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Abstrakt 

 Současná legislativa vyžaduje provádět pravidelné kontroly technického stavu 

železničních kol. Kontroly se provádí přímo na dvojkolí železničních souprav, díky moderní 

technice bez nutnosti demontáže kol. Výsledky těchto měření podléhají důkladné evidenci. 

Každé měření je však časově náročné a také není vyloučen faktor lidské chyby. Nejen z  

bezpečnostních důvodů se výrobci snaží předcházet možným následkům, ale i z důvodů 

ekonomických.   

 Tato diplomová práce se zabývá popisem návrhu měřícího systému pro měření 

železničních kol a systémem na třídění kol podle dosažené kvality technologického procesu. 

Teoretická část nás seznámí s názvoslovím těch součástí, jichž se práce týká, praktická část 

popisuje princip laserového zařízení pro měření profilů a  práci uzavírají  ilustrativní 

protokoly z měření a návrh na třídění kol. 

Klíčová slova 

 Železniční kolo, profil, senzor, laser, měření  

Abstract 

 Current legislation requires regular inspections of the technical state of railway wheels. 

These checks are carried out directly on the wheel without removal, including keeping 

detailed records of the results of these measurements. Each measurement is time-consuming 

and also is not precluded human error factor. Not only for economic reasons manufacturers 

try to prevent the possible consequences but mainly for the reasons of safety. 

 

 This thesis deals with the description of the design of the measuring system for 

measurement of railway wheels  and sorting system according the quality of the technological 

process.. The theoretical part acquaint us with the nomenclature of the part to which the work 

relates, practical part describes the principle of laser equipment for measuring profiles and 

thesis concluded illustrative protocols from measurement and proposed sorting system. 

Key words 

 Railway wheel, profile, sensor, laser, measurement 
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1.Úvod 

 

 Nároky na technický stav všech typů dopravních prostředků se v dnešní době  zvětšují, 

zvyšují se požadavky na kvalitu a rychlost přepravy, je nutné brát ohled na ekonomickou a 

ekologickou stránku věci a v neposlední řadě je třeba myslet na bezpečnost cestujících.  

 Dopravní systém v naší republice zahrnuje dopravu tramvajovou, vlakovou i metro. 

Každý z výše zmíněných druhů dopravy řeší nemalé problémy s opotřebením exponovaných 

součástí v systému kolo-kolejnice . Všechna tato zde uvedená kolejová vozidla jsou nesena a 

vedena po kolejnicích  dvojkolím. A právě železniční dvojkolí je z nich namáhané nejvíce. 

Dvojkolí prochází kontrolou při výrobě, dále pak důkladnými pravidelnými prohlídkami a 

kontrolou při vyvazovacích opravách. 

 Svou práci jsem orientovala směrem k dopravě vlakové, která je neodmyslitelnou 

součástí tohoto systému. Kontrolu železničních kol je možno provádět přímo na dvojkole 

soupravy, kdy není nutná demontáž kol, např. pomocí laserových profilometrů. Měří se 

parametry okolku železničního kola (tloušťka, výška, strmost), snímá se plný profil styčného 

povrchu kola. Laserové profilometry bývají dnes již vybaveny programem, který umožňuje 

provádět automatickou evidenci a zpracování dat, což umožňuje rychlé vyhodnocování a 

zabránění následných problémů. 

 Z důvodů ekonomických je však nasnadě věnovat patřičnou pozornost kontrole kol 

nejen při pravidelných kontrolách v době provozu, ale mnohem dříve, již ve fázi výroby, dříve 

než výrobek nesplňující technické normy a požadavky opustí brány výrobního podniku.  

 A právě  návrh využití inteligentních snímačů v technologickém procesu výroby kol 

z hlediska dodržení parametrů požadovaných profilů přímo v procesu výroby je cílem této 

diplomové práce. 
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2. BONATRANS GROUP a.s. 

 

 V České republice se výrobou dvojkolí pro veškerou kolejovou dopravu zabývá 

primárně bohumínská firma BONATRANS GROUP a.s., která je členem Evropského 

sdružení výrobců dvojkolí (ERWA). Firma vznikla v roce 1999 oddělením Závodu železniční 

dvojkolí od firmy  ŽDB a.s.  Závod železniční dvojkolí byl založen v roce 1965 v tehdejším 

státním podniku Železárny a drátovny Bohumín.  

 Výrobní sortiment firmy zahrnuje přes 300 typů surových kol, zhruba 200 typů obručí, 

železničních dvojkolí, kol a náprav pro všechny typy kolejových vozidel a s jejich výrobky se 

můžeme setkat ve více než 65 zemích světa. Aby bylo možné si zachovat a udržet stejnou 

úroveň kvality i kvantity výroby i nadále je nutné věnovat náležitou pozornost výrobnímu 

procesu  Obr. 1 od samého začátku až do konce.  

  Všude tam, kde je třeba dosáhnout rychlých a přesných výsledků se využívá 

nejmodernější měřící technika. Firma BONATRANS GROUP a.s. je moderní výrobní 

společnost, která reaguje na současné i budoucí potřeby zákazníků, zabývá se vývojem 

nových materiálů, výrobků a technologií a využívá při výrobě kol Obr. 12 a náprav 

nedestruktivní zkoušky prováděné měřící technikou založenou na optickém měřícím procesu. 

Ten nepodléhá opotřebení, a proto se stále silněji prosazuje i v náročném průmyslovém 

prostředí. Každé vyráběné kolo je během celého výrobního procesu jednoznačně 

identifikováno a lze o něm zpětně dohledat přesná data o jeho způsobu zpracování. 

 Převážná většina výrobků pro výstavbu nových kolejových vozidel je dodávána 

firmou BONATRANS GROUP a.s. ve formě kompletních dvojkolí. Zákazník si pak 

zamontuje do podvozků dodaná dvojkolí sám. 

Většina dvojkolí je montována nalisováním kol na nápravy přesně specifikovaným 

lisovacím tlakem a průběhem. K tomuto účelu slouží především velmi výkonný hlavní lis 

dvojkolí. Pro specializovaná dvojkolí a komponenty slouží několik dalších lisů.  

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.  

http://www.bonatrans.cz/cz/vyrobky.html
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Obr. 1 a Obr. 2 Válcování kol 
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3.Konstrukce pojezdu 

3.1 Dvojkolí 

 

 Dvojkolí je jednou ze základních částí  pojezdu kolejového vozidla, protože jej vede  

v kolejovém kanálu, spočívá na něm hmotnost celého kolejového vozidla a přenáší tažné a 

brzdné síly. Dvojkolí Obr. 3 se skládá z nápravy a na ní nalisovaných kol. Obě kola jsou pevně 

mechanicky spojena s nápravou. Dvojkolí rozeznáváme podle konstrukce jako hnací     

(osazena převodovkou, brzdovými kotouči, resp. tlumičem hluku)  a běžná neboli vozová  

(nejsou napojena na hnací ústrojí, obvykle jsou vybavena brzdovými kotouči, resp. tlumičem 

hluku) [1].  

