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Anotace Diplomové práce 

KVITA, Josef.  Bezkontaktní měření tvaru a rozměrů strojních výrobků za tepla. Ostrava: 

Katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013. 

122 s. Diplomová práce. Vedoucí práce VALÍČEK Jan. 

Diplomová práce se zabývá bezkontaktním měřicím zařízením, které kontroluje 

rozměry a tvary monoblokových železničních kol po operaci tváření za tepla. Měřená kola 

mají průměr až 1260 mm a teplotu 1100 °C. Bezkontaktní měřící zařízení kontroluje správný 

průřez profilu kol, excentricitu vnitřního a vnějšího průměru. Všechny tyto parametry jsou 

kontrolovány a vyhodnocovány automaticky. Naměřená data se využívají online pro 

nastavení předchozí operace, což je válcování za tepla. Inovace měřícího zařízení se týká od 

konstrukčních řešení dopravníku a otočného zařízení až po zavedení modernějších měřících 

technologii. Také zálohovaná data mohou použít ke zpětné kontrole značených kol a tak 

přesně přiřadit naměřené data ke konkrétnímu výkovku kola. Všechno to vede ke 

kvalitnějšímu, přesnějšímu a rychlejšímu měření monoblokových železničních kol za tepla.  

 

Annotation of Diploma’s work 

KVITA, Josef.  Contactless measurement of the shape and dimensions of engineering 

products hot, Ostrava: Department of Machining and Assembly, Faculty of Engineering,  

VŠB-Technical University of Ostrava, 2013, 122 p. Diploma’s Work, tutor VALÍČEK, J 

Dissertation thesis adresses contactless measuring device which checks dimensions 

and shape of monoblock rail wheel after heat shaping. Proper profile as well as eccentricity 

of inner and outer diameter are beeing checked on wheels of 1260 mm diameter and 1100 °C 

temperature. All these parameters are beeing automaticaly checked and evaluated. Measured 

data are beeing used online for setting up previous operation, which is heat rolling. 

Measuring device was innovated not only by structural solution of trasporter and turning 

device, but also thanks to implementation of modern measuring technologies. Data are also 

beeing saved for later control, where you can assing any given product to saved data by 

markings on the wheel. As a result, heat-measuring of monoblock rail wheels has more 

quality, is more accurate and is faster.  
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Seznam použitého značení 

GP200  unikátní podvozek s kotoučovými brzdami 

ICE  německý rychlovlak 

CCD  Charge-Coupled Device, což v překladu znamená zařízení s vázanými 

náboji. 

AFT  švýcarská firma na výrobu zařízení pro tepelné zpracování 

CNC  číslicově řízení počítačem u obráběcích strojů 

CMOS  Complementary Metal–Oxide–Semiconductor, doplňující se kov-oxid-

polovodič, jde o snímač 

AFM  Atomic Force Microscope, česky elektronové mikroskopy  

CDX24 typ zařízení na stlačování a vymrazování vzduchu 

TAE  chladící jednotka 

LM5JCM objektiv s pevným ohniskem 5 mm 

LM8HC objektiv s pevným ohniskem 8 mm 

optoNCDT laserový délkoměr 
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Seznam použitých symbolů 

T  teplota         [°C] 

C  uhlík         [%] 

Si  křemík         [%] 

Mn  mangan        [%] 

P  fosfor         [%] 

S  síra         [%] 

Cr  chrom         [%] 

Cu  měď         [%] 

Mo  molybdén        [%] 

Ni  nikl         [%] 

V  vanad         [%] 

Re  mez kluzu        [MPa] 

Rm  mez pevnosti        [MPa] 

A  tažnost         [%] 

Ra  střední aritmetická odchylka profilu     [µm]  

L  vzdálenost objektivu od objektu     [mm] 

Y  velikost pole        [mm] 

Y ´  velikost čipu        [mm] 

f    velikost ohniska objektivu      [mm] 
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1 Úvod 

Kolo je lidmi používané už přes 7 tisíc let. Využíváme ho na každém našem kroku 

a ani si neuvědomujeme, jak nám pomáhají v každodenním životě. Kolo je součást 

kruhového tvaru, které se otáčí kolem své osy. Může být pevně spojeno s hřídeli nebo se 

volně otáčet na pevné hřídeli. 

 Železniční kolo je relativně nový prostředek. Prvně se používal roku 1550 

v Německu, ale nebylo moc používáno. Až v období průmyslové revoluce v Británii, se 

začaly železniční kola více využívat, protože po kolejích se jezdilo jednodušeji, než po 

kamenité cestě. První se objevily v dolech, kde velice pomáhaly a zvyšovaly pracovní 

výkonnost. Další vývoj vedl k taženým vagónům koňmi po litinových kolejnicích. Koně 

byly vyměněny, za parní sílu a litinové koleje za ocelové. První veřejná linka kde byly 

přepravovány osoby, zahájila provoz v Anglii ze Stocktonu do Darlingtonu. Postupně po 

celé Evropě a Severní Americe se vytvořila hustá dopravní síť. Další vývoj pokračoval 

k naftovým lokomotivám a druhým použitým systémem pohonu je elektřina. V dnešní 

době se oba systémy doplňují, i když v naších podmínkách je elektřina výhodnější. [1] 

 V dnešní době je železniční doprava na vysoké úrovní a to jak komfortem, tak 

rychlostí přepravy u osobní dopravy a to i u nákladní dopravy. Rychlostní vlaky běžné 

jezdí rychlostí přes 300 km/h a jsou na ně kladeny velké požadavky na bezpečnost 

dopravy. Jedna z hlavní součásti lokomotiv a vagonu je železniční dvojkolí, pomocí 

kterého se vozy pohybují po ocelových kolejnicích. To musí splňovat mnoho přísných 

mezinárodních norem, protože se většinou železniční vozy nepohybují jen po jednom 

území.  
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2 Cíl diplomové práce 

Diplomová práce je zpracována ve spolupráci s firmou Projekt HTL, která se 

zabývá projektováním, inženýrskou činností a poradenstvím.  Působící v oborech 

strojírenství, hutnictví, energetika a vodohospodářské stavby, ekologické stavby, 

recyklace, sekundární zpracování hmot a inženýrské, dopravní, komunální, občanské 

stavby. Projekt HTL mi zprostředkoval možnost pracovat na zařízení firmy Bonatrans. 

Bonatranst je jeden z největších výrobců dvojkolí v Evropě. S dlouholetou tradicí je 

vyrábí v Bohumíně na severu Moravy.  

Cílem této práce je inovace na bezkontaktním měřícím zařízení, měřících 

monoblokové kola až při teplotě 1100 °C. Z naměřených dat a požadavku firmy budou 

analyzovány problémy systémů a následně budou řešeny. K dosažení cíle diplomové 

práce je nutno provést:  

 Literární rešerše o železničních kolech, jejich výroba a požadavku na ně, 

 současný stav měřicích metod a zařízení,  

 momentálně používaného zařízení pro kontrolu monoblokových kol, 

 analýza získaných dat z měření,  

 pojmenování problému měřicího systému, 

 návrh inovačních řešení. 
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3 Historický vývoj železnic 

Vývoj železnic neprobíhal na veřejných cestách, ale někdy kolem roku 1550 

v Německu jezdily po kolejích káry nebo důlní vozíky. Až v 18. století využívali angličtí 

horníci železniční vozíky, které měly na kolejích okolky. [1]   

Začátek železnic, jak je známe my, byl započat roku 1804, kdy Richard Trevithick 

prvně ukázal parní lokomotivu v provozu. Tehdejší kola na lokomotivách byly ještě bez 

okolku. Namísto nich se používalo k vedení, jak bylo zvykem na koňských drahách na 

vnější straně kolejnice zajišťovací hrana. Roku 1825 bylo zahájeno první osobní veřejná 

vlaková linka ze Stocktonu do Darlingtonu v Anglii. Koncepce kol, byla už stejná jako 

dnes a také rozchod kolejnic byl 1435 mm. 

