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Anotace 
Bakalářská práce je zaměřena na návrh diagnostického systému detekující 

povrchové vady na železničních kolech. V teoretické části jsou popsány pojmy 

související s cílem práce. Jsou zde uvedeny NDT metody, jejich principy a fyzikální 

zákony, postupy diagnostiky a druhy materiálových vad. Praktická část si klade za cíl 

pokusit se o zautomatizování detekování a vyhodnocování nalezených vad při NDT 

metodě magneticko-práškové. Na základě testování, bude navržen diagnostický systém 

a gradientní metoda pro detekování povrchových vad za pomocí optických metod. V 

závěru práce dojde k vyhodnocení testu a konstatování, zda byl cíl práce naplněn. 

 

Abstract  

This thesis is focused on design of diagnostic system for detecting surface 

defects on rail wheels. The theoretical part describes the concepts related to work. There 

are quoted NDT methods, their principles and laws of physics, diagnostic procedures 

and types of material defects. practical part aims to try automatization of the detection 

and evaluation of defects found in magnetic-powder NDT method. A diagnostic system 

will and gradient method for detecting surface defects using optical methods will be 

designed according to testing. There  is an evaluation test and a statement of whether 

the aim of thesis was fulfilled at the end of the thesis. 
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1 Úvod 

Trend dnešních společností je snižování nákladů a zvyšování produkce, ale 

současně také neztrácet kvalitu a to hlavně v těžkém průmyslu. Chce-li společnost 

prodávat kvalitní výrobky, musí do výrobního procesu správně zařadit kontrolu kvality 

a jedná-li se o těžce namáhané součásti je zapotřebí zapojit do procesu nedestruktivní 

testování tzv. NDT. 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku systémů NDT s cílem seznámit se 

základními teoretickými principy a fyzikálními zákony různých diagnostických metod, 

využití v průmyslu, s jejich výhodami, nevýhodami a s jejich použitím. Dále budou 

charakterizovány vady materiálu, jejich vznik, působení v provozu, způsob nacházení a 

rozdělení těchto vad do kategorií. 

Hlavním cílem této práce je pokusit se o zautomatizování detekce povrchových vad na 

železničních kolech při NDT metodě magneticko-práškové za pomocí optických metod 

a navržení algoritmu v programu Matlab, který by tyto vady diagnostikoval a hodnotil 

s využitím metod digitálního zpracování obrazu a detekce hran aplikované na detekci 

vad v provozních podmínkách. 
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2 Nedestruktivní testování – NDT 

Nedestruktivní testování – defektoskopie je soubor metod a fyzikálních principů, 

s jejichž pomocí dokážeme diagnostikovat, měřit, kontrolovat a testovat různé výrobky 

kovové i nekovové, respektive jejich struktury, aniž by se ovlivnila jejich funkčnost, 

celistvost nebo použitelnost. Cílem NDT je nalézat v materiálech a výrobcích 

nepřípustné vady – defekty, které by se časem a vlivem provozu mohly v materiálu šířit, 

zvětšovat a mohlo by dojít k destrukci materiálu. Tudíž posláním NDT je zamezit 

nežádoucím „katastrofickým scénářům“ v provozu např. prasknutí železničního kola, 

nápravy vlaku, vrtule letadla apod., tzn., že NDT zajišťuje kvalitu, bezporuchovost, 

spolehlivost, jakost a hlavně bezpečnost výrobků nebo jejich částí. NDT je taky 

výhodná z pohledu ekonomického, najde-li se vada v nějaké součástce, může se 

nahradit pouze tato součástka a takto předejdeme zničení např. celého systému nějakého 

zařízení, nebo stroje. Jelikož žádná metoda neodhalí vše, jsou většinou výrobky 

kontrolovány kombinací dvou metod, např: magneticko-práškovou metodou (povrchové 

vady) a ultrazvukovou metodou (vnitřní vady). [1][25] 
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3 Metody a principy defektoskopických kontrol 

NDT je obor, který se stále vyvíjí a jde kupředu a to nejen z důvodu toho, že se 

v materiálech vyskytují různé druhy vad a necelistvostí, ale hlavně z důvodů, časových, 

finančních a tvarových rozdílů kontrolovaných materiálů – výrobků. Proto se 

v následující kapitola bude zabývat nejpoužívanějšími metodami NDT a jejich 

fyzikálními principy. 

 

3.1 Metoda magnetická prášková  

Jestli-že bude zmagnetován feromagnetický materiál obsahující vady na povrchu, nebo 

v jeho těsné blízkosti pak, nad těmito vadami vznikne magnetický rozptylový tok, tento 

rozptylový tok je indikován magnetickým fluorescenčním práškem a sledován pod UV 

zářením v zatemněném prostoru. Touto metodou se dají nalézt vady i menší než 1 mm.  

Aby magnetický rozptylový tok nad trhlinou vznikl, musí být trhlina orientována 

nejlépe do směru kolmého ke směru magnetování (kolmo k siločarám) a magnetovací 

pole musí mít dostatečnou intenzitu, zkoušený předmět musí být dostatečně nasycen 

„magnetickými siločarami“.[1] 

 

Obrázek 1. Rozptylový tok vlevo a vpravo indikace detekčním prostředkem [2] 

Rozložení siločar intenzity magnetického pole ve feromagnetickém materiálu v okolí 

vady: 

a. Magnetický pól - místo kde siločáry vystupují z materiálu. 

b. Rozptylový magnetický tok - siločáry, které unikají ze základního materiálu 

c.  Vada. 

d.  Siločáry magnetického pole. 

e.  Indikace tvořená detekčním prostředkem.[2] 
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Způsoby magnetizace 

Z hlediska geometrie zkoušeného předmětu, druhu a typu hledaných vad by se 

dalo rozdělit několik technik magnetizace. Technicky vzato se dá magnetovat 

dvěma způsoby: 

 

a) Zkouší-li se velké množství výrobků (sériová výroba) tak si většinou 

společnosti nechají vyrobit stacionární magnetizéry, do kterých se zkoušený 

předmět upne a nechá se protékat proudem anebo magnetickým polem, 

předmět se musí zmagnetovat dvakrát z důvodu zjištění vad ve všech 

směrech prvně tzv. cirkulární magnetizace (příčná magnetizace), podruhé se 

zmagnetuje podélně tzv. longitudinálním polem. Tento způsob je typický pro 

zkoušení předmětů tyčového charakteru např železniční nápravy, kola, 

trubky pod. 

 

 

 

Obrázek 2. Magnetizace cívkou [3] 

 

Obrázek 3. Magnetizace průchodem proudu [3] 

 

b) Do materiálu/výrobku se přivádí magnetizační proud, nebo pole přiložením 

proudových kontaktů (magnetizace příložnými elektrodami) nebo 

magnetických pólů (ručním jhem, na obrázku 4 je nakresleno ruční jho a 

základní popis funkce). Zde je opět potřeba zkoušený předmět zmagnetovat 

dvakrát s tím, že kontaktní místa při druhé magnetizaci je nutno pootočit 

aspoň o 90 stupňů. Zkoušené předměty: svary, velké tvarově komplikované 

předměty 
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Na obrázku 4. Je ruční jho při zkoušení svaru, kontaktní místa jsou póly, na materiálu 

jsou magnetické siločáry proudící od jednoho pólu k druhému přes svár. 

 

Obrázek 4. Ruční jho [3] 

Z obrázku č. 5 je patrný směr a průbeh siločar z ručního jha, body příložných polů a 

mezi nimi indikovaná trhlina. 