 

 

 

 

   

 

Obr. 3 Dvojkolí  [1] 

 

1- rozkolí                                               6 - náprava 

2- rozchod dvojkolí                               7 - kolo  

3- vzdálenost styčných kružnic             8 - čep nápravového ložiska 

4- vzdálenost středů ložisek                  9 - styčná kružnice 

5- průměr kola                           10 - dotyková kružnice 
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3.2 Náprava 

 

 Náprava Obr. 4 má tvar hřídele s několika osazeními a vyrábí se nápravy plné a  

nápravy duté, přičemž nápravy plné jsou nejčastější a nalezneme je u hnacích vozidel i vozů. 

Nápravy duté jsou výhodné díky nižší hmotnosti a také lepší defektoskopické kontrole při 

výrobě a následně při provozních prohlídkách. 

Na osazení se lisují kola, čepy ložisek a ložiska. Součásti pro přenos kroutícího 

momentu  jako jsou ozubená kola, náboje a unášeče u hnacích náprav se zde lisují také, jakož 

i náboje brzdového kotouče u vozidel vybavených kotoučovou brzdou. 

 Dodávají se ve dvou provedeních dle opracování jako nápravy pro dvojkolí (pro 

okamžitou montáž) a volné nápravy (s přídavky na sedlech brzdových kotoučů a kol) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Hnací dutá náprava (horní), hnací plná náprava (spodní) [1] 

 

1- čelo nápravy                       7 - výkružek dříku 

2- čep nápravového ložiska                       8 - dřík 

3- zaváděcí kužel sedla                       9 - díra pro šrouby koncové desky 

4- sedlo kola                     10 - středící důlek 

5- zaváděcí kužel ozubeného sedla          11 -  vývrt                              

6- sedlo ozubeného kola 
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3.3 Kola a obruče 

 

 Kola  se z konstrukčního hlediska dělí na kola obručová a kola celistvá. Kola obručová  

Obr. 5 se skládají z obruče a kotouče nebo hvězdice. Obruč se nahřeje na teplotu v rozmezí 

180°C až 220°C a na kolo lisuje již nahřáté. K zabránění posunutí nalisovaných obručí slouží 

zajišťovací vzpěrný kroužek [1], jež se nachází v drážce kola na vnitřní straně.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Celistvé kolo (vlevo), obručové kolo s kotoučem (vpravo) [1] 

1- věnec celistvého kola                     1- obruč 

2 – vnitřní čelo věnce                               2- vnitřní čelo obruče   

3- deska celistvého kola                     3- vzpěrný kroužek 

4- náboj celistvého kola                           4 - kotouč 

5- zkosená hrana                     5- unášecí díra 

6 – vnější čelo věnce                         6- deska kotouče 

7 - mezní drážka                     7 – odlehčovací drážka náboje 

8- díra pro přívod tlakové kapaliny         8 – náboj kotouče 

9 - kanálek pro tlakovou kapalinu           9 – věnec kotouče 

10 - drážka pro tlakovou kapalinu         10- zkosená hrana 

                    11- vnější čelo obruče 

                    12 - díra pro přívod tlakové kapaliny 

                    13 - kanálek pro tlakovou kapalinu 

                    14 - drážka pro tlakovou kapalinu  
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 Obručová kola Obr. 5 se používají u hnacích vozidel. Jejich výhodou je, že při  

opotřebení na mezní hodnotu je obruč osoustružena, upálena a dosazena nová bez toho, aby 

musela být rozlisována celá soustava dvojkolí. Tímto je při opravách snížena finanční i celá 

procesní náročnost. Výměna je tudíž levnější a rychlejší. Dosti podstatnou nevýhodou u 

obručových kol [2] je však možnost jejich pootočení při intenzívním brzdění. Rozmístění 

paprsků u hvězdicového kola umožňuje lepší vizuální prohlídku. 

  Vstupním materiálem pro obruče a kola je kontinuálně litá vakuová ocel 

požadovaných vlastností z materiálů značených B1 – B6T podle normy UIC 810-1. Materiál 

B1 a B2 bývá tepelně nezpracovaný, materiál B3N, B4N normalizačně žíhaný (značíme N) a 

materiál B6T a B7T se dodává tepelně zušlechtěný (značíme T). 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 6 Obruč [2] 

  

 Obruče  Obr. 6  jsou na vnitřní straně dvojkolí opatřeny okolky, které slouží jako 

bezpečnostní prvek proti vykolejení a pro hladký průjezd výhybek a křížení. 

 Výhodou celistvých kol je, že vzhledem k tomu, že jsou vyrobena z jednoho kusu 

materiálu, nehrozí u nich uvolnění obruče, ke kterému by mohlo dojít vlivem tepelného 

1 - výška okolku                   7- dosedací plocha obruče 

2 - tloušťka obruče                   8- drážka vzpěrného kroužku 

3 - šířka obruče                   9- zkosená hrana 

4 - okolek                                             10- vnější čelo obruče 

5 - vrchol okolku                 11- ozub 

6 - vnitřní čelo obruče  

 



8 

 

namáhání. Další výhodou je jejich nižší hmotnost. Jako nevýhody se uvádějí možná 

poškození kol způsobená nadměrným tepelným zatížením. Celistvá kola se vyrábějí 

válcováním nebo kováním z vakuově odplynované oceli z materiálů jakosti ER6 – ER9 podle 

normy ČSN EN 13262+A1 [1].  

 Zvláštní specialitou produkce jsou kola Obr. 7 vyráběná firmou BONATRANS 

GROUP, a.s. nesou označení  Bonatrans 29 a Bonatrans BBS (BBS = Bonatrans brake 

stability = stabilita při brzdění). Kola Bonatrans 29 se vyrábějí se jmenovitým průměrem 813 

- 920 mm, kola Bonatrans BBS s průměrem 730 – 920.  Obvyklá je jakost oceli ER7 

s kaleným věncem dle normy EN 13262. Tyto kola splňují požadavky předpisu UIC 510-5, 

normy EN 13979-1, což je norma vyžadující, aby kola brzděná špalíkovou brzdou vydržela 

bezpečně opakované dlouhodobé brzdění odpovídající podmínkám na extrémní trati ve 

Švýcarských Alpách. 

