
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Ústav letecké dopravy 

 

Pracoviště údrţby letadlových podvozkových kol pro údrţbovou organizaci 

Workplace of Maintenance of Aircraft Landing Gear Wheels for 

Maintenance Organization 

Student: Michal Podstawka 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. 

 

Ostrava 2012 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 

ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

PODSTAWKA, M. Pracoviště údržby letadlových podvozkových kol pro údržbovou 

organizaci: bakalářská práce. Ostrava: VŠB  Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

strojní, institut dopravy, 2012. 57 s. Vedoucí práce: Horecký, R. 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem pracoviště na údrţbu podvozkových kol. Obsahem 

této práce je bliţší seznámení s konstrukcí podvozkových kol a jeho údrţbou. V první části 

jsou popsány dosavadní prostory a vybavení organizace. V druhé části je uvedená 

konstrukce diskŧ kola a pneumatiky a také jejich moţná poškození. Dále jsou uvedená 

zařízení pouţívaná v údrţbě letadlových podvozkových kol a stručný popis NDT metod. 

Třetí část je zaměřena na samotný návrh pracoviště. Poslední části této práce je 

ekonomické zhodnocení celého návrhu pracoviště.   

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

PODSTAWKA, M. Workplace of Maintenance of Aircraft Landing Gear Wheels for 

Maintenance Organization: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB  Technical University of 

Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Insitute of Transport, 2012, 57 p. Thesis 

head: Horecký, R. 

 

Bachelor thesis is dealing with the landing gear wheels maintenance workplace design. It 

contains description of the landing gear wheel structure and its maintenance. The first part 

describes present areas and organisations facilities. In the second part thesis is dealing with 

the rim and tire design including possible damages. Next there is a delineation of facilities 

used for the landing gear wheels maintenance and a brief description of non-destructive 

methods. The third part is focused on the workplace desing. The last part of this thesis is 

the workplace design economical evaluation. 



 

 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

Zkratka  Anglický výraz   Český výraz 

AMM   Aircraft Maintenance Manual Manuál pro údrţbu letadel 

BAR        Jednotka tlaku 

CCD   Charge  Coupled device  Snímaní obrazové informace 

CL   Classic     Klasik 

CMM   Component Maintenance Manual Manuál pro údrţbu letadlového 
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DIN   Deutsche Industrie Norm  Německá národní norma 

ET   Eddy Current Testing   NDT zkouška vířivých proudŧ 

EU   European Union   Evropská Unie 

INCH   Inch     Palec (jednotka) 

LED   Light Emitting Diode   Dioda emitující světlo 

MT   Magnetic Particle Testing  Magnetická NDT zkouška 

NDT   Non  destructive Testing  Nedestruktivní zkoušky 

NG   Next Generation   Další generace 

PSI   Pound per Square Inch  Libra síly na čtverečný palec 

PT   Penetrant Testing   Kapilární NDT zkouška 

SSR   Solid State Relay   Polovodičový spínací prvek

UT   Ultrasonic Testing   Ultrazvuková NDT zkouška 
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CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 Cílem bakalářské práce je analýza současného stavu v organizaci. Dalším cílem, je 

účelně navrhnout sestavení jednotlivých pracovišť na údrţbu podvozkových kol, co moţná 

nejekonomičtěji. Dŧleţité je také seznámení s problematikou údrţby kol, jeho trendy 

v dnešní době a porovnání s rŧznými systémy pracovišť pouţívanými v údrţbě kol, které 

byly uvedeny v textu v kap. 2. Nakonec je potřeba vypočítat přibliţnou návratnost investic 

a zhodnotit, zda se toto pracoviště vyplatí vybudovat. 
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ÚVOD 

 Kolo je jedním ze základních vynálezŧ v historii lidské civilizace. S postupem času 

se konstrukce kol vyvíjela do podoby, v jaké je známe dnes. Vyvíjely se především 

materiály, které rovněţ odpovídaly době. Kolo se pouţívá především pro snadnou 

manipulaci strojŧ a zařízení. Další vyuţití našla kola v automobilovém prŧmyslu a jinak 

tomu nebylo ani v leteckém prŧmyslu. Pouţití kola na letadle resp. na podvozcích letadel 

je dnes nutností, vyjma letadel s plováky, či lyţemi pro přistáni na vodě, nebo sněhu. 

Konstrukce a materiály kol zaznamenaly velký pokrok a rok od roku jsou stále kvalitnější, 

lehčí a spolehlivější. Předcházelo tomu ovšem mnoho let výzkumŧ a spolupráce světových 

odborníku na jejich zlepšení. V dnešní době se kola na letadla vyrábějí dle přísných nárokŧ 

a podle nejvyšších standardŧ kvality. Nedílnou součástí kaţdého letadlového celku je jeho 

údrţba. U podvozkových kol tomu není jinak. Kolo (disk a pneumatika) má omezenou 

ţivotnost a také u něj dochází k rŧzným druhŧm poškození. Pro údrţbu je potřeba mít 

odpovídající pracoviště, které je nutno navrhnout. Právě uspořádáním tohoto pracoviště se 

bude tato bakalářská práce zabývat. 

 Návrh pracoviště na údrţbu podvozkových kol bude prováděn pro údrţbu 

podvozkových kol letounu SAAB 340 a pro letouny Boeing 737 CL a NG a také pro 

Airbus 320. Kola těchto letounŧ mají podstatně větší nároky na údrţbu, a proto je třeba 

navrhnout odpovídající pracoviště. 

 První část této práce se zabývá analýzou dosavadního pracoviště pro údrţbu 

podvozkových kol, řešení prostorŧ a vybavení, kterým organizace disponuje. Druhá 

kapitola se zabývá současnými trendy v údrţbě podvozkových kol, zejména postupu při 

jeho údrţbě. Zároveň je popsáno letadlové podvozkové kolo s moţnostmi poškození. 

Současně jsou uvedena zařízení, která se pro tuto činnost dnes pouţívají a stručný popis 

NDT metod potřebné pro údrţbu. Následující kapitola se věnuje návrhu, rozdělení 

a vybavení pracoviště, kde by se údrţba měla provádět. Další část práce se zaměřuje na 

ekonomické zhodnocení celého návrhu. 
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1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU V ÚDRŢBOVÉ ORGANIZACI 

 V současné době se provádí pouze údrţba podvozkových kol pro letoun SAAB 

340, protoţe není prostorově a technicky náročná. Pro údrţbu jiných typŧ podvozkových 

kol nemá údrţbová organizace další vhodné prostory. 

1.1 Prostory 

 V současnosti je v organizaci vyčleněn jen malý prostor pro údrţbu, která 

se provádí pouze na podvozkových kolech letounu SAAB 340 a to z dŧvodu menší 

náročnosti údrţby. Pro údrţbu kol větších letounŧ B737 CL, NG a A320, které jsou 

plánované, není dostatečně prostorný a vybavený. 

1.2 Dosavadní vybavení pro údrţbu podvozkových kol 

 Údrţbová organizace má v současné době nakoupených několik zařízení pro údrţbu 

podvozkových kol, které se částečně vyuţívají na údrţbu kol pro letoun SAAB 340, nebo 

se prozatím nevyuţívají vŧbec, jelikoţ jsou určena pro náročnější údrţby kol např. kola 

Boeingu 737, či kola Airbusu 320.  

 Zařízení nacházející se v údrţbové organizaci jsou výhradně od německé firmy 

KUNZ, která se specializuje právě na zařízení pro údrţbu podvozkových kol. 

 Údrţbová organizace disponuje zařízeními, jako jsou UBB Universal BeadBreaker, 

coţ je zařízení pro demontáţ pneumatiky od disku kola. Další zařízení je TTS Tire Test 

System, který se skládá z testovací klece s automatizovaným nafukovacím zařízením pro 

test pneumatik po přípravě kola. Dalším zařízením je UAS (Universal 

Assembly / Disassembly Stand). Jedná se o elektro  hydraulický stroj k demontáţi disku 

kola. Tato zařízení jsou všechna od firmy KUNZ, která je výrobcem zařízení pro údrţbu 

podvozkových kol. Dále potom víceúčelové kalící pece PP 20/85 a PK 540/12 slouţící pro 

předehřev diskŧ kol od firmy LAC s.r.o. Dalším z vybavení údrţbové organizace je mycí 

stŧl od firmy Q.T.S.  nýty spol. s.r.o. Jedná se o ekologický mycí a odmašťovací stŧl, 

který slouţí k čištění součástek a rŧzných strojních dílŧ. Dále potom mycí linku 

Vapormaster 1315. Mezi další příslušenství patří odkládací regály, přepravní vozík pro 

čtyři kola a pracovní stoly. 
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2 NEJPOUŢÍVANĚJŠÍ METODY ÚDRŢBY KOL V SOUČASNÉ 

DOBĚ 

 Moderní podvozková letadlová kola patří mezi nejvíce namáhané části letadla. 

Vysoký tlak v pneumatikách, cyklické zatíţení, koroze a fyzické poškození nejčastěji 

přispívají k poruchám letadlových kol. Poškození kola mŧţe mít fatální následky a vést tak 

k letecké nehodě. Údrţba kol je podrobně popsána v AMM (Aircraft Maintenance 

Manual), podle kterého se celá jejich údrţba řídí, nebo je také popsána v manuálu výrobce. 

Je potřeba dodrţovat postup podle manuálu letadla či manuálu výrobce daného celku 

podvozkového kola. 

 Za nejpouţívanější metody v současné době se dá povaţovat údrţba s moderními 

zařízeními a údrţba dle manuálu pro údrţbu podvozkového kola, čímţ se myslí disk kola 

a pneumatika. Pneumatika má manuál od výrobce, který je také popsán v manuálu pro 

údrţbu letadel.  

 Většina údrţbových organizací provádějící údrţbu podvozkových kol pouţívá 

v současné době stejné metody údrţby. V první fázi se provádí tzv. hrubé mytí kola, coţ 

je odstranění hrubého nánosu nečistot, které se na kolo dostanou při běţném provozu. 

V druhé fází se provede vizuální kontrola zkušeným pracovníkem. Pokud bude kontrola 

vyhodnocena bez nálezu poškození na disku kola, nebo pneumatice, zŧstává podvozkové 

kolo jako celek pokračující na další fázi údrţby. Jeli pracovníkem vyhodnoceno 

poškození, které není v přípustných mezích, musí se pneumatika demontovat od disku 

kola. Toto platí také při nálezu jakkoli poškozeného, nebo dále nepouţitelného loţiska při 

vizuální kontrole. Z tohoto dŧvodu je třeba vyjmout loţisko speciálním stahovákem. 

K demontáţi pneumatiky od disku kola také dochází dle manuálu pro Boeing 737 CL i NG 

po čtyřech údrţbách, aniţ by bylo nalezeno poškození. Jedná se o prevenci pro bezpečnost 

provozu letadla. Po demontáţi pneumatiky z disku se v další fázi disk kola vloţí do mycí 

linky, kde dojde k dŧkladnému očištění a přípravě k dalšímu kroku údrţby. Jedná se tedy 

o tzv. čisté mytí. Pneumatika se opět dŧkladně zkontroluje zkušeným pracovníkem 

a vyhodnocuje se poškození, opotřebení, vrypy a jiné, které jsou popsány v kap. 2.1.3. Po 

vyjmutí disku si z mycí linky pracovník sám manuálně dočistí disk kola na mycím stole 

a připraví ho na další fázi. Dalším krokem je vloţení disku kola na zařízení zvané Wheel 

Scan, které provádí NDT kontrolu disku na jeho poškození. Pokud je test v pořádku 
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a kontrolovaný disk kola není poškozen, přistoupí se k další fázi. Vyhodnotíli test, ţe je 

disk poškozen, posílá se automaticky na generální opravu. Pokud došlo u vyhodnocování 

loţiska k rozhodnutí, aby bylo vyměněno, je potřeba vloţení disku do víceúčelové kalící 

pece kvŧli předehřevu disku pro montáţ nového loţiska. Další fázi je montáţ pneumatiky 

na disk kola. Poté se kolo vloţí do testovací klece, kde se nahustí dusíkem na poţadovaný 

tlak. Následujícím krokem je uloţení do příslušného regálu, kde musí kolo minimálně 

24 hodin stát, aby se zjistilo, zda je v pořádku a nedochází k poklesu tlaku v pneumatice. 