 

Obrázek 5. Směr siločar [3] 

Na obr. 6 je fotografie ručního elektromagnetického jha. 

 

Obrázek 6. Ruční jho [2] 
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Průběh zkoušení 

Příprava zkoušeného předmětu: zkoušená plocha musí být zbavena všech cizích 

látek a nečistot, které by mohli ovlivnit citlivost zkoušky (špína, rez, okuje, mastnota, 

olej, nátěr barvou apod.). Magnetizace zkoušeného předmětu: Očištěný předmět se 

zmagnetuje výše uvedenými zařízeními (jho, stacionární magnetizér apod.) měl by být 

magnetován ještě po dobu 3-5 sekund po nanesení zkušebního prostředku. Nanášení 

zkušebního prostředku: Většinou se zkouší mokrou technikou, kdy je prášek smíchán ve 

vodě nebo oleji. Zkušební prostředek (fluorescenční suspenze) se má nanášet na 

předmět za současného magnetování ne tlakem, aby indikované vady nestekly vlivem 

tlaku kapaliny. Inspekce: Provádí se v zatemněném prostoru dle: EN ISO 9934-1 nesmí 

bílé světlo přesáhnout 20 luxů, předmět musí být ozářen UV-A zářením min. 

10 W/m
2 

. Demagnetizace: Provádí se, jen když to uvádí norma a ta také uvádí postup. 

Aby byla ověřena funkčnost celého systému zkoušení, musí se provést kalibrace – 

citlivost zkoušky. Ta se zpravidla provádí před zahájením zkoušení, pokud norma nebo 

operační postup nestanoví jinak. Zpravidla bývají dány předepsané minimální hodnoty, 

kterých se musí dosáhnout např: intenzita příčné, podélné magnetizace, intenzita UV 

záření atd. Naměřené hodnoty se zaznamenají do kalibračního deníku. [3] 

Kalibrační prostředky a NDT snímače: 

 

                Obrázek 7. Lux metr [5] 

Měřič intenzity bílého světla tzv. Lux 

metr uvádí obrázek 7. Měření se provádí 

takovým způsobem, že se nastaví 

požadovaný rozsah a separátní sensor se 

přiloží ke zkoušenému předmětu a na 

displeji se zobrazí naměřená hodnota. 

 

              Obrázek 8. UV metr [6] 

K naměření UV-A záření slouží UV metr, 

ten je na obrázku 8. Sensor se přiloží 

ke zkoušenému předmětu a na displeji se 

objeví naměřená hodnota. Různé normy 

nebo postupy uvádějí podmínky 

vzdálenosti UV zářiče od sensoru při 

kalibraci. [6] 
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Obrázek 9. Bertholdova měrka [7] 

Pro zjištění dostačujícího magnetického pole se 

používá Bertholdova měrka je na obrázku 9. 

Přiloží se na zkoušenou plochu, nanese se 

fluorescenční kapalina za současného 

magnetování, v kruhu by se měla vytvořit 

indikace. Po zmagnetování ve dvou směrech by se 

měl ve středu kruhu vyobrazit kříž. [7] 

 

  

 

Obrázek 10. MTU tělísko [8] 

 

 

 

Obrázek 11. MTU tělísko s indikacemi [9] 

MTU tělísko na obrázku 10. jedná se o 

permanentní magnet s umělými vadami, sloužící 

ke kontrole inspekční kapaliny. Na tělísko se 

nanese kapalina a pod UV zářením se zkontroluje, 

jestli se vyobrazí vady, tělísko se porovná 

s fotografií, na které jsou vyobrazeny všechny 

vady. Na obrázku 11 je fotografie ozářeného 

tělíska i s indikacemi. [8] [9] 

 

 

 

Obrázek 12. Gaussmetr [4] 

Gaussmetr na obrázku 12. Slouží k měření 

intenzity magnetického pole a měření zbytkového 

magnetizmu. Měření intenzity: Halová sonda se 

za současné magnetizace přiloží ke zkoušenému 

předmětu kolmo k procházejícím siločarám. 

Měření zbytkového magnetizmu: Halova sonda se 

po odmagnetování přiloží k hraně zkoušeného 

předmětu. Na displeji se sejmou hodnoty, pokud 

jsou nízké nebo vysoké přenastaví se nastavení 

intenzity magnetoskopu.[4] 
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Tabulka č. 1 uvádí výhody a nevýhody magneticko-práškové metody 

Tabulka č. 1. Výhody a nevýhody magnetické metody 

Výhody magnetické metody Nevýhody magnetické metody 

Jednoduchá indikace povrchových 

vad. 

Nelze použít na vnitřní vady. 

Lze použít na širokou škálu 

geometrických tvarů zkoušených 

předmětů. 

Nelze uplatnit u ne feromagnetických 

materiálů. 

 

3.2 Metoda ultrazvuková – UT 

 V ultrazvukovém přístroji se vytvoří krátce trvající impuls vysokého napětí, 

který měnič v sondě nutí k mechanickému kmitání v ultrazvukové oblasti (nad 16kHz 

nad hranici slyšitelnosti). Toto kmitání se ve zkoušeném předmětu šíří jako zvuková 

vlna. Zvukové vlny se na rozhraní (vada nebo hrana) odráží a lze je zase přijímat, šíří-li 

se opačným směrem. Zachycený odražený podíl zvukové vlny se na displeji přístroje 

zviditelňuje. Tam lze také s řádně seřízeným přístrojem stanovit vzdálenost vysílaného 

impulsu k libovolnému reflektoru.  UT metoda se tedy zabývá vnitřními necelistvostmi, 

většinou se zkouší výkovky, odlitky. [9] 

 

                       Obrázek 13. Princip UT zkoušení [9] 

Sonda vysílá ultrazvuk 

do zkoušeného 

předmětu, zvukové 

vlny se předmětem šíří 

až se odrazí od rozhraní 

– hrany nebo vady. Na 

obrazovce jsou vidět 

echa vady i koncové 

echo. Na obrázku 13 je 

graficky znázorněno 

jak, zkouška 

probíhá.[9]  
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Metody zkoušení 

a) Metoda průchodová 

Na dvou protilehlých stranách zkoušeného předmětu se umístí sondy (vysílací a 

příjímací). Je-li ve zkoušeném předmětu vada, příjímací sonda zaznamená menší nebo 

žádnou intenzitu zvuku (pokles akustického tlaku) v důsledku stínícího účinku 

reflektoru - vady. Na obrázku 14. Je graficky znázorněn princip zkoušky. [9] 

 

Obrázek 14. Princip metody průchodové [9] 

Nevýhodou je, že nelze lokalizovat polohu vady a, že na zkoušku je potřeba dvou 

zkoušejících. Výhodou však je ta vlastnost, že se zde neuplatňuje tzv. mrtvá zóna, proto 

se hojně využívá k testování plechů. 

