poskytuje přístup pouze k 50 % měřeného 

tvaru. Dalším omezením při měření výrobků na SMS je ustavení (např. do prizmat), kdy nelze    

v místě ustavení snímat povrch. Omezení přístupu k měřenému výrobku lze eliminovat 

vhodnými přípravky a stojany. Takto se SMS přibližuje speciálním měřícím zařízením. Z tohoto 

důvodu je k měření geometrií náprav používána měřící stanice Amest zaznamenávající snímaný 

povrch skenovací metodou při rotaci součásti. Proto lze výsledky měření geometrií z měřící 

stanice Amest použít jako referenční s výjimkou házivosti základní hrany a to z důvodu 

neprokázaní skutečného tvaru graficky. Všechny ostatní výsledky dosahovaly nižších hodnot 

proti výsledkům ze SMS. Měření vykázalo nízkých geometrických odchylek. 

Bodová metoda použita při měření na SMS nedokáže zaznamenat celý povrch jednotlivých 

řezů válcové plochy, proto tato metoda poskytuje pouze částečný popis tvaru měřené součásti. 

Vyšší počet měřených bodů výrazně zpřesňuje měření a poskytuje dokonalejší záznam měřeného 

povrchu. Bodovou metodu měření lze použít za předpokladu, kdy výrobní technologie dosahuje 

vysoké výrobní přesnosti. Nápravy tento předpoklad splňují z důvodu výroby                             

na vysocepřesných bruskách. Přesto přesnější měření dává bližší informaci skutečného tvaru a 

rozměru a umožňuje efektivnějšího využití výrobních toleranci. 

Výhodou SMS je jejich univerzálnost a teplotní a tvarová stabilita celého zařízení. Omezení 

při měření je pouze v přístupu dotyků v celém pracovním rozsahu. Při použití dlouhých 

prodloužení je možnost dosáhnout i mimo pracovní rozsah stoje. Dlouhé doteky, prodloužení a 

spoje mezi sondou a dotykem ale snižují přesnost měření. Proto je žádoucí v konfiguraci použití 

minimálních délek dotyků s minimem spojů. Dalším faktorem přesnosti měření je použití tuhých 

a lehkých dotyků. V případě měření nápravy na SMS bylo použito dotyku s dříkem z uhlíkových 

vláken, doporučeným výrobcem pro sondu TP 200. Průměr dotyku má vliv na přesnost měření, 

pokud je požadováno zahrnutí do měření drsnosti měřeného povrchu, případně minima a maxima 

výstupků ve tvaru povrchu jsou tak blízko vedle sebe, že zvolený průměr dotyku tyto nerovnosti 

nemůže zachytit v rámci rádiusu doteku. Často je však zaznamenaná drsnost povrchu pro 

vyhodnocení válcovitosti a kruhovitosti filtrována.  

Lineární odměřování měřící stanice Amest je realizováno na poměrně krátké vzdálenosti 

(rozsah měření průměru 90 až 300 mm), to znamená mnohem vyšší přesnost měření, oproti 
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SMS, kde přesnost stroje musí být v celém rozsahu měření. Další výhodou je rotace měřené 

součásti, při které se lineární jednotka nepohybuje, pouze dotyk skenuje povrch součásti. Pouze                

v podélném směru je dráha odměřování rovna délce nápravy. Nevýhodou je omezení na rotační 

výrobky podobného tvaru opatřenými středícími důlky. 

V rámci předepisovaných tolerancí některá měření geometrií na SMS dosahují až 79 % 

tolerance prvku. Toto je zapříčiněno jednak vysokými nároky geometrických přesností 

železničních náprav, dále nepřesností měřícího zařízení a zvolené senzoriky. Skutečné hodnoty 

tvaru měřeného prvku nelze žádným měřícím zařízením zjistit, pouze s nějakou chybou se jim 

přiblížit. Z těchto důvodů je nutné využívat přesnějších měřících zařízení, z důvodu 

dokonalejších výsledků zmapování měřeného povrchu a tím efektivněji využívat předepsané 

tolerance při výrobě náprav.  

V případě Amestu jsou dosaženy téměř u všech měřených geometrií přesnější výsledky.       

Je tedy předpokladem, že skutečné hodnoty jsou nižší oproti výsledkům měření na SMS.          

To znamená, že při neshodném výsledku měření na SMS mohou být skutečné hodnoty v rámci 

předepsané tolerance a může dojít ke zbytečnému vyřazení vyhovující nápravy. 

K rozšíření této analýzy by bylo vhodné porovnat výsledky měření geometrií na SMS           

s minimálně stejnou přesností, vybaveném přesnější skenovací senzorikou a současně 

používaným SMS s dotykovou sondou. Předpokladem je vyšší přesnost měření, kratší doba 

měření s větším počtem snímaných bodů. 
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