V 19. století se cestování po Evropě a Severní Americe velmi zkrátilo díky husté 

dopravní sítí, která vznikla během několika dekád. Díky průmyslové revoluci se zvýšila 

poptávka po těžkých strojích, železnici a oceli. Vzniklo mnoho železničních mostů 

a tunelů. Také v tomto století byla železniční síť strategická při válkách, kdy pomáhala 

s přesunem jednotek a zásobováním. Po světových válkách dopravní výkonnost sice 

rostla, ale automobilová doprava rostla rychleji. V Severní Americe si nákladní železniční 

doprava udržela silnou pozici až do dnes. V Japonsku a Evropě si osobní doprava dovedla 

obhájit svou pozici a to také pomoci výstavby vysokorychlostních tratí. 

Na celém světě je kolem 1,37 milionů km železničních tratí. Severní Amerika jich 

má nejvíc a to 275 000km, Rusko 87 000 km, Čína kolem 75 000 km, Indie 63000 km 

a členské státy EU 236 000 km. Česká republika je s velikostí železniční sítě na 22. místě 

na světě s délkou 9632 km. [2] 
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4 Dvojkolí ala BONATRANS 

Každá firma co dělá jeden produkt, nemusí zpravidla používat ty samé postupy nebo 

technologie. Inu, kdy dva dělají totéž, není to totéž, i když jsou všichni vázaní normami. 

V této kapitole budete seznámeni, jak se vyrábí železniční kola ve firmě Bonatrans. 

4.1 Vznik firmy 

Železnice a Bohumín patří už od 1. května 1847, kdy do města vjel první vlak. Trať 

z Vídně do Krakowa, které se říkalo severní dráha císaře Ferdinanda. V 19. století kousek 

od Bohumína se ve V. železárnách vyráběla první dvojkolí v Rakousku- Uhersku. Byla to 

novinka na trhu. Do 50. let probíhala výroba dvojkolí a kol ve Vítkovických železárnách, 

kdy Československo zažívalo průmyslový rozkvět. Před válkou bylo ročně vyrobeno 

1,8 mil. tun oceli a v 80. letech neuvěřitelných 15 mil. tun. Po železnici se přepravovaly 

výrobky i suroviny a Československo potřebovalo vyrobit stovky vagonů a lokomotiv. 

Když Vítkovické železárny měly výrobní kapacitu dostačující, neměli dostačující 

technologii. Protože dokázali vyrábět jen obručové kola, která už nevyhovovala dobové 

zvyšování rychlosti. A proto roku 1959 Ministerstvo těžkého průmyslu rozhodlo 

o vytvoření zcela nové továrny na výrobu monoblokových kol s moderními 

technologiemi. Lokalizace továrny bylo více a nakonec po vstupu Železáren a drátoven 

Bohumín, byl vybrán Bohumín. Technologie na výrobu monoblokových železničních kol 

byla vybrána ta nejkvalitnější z celé Evropy a hlavně z Britanie od firmy Davy United 

a také z Polska, Itálie, Německá, Francie a Československa. Začátek montáže prvních 

zařízení proběhlo v roce 1964. V roce 1965 továrna vyrobila nástroje a náhradní díly. 

1.8.1966 bylo datum, kdy poprvé byla  spuštěna výroba kovárny náprav a válcování 

kol [3]. 

Milníky pro firmu: 

 1959 první úvaha o výstavbě závodu na výrobu železničních kol a dvojkolí 

v Bohumíně, 

 1965 výroba prvních náhradních dílů a nástrojů pro válcovnu kol, 

 1966 výroba prvních železničních válcovaného kola, 
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 1968 výroba prvního dvojkolí, 

 1975 vytvoření dvojkolí pro unikátní podvozek GP200 s kotoučkovými brzdami 

pro rychlost 200 km/h, 

 1987 zahájení dodávek oceli z Třineckých železáren, 

 1991 přechod do kapitalistického tržního prostředí – kolaps stávajících trhů, 

 1996 dosažení tržby 1,5 mld. Kč (530 mil. Kč v roce 1991), 

 2001 zahájení dodávek na německé rychlovlaky ICE, 

 2005 zahájení investic vedoucích ke zvýšení kvality a kapacity výroby, 

 2007 organizace nejvýznamnější oborové akce konané poprvé v Česku – 15th 

International Wheelset Congress, 

 2008 první překonání hranice 500 mil. Kč v tržbách za jeden měsíc, 

 2009 otevření nové budovy šaten pro zaměstnance společnosti [3]. 

 

4.2 Dvojkolí  

Základ každého kolejového vozidla je dvojkolí, které mezi kolejemi a vozidlem 

přenášejí síly. Geometrie kola a jeho princip je už dlouho známy a nemění se. Základ 

tohoto dílu se po jeho vývoj z principu neměnil, jen jeho technologie výroby a použitý 

materiál. Protože rychlost po ocelových kolejích se zvětšila až desítinásobně [4]. 

4.2.1 Náprava 

Na obrázku 4.1 je nejrozšířenější náprava. Tyto mohou mít další sedla mezi koly 

pro ozubená kola pohonu nebo brzdové kotouče, které jsou tam nalisovány. Nápravy se 

vyrábějí volným kováním a poté obrábění a konečná úprava některých části, které jsou 

broušené. Čepy náprav jsou osazovány různými druhy valivých ložisek. Nápravy 

můžeme rozdělit na plné, duté a lomené. Na obrázku 4.2 je lomená náprava, která se 

používá v tramvajích a historických vozidel. 
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  středová rovina dvojkolí    styčná kružnice

 dotyková kružnice     osa rozkolí 

kola   

náprava  

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Klasická železniční náprava 

 

 

Obr. 4.2 Lomená hřídel pro tramvaj [5] 
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4.2.2 Kola 

Máme tří základní druhy kol. Kola celistvá neboli monobloková, kola odpružená 

a kola obručová. Výrobou monoblokových kol se bude zabývat přesněji v dalších 

kapitolách. V Severní Americe používají jiný technologický postupy, kdy se 

monoblokových kola odlévají, je to levnější varianta. V Evropě se nepoužívá už hodně 

dlouho odlévání, ale tváření kol. Monoblokové kolo je znázorněno na obrázku 4.3 ty to 

kola mají drážku pro přívod hydraulické kapaliny pro jednoduchou montáž a demontáž.  

 

přechodový kužel    styčná kružnice   věnec celistvého kola 

         vnitřní čelo obruče 

 

mezní drážka    deska celistvého kola 

upínací plocha 

   drážka pro tlakovou kapalinu 

    náboj celistvého kola 

 

   

  kanálek pro tlakovou kapalinu 

vnější čelo obruče  

 

 

 tloušťka věnce  

 

Obr. 4.3 Monoblokové železniční kolo 
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tloušťka obruče    styčná kružnice 

 

vnější čelo obruče   vnitřní čelo obruče  

věnec kotouče   vzpěrný kroužek 

kotouč    odlehčovací drážka 

 

    náboj kotouče 

 

unášecí díra   věnec kotouče 

mezní drážka   obruč 

 

Obr. 4.4 Složené železniční kolo [4] 

 

Kola složená obrázek 4.4 jsou složené vnitřní hvězdice nebo kotouče obrázek 4.6 

a samotné obvodové obruče obrázek 4.5. Hvězdice i kotouče jsou vyráběny odléváním. 

Montáž obručí je prováděno lisováním za tepla a pojištěno kroužkem. Poloha obruče je 

naznačena čtyřmi bílými čarami přes obruč, když se povolí a pootočí, tak to jde vidět. 