 

b) Metoda odrazová 

 

Obrázek 15. Princip metody odrazové [9] 

Používá se jedna sonda, která slouží jako vysílač i přijímač zároveň. Vada lze dobře 

lokalizovat na základě toho, že se měří doba průchodu a akustický tlak odraženého 

impulsu. Je to nejpoužívanější a nejjednodušší metoda. Mezi sondou a zkoušeným 

předmětem musí být dokonalé vazební prostředí – akustická vazba (nesmí vzniknout 

mezera) jako vazební prostředek se používá nejčastěji olej, nebo speciální vazební 

suspenze. Na obrázku 15. Je graficky znázorněn princip zkoušení. [22] 
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c) Metoda imerzní 

 

 

                  Obrázek 16. Princip imerzní metody [9] 

Principiálně funguje jako 

impulsová metoda s tím, že 

sonda je vzdálená od 

zkoušeného předmětu a jako 

vazební prostředí slouží voda, 

ve které jsou předmět i sonda 

ponořeny, jak je vidět na 

obrázku 16. Tato metoda se 

používá u ultrazvukových 

automatů. 

                 

Kalibrace 

Před samotným zkoušením je třeba si ověřit funkčnost a citlivost UT systému. 

To se provádí, na referenčních srovnávacích měrkách ty jsou na obr. 17. Nebo na 

etalonech. 

 

Obrázek 17. Referenční měrky K1 K2 [1] 

 

Obrázek 18. Umístění sond při kalibraci [1] 
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Měrky mají různé zářezy a vývrty v různých hloubkách jak je patrné z obrázku 18. 

Podle nich se nastavuje citlivost ultrazvukového přístroje a nastavení časové základny. 

Etalon tzv. porovnávací měrka, která má tvar, tepelné zpracování a strukturu stejnou, 

nebo velmi podobnou jako zkoušený předmět s tím, že obsahuje umělé vady, většinou 

se jedná o vývrty a zářezy. Používá se většinou při výrobě velkého množství kusů. 

Tabulka č. 2 uvádí výhody a nevýhody ultrazvukové metody. 

Tabulka č. 2. Výhody a nevýhody ultrazvukové metody 

Výhody ultrazvukové metody Nevýhody ultrazvukové metody 

Lze nacházet vnitřní vady. Mrtvá zóna sond. 

Vysoká automatizace i za nepřítomnosti 

člověka. 

Použití jen při hledání vnitřních vad. 

 

Mobilita ručních přístrojů. 

 

Zapotřebí výborné zručnosti zkoušejícího 

při ručním zkoušení. 

 

3.3 Vizuální metoda  

Prakticky se dá vizuální defektoskopie rozdělit na dvě metody přímou a nepřímou. 

Použití: kontrola koroze, svarů, opotřebení součástí, povrchové úpravy a další 

povrchové defekty. [20] 

a) Přímá metoda: Provádí se pouhým okem nebo pomocí lupy, zrcadel, při kontrole 

není přerušena optická dráha mezi kontrolovanou plochou a okem 

kontrolujícího. Používá se pro minimální časovou a finanční náročnost. [10][21] 

 

b) Nepřímá metoda: Používá se většinou v případech, kdy je ke zkoušenému 

předmětu nebo místu složitý nebo téměř žádný přístup. To mohou být trubky, 

motory, duté železniční nápravy, nádoby apod. V takových případech se 

diagnostikuje pomocí průmyslových endoskopů. Endoskopy mohou obraz 

opticky zvětšit, přiblížit a digitálním zpracováním zvýraznit potřebné detaily, 

které okem nelze pozorovat, mají v sobě i osvětlení – halogenové a xenonové 

zdroje. Endoskopy jsou vyrobeny tak, že jsou odolné vůči různým chemikáliím a 

hořlavinám. Je možno k nim připojit různá záznamová zařízení (kamery, 
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fotoaparáty, televize). Dělí se na boroskopy (pevné – rigidní) a fibroskopy 

(ohebné – flexibilní). [1] [10] [11] 

 

 

 

Obrázek 19. Ukázka endoskopické diagnostiky [11] 

 

Na obrázku je znázorněna vizuální diagnostika pomocí endoskopu, na levé části 

je přiblížená lopatka turbíny a na pravé části obrázku jsou znázorněna místa 

kontroly endoskopem na leteckém motoru.[11] 

 

Boroskopy 

 Na obrázku 20. Vidíme popis boroskopu jelikož jsou pevné – neohebné musí být 

ke kontrolované oblasti přímý přístup. Obraz je přenášen klasickým optickým systémem 

čoček a hranolů obsahuje také soustavu optických vláken pro osvětlení zorného pole 

endoskopu. Vyrábějí se v několika pracovních délkách a průměrech inspekční trubice, 

zorný úhel je od jednotek stupňů až po desítky. [1] [11] 

 

 

 

Obrázek 20. Boroskop s bočním směrem pohledu [11] 
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Fibroskopy 

Ohebné endoskopy jak je vidět na obrázku 21. Používají se v případech, kdy je 

složitější přístup ke kontrolovanému místu. Funguje na principu přenosu obrazu pomocí 

optických vláken (průměr 10mm), kdy v ohebné trubici je několik desítek tisíc 

optických vláken + osvitové vlnovody cca 60 000 vláken. V současné době, tak jako u 

boroskopů se vyrábějí nejrůznější délky, průměry sond, ohebnosti a vyměnitelné prvky 

jako jsou objektivy, kamery atd.[1] [11] 

 

 

 

Obrázek 21. Fibroskop [12] 

 

Videoskopy 

Mají funkce fibroskopu (ohebnost) akorát přenos obrazu funguje na jiném 

principu a to tak, že na konci sondy jsou vybaveny CCD (Charge Couplet Device) 

čipem ten má velmi vysoké rozlišení a dokáže věrně reprodukovat barvy, jas a světlo, 

dokonce se během zkoušení dají nastavit i parametry optiky apod. Zařízení se dá napojit 

na počítač, kameru, fotoaparát, monitory a různá optická zařízení. Vyrábějí se různé 

průměry a délky až 50 m. Videoskop je zobrazen na obrázku 25. [1] [11] 

 

Obrázek 25. Fotografie videoskopu [13] 
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Tabulka. Č. 3. uvádí výhody a nevýhody vizuální metody. 

 

Tabulka č. 3. Výhody a nevýhody vizuální metody 

Výhody vizuální metody Nevýhody vizuální metody 

 

Mobilita a jednoduchost zařízení, 

Metoda není technicky náročná. 

 

Špatná detekce povrchových vad oproti 

magneticko-práškové metodě. 
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4 Vady materiálu 

Vada (diskontinuita, necelistvost, nehomogenita, apod.) výrobku je odchylka 

provedení výrobku od vlastností předepsaných v technických normách nebo 

dokumentacích. Vznikají během procesu výroby kovů, jejich tepelného zpracování a 

tváření, některé vady během úpravy kovů zmizí např. válcováním. [1][23] 

Vady se většinou dělí na vnitřní a vnější – povrchové. 

4.1 Vady vnitřní 

Staženiny  

Vznikají při tuhnutí oceli v kokilách, to je zapříčiněno zmenšováním objemu 

oceli. Podle předchozího zpracování základního materiálu má staženina ve výrobku 

různý vzhled, většinou rozsáhlé necelistvosti, nepravidelné dutiny, nepravidelně 

rozvětvené trhliny nebo rozdvojení (u plechů), u vývalků je možno pozorovat vyboulení 

vyvolané staženinou. Staženina může být vyplněna struskou.  Na obrázcích 24 a 25 jsou 

fotky staženin v praxi.[1] 

 

 

Obrázek 24. Soustředěná staženina a plynové bubliny v ocelovém ingotu [1] 

 

 

 

Obrázek 25. Makro výbrus příčného řezu kolejnicí se stopami staženiny [1] 
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Staženiny můžeme zpozorovat pouhým okem již na samotném vývalku, může totiž 

zasahovat do čelní plochy.  Zjistit se také dá již při dělení vývalku. U vývalků, které se 

nemají dělit, se vady zjišťují ultrazvukem nebo prozařováním, ale to je méně časté z 

důvodu finanční náročnosti a složitosti. Jak je již výše uvedeno, tak se staženina tvoří 

při tuhnutí oceli, proto se při odlévání použije tzv. ztracené hlavy do které, se soustředí 

staženina a před válcováním se ztracená hlava i se staženinou odstřihne. Stává se, ale že 

se vytvoří i osová staženina uvnitř ingotu, ta se ale během válcování většinou svaří. 