 

 

 

 

Obr. 7 Kola Bonatrans 29 a Bonatrans BBS 
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 Proces výroby železničních kol probíhá tak, že jednotlivé kontislitky jsou děleny 

automaticky na přesných pilách  na špalky. Tyto špalky se následně ohřívají v karuselové peci 

na požadovanou tvářecí teplotu cca 1300 °C, poté jsou ohřáté špalky odkujněny a zformovány 

na hlavním kovacím lise, kde se vystřihne díra v náboji na děrovacím lise. Zde se linka 

rozděluje na válcovnu kol a válcovnu obručí.  

 Nutno podotknout, že nejen proces ohřevu je řízen automatickým počítačovým 

systémem pro zajištění optimálního rovnoměrného ohřevu, ale i válcovačka kol je počítačově 

řízena. Na válcovačce se systémem válců vytvaruje deska a věnec kola dle požadovaných  

rozměrů. Na prohýbacím lise se tvaruje deska kola na požadovaný tvar.  

 Dalším procesem řízeným počítačem je proces tepelného zpracování v tunelových 

pecích a na kaličkách kol. Zde kolo získává požadované mechanické vlastnosti a pokud je 

splní, je kolo dále uvolněno pro další opracování moderními číslicově řízenými obráběcími 

stroji. Kola i nápravy se po ukončení všech operací  podrobují nedestruktivním zkouškám, 

jejichž účelem je zjistit, zda se v nich nenacházejí povrchové nebo vnitřní vady.  
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4.Snímače  

4.1 Měřící řetězec 

 

Měřicí řetězec je soubor měřicích členů uspořádaných tak, aby bylo možno co nejlépe 

získat informaci o velikosti měřené fyzikální veličiny Obr. 8. Tyto členy získávají, přenášejí, 

upravují, respektive zpracovávají informace o měřené veličině a v moderní měřící technice 

dodávají snímači jeho vlastní inteligenci. Nejdůležitějším členem měřicího řetězce je snímač. 

Výstupem snímače je změna elektrické veličiny v závislosti na změně vstupní měřené 

veličině, popř. následuje elektrický převodník pro snadnější zpracování měronosného signálu 

v následných prvcích řetězce. Moderní měřicí technika velmi často obsahuje elektronické 

obvody, které na bázi procesoru nebo počítače umožňují další různorodé zpracování 

měronosého signálu. Snímač můžeme považovat za primární zdroj informace [3]. 

  

Obr. 8 Obecné schéma měřícího řetězce                                                     

                                                                    

Inteligentní snímače jsou v praxi označovány pojmem smart (ve volném překladu                                                                                                                                                                  

pak chytrý, bystrý) Obr. 9  [7], což jsou  senzory, které jsou schopny adaptace na vnější 

podmínky rekonfigurací s využitím vlastní diagnostiky. Měření s velkou přesností umožňuje 

jádro snímače v provedení  smart, což je procesor (mikropočítač), který zaručuje  kvalitativně 

novou úroveň  komunikace snímače s okolím, dále se vyznačuje integrací senzorů a obvodů 

pro zpracování signálu na jednom čipu v tělese snímače.  

Funkce, jako jsou volba rozsahu, seřízení nuly, nastavení pásma necitlivosti, 

linearizace, kompenzace vlivů prostředí a autodiagnostika, přítomnost korekčních a 
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kalibračních obvodů, zpracování signálů v číslicové formě, redukce dat, detekce význačných 

událostí, obousměrné komunikace formou standardních protokolů s dalšími vnitřními senzory 

a s nadřazeným systémem, ověřování (validace) a slučování (fúze) dat ze senzorů.atd, jsou 

důležitým přínosem pro jeho využití. Díky autokalibraci [10] a výše zmíněným funkcím je 

možné korigovat nepříznivé vlivy okolí a taky výrazně zpřesnit hodnoty dodávané dalším 

členům regulačního obvodu. 

 

 

 

Obr. 9 Funkční struktura inteligentního senzoru [7]  

 



12 

 

4.2 Světelný paprsek 

 Optické a laserové snímače budou využity v řešení tohoto měřícího systému a proto 

je tato část práce zaměřena na objasnění jejich principu měření. Jedná se o optický 

bezdotykový způsob získávání rozměrů. 

 Tato metoda se používá v mnoha oblastech technologie v kontrolních a řídících 

aplikacích, všude tam, kde je zapotřebí dosáhnout rychlých výsledků, a hlavně v náročném 

průmyslovém prostředí, kde tento měřící postup nepodléhá opotřebení.  

Využívá se zde zákona odrazu a lomu, kdy přímku k  Obr. 10, která je kolmá 

k rovině rozhraní a prochází bodem dopadu paprsku, nazýváme kolmice dopadu. Tato 

kolmice společně s dopadajícím paprskem p určuje rovinu dopadu. Dopadající paprsek svírá 

s kolmicí dopadu úhel dopadu α. Odražený paprsek p‘ svírá s kolmicí dopadu úhel odrazu α’. 

Paprsek, který prošel z prvního prostředí do druhého prostředí (p’’), označujeme jako lomený 

paprsek a svírá s kolmicí dopadu úhel lomu β.  Úhly dopadu, odrazu i lomu odečítáme ve 

směru od kolmice dopadu. Zákon odrazu platí stejně pro světla všech vlnových délek, protože 

úhel α´ nezávisí na frekvenci (resp. vlnové délce) dopadajícího světla. [5]:  

 

 

Obr. 10 Odraz a lom světla  [5] 
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4.3 Optické snímače 

 

Princip  optických snímačů spočívá v tom, že se měří nebo detekuje množství 

odraženého světla dopadajícího zpět na optický detektor umístěný hned vedle vysílače. 

Konkrétně se měří úroveň amplitudy nebo světelný výkon a porovnává s nastavenou, 

požadovanou hodnotou. Jsou tedy složené z optického vysílače a přijímače a jejich možná 

provedení jsou : 

 

1) Transmisní – vysílač i přijímač jsou v samostatných  pouzdrech, pokud předmět zacloní 

paprsek, dojde k jeho přerušení, což  způsobí změnu stavu výstupu přijímače, 

 

2) Reflexní – vysílač i přijímač jsou umístěny ve stejném pouzdře, kde přijímač detekuje 

světlo emitované vysílačem a odražené od reflexní plochy, 

 

3) Difúzní – vysílač i přijímač jsou umístěny ve stejném pouzdře, kde přijímač detekuje 

světlo emitované vysílačem a odražené od objektu. 

 

4.4 Laserové snímače 

 

 U laserových snímačů se využívá principu triangulačního měření vzdálenosti [5]. 