Životnost obruče je dána šířkou použité obruče.  
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 vnější bok okolku  okolek  vrchol okolku 

  výška okolku 

  vnitřní čelo obruče 

  tloušťka obruče 

 

    ozub       drážka vzpěrného kroužku                                                      

 dosedací plocha obruče 

 

Obr. 4.5 Řez obruče [4] 

 

 

věnec hvězdice paprsek   

náboj hvězdice  

 

 

 

 

Obr. 4.6 Kotouč složeného železničního kola[4] 



Bc. Josef Kvita                                                                                           Diplomová práce 

20 

 

Kola odpružená mají mezi věncem a diskem gumový segment, který tlumí 

narážky způsobené jízdou po kolejích. Tento typ kola se používá pro městskou 

hromadnou dopravu, tedy tramvaje a metro. Viz. na obrázku 4.7 je model takového typu 

kola. 

 

Obr. 4.7  Odpružené kolo s pryžovými segment [5] 

 

4.2.3 Požadavky na dvojkolí 

Po dobu svého provozu musí kolo splňovat soubor požadavků, které zajistí jeho 

stabilní jízdní vlastnosti a chování při daných provozních podmínkách. Kolo v tomto 

smyslu musí zaručit: 

a) kompatibilitu s kolejemi a s nápravou, 

b) minimalizaci deformací vlivem působících sil, 

c) zabránění poškozování částí kola v důsledku brzdných sil, 

d) kompatibilitu se zamýšlenou hmotností na nápravu, 

e) zamezení selhání v důsledku únavy [6]. 

Aby byly všechny požadavky splněny, musí od vstupního materiál až po hotové 

dvojkolí vše důkladně kontrolováno podle norem, kde produkt bude provozován nebo 

také podle požadavku zákazníka. 
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4.2.3.1 Chemická analýza 

Vstupní materiál pro kola a nápravy je testován metodou optického emisního 

spektrometru. Přístroj v prostředí argonu, vyšle přes elektrodu do zkoušeného materiálu 

výboj. Z materiálu se uvolní emitující částice, které jsou zachyceny CCD detektorem. 

Každý prvek má charakteristickou vlnovou délku a pomoci tohoto principu vznikne 

chemická analýzy materiálu. V tabulce 4.1 jsou procentuální maximální hodnoty prvku 

podle norem pro materiály kol a v tabulce 4.2 jsou pro nápravy. 

 

Tabulka 4.1 Chemické vlastnosti materiálu kol 

Chemické složení materiálu kol 

Třída 

oceli 

Maximální obsah prvků v materiálu (%). 

C Si Mn P S Cr Cu Mo Ni V C+

Mo

+Ni 

EN 13262:2004 

ER6 0,48 0,40 0,75 0,020 0,015 0,30 0,30 0,08 0,30 0,06 0,5 

ER7 0,52 0,40 0,80 0,020 0,015 0,30 0,30 0,08 0,30 0,06 0,5 

ER8 0,56 0,40 0,80 0,020 0,015 0,30 0,30 0,08 0,30 0,06 0,5 

ER9 0,60 0,40 0,80 0,020 0,015 0,30 0,30 0,08 0,30 0,06 0,5 

Kola z materiálu podle EN 13262 se dodávají vždy s kaleným věncem. 
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Tabulka 4.2 Chemické vlastnosti materiálu náprav 

 

 

4.2.3.2 Mechanické vlastnosti 

Všechny tyto zkoušky probíhají podle normy EN 13 262, kde jsou popsány 

metody zkoušek, místo odběru vzorku a jeho velikosti. 

Tahová zkouška 

 Používá se k ověření tažnosti, mezí pevnosti a meze kluzu materiálu. V tabulce 

uvedené v normě jsou minimální požadované hodnoty tvrdosti zkoušeného materiálu.   

 

Chemické složení materiálu náprav 

jakost oceli Maximální obsah prvků v materiálu (%) 

C Si Mn P S Cr Cu Mo Ni V 

EN 13261: 2009 

EA1N, 

EA1T 

0, 40 0,50 1,20 0,020 0,020 0,30 0,30 0,08 0,30 0,06 

EA4T 0,22 

– 

0,29 

0,15 

– 

0,40 

0,50 

– 

0,80 

 

0,020 

 

0,015 

0,90 

– 

1,20 

 

0,30 

0,15 

– 

0,30 

 

0,30 

 

0,06 

Uvedené jsou maximální dovolené obsahy jednotlivých prvků, pokud není uvedeno, že se jedná o 

minimum. 
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Zkouška tvrdosti celistvého kola 

 Dle normy EN 13262, která na věnci kola definuje hodnotu tvrdosti. Zkouška 

podle Brinella, je vtlačování kuličky do materiálů. V tabulce 4.3 a 4.4 jsou normované 

mezi pevnosti a kluzu Jsou hodnoty tvrdosti podle Brinella rozdělené do dvou kategorií, 

podle rychlosti použití kol, nad a do 200 km/h. Zkouška se prování jak na novém kole, 

tak i v hloubce, která je maximální hodnotou opotřebování kola. 

Tabulka 4.3 Mezi pevnosti a kluzu 

Ocel 

 

Věnec Deska 

Re (MPa) 

Mez kluzu 

Rm (MPa) 

Mez pevnosti 

A (%) 

Tažnost 

Zmenšení Rm  

(MPa) 

A (%) 

Tažnost 

EN 13262:2004 

ER6 ≥ 500 780 - 900 ≥ 15 ≥ 100 ≥ 16 

ER7 ≥ 520 820 - 940 ≥ 14 ≥ 110 ≥ 16 

ER8 ≥ 540 860 - 980 ≥ 13 ≥ 120 ≥ 16 

ER9 ≥ 580 900 - 1050 ≥ 12 ≥ 130 ≥ 14 

Tabulka 4.4 Mezi pevnosti a kluzu 

Ocel 

 

Re (MPa) 

Mez kluz 

Rm (MPa) 

Mez pevnosti 

A (%) 

Tažnost 

EN 13261 2009 

EA1N ≥ 320 550 - 650 ≥ 22 

EA1T ≥ 350 550 - 700 ≥ 24 

EA4T ≥ 420 650 - 800 ≥ 18 
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Zkouška rázem 

 Zkouška vrubové houževnatosti se prování na Charpyho kladivu. Vzorky jsou 

odebíraný podle norem. Při teplotě +20°C je přelamován s U vrubem a při -20°C je 

přelomován vzorek s V vrubem. 

Únavové zkoušky  

 Zkouší se deska kola proti střihu materiálů. Trhliny se nesmí, vyskytnou za určitý 

počet cyklu na vzorku. 

Pevnost věnce a celistvost kola 

 Tato zkouška se provádí přes zkoušku tahem, kdy se měří růst trhlin v měřeném 

vzorku. 

 

4.2.3.3 Homogenita tepelného zpracování 

 Rozdíl hodnot tvrdosti změřené na věnci nesmí být větší než 30 HB u kol 

kategorie 1.  

 

4.2.3.4  Čistota materiálů 

Mikrografická čistota 

 Hodnotí se množství strukturních složek a velikost zrn, která připadá na jednotku 

plochy. Jsou zjišťovány světelným optickým mikroskopem. Zvětšení bývá stonásobné 

někdy až tisíci násobné. Podle etalonu se odhadne množství a velikost zrn.  Podle tabulky 

se vyhodnotí vměstky.  

Vnitřní celistvost 

            Zkouška celistvosti kola se zjišťuje ultrazvukem. Kolo se ponoří do roztoku vody 

a 5% inhibitoru. Vady se posuzují zvlášť dle normy EN 13262 podle oblasti nálezu vady 
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do tří skupin, ve věnci, v desce a v náboji kola. Viz. obrázek 4.8, kde je vidět jak měřicí 

přístroj vypadá. 

 

4.8 Měření vnitřní celistvosti [5] 

 

4.2.3.5 Zbytkové napětí 

Uvnitř věnce musí po tepelném zpracování vzniknout zbytkové tlakové pnutí, 

které zvyšuje odolnost proti iniciaci a šíření trhlin. Podle normy EN 13262 v blízkosti 

povrchu musí byt napětí 80-150 MPa a v hloubce od 35 do 50 mm musí byt už nulové. 