Pokud se při válcování nesvaří, tak se při dalších procesech tváření štěpí nebo mohou 

vznikat dvojitosti, výlomy, trhliny nebo dokonce až rozpad celého výrobku. [1] 

Vločkové trhliny 

  Vyskytují se většinou u vysoko pevnostních ocelí o průřezů 50mm a větších. 

Jsou to plošné necelistvosti o tloušťce několik deseti tisícin mm. Na řezech jsou 

viditelné bez zvláštní přípravy. Na ploše lomu vypadají jako stříbřité lesklé plošky 

kruhově nebo elipticky tvarované. Mají průměr několik mm, ale vyskytují se případy, 

kdy jsou o průměru 15-20 mm. Na vyleštěném mikroskopickém výbrusu se jeví jako 

křivolaké tenké trhlinky. Na obrázku 26 vpravo je vločková trhlina zjištěná v kolejnici a 

na obrázku vlevo jsou malé vločkové trhlinky v hlavě kolejnice. Zjišťování vloček 

pomocí NDT se provádí za pomocí ultrazvukových zkoušek. [1] 

 

                         

                                                           Obrázek 26. Vločkové trhliny v kolejnici [1] 

Vločky jsou trhliny vznikající napětím, které je vyvoláno mikro pnutím a 

makroskopickým pnutím, za tyto pnutí může uvolňování vodíku při chladnutí vývalku. 

Do oceli se vodík dostává z vsázky, topidla, oleje, i z atmosféry. Zabránit vzniku vloček 

se dá dvěma způsoby buď vakuováním tekuté oceli před odlitím, nebo řízeným 

ochlazováním vývalku s několikahodinovou prodlevou pod teplotou přeměny. 



 

 

17 

 

Vločky v materiálu fungují jako vnitřní vruby, při častém namáhání mohou vyvolat 

vznik únavových trhlin a jejich šíření. [1] 

Vycezeniny (segregace) 

Jsou velmi podobné vločkovým trhlinám, jak vzhledem, tak mechanizmem 

vzniku. Vycezeniny jsou makroskopické oblasti se zvýšeným obsahem vměstků, uhlíku, 

síry, fosforu a dalších prvků, vyvolané vlivem segregačních dějů při tuhnutí oceli. 

Obrázek 27. Uvádí dva snímky vycezeniny, na obrázku nejsou vycezeniny okem 

viditelné, jedná se o neupravený řez ocelovým výrobkem. Na obr. 28. Jdou vidět na 

řezu vývalku jednotlivé body – zobrazení rozložení segregací. [1] 

 

Obrázek 27. Rozložení V- vycezenin v ocelovém ingotu [1] 

 

 

Obrázek 28. Rozložení segregací jako jednotlivé body ve výkovku [1] 

 

Vycezeniny se v materiálech zjišťuji několika způsoby a to: Sirný otisk podle 

Baumanna, leptací zkouškou, NDT ultrazvukovou kontrolou, tvářecí zkouška za tepla 

tzv. misková zkouška. [1] 
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Příčina výskytu vycezenin je segregační děj při krystalizaci oceli. Je-li výskyt vycezenin 

vysoký, může to být z několika důvodů a to: Vyšší obsah chemických nečistot (síra a 

fosfor), nedodržení licích podmínek, velké naplynění oceli, nebo použití nevhodného 

tvaru kokily. [1] 

Makroskopické vměstky 

Tímto názvem se označují: Shluky, žíly, cizorodé nekovové částice, nebo řetězce 

částic, viditelné okem. Vzhled mají bělavý, žlutavý, šedý, až černý (struska, písek, 

šamot). 

Větší makroskopické vměstky jdou vidět pouhým okem na povrchu, nebo řezné ploše a 

uvnitř se zjišťují ultrazvukem. [1] 

Během výroby a odlévání, přichází ocel do styku s žáruvzdornými hmotami, pecní a 

kokilovou struskou, výjimečně s úlomky z vyzdívky pece, pánve, nebo licí soupravy a 

zplodinami desoxidace, toto jsou hlavní zdroje makroskopických nekovových vměstků. 

Na obrázku 29. Jsou vměstky Al2O3 ty mají tendenci vytvářet shluky na povrchových 

vrstvách ingotů. Na obr. 30. Je vzhled podpovrchových vměstků. [1] 

 

 

Obrázek 29. Vměstky Al2O3 

 

 

Obrázek 30. Podpovrchové vměstky 

 

Makroskopické vměstky jsou příčinou vzniku rozdvojení, únavových trhlin a lomů. Zde 

je potřeba prozkoušet 100% materiálu z důvodu náhodného výskytu vměstků. [1] 
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4.2 Povrchové vady 

Podélné trhliny (praskliny) 

Jsou to necelistvosti povrchu probíhající podélnou osou vývalku (přímočaře a 

rovnoběžně). Rozměry jsou velmi rozmanité od vlasových sotva viditelných po široce 

rozevřené, hluboké od setin až po desítky mm o délce několika mm až po desítky metrů. 

Vyskytují se na hranách i stěnách vývalku. 

Praskliny vznikají za studena po vychladnutí a trhliny za tepla.  

Způsobů zjišťování je opět několik např: zrakem, zkouška krutem, leptací zkouška, 

magnetická metoda prášková. 

Příčiny vzniku mají nejobvykleji původ ve vadách ingotu. V prvním údobí tuhnutí, 

vznikající trhliny na hranách a stěnách ingotu oxidují při ohřevu v hlubinných pecích a 

už se nikdy nesvaří. Další příčinou jsou podpovrchové bubliny u uklidněných ocelí, ty 

se při válcování protrhnou a nesvaří. Trhliny mohou také vzniknout při dělení sochoru 

jak je vidět na obrázku 31. Anebo pnutím. Na obr. 33 Je podélná prasklina z pnutí na 

železniční nápravě. [1] 

 

 

Obrázek 31. Trhlina [1] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 33. 

Prasklina z pnutí [1] 

 

Trhliny stěžují tvařitelnost za tepla a hlavně za studena. 