2.1 Letadlové podvozkové kolo 

 Letadlové podvozkové kolo se skládá ze dvou hlavních částí, kterými jsou disk 

a pneumatika, jenţ je na něm nasazena a tvoří tak rozebíratelný celek. Základní rozdělení 

podvozkových kol je podle jejich umístění na podvozcích letadla. Dělíme je na kola 

příďového podvozku a kola hlavního podvozku. Kola hlavního i příďového podvozku jsou 

bezdušová. Oba typy se vyznačují řadou odlišností, jejichţ základním rozdílem je velikost 

a odlišná konstrukce. Kola jsou navrţena tak, aby odolala vysoké zátěţi, atmosférickým 

podmínkám a musí být správně vyváţena, obdobně jako u automobilŧ. 

2.1.1 Disk kola 

 Disky podvozkových kol se vyrábí dle nejvyšších standardŧ kvality a musí splňovat 

rŧzná kritéria, jakými jsou dlouhá, spolehlivá ţivotnost, minimální hmotnost a jednoduchá 

údrţba. V souvislosti s jednoduchosti údrţby jsou také disky kol rozděleny na dvě části 

 vnitřní a vnější. Hlavním konstrukčním poţadavkem disku kola je udrţení pneumatiky 

tak, aby nedošlo k jejímu svlečení za všech provozních podmínek. 

 Disky podvozkových kol se dělí stejně jako podvozková kola a to na disk hlavního 

podvozkového kola a disk příďového podvozkového kola. Charakteristickým rysem 

u disku hlavního podvozkového kola jsou chladící otvory, které mají za úkol odvádět teplo 

vzniklé při brzdění. Disky příďového podvozkového kola jsou plné konstrukce, tedy bez 

chladících otvorŧ, coţ zamezuje vzniku mechanického poškození. Hlavním rozdílem 

v konstrukci obou diskŧ je umístění brzd na hlavním podvozku letadla a z tohoto dŧvodu 

je nutnost dalších pomocných součástí k dosaţení správné funkce disku. [5] 

 Na letounech Boeing 737 a Airbus 320 se disk kola hlavního podvozku skládá 

ze dvou konstrukčních částí, které se jako celku říká disková sestava. Konstrukční části se  
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dělí na primární a sekundární. Primární část diskové sestavy tvoří vnitřní disk, ke kterému 

je připevněn vnější disk za pomocí šroubŧ a matic. Sekundární část diskové sestavy 

 vnější disk zahrnuje všechny další komponenty nezbytné pro zabezpečení správné 

funkce podvozkového kola. K vnějšímu disku lze také přiřadit nezbytné komponenty jako 

jsou ventily, tepelné pojistky, tepelné štíty, loţiska a brzdové zámky. Na Obr. 2.1 je 

znázorněn řez disku kola, kde lze také vidět všechny konstrukční části diskové sestavy. [5] 

 

Obr. 2.1 Řez disku hlavního podvozkového kola [1] 

 Disk kola příďového podvozkového kola je konstrukčně podobný disku hlavního 

podvozkového kola. Konstrukční rozdíly mezi oběma druhy diskŧ jsou patrné na Obr. 2.1 

a Obr. 2.2. 
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Obr. 2.2 Řez disku příďového podvozku [1] 

Jak uţ bylo zmíněno, tak z konstrukčního hlediska tvoří disková sestava 

rozebíratelný celek, který je sloţen z vnitřního a vnějšího disku. Disky jsou spojeny 

pomocí šroubŧ a matic z vysokolegovaných ocelí. Vnější strany diskŧ mají po obvodu 

tzv. "fixační" olemování, které slouţí k upevnění pneumatiky na disk. Nejvíce namáhanou 

části disku je sedlo, tato část musí být také patřičně zesílena. Sedlo je místo styku 

pneumatiky s diskem. Střed disku je opatřen otvorem pro uloţení loţisek a jeho usazení na 

hřídel podvozkové nohy. Výrobním materiálem diskŧ kol jsou nejčastěji slitiny hliníku. 

Výhodou dělené konstrukce disku je snadná demontáţ pneumatiky. Další výhodou 

je zaměnitelnost disku, coţ znamená, ţe při mechanickém poškození jedné z části diskové 

sestavy ji lze nahradit jiným diskem, ovšem musí být pouţit stejný Part Number. Part 

Number slouţí k označení typu disku, který lze pouţít na daných typech letounŧ. 

 Vnější disk je opatřen plnícím a přetlakovým ventilem. Plnící ventil slouţí 

k nahuštění a vypouštění pneumatiky médiem. Médiem pouţívaným na huštění pneumatik 

je dusík. Přetlakový ventil slouţí k ochraně před příliš velkým natlakováním média. Jedná 

se o bezpečnostní prvek, který má za úkol v případě vysokého tlaku médium vypustit do 

atmosféry, aby nedošlo k roztrţení pneumatiky. Tlak v pneumatikách je dán výrobcem 

daných pneumatik. Správné tlaky udávané pro pneumatiky Boeing 737 jsou v Tab. 2.1. 

Přetlakový ventil na disku podvozkového kola a také jeho umístění lze vidět na Obr. 2.3. 
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Letoun Hlavní podvozkové kolo Příďové podvozkové kolo 

Boeing 737 CL 185  217 PSI 163  194 PSI 

Boeing 737 NG 117  205 PSI 123  208 PSI 

Tab. 2.1 Správné tlaky pro pneumatiky Boeing 737 [17] 

 

Obr. 2.3 Přetlakový ventil na letadlovém podvozkovém kole [17] 

Nezbytnou součástí vnitřního disku podvozkových kol jsou tepelné pojistky, které 

jsou umístěné po jeho obvodu. Stejně jako u přetlakového ventilu se u tepelných pojistek 

jedná o bezpečnostní prvek zabraňující poţáru, či explozi, při vysokém zahřátí disku, která 

by mohla vzniknout např. při brzdění. Disk je opatřen zpravidla čtyřmi tepelnými 

pojistkami, které se rozmisťují po obvodu v ose a jsou vzájemně posunuty o 90°. 

Nejsledovanějším parametrem je teplota tavení materiálu, ze kterého jsou pojistky 

vyrobeny. Tato teplota tavení se pohybuje okolo 175° C v závislosti na pouţitém 

materiálu. 

Při brzdění je celé kolo tepelně namáhané a dochází zde k rozpínání média 

v pneumatice, které mŧţe vést k jejímu roztrţení a tím i k moţnému poškození letounu. 

Pokud dojde k překročení pracovních teplot disku kola vlivem brzdění, nastane destrukce 

tepelných pojistek, coţ vyvolá jejich uvolnění z náboje disku a tím dojde k rovnoměrnému 

odvedení média do okolí. Zabrání se tak případné destrukci pneumatiky. 

Dalším bezpečnostním prvkem proti tepelnému namáhání jsou tepelné štíty, které 

jsou umístěny na vnitřním disku a slouţí k odvedení co největšího mnoţství tepla. Chrání 

také před mechanickými nečistotami, které jsou tvořeny třením brzd při brzdění. 

Konstrukčně jsou tepelné štíty v podstatě tenké nerezové destičky uchycené šrouby. 
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Tepelné štíty jsou tvořeny právě několika těmito destičkami (u Boeingu 737 je štít tvořen 

osmi destičkami). Výhodou takovéto konstrukce je snadná montáţ a demontáţ. 

Na vnitřním disku jsou nezbytnou součástí diskové sestavy také brzdové zámky, 

které slouţí k upevnění kotoučŧ brzd. Tyto zámky jsou umístěný po obvodu disku 

a nachází se mezi destičkami tepelného štítu. Počet zámkŧ se odvíjí od počtu destiček 

tepelného štítu. Zámky jsou nerozebíratelné konstrukce a jsou osazené pouzdrem z kalené 

oceli, která je demontovatelnou součástí brzdového zámku. Na Obr. 2.4 jsou znázorněny 

tepelné štíty společně s brzdovými zámky. 

 

Obr. 2.4 Tepelné štíty s brzdovými zámky [17] 

 Dŧleţitou a nezbytnou součástí disku podvozkového kola jsou loţiska. V dnešní 

době se pouţívají především jednořadá valivá loţiska kuţelíkového typu (Obr. 2.5). Tento 

typ je vhodný především kvŧli zachycení jak axiálních, tak i radiálních zatíţení. Loţiska 

jsou chráněna proti ztrátě maziva a vstupu nečistot do mazacího média. 

 

Obr. 2.5 Jednořadové kuželíkové ložisko[18] 
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2.1.2 Pneumatika kola 

 Pneumatiky letadel podstupují v provozu enormní zatíţení a jsou vystavovány vlivu 

vnějších faktorŧ, jako jsou kvalita povrchu dráhy, teplota, tlak a také poškození cizími 

předměty. Obrovská hmotnost letadla pŧsobící na kola v kombinaci s vysokou rychlosti při 

vzletu a přistání zpŧsobují, ţe se pneumatiky díky tření zahřívají a deformují. Kola 

hlavního podvozku letadel jsou pevně namontována a musí být schopna zvládnout jak 

axiální, tak radiální zatíţení, kdy letadlo zatáčí. Pneumatiky jsou během toho silně 

deformovány a výsledkem mŧţe být vznik trhlin na běhounu. 

 Konstrukce letecké diagonální pneumaticky v řezu (viz. Obr. 2.6) tvoří obal 

zkonstruovaný z alternativních vrstev gumy pokryté silnou vrstvou vláken, které jsou 

v protilehlých úhlech značně menších neţ 90° k střední ose běhounu. 

 

Obr. 2.6 Konstrukce letecké diagonální pneumatiky v řezu [20] 

 Konstrukce radiální letecké pneumatiky v řezu (viz. Obr. 2.7) tvoří flexibilní obal 

zkonstruovaný z vrstev gumy pokryté silnou vrstvou vláken, které jsou v úhlu 90° k střední 

ose běhounu. Obal je stabilizován v zásadě neroztaţitelným obvodovým pásem. 
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Obr. 2.7 Konstrukce radiální letecké pneumatiky v řezu [20] 

2.1.3 Poškození pneumatik a disků letadlových podvozkových kol 

Kontrola kol resp. diskŧ kol pro tyto druhy poškození: 

 koroze, 

 trhliny, 

 oprýskaná nebo zpuchřelá barva, 

 poškození tepelného štítu, 

 uvolněné, poškozené nebo chybějící šrouby a matice, které lze vidět, 

 poškození z nadměrného přehřátí, 

 škrábance podél okraje kola, které ukazují, ţe se kolo otáčelo bez pneumatiky. 

Kontrola pneumatik: 

 Kontrola pneumatik kvŧli úniku média, vzniku odřenin, neobvykle opotřebených 

ploch a zářezu v pneumatice. 
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 Kontrola pneumatik na přítomnost nečistot: 

 Pneumatiku je potřeba očistit od nečistot jako jsou oleje, paliva, hydraulické 

kapaliny, letecké čistidla a maziva. Pokud je nebezpečí opětovného 

znečištění, je potřeba pneumatiku zakrýt. 

 Pokud je pneumatika znečištěná, je potřeba ji omýt mýdlovým roztokem. 

 Pneumatika by měla být automaticky vyřazená z provozu, jakmile je guma 

zduřelá. 

 Odstranění pneumatik za těchto podmínek: 

 Pokud jsou na pneumatice řezy, praskliny, vrypy překračující limity, které 

jsou uvedeny na Obr. 2.12, 

 Pokud jsou na pneumatice puchýřky, boule, nebo jiné známky oddělení 

vrstev běhounu, 

 Pneumatiku s místem, kde lze vidět vyztuţenou ochrannou vrstvu. 