Metody na měření pnutí jsou vrtání, rozřezání a ultrazvukovou diagnostikou viz. 

Obrázek 4.9. 

 

Obr. 4.9 Měření zbytkového pnutí ultrazvukem [5] 
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4.2.3.6 Charakteristiky povrchu 

Vzhled 

Plochy, které nejsou obrobené nebo jinak upravované se musí očištěny, tryskány 

a udělaný hladký přechod mezi plochami. Průměrná hodnota drsnosti Ra v hotových 

oblastech nebo oblastech připravených na montáž. V tabulce 4.5 jsou hodnoty drsnosti na 

kategorii a umístění plochy. 

Tabulka 4.5 Drsnost povrchu (Ra) kol ve stavu při dodání 

Část kola Stav při dodánía 

Drsnost Ra 

(µm) 

Kategorie 1 Kategorie 2 

Otvor Hotový ≤ 12,5 

Připravený pro montáž b od 0,8 do 3,2 

Deska a náboj Hotové c ≤ 3,2 ≤ 12,5 

Jízdní plocha věnce                  Hotová ≤ 6,3  ≤ 12,5 d 

Čelní povrchy věnce                  Hotové ≤  6,3  ≤ 12,5 d 

a  Viz F.2. 

b  Pokud je kolo nalisováno na dutou nápravu, mohou se pro účely ultrazvukové 
prohlídky v provozu požadovat jiné hodnoty. 

c Pokud je to definováno v objednávce, může tato oblast kola zůstat 
neopracována za podmínky, že jsou dosaženy drsnosti uvedené v této tabulce. 

d  ≤ 6,3, pokud je to požadováno pro standardní vady o průměru 2 mm (viz 3.4.2). 
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Celistvost 

Provádí se magnetickou práškovou zkouškou. Viz obrázek 4.10, kde je 

kontrolováno kolo. Důležitost zkoušky je v odhalování povrchových vad, v kterých by 

mohlo následně být potenciálním iniciačním místo lomu, které by nakonec mohlo dojít až 

k lomu v provozu. Dle normy EN 13262 je na opracovaných plochách dovolena stopa 

2 mm a na neopracovaných 6 mm.  

 

Obr. 4.10 Kontrola celistvosti kola magneticko-práškovou metodou [5] 

 

4.2.3.7 Geometrické tolerance 

Výkres je definován rozměry a geometrii viz. obrázek 4.11. Norma EN 13 262 má 

svojí tabulku, kde je přesně dáno, jaký rozměr nebo geometrie může mít toleranci. 
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Obr. 4.11 Požadavky rozměru a toleranci na kolo [5] 

Ve firmě Bonatrans mají vyhotovené speciální tvarové šablony, kterými 

porovnávají rozměry. Další metodou jsou digitální měřidla a nejkomplexnějším měřicím 

zařízením je kontaktní souřadnicové 3D zařízení viz. obrázek 4.12. 
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Obr. 4.12 Dotykové 3D měřící zařízení [5] 

 

4.2.3.8  Statické vyvažování 

Metoda a způsob měření je na dohodě zákazníka a výrobce. Už mnohokrát 

zmiňované normě je tabulka rozdělá do 4 kategorii podle rychlosti a ke každé kategorii je 

hodnota statické nevyváženosti v jednotkách gram na metr.  

4.2.3.9  Ochrana proti korozi 

Ochráněna musí mít každá obrobená plocha. Výjimkou je věnec kola, na kterém 

by nátěr nebyl žádoucí. Také na neobrobených plochách musí byt nátěr. Zkoušky pro 

kvalitu nátěru jsou následující: zk. mřížková, zk. odolnosti nátěru proti nárazům 

a štěrkování, urychlená korozní zk., zk. nátěrových systému. 
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4.2.3.10 Označení 

Jsou požadovány minimálně označování těmito znaky: 

 Značení výrobce, 

 číslo tavby, 

 jakost oceli, 

 měsíc a dvě poslední číslice roku výroby, 

 poloha zbytkové nevyváženosti a jejich značky, 

 výrobní číslo po tepelném zpracování [22]. 

 

4.3 Výrobní program 

Výrobní program firmy Bobatrans, je rozdělen do základních pěti skupin a to pro 

lokomotivy, osobní, městskou, nákladní dopravu a tlumiče hluku. 

4.3.1 Pro lokomotivy 

Pro lokomotivy vyrábějí: 

 dvojkolí,  

 kola a nápravy. 

4.3.2 Pro osobní dopravu 

Pro osobní dopravu vyrábějí: 

 dvojkolí hnací, 

 dvojkolí běžné, 

 kola a nápravy. 

4.3.3 Pro městskou dopravu 

Pro městskou dopravu vyrábějí: 
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 odpružené kola, 

 výrobky pro metro, 

 další výrobky pro městkou dopravu. 

4.3.4 Pro nákladní vozy 

Pro nákladní dopravu vyrábějí: 

 napěťová optimalizovaná kola a dvoukolí, 

 další výrobky pro nákladní aplikace. 

4.3.5 Tlumiče hluku 

Oblasti tlumičů hluku vyrábí: 

 tlumicí kroužky, 

 kompozitní tlumiče. 

 

4.4 Výrobní proces 

Aby vzniklo dvojkolí, musí jejich části projít čtyřmi základními procesy, kterými 

samozřejmě disponuje firma.   

4.4.1 Válcování kol a obručí 

Primárně vyrábí Bonatrans kola a obruče. Ve výrobním repertoáru je přes 300 

typu surových kol a zhruba 200 typu obručí [7]. 

4.4.2 Kovárna náprav  

Jako polotovar pro nápravy je čtvercový předvalek z vakuované oceli. Firma dože 

vyrobil 200 typu surových náprav. 
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4.4.3 Obrábění kol a náprav 

Vyráběných druhu kol a náprav je široké spektrum, proto je nezbytností přesné 

a kvalitní číslicově řízené stroje. Centrální databanka všech CNC programů je síťově 

napojena na obráběcí stroje, proto je velmi jednoduchá změna obráběné součásti. 

4.4.4 Montáž dvojkolí 

Kompletní dvojkolí je na montáži běžnou záležitosti. Hnací dvojkolí je výhodnější 

pro zákazníka, aby si montoval sám. Podle přání zákazníka můžou být namontovány další 

sortiment jako tlumiče hluku, ložiskové domky, brzdové kotouče atd. Na montáži mají 

speciální lis na dvojkolí, který je podle požadavku norem nadstavována lisovací síla. 

 

4.5 Konkurenční firmy 

Bonatrans je na trhu výroby dvojkolí velice významnou firmou v oboru nejen 

v Evropě, ale i v celosvětovém měřítku. Kola dodává nebo byly dodané na 5 kontinentu 

a více jak do 70 zemí. Na obrázku 5.13 je mapy světa je znázorněny barevně země 

zákazníků. Konkurence není velká množstevně, ale spíš kvalitativně. Někteří 

z konkurence Bohumínské firmy. 

 

4.13 Mapa zákazníku Bonatransu [5] 
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Mezí konkurenční firmy patří španělský CAF. KWL vyrábí železniční kola na 

Ukrajině. V Bulharsku je výrobce KOLOWAG. Luccini rs je firma zabývající se výrobou 

železničních kol z Itálie. OMK je velkou ruskou společností. A kde jinde než v Číně by 

mohla být největší fabrika na výrobu kol a dvojkolí na světě s názvem Maanshan Steel.   

4.6 Technologický postup výroby monoblokových železničních kol 

Polotovar pro výrobu monoblokových kol se jmenuje kontislitek. Kontinuálně litá 

vakuová ocel je vyráběna v 180t konvertorech. Kontislitky jsou evidovány a testovány. 

Na obrázku 4.14 jsou na hromadě popsány.  