Nepříznivý vliv mají trhliny na výrobky namáhané cyklicky, ohybem nebo krutem, zde 

se mohou výrobky zdeformovat, lámat, praskat apod. [1] 

Příčné trhliny (praskliny) 

Rozmanitě rozsáhlé a hluboké povrchové necelistvosti s vláknitými boky, složitě 

členitými i zrnitými, různě orientované kolmo na směr tváření. Najdeme je na hranách i 
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stěnách výrobku. Vznikající při kování, nebo válcování. Při dalším tváření se různě 

rozvětvují, protahují a rozšiřují a získávají tvar X a V. [1] 

Zjišťujeme stejnými metodami jako u podélných trhlin, tedy zrakem, zkouška krutem, 

leptací zkouška, magnetická metoda prášková. [1] 

Za vznik příčných trhlin může snížená tvařitelnost za tepla anebo přehřátí ingotu před 

tvářením. Na obr. 34. Je příčná trhlina vzniklá pnutím v pružinovém drátě.[1] 

 

Obrázek 34. Příčná trhlina v drátě [1] 
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5 Popis a možností NDT v provozu 

Linka kol je vysoce automatizované zařízení, na kterém se kontrolují 

feromagnetické železniční kola a kotouče, za pomocí NDT metody tzv. magneticko-

práškové, její princip je pospán v kapitole 3.1. Zařízení je nainstalováno na betonové 

platformě, která je zahloubena o 0,8 m pod podlahu haly. Nad zařízením je vybudovaná 

plechová kabina s přístupem po schodech z haly. Vlastní zařízení se skládá ze zkušební 

lavice, rozvaděče s výkonovými a řídícími prvky, propojovací soustavy kabelů, PC 

k řízení a nastavování NDT procesu a inspekční kabiny s otevíracím stropem. V místě 

inspekce má kabina otevírací střechu k umožnění manipulace s kolem při jeho 

zakládání/vykládání manipulátorem. Mezi lavici a rozvaděčem je instalován upínací a 

rotační manipulátor, který upíná železniční kolo. Lavice je vybavena třemi cívkami: C1, 

C2 a C2 které jsou orientovány v osách X, Y, Z, z důvodu zajištění zmagnetování 100% 

povrchu kola. Cívky C2 a C3 jsou nainstalovány na pojízdném rámu, aby bylo možné 

vkládat/vykládat kola. Z nichž cívka C3 se dá manuálně nastavit na určitý průměr kola. 

Pod střechou jsou na rámu upevněny 2 UV lampy k nasvícení povrchu kola. Okolo 

cívky C1 jsou instalovány trysky polévající povrch kola fluorescenční suspenzí za 

současného magnetování. Pod lavicí je nádrž s čerpadlem na 100 litrů zkušební 

kapaliny. Na obrázku 34. Je obrázek inspekčního prostoru s popisky. [19] 

 

Obrázek 34. Snímek inspekčního prostoru [19] 
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5.1 Možnosti defektoskopu 

Tabulka č 4. Informuje o rozměrových a technických možnostech defektoskopu. Na 

obr. 35 je vyobrazen průřez železničního kola s kótami a značkami. 

Tabulka č. 4. Možnosti defektoskopu [19] 

Průměr kola D max. průměr 650 - 1300 mm s šířkou 

okolku od 30 – 34 mm; 

maximální celkový průměr včetně 

okolku 1370 mm 

Průměr otvoru Dn o 100 – 250 mm 

Max. hmotnost m 1000 kg 

Velikost listu DL o 200 – 1000 mm 

Šířka věnce B 100 - 160 mm 

Šířka náboje A 130 - 240 mm 

Velikost náboje Do o 100 – 250 mm 

 

 

Upínač má dva druhy upínacích „palců“ jsou rozděleny dle váhových a rozměrových 

kateregorií kol, které uvadí tabulka č. 5 

Tabulka č. 5. Rozdělení upínacích palců [19] 

Malé 

palce 

průměrem náboje Dn = 100 až 155,00 

max. váha m nesmí překročit 310 kg 

max. šířka náboje A = 200 mm 

Velké 

palce 

Dn = 155,01 až 250 mm 

 

před založením kola do defektoskopu obsluha musí změřit, nebo zjistit v databázy 

rozměry kola, aby nedošlo k nehodě např. zaměnění palců, šířka náboje, průměr kola 

apod. k tomu slouží kóty, zobrazeny na obrázku 35. Tyto rozměry se zadávají do 

ovladače manipulátoru a uloží se většinou pod číslem tvářecího postupu, pro případ 

 

 

Obrázek 35. Průřez kola [19] 
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kdyby se v budoucnu jel opět stejný sortiment (tvářecí postup). 

Defektoskop má několik funkčních stavů: 

Manuální: Každý povel se musí zadávat ručně přes ovládací počítač např: 

Polévaní kola kapalinou, magnetizace různých cívek, rotace kola, otevření/zavření 

střechy, otevření/zavření vstupních dveří do inspekčního prostoru, založení / vyložení 

kola, spuštění čerpadla apod. Pokud je potřeba, aby nám manipulátor dovezl kolo 

v ručním režimu, tak i toto zařízení musíme přepnout do ručního režimu. 

Automatický: Celý proces funguje automaticky, tak že obsluha nemusí od 

prvního nastavení nic nastavovat, vše má svůj řád a sled. Např: Manipulátor přiveze 

kolo, to se poleje a současně zmagnetuje, obsluha kolo zkontroluje potvrdí vadný/dobrý 

kus a manipulátor kolo vyveze. 

Servisní: Ten je výhradně určen pro účely seřízení stroje, nebo úpravy SW. 

Přístup mají pouze výrobce, nebo autorizovaný servis, přístup je přes speciální klíček a 

heslo. 

 

5.2 Průběh zkoušky 

Celý průběh zkoušky probíhá tak, že se v první řadě musí kalibrovat – ověřit 

citlivost zkoušky viz. Kapitola 3.1 po kalibraci zadat povel manipulátoru pro zavezení 

kola do defektoskopu, cívka C2 (pojezdová) by měla být v základní klidové poloze, na 

PC se potvrdí průměr kola, velikost palců, otevře se střecha, zamknou se automaticky 

dveře (z bezpečnostních důvodů). Manipulátor zvedne kolo a zaveze ho do 

defektoskopu, upínač vjede palci do náboje kola (střed – díra) a palce rozepne, tím za 

aretuje kolo, manipulátor kolo uvolní a vyjede ven nad kabinu do své pozice, a čeká na 

zkontrolované kolo, střecha se zavírá, spouští se magnetizace a polévání kola suspenzí, 

odemykají se dveře (obsluha může vstoupit do inspekčního prostoru), po předem 

nastavených otáčkách se kolo zastaví a je připraveno na inspekci. Inspekce začíná 

spuštěním tlačítka „inspekce“ namíří se UV lampou na povrch kola a obsluha ho 

sleduje, kolo rotuje předem navolenou rychlostí a počtem otáček podle standardního 

operačního postupu. Kolo je kontrolováno ze všech stran (oba listy, náboj, jízdní 

plocha, okolek) inspekce končí dovršením konečného počtu otáček, kolo se zastaví, 

obsluha zmáčkne na rozvaděči tlačítko dobrý/vadný kus (podle toho jestli bylo zjištěno 
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nějakého defektu, nebo nikoli) otevře se střecha, inspektor nalepí štítek, zavře dveře a 

potvrdí zavření, dveře se zamknou. Manipulátor sjede pro kolo, upne ho, upínač se 

rozepne, zajede do své základní polohy, manipulátor kolo zdvihne a zaveze na předem 

navolený dopravník. A tak se to opakuje až do doby, kdy nenastane nějaká porucha, 

změna sortimentu apod. 