 Ostatní druhy poškození, které mohou zpŧsobit problémy s pneumatikami, kontrola 

opotřebených oblastí: 

 Měření hloubky dráţky běhounu ve třech bodech, které jsou od sebe stejně 

vzdáleny, 

 Jeli prŧměrná hloubka rýhy 1/32 palcŧ (0,79 mm), nebo hlubší, musí být 

pneumatika nahrazena, 

 Jeli vidět na nějakém místě pneumatiky, ţe není provozuschopná, musí být 

vyměněna, 

 Jeli běhoun opotřebený tak, ţe je jiţ poškozena ochrana pneumatiky, či její 

vyztuţené vrstvy, je potřeba pneumatiku vyměnit. 

Typické opotřebení pneumatik: 

 Na Obr. 2.8 lze vidět běţné opotřebení a také to, ţe byla pneumatika řádně 

udrţovaná a huštěná na správný tlak. 

 

Obr. 2.8 Klasické opotřebení [20] 
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 Na Obr. 2.9 lze vidět pneumatiku, u které se jedná o opotřebení zpŧsobené 

v dŧsledku nadměrného huštění. Takto opotřebená pneumatika by neměla být v provozu 

dále pouţívána. 

 

Obr. 2.9 Opotřebení způsobené nadměrným huštěním [20] 

 Na Obr. 2.10 lze vidět pneumatiku, u které se jedná o běţné opotřebení vzorku 

pneumatiky, zejména potom u H typu pneumatik. Toto opotřebení je zpravidla zpŧsobeno 

podhuštěním pneumatiky. 

 

Obr. 2.10 Opotřebení způsobené podhuštěním [20] 

 Některé letecké pneumatiky vykazují rychlejší opotřebení oproti jiným a to 

z dŧvodu, které nejsou zpŧsobeny vlastnostmi pneumatiky, ale ostatních vlivŧ, jako např. 

asymetrického opotřebení, viz. Obr. 2.11. U takto opotřebených pneumatik se dá ţivotnost 

prodlouţit demontáţí a obracením pneumatiky na kole, dokud nedojde k překročení meze 

opotřebení. 

 

Obr. 2.11 Asymetrické opotřebení [20] 
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Další druhy opotřebení pneumatik  Vrypy, řezy atd.: 

 Jedná se o obvodové vrypy (řezy), které pronikají do zesílené části ochranné vrstvy 

běhounu. Pneumatiky s těmito vadami lze vidět na Obr. 2.12 jsou nepouţitelné jestliţe: 

 vryp (řez) překročí dané limity, 

 vryp (řez) pronikne do ochranných vrstev, 

 vryp (řez) je více jak v jednom ţebru běhounu. 

 

Obr. 2.12 Obvodové vrypy (řezy) [1] 

 Poškození běhounu, kdy dojde k zjištění, ţe se jedná o vrypy (řezy) příčné, které 

jsou v ţebrech běhounu (Obr. 2.13), se stává pneumatika nepouţitelná, kdyţ tyto vrypy 

(řezy) proniknou do ochranných vrstev a jsou větší neţ 3/8 palce (9,53 mm). 

 

Obr. 2.13 Vryp (řez) v ochranné vrstvě běhounu [1] 

 Další podstatná poškození vyskytující se na pneumatikách letadlových kol jsou 

popsána v příloze I. 

 Při sjetí pneumatiky, resp. běhounu se pneumatika posílá na protektorování. To 

provádí firma, která pneumatiky dodává, nebo se tímto zabývá. Je potom na údrţbové 
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organizaci, či provozovateli letadla, zda se mu z ekonomického hlediska tento krok vyplatí, 

či nikoliv. 

2.2 Zařízení pouţívaná pro údrţbu podvozkových kol 

 Zařízení pouţívaná pro údrţbu podvozkových kol, jsou pro údrţbové organizace 

velice dŧleţitým faktorem. Zlepšují kvalitu, rychlost práce a jsou nedílnou součástí 

organizace, která se údrţbou podvozkových kol zabývá. 

2.2.1 Zařízení pro ruční a automatické čištění podvozkových kol 

 Prvním krokem v údrţbě podvozkových kol je jeho umytí. Kolo resp. disk kola je 

vystavován venkovním podmínkám, jako jsou usazeniny prachu, mastnoty, mající vliv na 

vznik koroze. Nároky na dostatečné vyčištění jsou v dnešní době velké a to z hlediska 

sloţitosti, produktivity, účinností, antikorozních vlastností a v neposlední řadě také dnes 

velice sledovaný vliv ţivotního prostředí. Zapomenout se nesmí na pouţití chemických 

prostředkŧ, u kterých je potřeba dodrţovat podmínky stanovené výrobcem. 

Čištění kola je moţno rozdělit na: 

a) Manuální čištění 

 Manuální nebo  li ruční mytí se mŧţe provádět i bez nutnosti demontování kola 

a to v případě prohlídky typu A  Check. 

 U ručního mytí je zapotřebí personál, který je seznámen a proškolen s daným typem 

zařízení. Ruční mytí se pouţívá zpravidla v první a poslední fázi odstraňování nečistot. 

V první fázi mytí se jedná o tzv. hrubé mytí, jehoţ úkolem je odstranění hrubého nánosu 

a nečistot za pomocí vysokotlakého čistícího přístroje. 

 Vysokotlakých čistících přístrojŧ dnes nabízí mnoho firem, např. Stihl, Bosch, 

Kärcher, Black & Decker atd. 

 Přístroj Kärcher HDS 9/18  4 M (Obr. 2.14) od firmy KÄRCHER D & V servis, 

s.r.o. je ideálním řešením. Jedná se o vysokotlaký čistič horkovodní třídy profi. Hlavními 

znaky tohoto přístroje je ekologie, efektivita provozu, jednoduchost obsluhy, nízká 

poruchovost a optimalizace poměru mezi uţitnou hodnotou, výkonem a cenou. Nevýhodou 

tohoto přístroje je, ţe pracuje na palivo, coţ mírně zvyšuje provozní náklady. Stroje nové 
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generace disponují řadou technických vylepšení, které z nich dělají naprostou špičku v této 

kategorii a zcela je odlišují od běţně dodávaných vysokotlakých strojŧ s ohřevem vody. 

 Centrální přístrojová deska pro intuitivní ovládání zajišťuje komfort a jednoduchost 

obsluhy stroje. Vše je přehledně a jednoduše umístěno v zorném poli obsluhy, mezi 

transportními madly stroje, navíc doplněno LED kontrolkami chodu. 

 Snadnou manipulaci zajišťují dvě vodící a dvě velká pogumovaná kola, umístěná 

na robustním podvozku s ochranným rámem. Ergonomická madla jsou uzpŧsobena jak pro 

tlačení stroje, tak pro jeho táhnutí (Obr. 2.14). 

 Bezpečnost provozu je u tohoto nové stroje zajištěna hned několika zpŧsoby. Čidlo 

spalin – integrované čidlo v komínku stroje, které při překročení teploty nad 300°C stroj 

odpojí z provozu. Přesné dávkování čistících prostředkŧ se systémem výplachu čistou 

vodou. Integrovaný vodní filtr ve stroji. SDS Soft systém – kompenzující oscilaci ve 

vysokotlakém systému a zvyšující ţivotnost všech systémŧ vedoucích vysoký tlak. 

Pojistka proti nedostatku paliva – automatické vypnutí stroje při jeho nedostatku. 

Parametry: 

 Pracovní tlak 30  180 barŧ, 

 Prŧtok 450  900 l/hod, 

 Maximální teplota vody 155/80° C, 

 Příkon 6,4 kW, 

 Nádrţ na čistící prostředky 20 l, 

 Palivová nádrţ 25 l, 

 Spotřeba paliva 4,3 kg/h, 

 Hmotnost 156 kg. 

 

Obr. 2.14 Vysokotlaké čistící zařízení Kärcher HDS 9/18 - 4 M [13] 
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 Z obrovské nabídky vysokotlakých čističŧ byl ke srovnání vybrán vysokotlaký 

čistič bez ohřevu vody Aquatak 160 X od firmy BOSCH (Obr. 2.15). Je to čistič vhodný 

pro nejnáročnější pouţití vyznačující se dlouhou ţivotností díky pouţití špičkového 

čerpadla vyrobeného z lehkých slitin. Výborný ergonomický tvar přispívá k snadné 

ovladatelnosti. 

Parametry: 

 Pracovní tlak max. 160 barŧ, 

 Prŧtok 600 l/hod, 

 Maximální teplota vody 60° C, 

 Příkon 3 kW, 

 Nádrţ na čistící prostředky 3 l, 

 Hmotnost 26,6 kg. 

 

Obr. 2.15 Vysokotlaké čistící zařízení BOSCH Aquatak 160 X [14] 

b) Poloautomatické čištění 

 Poloautomatické mytí je další z mycích metod. Vyznačuje se pouţitím mycí linky 

s moţností dočištění diskŧ kola manuálně personálem. Personál má k dispozici mnoho 

doplňujících náčiní právě na dočištění. Popis špičkové poloautomatické mycí linky je 

popsán v příloze II.  

c) Automatické čištění 

 U automatického mytí se zpravidla jedná o zařízení zvané mycí linka, jako tomu je 

i u poloautomatických mycích linek. Automatické mytí se vyznačuje tím, ţe jiţ 

nepotřebuje manuální práci personálu (je však potřeba disk kola do mycího boxu vloţit 

a dále je potřeba zařízení ovládat). Tyto linky jsou nákladné v porovnání s přístroji na 

manuální čištění a nejsou tak mobilní. Obrovskou výhodou je však dokonalost vyčištění, 
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které by při manuálním čištění nedosáhlo takové kvality. Další výhodou a zároveň 

rozdílem je, ţe se obsluha zařízení nedostane k přímému styku s chemikálií. Výhoda je, ţe 

mycí linky pracují s mnohem větším výstupním tlakem a ve flexibilitě kombinací 

chemických přísad. Jako mycí médium je zde pouţita směs vody a chemická příměs 

zpravidla určena výrobcem přístroje, nebo diskŧ kol. 

 Jedna z moderních mycích linek je Typhoon®AWW (Obr. 2.16) od firmy Proceco. 

Toto zařízení je navrţeno tak, aby vyčistilo 30 diskŧ kol libovolných velikostí 

v 8hodinovém intervalu (coţ znamená jeden disk kaţdých 16 minut). Tato unikátní mycí 

linka vyuţívá nejnovější technologie čištění vodou v souladu s předpisy o ţivotním 

prostředí, na coţ je v dnešní době kladen velký dŧraz. Odstraňuje maz, zbytky gumy, špínu 

a brzdný prach z nábojŧ diskŧ kol před kontrolou, nebo generální opravou. 

 Základní model vyuţívá recirkulační oběh kapaliny, bez rozpouštědla a horký 

zásaditý vodní roztok rozprášený na kolo pod vysokým tlakem k odstranění nečistot. 

Zároveň drhne rotační kartáč vnější povrch disku pro to, aby odstranil nahromaděnou 

gumu na dosedací plochy disku. Disk je poté opláchnut vodou a profouknut k vysušení. Na 

základě zkušeností firmy Proceco, je mechanické čištění nejúčinnější zpŧsob odstranění 

usazených zbytkŧ gumy bez pouţití rozpouštědel. Pro dosaţení stejných výsledkŧ pouze 

s vodním tlakem by vyţadovalo pouţití rozsáhlého tlaku nad 300 PSI. To má za následek 

více údrţby systému a kratší ţivotnost pro prvky soustavy. Proceco AWW je cenově 

výhodné řešení poskytující automatizované a efektivní čištění. Části mycí linky jsou 

volitelně vybaveny automatickým naloţením a vyloţením systémem k tomu, aby 

redukoval manipulaci a riziko poranění. 