 

Obr. 4.14 Polotovary ve formě kontislitku [6] 

 Podle typu kola je určena požadovaná hmotnost špalku pro kování. Podle 

hmotnosti je kontislitek nařezán na kotoučové pile viz obr. 4.15 na danou délku. 

 

Obr. 4.15 Probíhající řezání špalku pro budoucí železniční kolo  [6] 
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 Jelikož všechny tvářecí operace musí být provedeny na jeden ohřev, jsou kladeny 

velké požadavky na tento proces. Pro ohřev se používá karuselová pec, která při vnitřní 

teplotě v peci 1330 °C během 4,5 až 5 hodin zahřeje rovnoměrně špalek na požadovanou 

tvářecí teplotu 1280 °C. Ohřívání špalku v peci je řízeno automaticky počítačovým 

programem, který hlídá optimální ohřátí různých materiálu a velikostí špalku. Na konci 

toho to procesu se zbavujeme důkladně okují na povrchu vysokým tlakem vody. Aby 

v následujících operacích nebyly vtlačovány do výkovku. 

 Na hlavním kovacím lisu DAVY 56MN, který je hydraulický. Jsou prováděny 

operace pěchování a tvarování polotovaru. Špalek se vystředí a pěchováním se zeslabí 

střed. Kolo po pěchovací operaci je na obr. 4.16. 

 

Obr. 4.16 Půlka pěchovaného kola po operaci pěchování [6] 

 

 Další operací je tvarování výkovku do finálního tvaru. Po každé operaci jsou 

proudem vzduchu a vody odstraňovány okuje. Při kování jsou zápustky mazány směsi 

vazelíny, grafitu a pilin. Následující operace je děrování, které je prováděno na lise 

DAVY 7,5MN. Obrázek 4.17 ukazuje tvar o tvarovém kování a čarovaná čára ukazuje 

část výkovku, která bude děrována. Pak se kolo dopraví na horizontální válcovací stolici. 
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Obr. 4.17 Půlka tvářeného kola [6] 

 Válcovačka řízená počítačem je soubor sedmi válců viz obr. 4.18, které tvarují 

věnec a desky kola podle požadovaných rozměrů. Princip válcování je takový, že šikmé 

válce působí na čelní plochy věnce a postupně se přemisťují materiál z vnitřku věnce na 

obvod věnce. Profil věnce a okolek tvarují hlavní válec společně s tlačnými válci. 

Válcováním dochází k formování okolku, utváření desky, k zeslabení věnce a zvětšení 

jeho průměru, viz obr. 4.19. Když vnitřní průměr věnce dosáhne požadovaného rozměru, 

válcování končí. 

 

Obr. 4.18 3D model nástrojů pro válcování s pohyby [6] 
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Obr. 4.19 Kolo po válcování [6] 

Poslední tvářecí operací je prohýbání desky kola, současně se kalibruje a také 

vzniká identifikační značení na čelní ploše věnce. Probíhá na lise DANY 27 MN. 

Prohnutí věnce je důležité pro jeho životnost a výhodný tvar pro provoz. Hotový výkovek 

i se značením je na obr. 4.20. 

 

Obr. 4.20 Prohýbání a značení kola [6] 
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 Pak kolo putuje bubnovým dopravníkem z lisu na řetězový dopravník měřicího 

zařízení, které je detailně popsáno v kapitole 4.2 Současný stav bezkontaktního měření 

monoblokových kol ve firmě Bonatrans. Z měřicího zařízení jde monoblokové železniční 

kolo na tepelné zpracování, aby získalo požadované tepelné vlastnosti. Pro tyto účely se 

využívá zařízení tunelových pecí a kalících zařízení, které je řízeno počítači. Jelikož pro 

provoz kola musí mít kolo na různých místech jiné vlastnosti, musí být na příklad  věnec 

kola lokálně kalený na kalící automat od švýcarské firmy AFT viz. obrázek 4.21. Takto 

tepelně upravené kolo by mělo mít životnost 1 milion ujetých kilometrů.  

 

Obr. 4.21 kalící automat od švýcarské firmy AFT [6] 

V této fázi přicházejí na řadu mechanické a materiálové zkoušky předepsané 

normami, které už byly zmíněny v kapitole 4.2.2 např. zkouška tvrdosti atd. Po úspěšně 

kontrole můžeme kolo obrábět. Obrábění probíhá na čtyřech karuselových soustruzích od 

firmy Hegenscheidt s CNC řízením. Stroje spolupracují v páru, kde jeden soustruží kola 

z nitřní strany a druhý z vnější strany a mezi oběma pracuje manipulátor.  
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Obr. 4.22 Manipulátor mezi soustruhy [6] 

 Následují další zkoušky a to nedestruktivní, které jsou v kapitole 4.2.2. Pak se 

kola vyvažují dynamicky nebo staticky. Poslední je povrchová úprava. Pak už zaleží na 

přání zákazníka, jestli půjde kola na montáž dvojkolí nebo bude dodáno samostatně. 
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5 Současný stav kontroly rozměrů 

Kontrolu rozměru můžeme dělit podle různých hledisek do mnoha skupin, ale pro 

nás je důležité rozdělení na 2D neboli plošné měření a 3D prostorové měření. U 2D nás 

zajímá jen bezkontaktní měření a u 3D se podíváme na kontaktní tak bezkontaktní. 

5.1 2D měření bezkontaktní měření 

 

Vizuální senzory 

Jsou takové senzory, které měří aspoň ve dvourozměrném zobrazení měřeného 

objektu. Optický obraz je zachycen a vyhodnocen senzorem. Naměřené výsledky 

vyhodnocuje obsluha zařízení. Toto snímání se využívá, když je špatně viditelný měřený 

povrch a intuitivně lze měřit geometrické prvky.  

 

Obr. 5.1 Druhy osvětlení pro vizuální senzory: a) procházející světlo, b) nasvícení světlých polí, c) nasvícení 

tmavých polí, d) nasvícení tmavých polí s kombinací se zoomem [8] 
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Hranolový senzor  

Hranový senzor se využívá pro projektory 

Tenké skleněné vlákna vedoucí světelný signál do fotomultiplikátoru vyhodnocují 

přechod vláken kde je světlo a tma nebo také naopak tmu a světlo. Každý světelný 

přechod představuje měřenou hranu, pokud nenastane chyba měření např. povrchovými 

vadami a znečištění [8]. 

Senzor zpracování obrazu 

Přes objektiv se měřený objekt zobrazí na matricové kameře, čip kamery převede 

optické signály na elektronické a ty vytvoří digitální obraz. Software zpracuje obraz na 

určité body a tím vypočítá rozměry [8]. 

 

CCD kamera (Charge-Coupled Device)  

Digitalizace obrazu díky CCD čipu, které se používají v kamerách 

a fotoaparátech. Nasnímaný obraz je zpracován operátorem, manuálně nebo automaticky 

softwarem. Oproti konkurenci, tedy CMOS snímače má CCD snímač lepší metrologická 

kvalita. Hlavně ve vztahu mezi digitálním výstupem a vstupním signálem. Velkou roli při 

zpracování měření hraje použitý software a ty mužem rozdělit do dvou koncepcí a to 

Edge Finder, tedy vyhledavač hran a zpracování obrysu [8]. 

 

Edge Finder  

Nasnímané obrysy objektu se porovnávají s předem definovanými přímkami 

a hledají se jejich průsečíky. Porovnávaní, se opakuje na oblastech předem určených. 

Tímto způsobem vznikne mnoho načtených bodů, které jsou zařazeny do skupiny. 

Jednotlivé určení bodu proběhne samostatně jednorozměrné vyhodnocení [8]. 

 



Bc. Josef Kvita                                                                                           Diplomová práce 

41 

 

Zpracování obrysového obrazu  

Na obr. 5.2 je vidět postupné zpracování obrazu. Nasnímaný obraz se bere jako 

plošný celek a při extrakci obrysu se používá matematický algoritmus. Digitalizace 

probíhá přes pixely. Každý pixel se vyhodnotí a ten, který je obrysový, se zařadí jako 

měřený bod. Body se řadí za sebou a z toho můžeme odfiltrovat rušivé vlivy bez toho, 

aby nám změnily tvar. V zachycené oblasti můžeme vyhodnocovat více různých obrysů. 