Na pracovišti se konají 12 hodinové směny (ranní/noční), za tuto dobu se zde průměrně 

zkontroluje 75 kusů kol. Inspekce i s navezením kola trvá cca 7 minut. 
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6 Inovační návrh linky 

Standardním způsobem se kola kontrolují, tak že inspektor musí být přítomen při 

kontrole a musí kontrolovat 100% povrchu kola. Tzn., Zkontroluje čelo věnce, list, 

náboj (střed), jízdní plochu a na druhé straně kola, věnec, list a náboj, každý tento úsek 

= 1 otáčka kola, při 12 hodinové směně a průměrném počtu kol (75 ks/směna) je to 

vysoká zátěž na oči obsluhy a náročnost na soustředivost. Nejen z toho důvodu je 

pokoušeno o nahrazení lidského činitele, respektive výpomoc při kontrole, ale také 

z důvodu toho, že zvýšením automatizace se může zvýšit i produkce kontrolovaných 

kol, jelikož zařízení a celkový systém nebude až tak závislé na nepřetržité přítomnosti 

inspektora. Na obrázku 37 jsem vytvořil jednoduché schéma, jak by mohlo takové 

pracoviště a celý systém fungovat.  

 

Obrázek 36. Schéma pracoviště s optickým systémem [19] 

 

Na pracoviště by bylo instalováno zařízení s optickým systémem tj. digitální kamery 

s vysokým rozlišením, které snímají povrch kola a zpracovávají obraz, tyto kamery by 
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byly napojeny na PC, v něm by byl nainstalován program MATLAB který na základě 

úpravy obrazu a rozlišování jasu z kamer registroval indikace se zvýšeným jasem tj. 

klasické indikace a hlásil by obsluze tuto registraci indikací.  

6.1 Možnosti využití 

1. Pomocný proces: Mohl by vypadat tak, že by optický systém mohl být jen 

„pomocníkem“ při diagnostice tj. inspektor by kontroloval kola standardním způsobem 

a optický systém by snímal kola také, pro případ kdyby inspektor přehlídl nějakou 

indikaci, tak by získal upozornění od systému o nalezení indikace. Výhodou by bylo že, 

indikace přehlídnutá inspektorem by byla hlášená optickým systémem – vyšší 

kontrolovatelnost kol. Nebo by se rozdělilo kolo na úseky, část kola by kontroloval 

optický systém a část inspektor. Výhodou je kratší čas pro kontrolu, zatím co inspektor 

kontroluje jednu část kola, další části kontroluje optický systém. 

2. Automatizovaný proces za přítomnosti inspektora: Ten je znázorněn na obrázku 

37 kdy inspektor čeká u PC a spoléhá se na optický systém, až zahlásí nalezení 

indikace, při nalezení se zastaví kolo, inspektor prohlídne „vadné“ místo a vyhodnotí 

indikaci vadný/dobrý kus. Výhodou by bylo, že inspektor nemusí být přítomen u 

každého kola a kontrolovat jej, o indikacích by ho informoval PC, rychlost zkoušky by 

byla vyšší, záleželo by na počtu snímacích zařízení. 

3. Automatický proces: Vše vyhodnocuje program v PC pomocí optického systému, 

tento systém může být nainstalován na více pracovištích a nalezne-li nějakou indikaci, 

bude přivolán inspektor a kolo zkontroluje, nebo se kola s indikacemi odloží pomocí 

manipulátoru na dopravník a až jich bude více, inspektor je zkontroluje. Výhody: 

Inspektor může takto obsluhovat i několik pracovišť, tj. může kontrolovat například i 3 

magnetické defektoskopy, zvýšení produkce kontrolovaných kol, 1 stroj není závislý na 

jednom obsluhujícím, obdobný systém jako u automatických ultrazvukových 

defektoskopů. 

Na kameru může být nainstalováno laserového ukazovátka, které by ukazovalo 

přibližnou oblast místa indikace (namíření objektivu), aby inspektor nemusel prohlížet 

celé kolo po zastavení z důvodu nalezení indikace. 
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7 Funkce zpracování obrazu a detekce hran 

U systému, který byl vytvořen, je nutné zpracovávat obraz na PC, tzn., Že je 

potřeba nejprve obraz převést do digitální podoby tzv. Digitalizace. Tímto se rozumí 

převedení reálného (analogového) vidění do digitálního zobrazení. V podstatě jde o 

konverzi z optické veličiny na elektrickou. V této kapitole bude přiblížen proces 

digitalizace obrazu a funkce detekce hran. Podkladem pro testy byly fotky 

z fotoaparátu. V následujících řádcích bude stručně vysvětlen proces digitalizace. 

Reálný obraz, který vidíme, můžeme vyjádřit nějakou spojitou funkcí (např. jasu). 

Obraz v PC je však diskrétní. Obraz, který je snímán, má (teoreticky) nekonečný rozsah 

obrazových hodnot. Ten však bude zobrazen daným množstvím pixelů v daném počtu 

barev. Přechod od spojité funkce obrazu k diskrétní  se nazývá digitalizace obrazu. 

[13][24] 

K digitalizaci obrazu docílíme pomocí dvou procesů: vzorkování a kvantování. [13] 

Vzorkování: Vytvoří ze spojitého obrazu diskretizaci souřadnic obrazu = vytvoří matici 

s M x N body obrazové funkce, f (x, y) tzv. prostorové rozlišení. Výsledkem jsou vzorky 

v diskrétním rastru (je jich konečný počet). Na obr. 37. Jsou příklady rastrů, nejčastěji 

používaný je vlevo čtvercový. [13] 

 

Obrázek 37. Čtvercový rastr vpravo a hexagonální vlevo [14] 

 

Kvantování: Vytvoří diskretizaci jasových úrovní, tzn. rozdělení spojité jasové úrovně 

každého obrázku do K úrovní (intervalů). Tzv. jasové rozlišení reálnou hodnotu vzorku 

na konečný počet hodnot (též přihrádek). U šedotónového obrazu např. na 256 hodnot.  
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Na obr. 38. je ukázán příklad, zleva je šedý klín, po vzorkování se jednotlivé odstíny 

přiřadí do přihrádek 6 jasových úrovní. [13] [14] 

 

Obrázek 38. Příklad vzorkování [14] 

Pro lepší pochopení celkové digitalizace a rozlišení pojmů kvantování, vzorkování a 

rozdíl mezi nimi je názorná ukázka na obrázcích 39 a 40[14] 

 

Obrázek 39. Zleva použito vzorkování 256x256 zprava 32x32 [14] 

Obr. 39 vzorkování 256x256 obrazových bodů vs. 32x32  je patrné že čím větší 

rozlišení obrazových bodů použijeme, tím je obraz věrohodnější a citlivější [14]  

 

Obrázek 40. Zleva použito 256 jasových úrovní zprava 2 jasové úrovně [14] 
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Z obr. 40 je patrné že na fotce vlevo jdou rozpoznat objekty díky vysoké jasové úrovni 

(256 odstínů šedi). Na snímku vpravo se tmavší šedá projevuje jako černá a světle šedá 

jako bílá (dvě jasové úrovně). [14] 

Výsledkem vzorkování je digitální obraz, který má M řádků a N sloupců (MxN). Tzn. 

že, obrazová funkce f (x, y), respektive její souřadnice, teď budou diskrétní. Souřadnice 

budou mít celočíselné hodnoty. [13] 

Detekce hran 

Psychologické a neurofyzické výzkumy ukazují, že pro zrakové vnímání 

živočichů jsou důležitá místa v obraze, kde se náhle mění hodnota jasu (takovéto pixely 

se nazývají hrany). „Například u perokresby, kdy je potřebné silně generalizovat a 

zaznamenat scénu velmi zjednodušeně, budou linie odpovídat právě náhlým jasovým 

změnám. K automatickému nalézání takových významných míst v obraze slouží právě 

lokální předzpracování - hledání hran“. Hrana je určena tím, jak náhle se mění její 

obrazová funkce f (x, y). Nástrojem pro studium změny dvou proměnných jsou parciální 

derivace. Změnu funkce udává její gradient, je to dvousložková vektorová veličina. 