 

Obr. 2.16 Mycí linka Typhoon®AWW [11] 
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Velice kvalitní a moderní mycí linka je také Vapormaster 1315 (Obr. 2.17) od 

firmy SYNTECH. SYNTECH patří mezi dlouhodobě světově uznávané výrobce těchto 

zařízení a příslušenství zaměřující se především na letecký prŧmysl. Mycí linka svými 

vlastnostmi simuluje ruční mytí diskŧ kol a vyuţívá nejnovější technologie čištění 

v souladu s předpisy o ţivotním prostředí. Dokonalé čištění diskŧ kol se děje za pomocí 

stavitelných trysek, díky kterým lze vyčistit podvozkové disky aţ do prŧměru 685 mm. 

Také je moţné za pomocí vysokotlakých trysek odstranění ochranného nátěru z povrchu 

disku. Automatický systém mycí linky obstará sledování čistícího procesu, který musí být 

nastaven na ovládacím panelu obsluhujícím personálem. Tento systém tak nabízí časové 

odlehčení obsluze. Mycí linka obsahuje několikanásobný filtrační systém, který odděluje 

pevné části z odpadních vod. Díky tomu, ţe Vapormaster 1315 pouţívá pracovní médium 

bez rozpouštědel a jiných nebezpečných chemických látek, nepodléhá tak přísným 

emisním předpisŧm EU. To také umoţňuje snadnou recyklaci pouţitého média.  

 

Obr. 2.17 Vapormaster 1315 [19] 

Na obrázku 2.18 lze vidět rozdíl v čistotě diskŧ kol před vloţením do mycí linky a po jejím 

umytí a vyjmutí z mycí linky. 
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Obr. 2.18 Disky kol před a po umytí mycí linkou [11] 

2.2.2 Speciální zařízení pro údrţbu podvozkových kol 

 Zařízení na demontáţ pneumatiky z disku kola. Při údrţbě podvozkových kol je 

nezbytnou součástí demontáţ celého kola na diskovou sestavu a samotnou pneumatiku. Je 

potřeba demontovat pneumatiku z diskŧ kola, a to se provádí pomocí speciálního zařízení, 

které se nazývá UBB Universal BeadBreaker. Jedná se o elektrohydraulický stroj 

k demontáţí pneumatiky z disku kola uvedený na Obr. 2.19. Toto zařízení nevyţaduje 

ţádné úpravy vzhledem k rŧzným velikostem pneumatik, vyhovuje tedy všem velikostem 

kol. 

 

Obr. 2.19 UBB Universal BeadBreaker [6] 

 Dalším vhodným zařízením na údrţbu kol je UAS (Universal 

Assembly/Disassembly Stand). Je to univerzální montáţní/demontáţní stojan slouţící 

k montáţí a demontáţí podvozkových diskŧ kol, který lze vidět na Obr. 2.20. Je vybaven 

elektrohydraulickým zařízením tzv. kladkostrojem, který ulehčuje veškerou práci na 

zařízení s lehkou ovladatelností pro personál. K tomu se váţe výhoda zařízení, ţe je zde 

nenáročnost na počet obsluhujícího personálu, kde na veškerou práci s tímto zařízením 

stačí jeden pracovník. Kaţdý pracovník si mŧţe přizpŧsobit pro pohodlí při práci výšku 
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podle sebe. Unikátní vlastnosti u tohoto typu zařízení je vysoce přesný adaptér stojanu, 

který umoţňuje vyuţití stroje pro disky všech komerčních letounŧ o prŧměru od 15" do 

60". Otočný jeřáb, kterým je pracoviště vybaveno, usnadňuje manipulaci s koly o velké 

hmotnosti. 

 

obr. 2.20 UAS (Universal Assembly / Disassembly Stand) [6] 

 Nedílnou součástí kaţdé organizace, která provozuje údrţbu kol by mělo být 

jednoduché zařízení RimPull (Obr. 2.21). Je to ruční stahovací nástroj určený ke 

kompletaci obou části diskŧ a pneumatiky kol. Toto zařízení je vybaveno hydraulickým 

válcem s noţní pumpou a stahovacími ploškami, které stahují obě části disku směrem 

k sobě a tím ulehčují montáţ šroubŧ a matic. Výhodu tohoto zařízeni jsou jeho malé 

rozměry a nízká hmotnost. 

 

Obr. 2.21 RimPull [6] 
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 Zařízení WheelLift (Obr. 2.22) slouţí k zvednutí podvozkového kola do pohodlné 

pracovní výšky pracovníka pro montáţní a demontáţní práce na kole. Jako příslušenství 

k tomuto zařízení je horní otočné osvětlení, elektricky řízený kladkostroj s hákem, 

pneumatický rázový utahovák a RimPull. 

 

Obr. 2.22 WheelLift [6] 

 UTG Universal TireGrip (Obr. 2.23) je upínací zařízení určené k manipulaci kola 

a pneumatiky. Mŧţe pracovat s koly/pneumatikami o velikosti vnějšího prŧměru 24" aţ 

59" a o maximální hmotnosti 250 kg (550 lbs). Menší zařízení stejného principu je UTR 

Universal RimGrip (Obr. 2.23), ale slouţí pouze k manipulaci s disky kol, je pro vnější 

prŧměr 10" aţ 26". Zařízení umoţňuje po uchycení disku otáčení o 90° aţ 180°. 

 

Obr. 2.23 UTG Universal TireGrip a UTR Universal RimGrip [6] 
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 Mezi tyto zařízení je potřeba zařadit také Wheel Dolly (Obr. 2.24). Jedná se 

o přepravní vozík usnadňující manipulaci při přepravě kol. S pomocnou funkcí sníţení 

a otáčení rampy, je naloţení a vyloţení kola velmi jednoduché. Nastavitelné plošky brání 

otáčení přepravovaného kola, bez ohledu na jeho velikost. 

 

Obr. 2.24 Wheel Dolly [6] 

 UTS Universal Torquing Systems (Obr. 2.25) je zařízení na správné a bezpečné 

utahování šroubŧ na discích kol se správným utahovacím momentem. Dvojitá šroubová 

matice podélníku/seřizovače systému poskytuje počítačovou kontrolu utahovacího 

momentu pro všechna letadlová kola. Software pro UTS je speciálně vytvořený pro 

utahovací moment šroubŧ disku letadlového kola. Dvě elektricky poháněná vřetena jsou 

namontována do horního otočného ramena Universal Assembly/Disassembly Stand 

(universálního montáţního/demontáţního zařízení), nebo k horní liště. Vřetena se nastavují 

na poţadovanou vzdálenost pomocí elektromotoru, který je ovládán stisknutím tlačítka 

k pokrytí všech prŧměrŧ šroubŧ pouţívaných na podvozkových kolech. 

 

Obr. 2.25 UTS Universal Torquing Systems [6] 
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 Posledním uţitečným zařízením v moderní údrţbě letadlových podvozkových kol 

je TTS Tire Test System (Obr. 2. 26). Uvedené zařízení zahrnuje zkušební klec 

s počítačem řízeným nafukovacím zařízením pro zkoušku pneumatiky po údrţbě kola. Tato 

klec je k dispozici ve dvou rŧzných velikostech spojených do jednoho zařízení. 

 

Obr. 2.26 TTS Tire Test System [6] 

Všechna tato speciální zařízení určená k údrţbě podvozkových kol jsou od firmy KUNZ. 

2.3 NDT 

 Nedestruktivní defektoskopie je diagnostická metoda, která tvoří nedílnou část 

kontroly jakosti výrobku jak v předvýrobní a výrobní etapě, tak v provozu. Bez 

defektoskopie by nebyla zajištěna bezporuchovost, spolehlivost a bezpečnost v letectví, 

v jaderné energetice, v chemickém prŧmyslu, ale i např. při stavbách mostŧ, přehrad nebo 

lyţařských lanovek apod. Obecně se nedestruktivní defektoskopie zabývá testováním 

struktury kovových i nekovových materiálŧ a vnitřních nebo povrchových vad objektŧ bez 

zásahŧ do jejich celistvosti. 

 Za vadu materiálu nebo výrobku povaţujeme nesprávné chemické sloţení, vady 

struktury, odchylky od poţadovaných mechanických a fyzikálních vlastností, necelistvosti 

(trhliny, praskliny), dutiny (bubliny, póry, staţeniny, řediny), vměstky (struskovitost, 

nekovové a kovové vměstky), tvarové vady, koroze, opotřebení aj. 

 Nedestruktivní kontrola mŧţe být prováděna jak ručně (nutná zručnost a teoretická 

znalost), tak zcela automatizovaně. Tyto defektoskopické systémy umoţňují testovat 
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vybrané výrobní vzorky a provádět 100 % výrobní kontrolu. Manuální testování ale nelze 

nahradit, např. při revizi v leteckém prŧmyslu, nebo při revizi dopravních prostředkŧ. 

 Existuje řada defektoskopických metod, ale pro pouţití na letadlových 

podvozkových kolech resp. discích, šroubech se pouţívá zařízení pracující na bázi vířivých 

proudŧ. Jedná se o tzv. Wheel Scan, který pracuje na tomto principu. 

2.3.1 ET defektoskopie  vířivé proudy 

 NDT metoda vířivých proudŧ se řadí mezi tzv. povrchové metody. Metoda 

elektromagnetického zkoušení elektricky vodivých materiálu patří mezi nejpouţívanější. 

Metoda vířivých proudŧ slouţí pro nalezení velmi jemných povrchových trhlin, rŧzných 

korozních napadení, mechanických deformací, záměny materiálu a těsných 

podpovrchových vad. Je zaloţena na principu vzniku vířivých proudŧ na povrchu vodivého 

materiálu, který je skrze sondu schopen detekovat vadu na povrchu zkoušeného materiálu 

 Principiálně se jedná o snímač, který je obvykle sloţen ze dvou cívkových systémŧ 

 budícího a snímacího. Budící (primární) cívkou prochází proud o vysoké frekvenci 

(pouţívané frekvence se pohybují v řádech kHz aţ MHz). V okolí budící cívky vzniká 

střídavé magnetické pole (primární), které vyvolá ve zkoušeném materiálu tok 

tzv. vířivých proudŧ. Vířivé proudy zpŧsobí vznik tzv. sekundárního magnetického pole, 

které pŧsobí proti poli primárnímu. Magnetické pole zpŧsobené střídavým proudem 

v budící cívce i magnetické pole zpŧsobené vířivými proudy pŧsobí na měřící cívkový 

systém a v měřícím cívkovém systému se indukuje napětí. Pokud se změní vlastnosti 

zkoušeného předmětu (změna materiálu, výskyt vady atd.) nebo vzdálenost snímače od 

zkoušeného povrchu, mění se i napětí v měřícím cívkovém systému (změna impedance 

cívky). Uvedená změna představuje indikaci, která je dále zpracovávána a vyhodnocována. 

Popsanou metodu lze vidět na Obr. 2.27. 
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Obr. 2.27 Metoda vířivých proudů [7] 

 V případě, ţe dojde ke zjištění vady pomocí této metody, přistupuje se ke generální 

opravě disku kola, na který je přesný postup uvedený v manuálu. Tím se pracovníci údrţby 

musí řídit. V manuálu jsou veškeré postupy a metody popsány do detailu. 

Při generální opravě se pouţívají další dvě metody: 

 UT Ultrazvuková defektoskopie, 

 PT kapilární defektoskopie. 

2.3.2 UT Ultrazvuková defektoskopie 

 Ultrazvuk je jednou ze základních metod nedestruktivního zkoušení. Ultrazvuková 

metoda umoţňuje zjistit přítomnost vnitřních vad materiálu, a to i ve velké hloubce pod 

povrchem. UT metoda má největší dosah ze všech NDT metod. Tato metoda je zaloţená na 

změnách propustnosti a odrazivosti ultrazvukové vlny vlivem necelistvosti materiálu. 