Vysílaný paprsek se odráží od detekovaného předmětu pod konstantním úhlem, jeho 

vzdálenost dopadu odraženého paprsku na čelo senzoru je úměrná vzdálenosti detekovaného 

předmětu od čela senzoru. Prakticky se tak nevyhodnocuje intenzita dopadajícího paprsku či 

doba jeho letu, ale místo, kam zpět odražený paprsek dopadl. Díky tomu je detekce výrazně 

spolehlivější a odolnější proti rušení, protože podmínka detekovatelnosti je dána pouze 

schopnosti optického přijímače senzoru zaznamenat dopad odraženého paprsku při jakékoliv 

intenzitě větší než minimální detekovatelné. 
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Snímač vysílá z polovodičového laseru  

Obr. 11 světelný paprsek [10], který vytváří na cílovém objektu světelný bod. Z něho 

odražené světlo pak dopadá na vstupní čočku optického přijímače pod určitým úhlem, který 

závisí na vzdálenosti cílového předmětu od čela snímače. Tento úhel dopadu na čočku se pak 

za čočkou opět vyhodnocuje jako vzdálenost světelného bodu na dopadové světlocitlivé ploše 

přijímače tvořené CCD senzorem, která ve výsledku odpovídá vzdálenosti snímaného objektu 

od snímače. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

    

 

Obr. 11 Snímání zorného pole a obrázek- skříňka chránící snímací kameru a laserové čidlo 
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5.Měřící zařízení 

5.1 Měření vnějšího průměru kola a polohy kola 

 

Návrh měřícího systému je založen na začlenění  tzv. průběžného měřícího systému 

přímo do výrobní linky železničních kol. Systém se sestává ze dvou  měřících jednotek Obr. 

12, a to z jednotky pro měření průměru a polohy kola a z jednotky pro měření profilu. 

 Vyválcovaná kola se přesouvají řetězovým dopravníkem do měřící zóny ke zjištění 

a zaznamenání jejich vnějšího průměru, jejich středu, excentricity a jejich umístění na 

dopravníku.  

Celý průběžný měřící systém je založen na bezkontaktním způsobu měření [4], 

dokonce i údržbu lze provádět dálkově přes internet. Pro správné měření je nutné, aby se 

profilové měření průřezu kola provádělo v místě středu obvodové kružnice kola. Aby mohl 

být tento požadavek splněn, je jednotka pro měření profilu umístěna na posuvném zařízení, 

jež může pomocí elektromotoru pojíždět příčně k ose řetězového dopravníku. Toho se 

využívá i pro účely údržby, kdy je možno s celou jednotkou profilového měření z pracovní 

osy vyjet. 

 Jednotka pro měření polohy kola a průměru kola je fixně připevněna na měřící rám, 

jenž je vybaven tlumiči otřesů (ochrana před nárazy), je tepelně izolován, chlazen vodou a 

vzduchovým chladicím systémem, je chráněn i před dalšími provozními vlivy.   
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Obr. 12 Zařízení na měření kol    

 

Systém zařízení zaznamenává na obrazovce počítače teplotu měřícího rámu. Jeho 

pracovní teplota je 25°C±1°C. Teplota železničních kol pohybujících se skrze tento rám může 

dosahovat hodnoty až 1100°C a proto je temperování měřícího rámu a senzorů [6] jedním 

z nejdůležitějších předpokladů pro správnost měření. Teplota uvnitř měřícího přístroje je 

kontinuálně snímána pyrometrem. Zařízení pracuje nepřetržitě a pokud dojde z nějakého 

důvodu k výpadku nebo špatné funkci chladicích médií (voda, stlačený vzduch), je k jeho 

opětovné stabilizaci a následnému dosažení cílové teploty nutné, aby zařízení bylo dostatečně 

dlouho pod napětím.  
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Na měřícím rámu se nachází horní a spodní kamera a dále dva profilové laserové 

senzory ILD1700 Obr. 13, které jsou umístěné navzájem proti sobě v měřícím krytu- skříni a 

jejich chlazení zajišťuje primárně rozvod chladící vody. Otvory ve skříni, které jsou identické 

s optickými cestami senzorů slouží k proudění vzduchu směrem ven. Jeho úkolem  je 

odfukování okují, kouře a vodních kapek ze skel senzorů, což pomáhá udržovat tuto optiku 

čistou.  

 

 Obr. 13 Měřící zóna-pohled shora 

 

Laserové snímače jsou umístěny po stranách měřícího rámu v pozici kolmo 

k řetězovému dopravníku a ve stejné vzdálenosti od jeho osy. Naměřené hodnoty jsou 

odečítány ve vzdálenosti 26mm nad povrchem dopravníku. Od sebe navzájem jsou  snímače 

1990,50 mm, což je vzdálenost „v“ a protože známe obě měřené vzdálenosti laserů od 

měřeného povrchu d1 a d2, lze vypočítat ze vzorce d = v – d1 - d2 vnější průměr kola „d“. 

Hodnotu vypočtenou v řídící jednotce a zaslanou do systému vyhodnocovací algoritmus 

přiřadí maximální hodnotě „d“ z databáze, což je hledaný průměr kola. Výrobní program 

firmy BONATRANS GROUP,a.s. Obr. 14 zahrnuje širokou škálu různých typů kol až do 
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velikosti vnějšího průměru 1450mm a výšky 350mm. Průběžným měřícím zařízením se 

pohybuje  průměrně v závislosti na těchto parametrech přibližně 50 kol/hod.  

 

 

Obr. 14 Výrobní program firmy BONATRANS GROUP,a.s. 

 

Jako vyhodnocovací jednotka byla vybrána jednotka CSP2008 Obr. 15 , díky jejímž 

parametrům může být použita ke zpracování analogových i digitálních vstupních signálů 

téměř všech Micro-Epsilon [10] senzorů a díky velmi dobře podsvícenému displeji lze 

naměřené hodnoty snadno vidět nejen z velké vzdálenosti ale i v hůře osvětleném 

prostředí. 

 Je zde možnost volby mezi přímým nebo síťovým připojením k počítači. Jednotka 

pracuje s měřící frekvencí 2,5 kHz ( v případě dvou senzorů), má široký měřící rozsah, 

parametry pro měření lze uložit, teplota prostředí se může pohybovat v rozmezí -20°C až 

+70°C. 

  

Obr. 15 Vyhodnocovací jednotka CSP2008  
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Jednotka slouží k nastavení parametrů obou laserů Obr. 16 a používá se pro výpočty 

hodnot, které jsou dále předávány do řídícího systému Ethernetovým připojením přes 

RS422. 