První složkou je velikost gradientu (modul) a druhá složka udává úhel, pod kterým 

hrana leží. „Pixely s velkým modulem gradientu se nazývají hranami“.[13] [18] 

Pro spojitou obrazovou funkci f (x, y) jsou velikost gradientu a směr dány vztahy viz. Níže [13] 

 

kde arg (x, y) je úhel (v radiánech) mezi souřadnou osou x a radiusvektorem k bodu (x, y). 

Občas nás zajímají místa v obraze s významnějšími hranami (místa s prudce měnícím 

jasem) bez ohledu na směrové vlastnosti hran. Pro odhad velikosti se používá 

všesměrový lineární Laplaceův operátor - Laplacián, který vychází z druhých 

parciálních derivací. [13] 

Pro hledání hranic objektů se někdy používají hrany nalezené v obraze lokáními 

operátory. Budeme-li předpokládat, že objektu v obrazu odpovídá oblast homogenního 

 

Rovnice 1. A 2. Velikost a 
směr gradientu [13] 
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jasu, budou body hranice právě pixely s vysokou hodnotou gradientu. Hranové pixely se 

spojují do hranice, a proto se směr hrany občas definuje jako kolmý na směr gradientu, 

tak jak je ilustrováno na obr. 41. [13] 

 

 

Obrázek 41. Směr hrany je kolmý na směr gradientu [13] 

Pro detekci hran se používají detektory založené na hledání maxim první derivace, nebo 

na hledání průchodů nulou druhé derivace, což je jednodušší.  

Diskrétní konvoluce: Jelikož zpracováváme diskrétní jasovou funkci, tak nás bude 

zajímat diskrétní jasová konvoluce. Konvoluce je matematická operace, která 

zpracovává dvě funkce. Zde se bude používat tzv. směrových operátorů, budou uváděny 

pomocí příslušného konvolučního jádra h. U operátorů je tolik jader h, kolik směrů 

operátor rozlišuje. Při diskrétní konvoluci si lze jako konvoluční jádro představit matici, 

kterou systematicky přikládáme na příslušný pixel v obrazu. [14] [18] 

 

Robertsův operátor patří mezi nejstarší operátory, používá jen okolí 2x2 

reprezentativního pixelu. Jeho masky jsou v rovnici 4.  

 

 

Rovnice 3. Masky Robertsova operátoru [14] 

  

Jelikož je použité okolí pro aproximaci malé, vzniká u tohoto operátoru velká nevýhoda 

a to vysoká citlivost na šum. 
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Operátor Prewittové aproximuje první derivaci. Gradient je odhadován 3x3 pro 8 

směrů. Vybere se jedna maska z osmi, která má největší modul gradientu, Rovnice 4. 

 

Rovnice 4. Masky dle Prewittové [14] 

Na obrázku 42 je ilustrována detekce hran dle operátoru Prewittové v různých směrech 

 

Obrázek 42. Detekce hran operátorem Prewittové o rozměru 3x3 (a) hrany v severním směru (b) hrany ve východním 

směru (c) silné hrany z (a), (d) silné hrany z (b) [13] 

Sobelův operátor nejčastěji se používá při detekci svislých, nebo vodorovných hran, 

ale dokáže i detekovat šikmé hrany. Masky Sobelova operátoru rovnice 4. 

 

Rovnice 2. Masky Sobelova operátoru 

Laplaceův operátor udává jen velikost hrany, ne její směr, jak už bylo výše uvedeno je 

invariantní vůči otočení. Hlavní nevýhodou je vysoká citlivost na šum. Používaná 

konvoluční jádra pro čtyři a osmi sousedství v okolí 3x3 masky Laplaceova operátoru 

uvádí rovnice 5. A 6.  

 

Rovnice 3. Masky Laplaceova operátoru [14] 
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Občas se používá  Laplacián s větší vahou pixelů reprezentativnímu bodu masky. 

V tomto případě se ztrácí invariantnost vůči otočení. 

 

Rovnice 4. Masky Laplaceova operátoru [14] 

LoG jelikož je Laplaceův operátor velmi citlivý na šum je třeba v první řadě obraz 

vyhladit od šumu a až poté detekovat hrany. Připouští se tedy rozmazání obrazu 

Gaussiánem a použije se Laplacián pro odhad druhé derivace. 

 

 

Obrázek 43. Detekce hran LoG operátorem [13] 

 

Nevýhodou tohoto operátoru je že rozmazává ostré hrany a má snahu je spojovat. 
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8 Návrh metody detekce vad pomocí zpracování obrazu 

Samotný pokus byl vykonáván na základě fotografie, mnou pořízenou obr. 42. 

Je na ní železniční kolo s vadami (trhlinami). Cílem testu bylo, aby vytvořený program 

nacházel vady na povrchu kola a to tak, že se obraz upravil, jen na 2 jasové úrovně tudíž  

byla vyobrazena pouze černá a bílá barva. V pokusu se postupovalo tak, že byla 

vyseparována z obrázku 44. Jedna trhlina i s jejím blízkým okolím, jak je vidět na obr. 

45.  

 

 

Obrázek 44. Část železničního kola s trhlinami 

 

 

Obrázek 45. Vyseparovaná trhlina z fotografie 

 

 

S obr. 45 bylo nadále pracováno tak, aby z něj byl získán nejlepší jas, ale aby byla 

zachována kvalita, spojitost, vzhled trhliny jas a nejmenší šum v poměru k celkové 

kvalitě, tak se obrázek rozdělil na jednotlivé RGB (red, green, blue – červená, zelená, 

modrá) složky (vysvětleno níže) a porovnávali se jejich viditelné vlastnosti mezi sebou, 

jak pouhým okem na monitoru, tak v programu s vytvořeným algoritmem, (ten 

přikládám v příloze mojí bakalářské práce). Po rozdělení obrázku 45. Na jednotlivé 

barevné složky (RGB) bylo dosaženo výsledků, které jsou uvedeny v tabulce č. 6. 

Vybrala se nejvíce vyhovující složka Red a sní, se dále pokračovalo v testu a 

upravovala se na 2 jasové úrovně, tak aby byla zachována spojitost a vzhled trhliny. 

Obr. 48. Znázorňuje složku Red ve dvou jasových úrovních. Vytvořený algoritmus byl 
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nastaven tak, aby detekoval jas, tudíž záři fluorescenční kapaliny nad trhlinou. Muselo 

se tedy zkoušet, jaká velikost jasu bude, pro detekci nejlepší tzn., aby se nedetekoval 

šum apod.  

Pro přehled bych rád stručně popsal co je to RGB, nebo-li Red, Green, Blue (červená, 

zelená, modrá), tohoto principu je využíváno v zobrazovacích zařízeních Tv, monitor, 

projektor atd. (jde o míchání vyzařovaného světla) kdy jeden viditelný bod (pixel) tvoří 

tři velmi blízko umístěné body barevných složek Red, Green, Blue.  Jejich sloučením 

vzniká viditelně jiná barva.[15] 

Obrázky v tabulce 6. Měli být v odstínech šedé, ale MS Word je nedokáže natolik dobře 

zpracovat, tak jsou zašuměny a v odstínech různých barev. 
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Tabulka č. 6 výsledky testů RGB složek z fotografie 

RGB složka - barva Výsledky testů Samotná fotografie dané složky 

 

 

 

 

modrá složka (blue) 

trhlina má velmi 

zanedbatelný jas, 

prakticky nejde vidět, 

šum okolí je vysoký, 

tudíž pro pokus je 

absolutně 

nevyhovující. Ve 

dvou jasových 

úrovních byla trhlina 

nespojitá. 
 