Ultrazvuk, stejně jako zvuk a hluk, je mechanické kmitání částic kolem rovnováţné polohy 

šířící se v pruţném prostředí. Frekvenční rozsah u ultrazvukových kmitŧ je mimo 

slyšitelné spektrum, tzn. více neţ 20 kHz. Pro defektoskopické účely se běţně pouţívají 

rozsahy 100 kHz aţ 50 MHz, výjimečně aţ do 200 MHz. 

 Ultrazvuková defektoskopie se řadí mezi objemové metody, coţ znamená 

vyhledávání vnitřních vad kovových a umělohmotných materiálech. Ultrazvukové vlny 

jsou do materiálu dopraveny přes ultrazvukovou sondu, kterých je celá řada. Liší se hlavně 

úhlem, pod kterým vnikají ultrazvukové vlny do materiálu. Jeli ve zkoušeném materiálu 
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nějaká necelistvost, dojde ke zpětnému odrazu ultrazvukových vln do sondy. Na obrazovce 

přístroje se pak tento odraz vyhodnocuje. Tento princip lze vidět na Obr. 2.28. Zkoušení 

ultrazvukem je zaměřeno především na zjišťování objemových vnitřních vad materiálu, 

plošných vad typu trhlin a zdvojenin, zjišťování tloušťky stěn. Velmi rozšířenou aplikací je 

zjišťování a hodnocení vad svarových spojŧ. 

 Nejnovější metoda ultrazvukové defektoskopie se nazývá PHASED ARRAY. Tato 

metoda je zaloţena na pouţití sady měničŧ a elektronice, která "tvaruje" svazek. Sonda 

PHASED ARRAY je sloţena ze soustavy miniaturních piezoelektrických měničŧ, 

přičemţ řídicí elektronikou je ovládán kaţdý měnič zvlášť, takţe je moţno formovat tvar 

svazku. Výstupem z řídící elektroniky je standardní signál ekvivalentní ke klasickému 

zobrazení. 

 Výhodou této metody je moţnost provádět kontrolu všemi směry, coţ je zpŧsobeno 

vygenerováním měnitelného svazku pouze jednou sondou a tím dochází k pokrytí větší 

oblasti zkoušeného materiálu bez posuvu sondy. Díky elektronickému naklánění měničŧ je 

moţnost kontroly ze špatně přístupných míst. Tím se zlepšuje prostorové rozlišení 

a hodnocení vad je přesnější. 

 

Obr. 2.28 Ultrazvuková metoda NDT [21] 

2.3.3 PT Kapilární defektoskopie 

 Kapilární defektoskopie je jednou z nejrozšířenějších nedestruktivních metod pro 

detekci povrchových vad jako jsou otevřené trhliny, necelistvosti, praskliny atd. Výhodou 

této metody je pouţití na všech materiálech magnetických, nemagnetických, kovových 

i nekovových (měď, hliník, keramika, sklo, guma, plasty aj.). Pro zkoušení povrchových 
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vad neferomagnetických materiálŧ, kde nelze vyuţít MT, je téměř nenahraditelná. Metoda 

se pouţívá pro zkoušky polotovarŧ, při výrobě i inspekci provozovaných součástí. 

 Fyzikální princip metody je zaloţen na kapilární elevaci, coţ je v podstatě nanášení 

detekčního prostředku (kapaliny) na zkoumaný povrch. Na připravený (očištěný, 

odmaštěný a vysušený) zkoumaný povrch součásti se nanese kapalina vhodných vlastností, 

kterou nazýváme penetrant. Penetrant musí splňovat určité vlastnosti, jako jsou dobrá 

smáčivost s nízkým povrchovým napětím, aby mohl proniknout po nanesení na povrch do 

trhliny. Nechá se určitou dobu pŧsobit a poté se z povrchu odstraní přebytečný penetrant. 

 Dalším krokem je nanesení vývojky. Vývojka je bílá práškovitá hmota (oxid 

zinečnatý, horečnatý, uhličitan horečnatý a řada dalších látek) rozpuštěná v těkavém 

rozpouštědle. Vývojka se v podstatě chová jako absorbent ("piják"). Nasává penetrant, 

který vnikl do necelistvostí a zároveň vytváří kontrastní pozadí. Při následné inspekci jsou 

posuzovány dvojrozměrné indikace zjištěných necelistvostí. Uvedená metoda umoţňuje 

zjistit povrchové vady, které jsou pouhým zrakem neviditelné. Indikace se hodnotí na 

základě vizuálního vjemu barevného nebo jasového kontrastu. Detekční schopnost metody 

začíná při šířce vady jednotek tisícin milimetru (v závislosti na drsnosti povrchu, druhu 

přítomných vad, pouţité citlivosti zkušebního procesu apod.). Celý postup je znázorněn na 

Obr. 2.29. 

Rozdělení kapilárních metod dle penetrantŧ: 

 metodu s barevnou indikací (červený nebo modrý penetrant, viz Obr. 2.30), 

 metodu fluorescenční (Obr. 2.31). 

 Rozpoznání trhliny je nejčastěji vizuální, tj. lidským okem, ale při fluorescenční 

metodě lze pouţít CCD kameru. CCD je elektronická součástka pouţívaná pro snímání 

obrazové informace. CCD je velice citlivým detektorem světla a vyuţívá podobně jako 

všechny ostatní světlocitlivé součástky fyzikálního jevu známého jako fotoefekt. 

Rozpoznávací schopnost lidského oka je ze vzdálenosti 30 cm přibliţně 0,09 mm.  

 Výhodou kapilární defektoskopie je citlivost na velmi malé trhliny, moţnost 

testování těles se sloţitou geometrií (např. ozubená kola), aplikovatelnost přímo ve 

výrobním procesu (kapilární linky pro hromadnou kontrolu zkoušených dílŧ), přenositelné 

technické vybavení a jednoduchá obsluha. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sou%C4%8D%C3%A1stka
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 Na letadlových podvozkových discích se podle manuálu pouţívá pouze metoda 

fluorescenční. 

Postup kapilární defektoskopické zkoušky: 

1. Příprava povrchu 

2. Penetrace 

3. Odstranění přebytku penetrantu a sušení 

4. Aplikace vývojky 

5. Vyhodnocení zkoušky 

 

Obr. 2.29 Kapilární metoda NDT [7] 

 Příprava testovaného povrchu spočívá v pečlivém očištění od rzi, okují, barvy, 

organických nečistot. 

 V prŧběhu vyhodnocení kapilární zkoušky se kontrola vad provádí dvakrát, a to 

nejprve ihned po nanesení vývojky, kdy se indikují větší a hlubší vady a pro detekci 

drobnějších vad znova po 10  30 minutách. Při pouţití barevného penetrantu a bílé 

vývojky obarví vzlínající penetrant bílý povlak a vykreslí na povrchu viditelné červené 

(modré) obrysy trhlin na bílém pozadí (Obr. 2.30).  

 

Obr. 2.30 Vyhodnocení kapilární zkoušky [8] 
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 U fluorescenčního penetrantu se po ozáření objektu monochromatickým 

ultrafialovým UV-A (v rozsahu vlnových délek 315 aţ 400 nm) zářením vizuálně detekují 

ţlutozelené (popřípadě ţlutočervené) indikace. 

 

Obr. 2.31 Povrchová vada odhalena fluorescenční metodou [22] 
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3 NÁVRH PRACOVIŠTĚ PRO ÚDRŢBU KOL V ÚDRŢBOVÉ 

ORGANIZACI 

 Při návrhu pracoviště je potřeba mít dostatečné prostory pro uskladnění kol, také 

pro nezbytná zařízení k této údrţbě a samozřejmě pro pohodlí pracovníkŧ, kteří údrţbu 

provádějí. Dalším faktorem je umístění tohoto pracoviště na velmi dobrém strategickém 

místě v areálu údrţbové organizace, hlavně pro snadný dojezd přepravních vozíkŧ s koly, 

nebo nákladních aut od ostatních zákazníku. Nezbytné je pouţití veškerých potřebných 

zařízení pro tuto údrţbu. Velmi dŧleţité jsou finanční náklady spojené s vybudováním 

tohoto pracoviště. Z tohoto dŧvodu budou porovnávány ceny společně s účelem, kvalitou 

vybavení a následně bude vybrána nejlepší varianta. Ekonomické zhodnocení je popsáno 

v kap. 4. 

3.1 Prostory 

 K prostoru se přistupuje jako ke kompletnímu a plnohodnotnému celku, kde se 

provádí údrţba podvozkových kol. Prostory k údrţbě podvozkových kol musí být 

dostačující vzhledem k rozměrŧm zařízení, která se na pracovišti budou nacházet. Dŧleţitá 

je také manévrovatelnost s přepravním zařízením, na kterém se budou kola přemísťovat. 

Neméně dŧleţité je zvolit vhodné uspořádání veškerých komponentŧ a zařízení, které jsou 

k údrţbě kol nezbytné. Prostory musí být dobře osvětleny a odvětrány. Nesmí chybět 

topení, které je nejvhodnější podlahové a také sociální zařízení v podobě WC a umyvárny. 

 Prostory budou rozděleny do třech pracovišť, které jsou popsány v kap. 3.2. Krom 

těchto pracovišť bude vstupní hala, která bude obsahovat dostatečně velká vrata z dŧvodu 

dopravy například nákladních vozŧ od externích zákazníkŧ, či vysokozdviţných vozíkŧ 

pro přepravu atd. Celkové rozměry prostoru budou přibliţně 25 m x 25 m. Je to z dŧvodu 

určité rezervy, která mŧţe být vhodná po několika letech při modernizaci pracoviště apod. 

Jak jiţ bylo zmíněno, tak nejvhodnější by bylo topení v podlaze. Podlaha by měla být 

dobře stíratelná od nečistot a vhodně naimpregnována. Neměly by v ní chybět odpadní 

kanály. V celém objektu musí být vybudováno připojení na elektrickou síť, která je nutná 

v kaţdém z oddělných pracovišť, a to s rozvodem síťového napětí 230 V / 50 Hz 

a 3 x 400 V. Síť bude slouţit pro osvětlení a zařízení pracující na elektrickou energii. 

Nesmí chybět pneumatická síť slouţící pro pohon nářadí a zařízení (vrtačky, brusky, 
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testovací klec apod.). Je dŧleţité neopomenout rozvod vody, který je potřeba hlavně pro 

mycí, sociální zařízení a výkonný ventilační systém pro zajištění cirkulace vzduchu. 

3.2 Rozdělení jednotlivých pracovišť 

 Pracoviště bude rozděleno do tří oddělených prostorŧ. Je to z dŧvodu lepší 

přehlednosti na pracovišti a také je lepší oddělit skladování kol, které jsou na údrţbu od 

pracoviště, kde se údrţba provádí. Je nutné oddělit tzv. "čistou" a "špinavou" část provozu. 

Všechna pracoviště budou volně prŧchozí s dostatečně velkými prŧchody pro přepravní 

vozík s koly a volně procházející pracovníky. 

3.2.1 První část pracoviště 

 V první části prostoru (1) nelze jednoznačně určit jeho rozměry, protoţe nelze blíţe 

specifikovat mnoţství kol, která budou uskladněna a čekat na údrţbu. Organizace prozatím 

nemŧţe poskytnout ani hrubý nástin počtu těchto kol. Počet kol se tedy bude odvíjet od 

nasmlouvaných zakázek. 

 Jedná se o tzv. "špinavou část pracoviště". Zde se budou uskladňovat kola, která se 

po demontáţi z podvozku převezou právě do těchto prostorŧ. Kola se umístí do regálŧ, 

uzpŧsobených jejich velikostem (Tab. 3.1). Zároveň bude v tomto prostoru umístěn mycí 

kout pro hrubé mytí, které se bude provádět manuálně pomocí vysokotlakého čistícího 

zařízení a také mycí linka pro dokonalejší umytí diskŧ kol. V podlaze je tedy nutno v této 

části zřídit odpadní kanál. Podlaha musí být vhodně impregnovaná proti vodě a vlhkosti. 