Přesnost měření je závislá na velikosti pixelů [8]. 

 

Obr. 5.2 Zpracování obrysového obrazu [8] 
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5.2 3D metody 

3D metody měření můžeme rozdělit podle různých hledisek, což nám znázorňuje 

obrázek 5.3 nebo podle principu měření na obrázku 5.4, kde je více rozebráno 

bezkontaktní měření. 

Obr. 5.3 Rozdělení 3D měření 
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Obr. 5.4 rozdělení měření dle principu 

 

5.2.1 Kontaktní systémy měření 

Měření tvaru a rozměrů součásti se získává pomoci doteku snímače a dílce. 

Kontaktní měření je v praxi nejpoužívanější. Jeden z důvodů je například pořizovací 

cena, která je příznivější než u bezkontaktního měřicího systému. 

Elektromechanické snímací systémy: 

  Systém spínacího typu (kontaktní sonda) 

Spínací sonda pracuje, tak že v moment. Kdy se dotkne měřené součásti, vydá 

sonda signál. Měřící hlavice se ihned zastaví a systém stroje odečte aktuální polohu 

v souřadnicovém systému. Spínací systémy jsou dva: 

 elektromechanicky, obrázek 5.5,   

 piezoelektricky, obrázek 5.6 [8]. 
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Elektromechanická sonda  

Uvnitř sondy je elektrický obvod, který se skládá z tři ramenné hvězdice 

zakončenými kontaktními kuličkami. Hvězdice je na pružině, která tlačí hvězdici na 

prstenec a z druhé strany je spojena s tyčinkou sondy. V klidovém stavu se hvězdice 

dotýká prstence ve všech třech bodech, když dojde k dotyku měřícího kontaktu, hvězdice 

se vychýlí a tím dojde k rozpojení obvodu a také k zaznamenání polohy sondy. Při 

měření tímto způsobem může vzniknout určitý druh chyby, které nevznikají 

u piezoelektrické sondy [8]. 

 

Obr. 5.5 Kinematické schéma kontaktní sondy s elektrokontaktním snímačem pracujícím ve třech směrech [8] 
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Obr. 5.6 Schéma spínací dotykové piezoelektrické sondy a její princip [8]  

Systém snímacího typu (skenující sonda). 

Měřicí dotek pracuje v neustálém kontaktu s měřeným předmětem. Při měření 

systém řízení v moment, kdy sonda zaznamená kontakt měřicího dotyku a předmětu, 

vypne přítlak, který podle nadstavení vyvozuje měřící sílu a pro příslušnou osu se zapne 

posuv. Tento způsob řízení zajíst trvalý kontakt měřicího doteku s měřeným předmětem. 

Snímací sondy pracují ve dvou režimech: 

 statický – diskrétní snímání,  

 v dynamickém – skenování složitých tvarů.  

 

Obr. 5.7 Kontaktní snímací (skenující) sonda [8]  
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Skenery destruktivní 

Během svého skenování nevratně zničí měřený předmět. Tento typ skeneru je 

vhodný na vnitřní i vnější geometrii, složitější dutiny a tvary. Princip měření je takový, že 

se okolí předmětu a dutiny vylije speciálním kontrastním materiálem. Cela součást, která 

je zalita do tvaru kvádru se upne na frézku. Fréza pak po malých vrstvičkách odstraňuje 

vrstvu materiálu. Povrch, který vznikne, se naskenuje a pak se to opakuje, že se odstraní 

další malá vrstva a pak se zas neskenuje vzniklý obraz. Všechny 2D obrazy naskenované 

se spojí a vznikne 3D naskenovaný objekt. 

 

5.2.2 Bezkontaktní měření 

Rozdělení podle použité technologie viz obrázek 5.8. 

 

Obr. 5.8 Rozdělení podle použité technologie 
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Dělení metod využívající vlnění lze dělit podle charakteru vlnové délky použitého 

zařízení a vlnění, viz obrázek 5.9. 

 

Obr. 5.9 Rozdělení dle interakce 

 

5.2.2.1 Optické skenery  

Princip optické 3D měření v nasnímání objektu z více úhlu.  Objekt se nasnímá 

a poté natočí a zase se nasnímá z jiného úhlu, data se zpracuji pomoci software v počítači. 

Data se získávají digitalizaci obrazu kamerou nebo fotoaparátem. Skenovaný předmět se 

musí připravit nalepením značek na povrch. 

Skenování povrchu pomoci kamery probíhá nejprve nasvícením objektu 

a pruhovým projektorem se promítají pásy, které kopírují povrch a také jsou nahrávaný 

kamerou. Díky značkám a pásům je počítač schopen složit digitální objekt. 

Skenování povrchu pomoci fotoaparátu také předchází značení objektu před 

focením. Objekt se nafotí z různých stran. Software je schopen ze značek a měrky, z které 

dle zpusobu 
interakce 

obecné vlnění 

rengenové měření 

magnetické 
resonance 

elektromagnetické 
zaření ve 

viditelném spektru 

radiové vlny 

mechanické vlnění 
prostředí 

(ultrazvuk) 

ostatní 

AFM (Atomic 
Force Microscope) 

elektronový 
mikroskop 



Bc. Josef Kvita                                                                                           Diplomová práce 

48 

 

rozpozná vzdálenost nafocených bodů a tím i složit 3D digitální objekt. Natočení objektu 

muže být ruční nebo i automatické na otočném stole řízené počítačem. 

Po vytvoření všech snímků z více uhlu pohledu se musí data zpracovat. Metodou 

aproximace se vytvoří digitalizovaný 3D model. Skenované počítačové modely se vytvoří 

pomoci: 

 polygonů, 

 snímání bodů, 

 křivek typu spline, 

 standardní geometrické entit.  

Při digitalizace o kvalitě rozhoduje hodně věcí, ale hlavně. Počet získaných snímků, 

pozadí skenovaného objektu a to v tom odhledu, aby byl objekt co nejlépe rozlišit od 

okolního prostředí. Vhodné vyznačení orientačních bodu, aby se přesně spojily snímky 

a vytvořil se 3D objekt. 

 Skenery optické lze také použit jako měřící souřadnicové zařízení. Můžeme zde 

řadit 3D metody snímání a to pruhový projektor nebo fotoaparát digitální [8]. 

 

Pruhová projekce 

Princip je založen na 3D aktivní triangulační metodě. Projektor promítá světelné 

proužky na snímaný předmět, který je nahráván na digitální kameru. Při použití 

digitálního fotoaparátu je předmět focen z určité vzdálenosti využívající metodu 

triangulace. 2D snímek je pak převeden do 3D rozměru. Pro rychlejší a jednodušeji 

vytvoření 3D modelu je dobré označení objektu body a taky použit velmi kontrastní 

pozadí. Je-li povrch moc lesklý nebo tmavý využijeme nasvícení a je-li lesklý, pomůže 

nám křídový sprej. Nebo také metoda s anglickým názvem Fringe Light Projection. 

Objekt je snímán jednou nebo dvěma digitálními kamerami, které jsou vzájemně 

posunuté o známou vzdálenost. Nasnímané obrazy jsou nahrané pod známým úhlem, přes 

který se počítá poloha obrazových bodů, kterým dává třetí rozměr  ze vzoru promítaných 

na objekt, viz. obrázek 5.10 [8].  
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Obr. 5.10 Pruhová projekce 

Fotogrammetrie  

Jedná se o optickou metodu, přesněji měřiící metodu bezkontaktní pasivní 3D. 

Fungující na principu lidských očí. Metoda pracuje tvarové rekonstrukci, určování polohy 

předmětu, měření tvarů, které jsou na fotografickém snímku.  