Obr. 46. Složka blue 

 

 

 

 

Zelená složka (green) 

jas je dostačující, ale 

ostrost je velmi slabá, 

trhlina je rozmazaná, 

okolní šum je vysoký. 

Při transformaci do 

dvou jasových úrovní 

program detekoval 

falešné indikace od 

šumu okolí 
 

Obr. 47. Složka green 

 

 

 

 

 

Červená složka (red) 

 

ostrost je vyhovující, 

snímek není moc 

rozmazaný ani 

zašuměný, trhlina je 

dobře viditelná a 

spojitá její okolí není 

rozmazané, tudíž bylo 

rozhodnuto dále 

pracovat s touto 

složkou 
 

Obr. 48 Složka red 
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Nejvíce vyhovující velikost jasu byla 130 brght (proměnná, dá se v programu Matlab 

nastavit) stou se tedy dále pokračovalo v testování. Algoritmus se nastavil tak, aby 

pixely s jasem menší než 130 brght (jas) byly začerněny, (tzn. místa s tak malým jasem, 

že se nemohlo jednat o indikace vady) větší a rovny 130 brght (jas) byly bílé (tudíž jas 

255) tak jak je zobrazeno na obr. 49. Z obrázku je patrné, že je trhlina dobře viditelná, 

spojitá a má tvar jako z originálního snímku obr. 45.  

 

Obr. 49 Dvě jasové úrovně složky Red 

Dále byla vytvořena gradientní metoda pro detekci pixelů s vysokým jasem (tedy 

pixely, které jsou na obrázku 47 bílé). Gradientní proto, že směr detekce putuje tam, kde 

narůstá počet pixelů s hledaným vysokým jasem. Pomocí algoritmu byla detekce 

nastavena tak, aby „oskenovala“ okolí pixelu respektive jeho sousedy s jasovou složkou 

255 (bílé pixely) a to počtem tří pixelů (vedle sebe, v případě před, nebo pod sebou) 

nad, před a pod zachyceným pixelem. Detekce probíhá ve směru zleva doprava a 

detekce se nesmí pohybovat zpětným směrem, jinak dojde k zacyklení.   

Nyní se pokusím pomocí obrázku 50 vysvětlit, jak gradientní metoda pracuje, Obrázek 

50. Znázorňuje mřížku pixelů, černý čtverec je pixel s jasem rovným, nebo větším než 

130 (tedy teoreticky pixel vady) nazval jsem ho „jasný pixel“, bílé čtverce jsou pixely 

s menším jasem než 130, šedé čtverce v barevných rámečcích jsou rozsahy detekce, 

respektive detekovaných pixelů (vedle pixelu mající jas 130), každý z rámečků má 

rozsah (velikost) 3 pixely. Světle šedé čtverce jsou jen názornou ukázkou, že se při testu 

zkoušelo i s vyšším rozsahem než 3 pixely, tudíž dají se nastavit různé parametry. 

Krajní pixely s růžovým středem jsou společné dvou rámečků. Celý systém byl 

nastaven tak, že při prvním nalezeném jasném pixelu (černý čtverec) se prohledá jeho 
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okolí (sousední pixely) prvně tři vedle sebe nad jasným pixelem tj. žlutý rámeček, poté 

před jasným pixelem tj. modrý rámeček a pod jasným pixelem tj. červený rámeček. 

Pixely s růžovým středem jsem zvýraznil proto, aby šlo vidět, že není třeba detekovat 

po diagonále, protože tyto pixely z detekují kvadranty, které se protínají, a kdyby se 

vyskytl další jasný pixel po diagonále, už by pixely nebyli spojité a mohlo by se jednat 

o šum. Nenalezne-li se vedle jasného pixelu další jasný, tak se detekce přesune jinam, 

na další jasný pixel a ohledá jeho okolí.  

 

Obrázek 50. Mřížka pixelů 

 

 

Obrázek 51 Detekované pixely s vysokým jasem 

Na obrázku 51. Jde vidět, jak funguje systém v případě, když vedle jasného pixelu 

(ohraničený modře) jsou další jasné pixely (ohraničeny žlutě) šedé jsou opět 

prozkoumané pixely, červeně ohraničené pixely jsou prozkoumané, ale nevyskytují se 

v nich jas (130) tudíž v tom směru se detekovat již nebude a hledá se jiným směrem. 

Délka trhliny bude poté odpovídat počtu cyklů, které algoritmus vykoná, než se dostane 

na konec trhliny. Podmínkou je, že algoritmus nesmí postoupit směrem zpět, jinak bude 

zacyklen.  
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9 Závěr 

Bakalářská práce se zabývá nedestruktivním testováním – defektoskopií 

představující soubor metod a fyzikálních principů, s jejichž pomocí dokážeme 

diagnostikovat, měřit, kontrolovat a testovat různé výrobky kovové i nekovové, 

respektive jejich struktury, aniž by se ovlivnila jejich funkčnost, celistvost nebo 

použitelnost. Cílem NDT je nalézat v materiálech a výrobcích nepřípustné vady – 

defekty, které by se časem a vlivem provozu mohly v materiálu šířit, zvětšovat a mohlo 

by dojít k destrukci materiálu. Tudíž posláním NDT je zamezit nežádoucím 

„katastrofickým scénářům“ v provozu např. prasknutí železničního kola, nápravy vlaku, 

vrtule letadla apod., tzn., že NDT zajišťuje kvalitu, bezporuchovost, spolehlivost, jakost 

a hlavně bezpečnost výrobků nebo jejich částí. 

Praktická část práce je zaměřena na inovaci automatizované NDT linky 

feromagnetických železničních kol a kotoučů za pomocí magneticko-práškové metody. 

Cílem práce bylo pokusit se navrhnout takový systém, který by zautomatizoval detekci 

povrchových vad za pomocí zpracování obrazu. Byl vytvořen algoritmus v počítačovém 

programu Matlab na němž se konali testy na mnou pořízených fotografiích vad na 

železničním kole. Testy probíhaly takovým způsobem, že se vyseparovala z fotografie 

jedna vada, snímek byl rozložen na RGB složky, vybrala se nejvhodnější složka a ta se 

rozdělila na dvě jasové úrovně šedi, tudíž černá a bílá. Cílem bylo to, aby výrazná vada 

po rozdělení na dvě jasové úrovně byla bílá a okolní šum byl černý a takto se postupně 

upravoval algoritmus a testoval na snímku v programu. Algoritmus se podařilo nastavit, 

tak že se jas vady zachoval a šum byl dostatečně potlačen, tudíž v testech se mohlo dále 

pokračovat. Dále byla vytvořena gradientní metoda detekující jasné pixely snímku. 

Metoda pracuje na principu nalezení jasného pixelu a poté ohledávání jeho okolí, 

naleznou-li se jasné pixely, postupuje detekce směrem nárůstu jasných pixelů.  

Dosažené výsledky jsou dobrým základem pro další výzkum a rozvíjení této metody 

například v rámci diplomové práce.  
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