Tato část bude bez oken vzhledem k pneumatikám, které musí být ve stinném prostředí, ale 

s dostatečným osvětlením pro práci. Mycí kout by měl být oddělen závěsem, tak aby 

nedocházelo k úniku vody při čištění na uskladněná kola. Podlaha v těchto částech bude 

uzpŧsobená, aby voda stékala do kanálu. V této části musí také být přímé připojení 

k rozvodu vody, pneumatické a elektrické sítě pro zapojení mycí linky a vysokotlakého 

čisticího zařízení. Je potřeba mít odpadní vývod kvŧli mycí linky, která jej vyţaduje. 

V prostoru na mytí je potřeba počítat při návrhu s rezervou pro pohyb personálu. 

3.2.2 Druhá část pracoviště 

 Druhá část prostoru (2) bude slouţit jako pracoviště pro údrţbu kol, kde se budou 

nacházet veškerá zařízení, nezbytná pro údrţbu podvozkových kol. Jedná se o tzv. "čistou 
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část pracoviště". Prostory budou mít rozměry přibliţně 20 m x 15 m. Je potřeba navrhnout 

velikost této částí s tím, aby se pracovníci mohli bezpečně pohybovat při práci. Pracoviště 

je potřeba uspořádat dle jednotlivých úkonu, které se dělají v postupném sledu při údrţbě 

podvozkového kola. Uvedená problematika je ovšem popsána v kapitole 2. Vzhledem 

k velikosti přepravního vozíku na podvozková kola je potřeba navrhnout dostatek prostoru 

v prŧchozích částech mezi jednotlivým vybavením, aby byla zaručena dobrá 

manévrovatelnost s plně naloţeným vozíkem a prostorem pro obsluhu tohoto vozíku.  

 Tato část tedy musí mít rozvod vody, elektrické a pneumatické sítě, bez které nelze 

s některým z daných zařízení pracovat. Druhá část pracoviště mŧţe mít okna a tedy přísun 

denního světla, ale samozřejmostí je také doplnění o umělé osvětlení. V této částí by 

v budoucnu mohla vzniknout dráha s jeřábem pro snadnou manipulaci s kolem nebo 

diskem kola. V nynějším návrhu však dráha s jeřábem nebude, protoţe by byla finančně 

nákladná a obsluhující personál (mechanici) se shodli, ţe momentálně je nepotřebná. Je 

potřeba navrhnout zjednodušené zařízení na manipulaci, ale zaměstnanci uţ svou 

představu mají a realizace je maličkosti. 

 V další části pracoviště bude vyhrazeno místo pro malou kancelář, ve které budou 

veškerá zařízení a vybavení pro administrativní záleţitosti. Prostor mezi pracovištěm 

a kanceláři by měl být oddělen. Kancelář bude slouţit pro potřeby personálu nahlédnout 

např. do manuálu, nebo objednávce rŧzných potřebných dílŧ, prostředkŧ, komunikaci 

a jiných nezbytných věcí dnes řešených výhradně přes PC.  

3.2.3 Třetí část pracoviště 

 Třetí část prostoru (3) bude vyhrazena především pro kola, která jiţ údrţbou prošla. 

Kola budou uloţena v regálech uzpŧsobených jejich velikostí stejně jako v první části 

pracoviště. Tato část se řadí mezi tzv. "čistou část pracoviště" podobně jako v druhé části. 

Pracoviště musí být opět bez oken a zatemněná. Opět snadný dostup z pracoviště č. 2 

a také ze vstupní haly. Pracoviště je konečné a tyto kola zde čekají na montáţ, nebo odběr 

zákazníka. Nezbytné je umělé osvětlení. 

 V uvedené části pracoviště se bude nacházet i Univerzální testovací klec 

s počítačově řízeným huštěním pneumatiky. Zařízení však musí být dle pokynŧ výrobce 

v uzavřené a zabezpečené části. Je to z dŧvodu moţné exploze, která mŧţe mít fatální 
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následky na lidský ţivot. Je zde velké riziko poranění o části, které explodují a šíří se do 

okolí. Zde se také celá údrţba dokončuje a kola se tedy po tomto úkonu ukládají do jiţ 

zmíněných regálŧ. Třetí pracoviště má obdobně jako první pracoviště stejnou rozměrovou 

filosofii. 

3.3 Vybavení jednotlivých částí pracovišť 

 Vybavení pracovišť je finančně velice nákladná a nezbytná věc při budování 

takovéhoto pracoviště. Dokonalé rozmístění přispívá k rychlosti, spolehlivosti 

a pohodlnosti práce a s tím spojenou kvalitu odvedené práce resp. údrţby kol. Zařízení, 

která jsou jiţ zakoupená, jsou popsána v kapitole 1.2. Dosavadní zařízení je potřeba doplnit 

o další nezbytné zařízení pro vykonávání údrţby kol, bez kterých se dnes moderní 

pracoviště neobejde. Vybavení bude výhradně od německé firmy KUNZ a to z dŧvodu jiţ 

nakoupeného sortimentu, kterým dnes organizace disponuje. Firma KUNZ se specializuje 

právě na zařízení pro údrţbu podvozkových kol a je výhradním dodavatelem této techniky. 

Nabízí velký sortiment a také dle ohlasu spokojených zákazníkŧ jeho kvalitní zpracování 

a servis. 

3.3.1 Vybavení první části pracoviště 

 První pracoviště slouţí pro skladování pneumatik, které čekají na údrţbu, a zároveň 

obsahuje mycí kout na očištění tzn., ţe mezi vybavení prvního pracoviště je potřeba zařadit 

regály na odkládání kol. Velikosti regálŧ jsou závislé od velikosti kol. Rozměry 

podvozkových kol pro SAAB 340, Boeing 737 CL, NG a Airbus 320 lze vidět v Tab. 3.1. 

Typ letounu 
Průměr příďového 

podvozkového kola 

Průměr hlavního 

podvozkového kola 

SAAB 340 16 inch – 40 cm 22,5 inch – 57 cm 

Boeing 737 CL 29,5 inch – 75 cm 43,5 inch – 110 cm 

Boeing 737 NG 29,5 inch – 75 cm 43,5 inch – 110 cm 

Airbus 320 24,5 inch – 62 cm 45,5 inch – 115 cm 

Tab. 3.1 Rozměry podvozkových kol pro SAAB 340, Boeing 737 CL, NG a Airbus 320  

Rozměry podvozkových diskŧ kol pro SAAB 340, Boeing 737 CL, NG, Airbus 320 lze 

vidět v Tab. 3.2. 
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Typ letounu 
Průměr příďového 

podvozkového disku 

Průměr hlavního 

podvozkového disku 

SAAB 340 7,5 inch – 19 cm 12 inch – 30 cm 

Boeing 737 CL 17 inch – 43,2 cm 25 inch – 63 cm 

Boeing 737 NG 17 inch – 43,2 cm 25 inch – 63 cm 

Airbus 320 17 inch – 43,2 cm 25,5 inch – 65 cm 

Tab. 3.2 Rozměry podvozkových disků kol pro SAAB 34, Boeing 737 CL, NG a Airbus 320  

Regály by tedy měly být uzpŧsobeny těmto velikostem. 

 Další výbavou této části bude vysokotlaké čistící zařízení Kärcher HDS 9/18 - 4 M, 

které je detailně popsáno v kapitole 2.2.1. Zařízení typu Kärcher HDS 9/18  4 M od firmy 

KÄRCHER D & V servis, s.r.o. Firma Kärcher je jednou z nejspolehlivějších, 

nejkvalitnějších a velice známých firem, které nabízí nespočet těchto produktŧ. Organizace 

jiţ vysokotlaké čistící zařízení této firmy vlastní a je nadmíru spokojená. Pro volbu tohoto 

zařízení přispívá fakt, ţe se jedná o horkovodní čistič, čímţ umoţňuje umytí i velice silně 

znečištěného kola bez problému od hrubé špíny. Firma nabízí podobná zařízení za niţší 

ceny, ale bylo zohledněno to, ţe při nákupu takovéhoto zařízení je lepší investovat větší 

částku peněz, které se v provozu časem vrátí. Na základě výkonu a spolehlivosti, 

a s přihlédnutím k výše zmíněným údajŧm firmy, byl vybrán jako nejvhodnější z mnoha 

výběru těchto produktŧ pro splnění účelu, který se od tohoto zařízení očekává.  

 Dalším zařízením, které se v tomto pracovišti bude nacházet je mycí linka 

VAPORMASTER 1315. Jedná se o zařízení, kterým jiţ organizace disponuje, tudíţ 

nevznikají náklady na jeho pořízení. Podrobný popis je v kap. 2.2.1. Mycí linka slouţí pro 

očištění diskŧ kol po demontáţí disku kola od pneumatiky. Zařízení potřebuje mít přívod 

vody, elektrické a pneumatické sítě a odpadní vývod. Všechny uvedené podmínky splňuje 

pracoviště ve kterém se zařízení bude nacházet. 

3.3.2 Vybavení druhé části pracoviště 

 V druhém pracovišti se bude provádět takřka veškerá údrţba kola, diskŧ kola, 

montáţ a demontáţ pneumatik. Proto je nezbytné mít na tyto úkony spolehlivá zařízení. 

Veškerá zařízení pouţívaná pro údrţbu kol jsou popsána v kap. 2.2.2. 
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 V této části se bude nacházet mycí stŧl, který bude slouţit pro ruční dočištění diskŧ 

kola, tak aby se s ním dalo pracovat při NDT prohlídce. Mycí stŧl společnosti Q.T.S. 

 nýty spol. s.r.o. Jedná se o ekologický mycí a odmašťovací stŧl, který slouţí na mytí, 

odmašťování a čištění součástek a rŧzných strojních dílŧ. 

 Nezbytné pro správný chod při údrţbě je také ruční nářadí. Pro splnění účelu byl 

vybrán vozík s nářadím od firmy EAGLE 72 s. r. o. s názvem Vario vybavený nářadím 

Matador. Vozík (Obr. 3.1) je vybaven pěnovými moduly pro šetrné uloţení nářadí. 

Obsahuje šest čelních zásuvek, z čehoţ jsou čtyři vybavené nářadím Matador. Vozík má 

stabilní konstrukci, profesionální provedení vhodné do náročných provozŧ, je umístěn na 

čtyřech kolečkách, z toho jsou dvě moţné zabrzdit a tím zabránit pohybu. Má také madlo 

pro snadnější uchycení a manipulaci. Boční a zadní strana je děrovaná pro uchycení 

dalšího nářadí. 

Rozměry vozíku jsou: 

 výška 940 mm,  

 šířka 780 mm, 

 hloubka 580 mm. 

Výbava jednotlivých zásuvek: 

 První zásuvka obsahuje MODUL KLÍČE  ploché klíče 6  32 mm, očkoploché 

klíče 10  32 mm, 

 Druhá zásuvka obsahuje MODUL ŠROUBOVÁKY + KLEŠTĚ + KOVANÉ 

OŘECHY 1/2"  nejběţnější velikosti šroubovákŧ s měkčenou ergonomickou 

rukojetí a úderové šroubováky s dřevěnou rukojetí + siko kleště, štípačky, 

kombinačky a kleště s dlouhými čelistmi + kované ořechy 1/2" 13, 17, 19, 22, 

24 mm krátké a dlouhé, prodlouţení a kardanový kloub, 

 Třetí zásuvka obsahuje MODUL SADA PRO MECHANIKY  dílenská kladiva 

500 a 1000 g, montáţní palička prŧměr 22 a 35 mm, 5 plochých sekáčŧ, 5 pilníkŧ, 

dŧlčík, 

 Čtvrtá zásuvka obsahuje gola sadu nářadí 1/2" + 1/4"  70 dílŧ, 

 Pátá a šestá zásuvka je volná pro uloţení nářadí dle vlastního uváţení. 
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 Vozík s nářadím je potřeba doplnit o momentový klíč, adaptér klíče těsnění, 

instalačních přípravkŧ. Měl by navíc krom základního nářadí obsahovat také některá 

univerzální měřidla, např. pro kontrolu vnitřních a vnějších rozměrŧ, nebo přesnost uloţení 

na lícovacích částech diskové sestavy. 