 

 

Obr. 16  Menu pro nastavení parametrů  

 

 Jak již bylo uvedeno výše, aktuální vzdálenost mezi oběma lasery je 1990,50 mm a 

tato hodnota je uložena v řídící jednotce CSP2008. Parametr pro výpočet průměru je zde 

zadán jako: 

hledaný průměr = A . DQ1 + B . DQ2 + C 

přičemž A,B jsou parametry viz Obr. 17, Obr. 18  a hodnota C představuje 

vzdálenost mezi oběma lasery a DQ1 a DQ2 jsou vstupní data z jednotlivých senzorů. 
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Obr. 17 Zadání vstupních parametrů  [9] 

 

Měřící triangulační lasery ILD1700  [10], [11] jsou nastaveny na měřící vzdálenost 

750mm od přední hrany krytu a sklon pod úhlem 30°, pracují s vzorkovací frekvencí 2,5kHz, 

jejich teplotní stabilita je 0,01%. Vlnová délka 670nm představuje červený paprsek a třída 3b 

(dle ČSN EN 60825-1) nás varuje před nebezpečím možného poškození zraku, pokud by 

došlo k přímému ozáření svazkem.  
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Obr. 18 Nastavení  měřících laserů  ILD1700 – hlavní menu 

 

Nastavení parametrů obou laserů se provádí přes Hlavní menu Obr. 18. Dalšími pro 

nás důležitými údaji, které můžeme z vyhodnocovací jednotky po nastavení parametrů získat, 

jsou údaje pro výpočet průměru hodnot a výpočet mediánu, viz Obr. 19 a Obr. 20. 

 

Obr. 19 Nastavení měření hodnot -  průměr 
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Obr. 20 Nastavení měření hodnot – median 

 

 

K určení polohy kol  a k určení středu náboje a výpočet excentricity a ovality jsou 

použity kamery  Obr. 21. 

Jsou z produkce firmy Alicona a obě, horní i dolní jsou namontovány fixně ve středu 

řetězového dopravníku, vstup a výstup kola z měřící zóny je rozpoznán automaticky a po jeho 

průchodu jsou stanoveny hodnoty příslušné k danému typu. Informace, jaký typ kola právě 

přichází do měřícího zařízení jsou přebírány z Level2 přes síťové připojení.  

 

 

 

Dolní kamera 

Směr pohybu kola 

Horní kamera 
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Obr. 21 Schéma umístění a vzdálenosti kamer 

Kola jsou po zaměření laserovým paprskem a vyhodnocením průměru v měřícím 

zařízení vertikálně centrována a vedena v zařízení.  

 Paprsky laserových snímačů ILD1700 osvětlují kolo formou jednotlivých teček – 

bodů a jak horní, tak i dolní kamera tyto body snímají. Lasery měří kola z boku ve výšce 

26mm nad dopravníkem a četnost snímání je až 250 snímků/sec a pro správnou funkci 

zařízení je nutno zabezpečit, aby měřící prostor byl bez vody, vodní tříště, páry, kouře nebo 

jisker.  

Pro každou kameru je nezávisle nastartován algoritmus polohy kola Obr. 22, který je 

odvozen od optimální centrické polohy kola, obě kamery snímají kontinuálně, bez osvětlení, 

tzn. že pořizují snímky jako digitální fotoaparát a na základě kontrastu se vyhodnocuje jejich 

ovalita Obr. 23 apod.. 
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Obr. 22 Vývojový diagram pro kontinuální snímání horní a dolní kamery 
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Obr. 23 Měření excentricity a ovality kola horní a dolní kamerou Alicona 

 

Obě měřící linie – laserové snímače a kamery jsou vzájemně nastaveny, nulový bod 

Obr. 24 je dán referenční světelnou závorou v servisní poloze a nachází se přibližně uprostřed 

mezi oběma řetězy řetězového dopravníku a rozdíl mezi nimi je cca 2050mm. Hodnotu lze 

nastavit pomocí konfiguračního souboru.   
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Obr. 24 Nastavení nulového bodu 

  

 

 

Obr. 25 Určení vektoru a úchylky náboje 

 

Excentricitu určuje vektor položený mezi vnitřním a vnějším středem, její směr 

určuje červená šipka Obr. 25. Ovalita se počítá z hodnoty MSE ( minimum square error ) – 

každému bodu po celém obvodu hrany kola je vypočítána vzdálenost k nalezení kružnice a 

pak je sumarizována. MSE je i kořenem této hodnoty. Středy vnějšího průměru a polohy 
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průměrů se transformují do stejného souřadnicového systému a z toho se vytvoří vektor, který 

popisuje úchylku náboje ( hodnota je dána v mm) a jeho směr udává zelená šipka.  Senzory 

snímají během posunu dílčí kontury a z nich je pak sestavován celkový průřez.  

Kolo vstupující do měřící zóny není na řetězovém dopravníku umístěno vždy 

v ideální středové poloze a každé jeho vychýlení, či boční posun, může zapříčinit chyby 

měření. Rovina měření musí proto procházet jeho středem. Po jeho určení je měřící zařízení 

fixováno na tento střed. Přesnou polohu středu kola vypočteme z údajů převzatých z výchozí 

polohy měřícího rámu zařízení a z aktuální polohy laseru Obr. 26: 

 

y=x+min(d1)+d/2 

 

 kde x je výchozí pozice měřícího rámu, min(d1) je minimální vzdálenost k povrchu 

měřeného kola (bod měřeného průměru) a d/2 je poloměr kola. Hodnota x  je odvozena od 

polohy rámu, přesně v ose kola. Z naměřených dat je ve vyhodnocovací jednotce vypočten 

aktuální průměr, data jsou dále zaslána do systému, kde je vyhledána maximální hodnota „d“. 

Po jejím nalezení se vypočte vyosení a měřící rám se přesune do správné polohy. 

 

 

Obr. 26 Výpočet vyosení zařízení na základě aktuální polohy laseru 
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Na monitoru počítače pro zpracování dat Obr. 27 je možno vidět, jak funguje komunikace 

s počítačem měřícím průměr kola a možné způsoby ovládání: 

o Pojezd zařízení mezi servisní a měřicí polohou 

o Volné polohování zařízení 

o Pokyn ke kalibraci měření průměru 

o Manuální zapnutí osvětlení měření průměru 

 

Obr. 27 Komunikace mezi počítačem pro zpracování dat a počítačem vizualizačním 

 

 

5.2 Měření profilu válcovaného kola 

 

Zařízení na měření profilu je umístěno na posuvném zařízení a sestává ze čtyř 

světelných senzorů DPSS s liniovou optikou  ( úhel laserového objektivu je 30°). Jsou 

umístěny nad i pod řetězovým dopravníkem tak, aby ležící kolo mohlo být přes zařízení 
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transportováno. Během tohoto posunu se z nasnímaných dílčích kontur Obr. 31  a Obr. 32 

sestavuje celkový průřez kola. 