Princip je nafocení dvou nebo více snímků objektu z různých uhlů, aby mylo možné 

dostat prostorové souřadnice všech bodu, které jsou na fotografiích. Focení snímku se 

může dělit na univerzální, kombinované a integrované. Také můžeme dělit podle různých 

kritérií na příklad:  

 pozice fotoaparátu a vzdálenost předmětu, 

 množství měřících fotek, 

 vyhodnocení a způsob pořízení,  

Využívání fotogrammetrických metod v praxi je rychlé, levné a přesné jako 

mechanické měřící zařízení. Měřící sestava se skládá z: 

 digitální kamery, 

 kalibrační tyče, 

 značek samolepících, 

 a notebooku [8]. 
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Optické digitalizace díky fotogrammetrické metodě měření lze vytvářet přesné 3D 

modely systémy Trip Top a ATOS.  

 

Optický měřící systém TRITOP  

Měřící systém TRITOP je přenosný optický fotogrammetrický přístroj 

bezkontaktního použití, zobrazený na obrázku 5.11. Měří polohu a deformace diskrétních 

bodů. Geometrické prvky vypočítavá pomoci triangulačního principu. TRITOP používají 

pro deformační analýzy, kontroly kvality a digitalizaci objektu.  

 Měření probíhá následovně. První se musí objekt označit kruhovými značkami. 

Vytvoření snímků ze všech stran, které nejsou omezené počtem. Jen podmínkami, že 

musí byt všechny body vidět minimálně třikrát a kalibrační tyč, musí byt položena vedle 

měřeného objektu. Další fáze je automatický výpočet a následně zpracování do 3D bodů 

mraku. Vzdálenost můžeme přesně měřit mezi body. 

 Nevýhodou tohoto systému je délka měření. Které může trvat až hodinu a proto se 

nehodí do sériové výroby. Ale můžeme měřit deformaci objektu ve dvou fázích, před 

a po deformaci [8]. 

 

Obr. 5.11 Zařízení TripTop [8] 
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ATOS (Advanced Topometric Senzor)  

Mobilní 3D souřadnicové zařízení. Optická metoda využívající princip 

triangulace, více kamer s kalibrací a digitální zpracování obrazu. Tam, kde se potřebuje 

vysoká hustota dat. Poslední verzi je ATOS III Triple Scan viz obrázek 5.12, má větší 

rozlišení se CCD kamerou. Princip je podobny, jak předcházejících zařízeni. Na předmět 

se nalepí pravidelně značky podle, kterých software spočítá vzdálenosti. Nebo se mohou 

na objekt promítat světelné proužky, které jsou ze dvou kamer snímaný pod různými 

uhly. Obraz se digitálně zpracuje na 3D model a vypočítá souřadnice každého pixelu [8].  

 

Obr. 5.12 Optický skener ATOS ΙΙΙ Triple Scan [8] 

 

5.2.2.2 Laserové skenery  

Řadí se do metod aktivní digitalizace. Pracují na principu triangulace a využívají 

se vlastnosti laserového paprsku jako intenzivní monochromatické, prostorově a časově 

koherentní záření. V systému je zdroj světla laserového, kamera. Laserem se na objekt 

promítá čára nebo také složitější vzor. Kamera snímá laserový paprsek na objektu, který 

je podle tvaru zdeformovaný a počítač s toho vypočítá rozměry a tvar. 

 Laserový paprsek se vyšle kolmo proti objektu, od kterého se odrazí do CCD 

senzoru, který vyhodnotí podle doby letu vzdálenost a podle místa dopadu uhel pod 

kterým dopadne. Z úhlu a vzdálenosti vypočítá počítač přesnou polohu bodu 

a opakováním vytvoří tolik bodu, že je schopen vytvořit 3D model. Usměrňování 
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laserového paprsku může probíhat zrcadly z jednoho místa, kde je vysílaní i přijímaní 

paprsku nebo dva snímače, které se nacházejí v protilehlých koncích a uprostřed je 

vysilač.  

 Kvalita digitálního 3D modelu je závislá na pokrytí plochy laserem. Naměřené 

data jsou v polygonech. Laserové skenery se nehodí na zachycování textury povrchu, pro 

její získaní se musí kombinovat s optickou metodou. Laserové skenery jsou geometricky 

vysoce přesná. Rozpoznají výstupky, nerovnosti, otvory a prohlubně. Na druhou stranu 

mají vyšší cenu a problémy skenovat průhledné nebo lesklé povrchy [8]. 

 

 

Obr. 5.13 Příklad laserového skenování 

3D skenery dělíme podle laserových senzorů: 

 Laserové bodové senzory, 

 Foucaultův princip, 

 vícerozměrné laserové senzory [8]. 

 

Laserové senzory bodové  

Laserovou diodou vyšle světelný paprsek na objekt. Paprsek se odrazí od objektu 

na optometricky senzor. Metoda se zařazuje mezi interferometrickou a triangulační 

metodu. Přesnější metodou je využití principu Foucaultova [8]. 
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Foucaultův princip  

Uhel optiky se používá jako trigonometrický. Místo laserového bodu se nasvítí 

faoucaltovým rozhraním, které je v dráze paprsku. Vyhodnocení proběhne díky 

diferenčním fotodiodám [8]. 

Vícerozměrné senzory, D2 rozměr získávají pomocí liniovému senzoru a 3D 

rozměry díky plošným senzorům [8]. 

Liniové senzory 

Tyto senzory pracují na principu aktivní 2D triangulační metodě. Laserový 

paprsek ovládá zařízení pomoci zrcadla. Odražený paprsek se vrací do maticové kamery, 

která ho vyhodnocuje formou mnoha bodu. Kde vznikne měřená linie povrchu objektu 

měřeného. Při 3D  snímání se pohybuje hlavice kolmo k řezu, viz obrázek 5.14. 

Z množství získaných bodu je tvořena trojúhelníková síť modelu. 

 

 

 

Obr. 5.14 Princip skenování objektu[8] 
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5.2.2.3 Ultrazvukové skenery  

Nedestruktivní mobilní skenery, fungující snímání do tří os. Skenování se prování 

manuálně, kdy kolem předmětu projíždíme ultrazvukovou sondou. Sondu aktivujeme 

potlačením tlačítka, kdy začne vysílat k měřenému objektu ultrazvukové signály, ty se od 

něho odrazí k přijímacímu čidlu, kterého zpracuje na prostorové souřadnice a tím vytvoří 

3D model. Přesnost je v rozmezí 0,3 až 0,5 mm, což je velká nevýhoda. 

 

5.2.2.4 Rentgenové skenery  

Jde o bezkontaktní nedestruktivní typ skenování, vnitřních i vnějších tvarů 

a rozměrů. Princip je stejný jako lékařského rengenu. Rozdíl v průmyslovém využití 

rentgenu je větší intenzita záření. Ty můžou byt mobilní nebo kombinované. Mobilní se 

využívají pro kontrolu uzavřených nádob, kotlů nebo potrubí. Na ukázku je na obr. 5.15 

je rentgenový skener zobrazen. 

 

 

Obr. 5.15 XT H 225 Průmyslový CT Skener od firmy Nikon [9] 
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5.3 3D metody měření  

Základní tři optické metody pro 3D snímání využívají principů: 

 triangulace, 

 optické interferometrie, 

 měření doby letu modulového světla. 

 

Faktory ovlivňující přesnost měření: 

 Vzdálenost senzoru od předmětu a jeho velikost,  

 požadovaná přesnost, 

 vlastnosti plochy předmětu, 

 okolní zdroje světla, 

 finanční náročnosti měřidla. 

  

5.3.1 Triangulační metody 

Jde o nejpoužívanější metodu optického měření, ale má více druhů metod měření 

založené na základním principu a jsou to: 

 aktivní triangulace, 

 pasivní triangulace,  

 měřicí systémy s teodolitem, 

 fokusovací techniky, 

 techniky "podoba ze stínování". 
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5.3.1.1   Aktivní triangulace 

Princip je rekonstrukce objektu. Nasvícení povrchu objektu světelným zdrojem 

a současně snímání snímačem CCD. 