 

Obr. 3.1 Dílenský vozík Vario s nářadím Matador [16] 

 Dalším z mnoha zařízení je Wheel Scan, který pracuje na principu vířivých proudŧ. 

Princip je popsán v kap. 2.3.1. Bylo vybráno zařízení Wheel Scan 5, který nabízí česká 

firma sídlící v Praze ATG s.r.o. Firma nabízí i novinku Wheel Scan 950 M3, ale z dŧvodŧ 

malých informací o tomto produktu, nebyl zcela vhodný pro výběr. 

 Wheel Scan 5 (Obr. 3.2) je přístroj navrţen tak, aby se všechny ovládací prvky 

nacházely na přední straně přístroje a ulehčily tak personálu obsluhu. Přístroj má barevný 

displej s tlačítky pro nastavení parametrŧ. Snímacím systémem je sonda o standardních 

prŧměrech 6 mm, nebo 9,5 mm s moţností výběru frekvence od 100 kHz, 200 kHz 

(standard), 500 kHz a 1,5 MHz. Další prŧměry a frekvence jsou k dispozici na vyţádání. 

 Přístroj je spolehlivý s krátkou dobou kontroly a snadnou obsluhou, díky čemuţ 

není potřeba rozsáhlé školení obsluhy. Vyznačuje se také snadnou údrţbou a dlouhou 

ţivotností a je schopen deseti milionŧm cyklŧ. Jediným úkolem obsluhy je správné 

umístění disku na válečkový rošt, nastavení parametrŧ a spuštění testu. Rychlost snímání 

povrchu jsou 2 metry za sekundu. Směr sondy při skenování je buď shora dolŧ, nebo zdola 
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nahoru. Přístroj obsahuje systém AutoTrack Plus, který zajišťuje udrţení konstantního 

tlaku sondy kolmo k povrchu, zatímco se skenuje disk kola rovnoběţně s povrchem disku 

kola v poţadovaném směru. Data se zaznamenávají do teplotního grafu, nebo jsou 

k dispozici přímo na papíře s vyhodnocením testu. Rozměry tohoto přístroje jsou 

914 x 870 x 800 mm. 

Samotná kontrola potom probíhá takto: 

 Nejprve je disk zvednut do nastavené výšky a následně vycentrovaný a roztočený 

aţ do poţadované rychlosti, 

 Sonda pak snímá přes testovací blok s orientační dráţkou a poté se sonda přesune 

na začátek snímání, 

 Disk je snímán v poţadované snímací spirále, rychlosti a signálŧ zaznamenaných 

ze sondy, 

 Zaznamenávající teplotní graf, nebo záznam přímo na papír dovolí archivní 

nahrávání z výsledkŧ testŧ pro účely zajištění kvality, 

 Sonda se vrací, aby znovu skenovala testovací blok, 

 Sonda se pak vrací k defektu a zkoumá vadu, aby mohla být zaznamenaná vada 

analyzovaná ručně pro účely řízení procesu. 

 

Obr. 3.2 Wheel Scan 5 [7] 

 Speciální zařízení pro údrţbu podvozkových kol jsou popsány v kap. 2.2.2. Pro 

údrţbu však není potřeba všech. Nesmí však chybět tato zařízení UBB (Universal 

BeadBreaker), UAS (Universal Assembly/Disassembly Stand), RimPull, Wheel Dolly. 
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 Na tomto pracovišti musí být zařízení na předehřev diskŧ kola a to pro snadnou 

montáţ loţiska na disk kola. Je potřeba mít originální stahováky na kola pro SAAB 340, 

Boeing 737 a Airbus 320. Vzhledem k velikosti diskŧ kol jiţ zmíněných typŧ letadel jsou 

k dispozici dvě víceúčelové kalící pece s rŧznou velikostí. Jedna víceúčelová kalící pec je 

menší velikosti a svými rozměry dostačující jen na ohřev diskŧ kol pro SAAB 340. Druhá 

je podstatně s většími rozměry a je tedy pro disky kol pro Boeing 737 a Airbus 320. 

Vzhledem k tomu, ţe organizace těmito zařízeními disponuje, nevznikají další náklady 

spojené s nákupem těchto zařízení. 

 Firma, která tyto víceúčelové kalící pece vyrábí a od které má i organizace tyto 

pece zakoupené se jmenuje LAC, s.r.o. Firma sídlí v České republice a výhodou je tedy 

u těchto zařízení snadná dostupnost servisních potřeb. 

Organizace disponuje víceúčelovou kalící peci typu PP 20/85 a PK 540/12. 

Víceúčelová kalící pec PP 20/85 (Obr. 3.3) 

 Tyto pece jsou vhodné pro mnoho procesŧ a aplikací při tepelném zpracování 

kovových materiálŧ do maximální teploty 850°C. Jedná se zejména o vytvrzování, 

popouštění, ţíhání, předehřev a další aplikace, kde je poţadováno dokonalé rozloţení 

teplot v peci. Tato pec má bezrámovou konstrukci s pláštěm tvořeným ohýbaným plechem. 

 Zařízení obsahuje nerezovou oběhovou vloţku. Veškerá elektroinstalace je v zadní 

části pece. Dveře zavírané jednoručním mechanismem opatřené bezpečnostním koncovým 

spínačem. Dno pece je izolováno lehčenými cihlami a stěny jsou izolovány vláknitou 

izolací z keramického vlákna. Čelní portál je tvořený izolační deskou a dveře jsou 

vyplněné izolační rohoţí z keramického vlákna, izolace je částečně překrytá plechem 

z ţáruvzdorného materiálu. Topení zajišťují topná tělesa s oběhovým ventilátorem 

umístěným v zadní části pece. Regulátor umoţňuje uloţit do paměti 30 řídicích programŧ, 

kaţdý program mŧţe mít aţ 15 krokŧ, pomocí hodin reálného času mŧţe obsluha spustit 

vybraný program v zadaném datu a hodině. Zařízení obsahuje termočlánek typu 

„K“ a bezkontaktní spínací relé. 

Standardní vybavení pece: 

 ručně ovládané dveře otevírané do boku, 

 regulátor INDUSTRY pro teploty 650 °C a 850 °C, 
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 ručně ovládaná větrací klapka. 

Za příplatek lze dokoupit další příslušenství dle potřeby. 

Výhody 

 Nerezová oběhová vloţka pece s dlouhou ţivotností, mechanickou odolností 

a odolností proti korozi, horizontální cirkulace vnitřní atmosféry zajišťuje rovnoměrné 

rozloţení teploty ve vnitřním objemu pece, ve třídě B (pro 450 °C a 650 °C) a třídě A (pro 

850 °C) dle normy DIN 17052 1, kvalitní izolační materiál přináší nízké provozní náklady 

pece. 

 

Obr. 3.3 Víceúčelová kalící pec PP 20/85 [23] 

Víceúčelová kalící pec PK 540/12 (Obr. 3.4) 

 Komorové kalící pece se pouţívají především pro kalení, ţíhání a předehřívání 

kovové vsázky před kováním, pod oxidační atmosférou a dále jich lze vyuţít pro předehřev 

kovových forem. Pece v poloplynotěsném provedení s retortou, se dají pouţívat pro 

tepelné zpracování vsázky pod částečně ochrannou atmosférou. Konstrukce rámu je z oceli 

a izolace je tvořena lehčenými cihlami a rohoţí z minerálního vlákna. Topné spirály jsou 

umístěny na keramických trubkách. Zařízení má koncový spínač, který při otevření dveří 

vypne topení. Elektroinstalace je umístěna v zadní části pece. Regulátor INDUSTRY 

umoţňuje uloţit do paměti 30 řídicích programŧ, kaţdý program mŧţe mít aţ 15 krokŧ, 

pomocí hodin reálného času mŧţe obsluha spustit vybraný program v zadaném datu 

a hodině. Zařízení obsahuje termočlánek typu „S“ a bezkontaktní spínací relé. 

Standardní vybavení pece: 

 otočný stolek pro vsázku, 

 ručně ovládané dveře, 
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 regulátor INDUSTRY s limitní jednotkou, 

 stojan. 

Za příplatek zle dokoupit další příslušenství dle potřeby. 

Výhody 

 Vytápění ze tří stran (topné elementy ve dně a ve dvou bočních stěnách) zajišťuje 

rovnoměrné rozloţení teploty ve vnitřním prostoru pece. Topné elementy ve dně vnitřního 

prostoru pece jsou chráněné uhlíkovo  křemíkovou deskou s velkou mechanickou 

pevností. Robustní konstrukce pece a moţnost ochrany také topných elementŧ na stranách 

uhlíkovo  křemíkovými deskami. Pece jsou vybaveny limitní jednotkou k ochraně 

topných spirál a bezkontaktními polovodičovými spínacími relé SSR – bezhlučný provoz. 

Zařízení obsahuje otočný stolek pro manipulaci se vsázkou. 

 

Obr. 3.4 Víceúčelová kalící pec PK 540/12 [23] 

Parametry víceúčelových kalících pecí PP 20/85 a PK 540/12 jsou v Tab. 3.3. 

T 

(max) 
Objem Vnější rozměry Vnitřní rozměry Příkon Hmotnost Napětí 

°C l mm mm kW kg V 

850 20 850x650x1050 300x200x350 3,0 130 230 

1280 540 1500x2450x3000 600x600x1500 50 1540 400 

Tab. 3.3 Parametry víceúčelových kalících pecí PP 20/85 a PK 540/12 
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 Nesmí zde chybět vybavení jako je pracovní stŧl, odkládací regály a také zařízení 

Wheel Dolly a RimPull. Toto pracoviště by v budoucnu mohlo být rozšířeno o zařízení 

WheelLift a UTS Universal Torquing Systems. V případě vybudování dráhy s jeřábem by 

se pracoviště doplnilo o zařízení UTG Universal TireGrip a URG Universal RimGrip. 

Všechna tato zařízení jsou popsána v kapitole 2.2.2. 

 Vybavení kanceláře, která se bude v druhé části pracoviště nacházet, je dŧleţité pro 

chod údrţby. Jedná se o stŧl s dostatečným prostorem pro PC, kancelářské potřeby, 

tiskárnou a prostorem pro administrativní práci. Další věcí jsou ţidle, na které si pracovníci 

sednou. Měl by se zde nacházet i přístroj na vodu zvaný Aquamat pro zabezpečení pitného 

reţimu zaměstnancŧ. 

3.3.3 Vybavení třetí části pracoviště 

 Třetí pracoviště bude výhradně na poslední fázi údrţby, coţ je nahuštění 

pneumatiky médiem na předepsaný tlak (Tab. 2.1). To zajišťuje zařízení TTS (Tire Test 

System). Toto zařízení je popsáno v kap. 2.2.2. Také se zde musí nacházet regály 

uzpŧsobené velikosti kol (Tab. 3.1) a dostatečným prostorem pro manipulaci s koly. 

 Pro první a třetí část pracoviště je velice vhodné zařadit také přepravní vozík pro 

čtyři kola uzpŧsobené přesně na rozměry kol pro Boeing a Airbus. Organizace jiţ tyto 

přepravní vozíky vlastní a vyuţívá je právě pro přepravu, nebo skladování demontovaných, 

nebo nových kol. Přepravní vozík je na malých kolečkách, která umoţňují dobrý dojezd 

a manipulaci. Přepravní vozík lze vidět na Obr. 3.5. 

 

Obr. 3.5 Přepravní vozík na kola 
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 Celkový návrh pracoviště s potřebným vybavením je na Obr. 3.6 a také je moţné jej 

vidět v příloze III. 