Lasery s vlnovými délkami 532nm ( zelený paprsek) a lasery s vlnovými délkami 

671nm (červený paprsek) jsou umístěny naproti sobě. Přesnost měření výšky je ±0,2mm, 

přesnost měření průměru ±1mm a měření excentricity ±2mm, velikost měřícího pole horní 

kamery má průměr 1,5m. Vzdálenost základní desky k počátku zorného pole činí 320mm, 

délka zorného pole je 796mm, šířka zorného pole vpředu je 198mm, vzadu 338mm a velikost 

měřícího okna je 370x250mm. 

Počítač s funkcí kontrolní plní funkci sběru dat ze všech čtyř laserových senzorů, 

sbírá data o uspořádání průřezů, údaje o stavu zařízení a teploty, zaznamenává znázorněný 

průřez a jeho uspořádání během průchodu kola, předává data na profilový počítač a 

upozorňuje na poruchy zařízení.  

Vizualizačním počítačem je zvolen výběr poloviny kola, které se má zobrazit ( levá, 

pravá); měří se  tloušťka v libovolném místě kontury pomocí „ měřícího vlákna“ Obr. 28, 

může se zvolit prolnutí požadované kontury ( DXF) a vlastní grafiku ( posunutí, zoom, 

grafikon v originální velikosti, měřící paprsek). Tento počítač dále  umožňuje vkládání dat 

v provozu bez databanky a následně i přístup k uloženým ( již dříve měřeným) datům, jakož i 

nastavení doby osvětlení měření průměru. 
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Obr. 28 Měřící vlákno 

 

Z databanky jsou načteny výkresy kol, čímž získáme vstupní data jako jsou typ kola, 

rozměry, požadované hodnoty, body měření. Měnit lze nejen dobu osvětlení pro měření prů-

měru (čím jsou kola teplejší, tím menší je doba osvětlení), ale i jas, kontrast a dobu expozice 

snímku. Měřit lze kola za tepla i za studena. 
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Obr. 29 Kontrolní monitor na konzole obsluhy 

 

 Na ploše označené číslem jedna Obr. 29 je zobrazeno, který průřez právě  senzory 

snímají. Sekce číslo dvě nese informaci o typu profilu, tento údaj je převzat z vyšší databáze. 

V oblasti označené číslem tři se nachází údaj o počtu nasnímaných bodů, z nichž je 

skládána a vykreslována kontura kola právě opuštěného měřící zařízení. Oblast číslo čtyři 

znázorňuje data naposledy vypočtená a oblast číslo pět zobrazuje informace o předávaných 

datech  jednotlivých senzorů a jejich aktuální teplotě. 
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Obr. 30 Řez kola s hodnotami měření 

 

 Na obrazovce jsou zobrazovány postupně řezy jednotlivých kol, jak jsou snímána 

jedno za druhým, viz tabulka vlevo dole na Obr. 30. Data jsou ukládána do databanky a 

kdykoli je lze z archivu na obrazovku vyvolat, k jakémukoli uloženému záznamu je možno se 

vrátit. 

 Na horní polovině snímku jsou zobrazeny dvě navzájem se překrývající kontury 

řezu kola. Světle modrou barvou je vykreslena kontura na základě zadaných údajů z databáze 

výrobního programu, laicky řečeno námi požadované rozměry a profil. Tmavě modrá kontura  

znázorňuje skutečně naměřené a nasnímané hodnoty.  

V pravém dolním rohu jsou znázorněny změřené kontury na normalizované kontuře s 

číselnými  údaji třech různých barev – černá, modrá a červená. Černě zbarvené údaje 

znázorňují požadované rozměry dle zadaného typu kola. Světle modré údaje jsou již skutečně 

naměřené hodnoty, mírně se liší od požadovaných, ale jsou v rámci tolerance povoleny. 



33 

 

Červeně vykreslené číselné hodnoty jsou pak hodnoty mimo povolený rozsah a v tomto 

případě je třeba zjistit fyzicky, zda je chyba měření způsobena z důvodu poruchy na zařízení, 

ze strany možného znečištění části zařízení, nalepenými okujemi apod. nebo došlo přímo 

k poškození kola ze strany výrobní.  

 

Obr. 31 Záběr na paprsek jednoho ze čtyř laserů (vlnová délka 532nm) při měření profilu  
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Obr. 32 Foto zařízení na měření profilu, horní část 
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6. Návrh  a realizace systému na třídění kol dle kvality 

technologického procesu 

 

6.1 Dílčí výsledky měření 

 

Právě měřené a vyhodnocované hodnoty kola lze vidět ihned na obrazovce Obr. 33 a 

při zjištění nesrovnalostí mezi požadovanými a naměřenými hodnotami je možno ihned 

reagovat. Mezi právě snímanými a válcovanými koly je zjištěna prodleva zhruba pěti 

vyprodukovaných kol v závislosti dle právě produkovaného typu, což pro případ, že nastane 

něco nestandardního, nedojde k tak velkému ekonomickému propadu, jako kdyby se na tuto 

skutečnost přišlo teprve v obrobně nebo až při expedici.  Na monitoru počítače jsou 

vyobrazeny údaje o jednotlivých měřených hodnotách. Ke srovnání a lepší pochopení, o které 

konkrétní hodnoty se jedná, zde máme přiložen technický  výkres profilu  Obr. 34 kola 

s kótami. 

 

Obr. 33 Hodnoty jednotlivých částí kola 
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Obr. 34 Význam jednotlivých políček 

 

Na monitoru je možno v „Excelovském“ přehledu Obr. 35 shlédnout naměřené 

hodnoty jednotlivých kol. Viděn je zde přehled o čísle tavby, teplotě, naměřených hodnotách, 

je zde zobrazeno datum i čas, kdy bylo měření provedeno a také jsou  zde  údaje z horní i 

dolní kamery – Alicona 1 a 2. 

 

Obr. 35 Přehled naměřených hodnot dle označení na výkrese  

poř.      

číslo TYP TAVBAPorCisloTEPLOTA D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 V1 V2 T1 T2 P1 P2

E1 - 

alico

E2 - 

alico P DATUM CAS M

1 MZ 39553 348 911 182,8 265,3 278,7 811,2 805,3 1002,5 944,9 150,1 206,6 38,3 31,8 -77,1 25,9 2,3 4,6 4,9 29.3.2012 6:29:54 1

2 MZ 39553 347 900 182,9 265,2 277,9 813,8 805,7 1002,8 944,7 150,3 206,9 38,8 32,4 -77,5 26,5 3,3 5,2 6,1 29.3.2012 6:28:57 1

3 MZ 39553 346 900 181,8 265,2 277,6 809,3 805,7 999,1 942,7 151,3 206,8 38,6 32,7 -78,1 24,5 2,5 5,0 5,0 29.3.2012 6:27:52 1

4 MZ 39553 345 899 181,6 265,4 277,5 810,3 804,8 1004,0 947,2 151,0 206,8 38,5 31,5 -77,3 25,2 1,6 3,5 3,9 29.3.2012 6:26:48 1