Obr. 3.6 Návrh pracoviště pro údržbu podvozkových kol 
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4 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

 Vytvoření pracoviště na údrţbu podvozkových kol, odpovídající dnešním 

standardŧm, je velice nákladná věc. Proto se hledají veškeré moţné úspory v pořizování 

nákladných zařízení. V návrhu pracoviště je velká výhoda, ţe organizace jiţ nákladnými 

zařízeními disponuje a nedochází tak k navýšení pořizovacích nákladu na pracoviště. Je 

však potřeba dokoupit další nezbytná zařízení a vybavení, bez kterých se pracovní prostor 

neobejde. V kapitole 4.1 je souhrn veškerých zařízení a vybavení, které jsou potřeba 

zakoupit, či jiţ zakoupena jsou. V kapitole 4.2 je pak cenový rozbor celkových nákladŧ 

a návratnost vloţených investic. 

4.1 Souhrn vybavení 

 Zařízení nezbytná pro správný chod celé údrţby podvozkových kol, bez kterých si 

modernizovaná pracoviště v dnešní době údrţbu nedokáţou představit: 

 vysokotlaké čistící zařízení Kärcher HDS 9/18  4 M, 

 Vapormaster 1315 (mycí linka), 

 mycí stŧl Q.T.S.  nýty spol. s.r.o., 

 vozík s nářadím Vario vybavený nářadím Matador, 

 Wheel Scan 5, 

 UBB (demontáţ pneumatiky z disku kola), 

 UAS (univerzální montáţní / demontáţní stojan), 

 RimPull (ruční stahovací nástroj určený ke kompletaci obou části diskŧ), 

 Wheel Dolly (přepravní vozík), 

 TTS (zkušební klec s počítačově řízeným nafukováním pneumatik), 

 Víceúčelová kalící pec PP 20/85, 

 Víceúčelová kalící pec PK 540/12, 

 Přepravní vozíky, regály, kancelářské vybavení. 

4.2 Cenový rozbor 

 Náklady na toto pracoviště se pohybují v řádech miliónu korun. Celková suma se 

odvíjí od prodejcŧ nabízejících produkty. Prodejci své ceny neprozrazují, nejedná  li se 
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o váţného zájemce a to z konkurenčních dŧvodŧ, proto není zcela snadné cenový rozbor 

provést.  

Ceny dosavadního vybavení, kterým organizace disponuje (Tab. 4.1): 

Vybavení Pořizovací cena (Kč) 

UBB (demontáţ pneumatiky z disku kola) 834 000 

UAS (univerzální montáţní / demontáţní stojan) 838 000 

Víceúčelová kalící pec PP 20/85 66 000 

Víceúčelová kalící pec PK 540/12 232 000 

mycí stŧl Q.T.S.  nýty spol. s.r.o. + kapalina CS sol 26 200 + 8 900 

Vapormaster 1315 (mycí linka) 994 820 

Tab. 4.1 Pořizovací ceny dosavadního vybavení 

Do zbývajícího vybavení je potřeba investovat značnou částku financí. V tabulce 4.2 jsou 

zařízení, která je potřeba dokoupit. 

Vybavení Pořizovací cena (Kč) 

Kärcher HDS 9/18  4 M 103 000 

vozík Vario vybavený nářadím Matador 46 000 

Wheel Scan 5 cca 1 300 000 

RimPull cca 100 000 

Wheel Dolly (přepravní vozík) cca 200 000 

Tab. 4.2 Pořizovací ceny potřebného vybavení 

Vybavení jako přepravní vozíky, regály, pracovní stoly, kancelářské potřeby budou 

čerpány ze zdrojŧ organizace a tudíţ nevnikají náklady spojené s pořízením. 

 Celkové pořizovací náklady jsou cca 4 750 000 Kč. Nové pořizovací náklady by se 

pohybovaly okolo 1 750 000 Kč. Nejsou zde započteny náklady na vytvoření haly, kde by 

se mělo pracoviště nacházet. Nelze totiţ nyní určit, zda bude pracoviště vytvořeno 
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v prostorech hangáru organizace, nebo bude naplněna vize organizace, kterou je postavení 

nové haly. Pracovní prostor by se nacházel v nově postavené hale. 

 Práce na jednom kole s kompletní údrţbou (mytí, čištění, NDT, huštění 

a uskladnění) vychází na dvě hodiny a to pro podvozková kola Boeing 737, Airbus 320 

a SAAB 340. Pro kola Boeingu a Airbusu je zapotřebí dvou pracovníkŧ, pro kola SAAB 

340 údrţbu provádí pouze jeden pracovník. Doba práce je však u všech kol stejná. Poté je 

kolo uskladněno do regálŧ, kde musí čtyřiadvacet hodin stát, pro případné zjištění úniku 

média apod. 

 Zaměstnanci jsou schopni při jedenáctihodinové směně provést kompletní údrţbu 

pěti aţ šesti kol. Počet kol se odvíjí od náročnosti údrţby, nepřesáhne však šest kol za 

směnu. 

 Cena za údrţbu jednoho podvozkového kola se pohybuje v údrţbových 

organizacích okolo 3 400 Kč. V ceně je zahrnuta práce mechanikŧ, provozní náklady, 

spotřební materiál (maziva atd.) a NDT kontrola. Uvedená cena platí pro kola Boeingu 

a Airbusu. Pro kola letounu SAAB 340 je cena přibliţně 3000 Kč. 

 Při pravidelném provádění údrţby po celý rok je výdělek přibliţně 3 960 000 Kč. 

Při daných pořizovacích nákladech organizace na vybudování pracoviště, které činí 

přibliţně 4 750 000 Kč, bude návratnost investic vloţených do vybudování pracoviště 

přibliţně za dva roky. 
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5 ZÁVĚR 

 Navrhované uspořádání pracoviště se jeví jako vhodné pro splnění všech 

poţadavkŧ dnešní údrţbu podvozkových kol. Při návrhu rozměrŧ bylo přihlíţeno 

k ideálnímu řešení, které však v praxi mŧţe být změněno a uzpŧsobeno pro dané 

podmínky. Do budoucna by pracoviště mohlo být velice perspektivní. Inovace ve vybavení 

pro údrţbu podvozkových kol by mohlo přinést další jeho modernizaci. Investice do 

pracovního prostoru, jak je popsáno v kap. 4.2, by se do dvou let vrátila, coţ je pro 

organizaci dostatečným argumentem k jeho realizaci. Vybrané vybavení je schopno pokrýt 

veškeré pracovní úkony, které jsou potřeba při údrţbě kol. Prostor pro vybudování je 

moţno zřídit ve stávajícím hangáru organizace, ale aby nedošlo k radikálnímu úbytku ve 

velikosti prostorŧ, je vhodnější variantou vybudování nové haly, kde by se toto pracoviště 

mohlo nacházet a bylo by mu i přizpŧsobeno. Pro organizaci je vybudování nové haly 

otázkou budoucnosti a v součastné době se tímto problémem vedení organizace jiţ zabývá. 

5.1 Zhodnocení cílů 

 Byla provedena analýza současného stavu pracoviště na údrţbu podvozkových kol 

v organizaci a také byl popsán postup, který v současné době vyuţívají takřka veškeré 

údrţbové organizace při údrţbě podvozkového kola. Dále byly přiblíţeny NDT metody, 

které se vyuţívají při údrţbě podvozkových kol. Bylo navrhnuto uspořádání pracoviště 

s veškerým potřebným vybavením. V závěru této bakalářské práce bylo provedeno 

ekonomické zhodnocení celého návrhu pracoviště s veškerým potřebným vybavením. Cíl 

této práce byl dosaţen, jelikoţ se povedlo navrhnout pracoviště, které organizaci vyhovuje, 

a také bude návrat investic v prŧběhu dvou let. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

P I  Další poškození pneumatik 

P II  Poloautomatická a automatická mycí linka 

P III  Celkový návrh pracoviště 



 

 

 

PŘÍLOHA I: DALŠÍ POŠKOZENÍ PNEUMATIK 

 Obvodové trhliny ve spodní části dráţky běhounu (Obr. 1) mohou vyplývat 

z podhuštění nebo přetíţení v provozu, nebo nevhodné skladovací podmínky. 

 

Obr. 1 Obvodové trhliny ve spodní části běhounu [20] 

Bok pneumatiky: 

 Řezy nebo rýhy (Obr. 2) mohou být zpŧsobeny proniknutím cizího tělesa na dráze, 

ve skladovacích prostorech atd. Pokud tento řez sahá aţ do ochranné tkaniny na 

pneumatice, je třeba ji vyměnit. 

 

Obr. 2 Bočnice s řezem (rýhou) [20] 

Radiální a obvodové trhliny (Obr. 3): 

 Tyto vady vznikají podhuštěním pneumatiky nebo nadměrným pouţitím. Jeli tato 

vada (trhlina) na ochrannou tkaninu, je potřeba pneumatiku vyměnit. 

 



 

 

 

 

Obr. 3 Radiální a obvodové trhliny [20] 

Popraskaný bok pneumatiky (Obr. 4): 

 Tato vada je zpŧsobena stářím, špatným skladováním, dlouhodobě vystavenému 

počasí a podhuštěním. Pokud poškození zasahuje do ochranné tkaniny, která je viditelná, je 

potřeba pneumatiku vyměnit. 

 

Obr. 4 Popraskaný bok pneumatiky [20] 

 

 

 



 

 

 

Na obrázcích je moţno vidět poškození pneumatik natolik, ţe musí být vyměněny: 

 

Obr. 5 Řezy v pneumatice [20] 

 

Obr. 6 Bublina mezi běhounem a zesilovací vrstvou běhounu [20] 

 

Obr. 7 Silně poškozená pneumatika [20] 



 

 

 

PŘÍLOHA II: POLOAUTOMATICKÁ  A  AUTOMATICKÁ MYCÍ 

LINKA 

Poloautomatická mycí linka pro disky kol je od firmy MCR s označením 

ODL115AM (Obr. 8). Tato mycí linka je poloautomatická, coţ je výhodné pro dŧkladné 

dočištění a přípravu pro NDT kontrolu. Systém čištění je zaloţen na výstupním tlaku 

média mající teplotu okolo 60° C. S vyšší teplotou se také zvyšuje kvalita očištění. Mycí 

linka je tvořena celokovovou nerezovou konstrukci. Linka obsahuje elektronicky řízený 

rotační koš o velikosti 1150 mm, který je umístěn ve spodní části. Horní víko je prŧhledné 

s dostatečným osvětlením pro sledování správného chodu přístroje. Jako většina těchto 

linek také tato obsahuje kolejnicovou nájezdovou rampu pro snadnou manipulaci s diskem 

a jeho příslušenstvím. Mycí linka je vybavena dvěma vysokotlakými pumpami, které jsou 

schopny vyvinout prŧtok daného média aţ 220 litrŧ za minutu. Takový tlak je pouţit pouze 

v automatickém módu čištění. 

 

Obr. 8 Mycí linka ODL115AM [22] 

 Další mycí linka, která patří mezi profi zařízení je Stingray 6036 (Obr. 9) od firmy 

StingRay. Jedná se o firmu zabývajících se výhradně čištění leteckých dílŧ a výrobou 

zařízení pro leteckou techniku. Tato firma spolupracovala s americkou armádou a také 

s mnoha leteckými a kosmickými společnostmi pro rozvoj metody čištění diskŧ leteckých 

kol s vysokou účinností. Toto mycí zařízení nabízí potřebné díly pro rychlé a dŧkladné 

vyčištění diskŧ kol s patentovanou sílou čištění od karbonového prachu, mastnoty, oleje 

a ostatních nečistot vytvářejících se na disku kola. Mycí linka StingRay 6036 provádí 



 

 

 

automatický čistící cyklus k tomu, aby umyl, opláchl a osušil disk kola. To produkuje osm 

aţ dvanáct osušených diskŧ v uzavřeném cyklickém obvodu linky. 

 

Obr. 9 Mycí linka StingRay 6036 [12] 

 



 

 

 

PŘÍLOHA III: CELKOVÝ NÁVRH PRACOVIŠTĚ 

 

Obr. 10 Návrh pracoviště pro údržbu podvozkových kol 