5 MZ 39553 344 903 180,7 264,7 276,8 811,2 805,3 1000,0 943,1 150,6 206,7 38,5 32,4 -77,6 24,0 2,3 2,1 3,3 29.3.2012 6:25:45 1

6 MZ 39553 343 906 182,3 264,8 277,5 811,1 804,2 1000,8 943,5 150,6 207,6 38,5 33,0 -77,7 25,8 1,9 4,7 5,7 29.3.2012 6:24:37 1

7 MZ 39553 342 903 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 4,0 5,2 29.3.2012 6:23:36 -5

8 MZ 39553 341 902 181,1 264,0 276,2 811,1 803,7 1003,2 945,0 150,8 206,4 38,6 32,2 -77,3 24,9 2,3 3,3 4,6 29.3.2012 6:22:34 1

9 MZ 39553 340 907 181,5 264,3 275,2 811,8 804,3 1000,6 943,8 150,3 205,6 38,7 31,5 -77,6 24,5 1,9 4,8 3,7 29.3.2012 6:21:32 1

10 MZ 39553 339 896 181,1 264,5 276,3 810,8 804,6 1006,5 949,4 150,5 206,9 38,5 32,9 -77,8 24,9 2,1 1,8 3,9 29.3.2012 6:20:26 1

11 MZ 39553 338 902 181,0 264,5 277,2 810,4 804,3 1004,2 947,0 150,8 207,4 39,0 32,1 -77,9 25,7 2,2 1,3 3,1 29.3.2012 6:19:22 1

12 MZ 39553 337 907 181,1 264,6 277,1 809,2 804,7 999,0 943,0 151,0 207,4 38,6 32,6 -78,3 25,4 2,9 4,2 5,2 29.3.2012 6:18:20 1

13 MZ 39553 336 906 181,0 264,2 277,2 809,1 803,7 999,2 943,0 150,8 207,1 38,7 32,2 -77,8 25,6 2,8 1,8 4,5 29.3.2012 6:17:15 1

14 MZ 39553 335 894 181,4 264,5 277,4 811,4 804,6 1000,4 943,7 150,0 207,1 38,6 33,4 -77,7 25,4 3,6 0,8 4,3 29.3.2012 6:16:16 1

15 MZ 39553 334 897 181,7 265,1 277,0 809,1 804,8 1007,2 950,8 150,9 208,2 38,8 32,2 -77,9 26,5 2,9 2,2 2,2 29.3.2012 6:15:12 1

16 MZ 39553 333 904 181,0 264,5 276,9 809,5 804,2 998,3 942,3 151,0 207,4 38,9 32,1 -78,3 25,5 2,9 4,5 4,1 29.3.2012 6:14:8 1

17 MZ 39553 332 908 180,7 264,5 277,0 813,0 805,5 1001,4 944,4 150,6 207,3 39,1 32,5 -77,9 25,0 1,3 3,5 3,6 29.3.2012 6:10:5 1

18 MZ 39553 331 875 180,1 264,5 276,4 810,2 804,2 1000,6 943,9 150,5 206,7 38,7 32,6 -77,4 25,5 3,3 2,2 4,6 29.3.2012 6:9:9 1

19 MZ 39553 330 906 180,8 264,6 277,5 812,6 806,1 1004,6 947,2 150,7 206,6 38,9 32,1 -77,7 25,4 2,6 5,4 7,5 29.3.2012 5:58:43 1

20 MZ 39553 329 901 181,4 264,0 276,6 808,6 804,1 1004,6 948,5 151,3 208,1 39,3 33,8 -77,7 26,0 1,4 2,4 3,8 29.3.2012 5:57:44 1
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U kola s pořadovým číslem sedm ve výše uvedené tabulce jsou zaznamenány nulové 

hodnoty a ve sloupci M je hodnota -5, u ostatních kol je hodnota M=1, což znamená, že kola 

jsou měřena správně vyjma kola číslo 7, kde došlo k chybě při vyhodnocení řezu v zařízení na 

měření profilu.  

 

6.2 Systém řízení třídění kol dle kvality technologického procesu 

 

Naměřené hodnoty se používají pro minimalizaci zmetkovitosti ( při zjištění 

nesrovnalostí se např. ihned kontroluje nastavení tratě – válců, dále teplota ohřevu materiálu 

kvůli možnému propalu atd.) a pro přehled v jakých rozměrech se výroba dlouhodobě 

pohybuje. Vyhodnocují  se grafy s naměřenými hodnotami viz  Obr. 36, kde je graf  

s vyobrazením vnějšího průměu (dle technického výkresu nese označení D7). Každý typ kola 

má technologicky povolenou jistou mez tolerance. Přípustné jsou pouze kladné toleranční 

hodnoty, kdy se kolo při dokončovacích operacích  opracuje na správný požadovaný  finální 

rozměr. Při zjištění záporných hodnot se výrobek hodnotí jako zmetek a musí opustit výrobní 

proces, což je pro podnik samozřejmě ekonomická ztráta znehodnocením materiálu a již 

vynaloženými náklady. 
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Obr. 36 Graf – naměřené hodnoty, rozměr D7 dle technického výkresu, viz obr. 32 

 

Na dalším  kontrolním procesu se podílejí technologové a další pracovníci, kteří  

kolo, resp. kola po vychladnutí přeměřují a zjišťují jejich vady. Při nepřetržitém procesu se 

jedná o práci hned několika zaměstnanců. 

V rámci řešení diplomové práce byl dále navržen systém Obr. 37, který by doplňoval 

systém pro měření parametrů jednotlivých kol a tyto parametry by následně využil a 

automaticky  roztřídil  kola podle dosažené kvality technologického procesu do pěti kategorií 

dle hodnoty hlavního rozměru D7. Využit je již stávající systém a kamery, nově je přidán 

rozpoznávací nástroj založený na logickém řízení [8]  a nově i dopravními cestami pro 

jednotlivé kategorie. Data naměřených hodnot, která máme k dispozici v databázi jsou 

vstupními proměnnými pro programovatelný automat PLC [9] , který řídí vodící zařízení 

přesouvající příslušná kola na další dopravníky třídící kola dle kategorií: 

- k „vyřazení“(odmítnutí) jako nepoužitelný zmetek, 

- kolo „kategorie A“- nejmenší hodnota přídavku nad nulovou mez, z čehož vyplývá, že 

kolo bude nejrychleji dokončeno do finální podoby a bude na něj vynaloženo nejméně  

nákladů na dokončení - času, energie, práce 

- kolo „kategorie B“- vyšší hodnota vynaložených nákladů 
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- kolo „ kategorie C“- vyšší hodnota vynaložených nákladů 

- kolo „obrobna“ – nutno zvolit jiný způsob opracování, což znamená nejvyšší hodnotu 

všech ekonomických ukazatelů (pomineme-li zmetky), tedy největší ekonomické 

zatížení 

Tento systém má pomoci navrženého způsobu třídění kol  značně urychlit rozhodování „kam 

s ním“, ušetřit čas oproti náročnému a zdlouhavému třídění manuálnímu, šetřit lidskou práci a 

samozřejmě finanční a provozní náklady. 

 

Návrh proveden v programu LOGO!Soft Comfort V6.0 

 

Popis bloků. 

 

Vstupy: 

I1 D7< 943 

I2 D7> 943 and  D7 < 946 

I3 D7> 946 and D7 < 948 

I4 D7> 948 and D7 < 949 

I5 D7> 949 

 

 

Hradla: 

NOT B001, B005, B006, B008 

AND B003, B004, B007, B009 
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Výstupy: 

Q1 zmetek 

Q2 kat. A 

Q3 kat. B 

Q4 kat. C 

Q5 obrobna, jiný způsob finálního opracování  

 

 

Obr. 37 LOGO!Soft Comfort V6.0 
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7. Nedostatky měřícího systému  

Přestože celé měřící zařízení velmi významně pomáhá firmě BONATRANS 

GROUP, a.s. ke snížení rozměrové zmetkovitosti, kdy výsledky naměřených hodnot 

uložených v databází jsou prokazatelně o více než polovinu lepší, podstatně se zdokonalila 

efektivita práce a ušetřily se nemalé ekonomické prostředky, můžeme říct, že sebedokonalejší 

kontrolní  měřící systém není schopen poskytnout potřebné výsledky, jsou-li mu dodávány 

měřicí větví  nedokonalé či zkreslené údaje. 

 Nejen zvolené laserové snímače, ale i kamery Alicona vynikají svými skvělými 

technickými parametry, přesto je ještě na tomto měřícím zařízení několik drobností k dalšímu 

řešení. Laserové snímače jsou natolik  „citlivé“, že zachytí např. i na kola nalepené okuje, 

které považují za součást kola a tím dochází následně ke zkreslení výsledků a vyhodnocení 

měřených parametrů kola. Pokud měřící zařízení zaznamená natolik významné odchylky, že 

je pravděpodobné, že  by se již nemuselo jednat o tento známý nedostatek, záleží už pak jen 

na lidském faktoru a obsluze zařízení, jak rychle zareaguje a sám vyhodnotí situaci.  

Dalším problémem a námětem k řešení zůstává vyhodnocování snímaných údajů ze 

spodní kamery Obr. 38, kdy bohužel díky řetězovému dopravníku sama kamera nedokáže 

nasnímat obrys celého kola, ale pouze jeho část a tím dochází k neucelenému a 

nekompletnímu vykreslení obrysu a možnému zkreslení údajů. 

 

Obr. 38 Nasnímaný záběr spodní kamery 
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 Poslední poznámka patří ochrannému kamerovému krytu Obr. 39. Díky tomu, že je 

fixně připevněn na měřící rám zařízení v centrální části nad řetězovým dopravníkem a není 

zde  možnost vyjetí ani vysunutí se z měřící polohy, je kontrola znečištění ochranného krytu 

velmi ztížená. Zařízení je sice vybaveno ofuky vzdušnými a vodními proudy, ale viditelnost je 

ne vždy úplně stoprocentní.   

 

 

Obr. 39 Ochranný kryt kamery Alicona 
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8.Závěr 

   

   Cílem práce byl návrh využití inteligentních snímačů pro technologický proces 

výroby kol z hlediska dodržení parametrů požadovaných profilů přímo v procesu výroby ve 

firmě BONATRANS GROUP.a.s. 

   Návrh měřícího systému je založen na začlenění  tzv. průběžného měřícího systému 

přímo do výrobní linky železničních kol. Celý průběžný měřící systém je založen na 

bezkontaktním způsobu měření [4]. Pro správné měření je nutné, aby se profilové měření 

průřezu kola provádělo v místě středu obvodové kružnice kola. Aby mohl být tento 

požadavek splněn, je jednotka pro měření profilu umístěna na posuvném zařízení, jež může 

pomocí elektromotoru pojíždět příčně k ose řetězového dopravníku. Toho se využívá i pro 

účely údržby, kdy je možno s celou jednotkou profilového měření z pracovní osy vyjet. 

 Jednotka pro měření polohy kola a průměru kola je fixně připevněna na měřící rám, 

jenž je vybaven tlumiči otřesů (ochrana před nárazy), je tepelně izolován, chlazen vodou a 

vzduchovým chladicím systémem, je chráněn i před dalšími provozními vlivy.   

V rámci řešení diplomové práce byl dále navržen systém, který by doplňoval systém 

pro měření parametrů jednotlivých kol a tyto parametry by následně využil a automaticky  

roztřídil  kola podle dosažené kvality technologického procesu do pěti kategorií dle hodnoty 

hlavního rozměru D7. Využit je již stávající systém a kamery, nově je přidán rozpoznávací 

nástroj založený na logickém řízení [8]  a nově i dopravními cestami pro jednotlivé kategorie 

(k „vyřazení“(odmítnutí) jako nepoužitelný zmetek,   kolo „kategorie A“- nejmenší hodnota 

přídavku nad nulovou mez, z čehož vyplývá, že kolo bude nejrychleji dokončeno do finální 

podoby a bude na něj vynaloženo nejméně  nákladů na dokončení - času, energie, práce; kolo 

„kategorie B“- vyšší hodnota vynaložených nákladů; kolo „ kategorie C“- vyšší hodnota 

vynaložených nákladů; kolo „obrobna“ – nutno zvolit jiný způsob opracování, což znamená 

nejvyšší hodnotu všech ekonomických ukazatelů (pomineme-li zmetky), tedy největší 

ekonomické zatížení). 

V závěru práce jsou popsána slabá místa navrženého systému, zjištěná na základě 

dosavadních zkušeností s provozováním tohoto systému. Jedná se především o  nalepené 

okuje na kola, které snímače považují za součást kola a tím dochází následně ke zkreslení 
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výsledků a vyhodnocení měřených parametrů kola, dále o vyhodnocování snímaných údajů ze 

spodní kamery Obr. 38, kdy bohužel díky řetězovému dopravníku sama kamera nedokáže 

nasnímat obrys celého kola, ale pouze jeho část a tím dochází k neucelenému a 

nekompletnímu vykreslení obrysu a v neposlední řadě o znečištění ochranného krytu kamer, 

kdy i přesto, že  zařízení je vybaveno ofuky vzdušnými a vodními proudy, ale viditelnost 

kamer přes ochranný kryt je ne vždy úplně stoprocentní.   
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