Na obrázku 5.16 je triangulační trojúhelník, který je základem toho principu 

měření. Základnu tvoří spojnice světelného zdroje a CCD snímače. Uhel vycházejícího 

paprsku ze zdroje je vždy stejný. Z pozice paprsku, který vyletí ze zdroje světla se 

paprsek odrazí od povrchu měřeného objektu do CCD snímače. Ten je schopen podle 

polohy dopadu paprsku na snímač vypočítat ze vzdálenosti triangulační základy a uhlu 

světelného zdroje vzdálenost měřicího zařízení od povrchu, tedy osu Z. 

 

Obr. 5.16 Triangulační trojúhelník  [8] 

Na označování měřeného povrchu se podle požadavku měřených souřadnic 

používá: 

 světelný paprsek (1 souřadnice => 1D), 

 světelný pruh (2 souřadnice => 2D), 

 světelný svazek strukturovaný (3 souřadnice => 3D). 
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Nevýhodou této metody je konkavita měřeného povrchu. Nelze promítat světelný 

paprsek na celý objekt nebo ho nevidí snímač. Řešením je místo světelného paprsku 

použití strukturovaného svazku, kdy celý objekt se označí na jednou. 

Mezi techniky založené na 3D triangulaci patří: 

 technika moiré, 

 technika světelného vzoru, 

 technika barevného kódu, 

 technika fázového posuvu. 

 

5.3.1.2 Pasivní triangulace 

Základ je stejný, jen není zachováno geometrické uspořádání osvětlení. Využívají 

se tři provedení: 

 více kamer se známou orientací, 

 jedna kamera v různých polohách se samokalibrací, 

 více kamer se samokalibrací. 

Často je využívána technika stereovidění, která je jednoduchá a patří pod metodu 

s více kamerami. Principiálně funguje stejně jak lidské oko. 

  

5.3.1.3 Fokusovací techniky 

V ohniskové rovině vzniká kroužek určitého průměru a za pomoci hloubky 

ostrosti a ohniskové vzdálenosti získáme vzdálenost. Máme ty to tři fokusovací metody: 

 metody rozfokusování,  

 kontrolované fokusování, 

 konfokální mikroskopie. 
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5.3.2 Metody optické interferometrie 

Princip této metody spočívá v měření času letu koherentního záření. Viz 

obrázek 5.17 je schéma zařízení, kde je vlnění rozděleno na referenční, předmětové 

a signálové. Když interferuje světlo referenční a měřící vlnění. Můžeme s toho dostat 

amplitudu a fázi vlnění. 

 

Obr. 5.17 Schéma interferometru [10] 

Nejvýznamnější principy založené na základech optické interferometrie jsou: 

 interferometrie pracující s více vlnovými délkami, 

 holografická interferometrie, 

 skvrnová interferometrie, 

 interferometrie s bílým světlem.[10] 

 

5.3.3 Metody založené na měření doby letu modulovaného světla 

Vzdálenost bodu na objektu, tedy souřadnici Z. Jde stanovit na principu, kdy 

vyšleme na povrch světelný paprsek, ten se nám odrazí do senzoru zpátky a zdoby letu 

paprsku, lze jednoduše vypočítat naši hledanou souřadnici Z. 
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5.4 Současný stav bezkontaktního měření monoblokových kol ve 

firmě Bonatrans 

Vyválcované a prohnuté monoblokové kolo je přesunuto bubnovým dopravníkem 

na dopravník bezkontaktního měřicího zařízen. Každé kolo je přesunuto na řetězový 

dopravní, ale všechna kola nejsou uprostřed dopravníku. Měřící zařízení se skládá ze 

dvou základních měřících částí a jedné pomocné části. Monoblokové kolo je po 

dopravníku přepravováno skrz obě měřící části, které pomoci počítače vyhodnocují 

naměřené data. 

 

5.4.1 Měřící zařízení 

První část 

Jsou zde měřeny dvě důležité hodnoty. První je zjištění polohy kola pomoci laseru 

a druha jsou naměřené hodnoty horní a spodní kamerou. Signály jsou vyhodnocovány 

univerzální jednotkou CSP2008 od firmy Micro-Epsilon viz. obr. 5.18. 

 

 

Obr. 5.18 Univerzální řídící jednotka CSP2008 [11] 

 

http://www.micro-epsilon.com/accessories/Unicontroller/index.html?sLang=us
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Na obr. 5.19 jsou dva měřiče vzdálenosti od firmy Micro-Epsilon ILD 1700, které 

jsou umístěny na rámu pro kamery ve výšce nad řetězovým dopravníkem. Z databanky 

typu kol si zařízení zjistí průměr kola a z naměřených vzdálenosti kola od měřicího rámu 

urči pozici kola na řetězovém dopravníku. Podle tohoto středu se nadstavuje následující 

druhá část, která je pohyblivá a najede si přímo do středu, aby mohla nasnímat profil 

kola. Lasery měří vzdálenost triangulační metodou v rozsahu 750 mm, vzorkovací 

frekvenci má 2,5 kHz.  Přesnost na měření průměru +/- 1 mm a určení osy je přesnost +/-

 3 mm. 

 

Obr. 5.19 Laserový měřicí rám [12] 

Na obrázku 5.20 je kamera, která horní části rámu ve vzdálenosti 2,44 m, která 

snímá a měří průměr přes okolek a průměr náboje z vnitřní strany. Dolní kamera je ve 

stejné rovině, jak horní jen je pod dopravníkem. Od horní hrany dopravníků je vzdálena 

2 m a měří průměr přes okolek a průměr náboje na vnější straně kola. Obě kamery jsou 

značky Baumer a typ FWX20 s CCD čipem, ale jinými použitými objektivy. 
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Obr. 5.20 Kamera Baumer FWX20 [13] 

Na obrázek 5.21 je znázorněno jak se z naměřeného průměru přes okolky, 

vnitřního a vnějšího průměru náboje vyvozují excentricita vnitřních a vnější os a také 

přestřižení náboje. 

 

Obr. 5.21 Schéma měření souososti (E1 a E2) 
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Druhá měřící část 

V této části se kolo na řetězovém dopravníku posunuje, pod pohyblivý laserový 

rám, který se pohybuje v jednom směru. V normálním provozu se posouvá podle 

předchozího laseru, aby měřil kolo přesně ve středu a tím pádem změřil reálný průřez 

kola. Nebo se taky laserové rameno muže pohybovat do servisní polohy úplně mimo 

řetězový dopravník. Na obr. 5.22 je vidět všechny popsané části.  

 

Obr. 5.22 Celý měřící systém  

Laserový rám obsahuje 4 sestavy liniových laseru různých barev a snímací 

kamery. Jeden model je na obrázku 5.23. Zařízení funguje na metodě triangulace, kdy 

paprsek zachycuje kamera s čipem CMOS z pevného ohniska. Kamera snímá až 500 

snímku za sekundu. Snímá jednotlivé body a software je pak skládá do profilu kola. 
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Sestava se skládá z horní dvojice červeného laseru (532 nm) a zeleného laseru (671 nm). 

Oba lasery jsou uhlové liniové pod úhlem 30° a pod tím to úhlem jsou i zařízení 

nakloněny proti sobě do písmene V. Úplně stejná sestava je v dolní části laserového 

rámu. Celková sestava laseru nám změří profil celého kola. Rozlišení měřících laseru je 

+/- 0,1mm. 

 

Obr. 5.23 Bezkontaktní laserový senzor [14] 

Velikost zorného pole vyplývá z principu měření a parametru laserového senzoru. 

Z obr. 5.24 je patrné, že zorné pole je lichoběžníkového tvaru. Horní strana má 

218,8 mm, dolní 338 mm a na výšku 350 mm. 

 



Bc. Josef Kvita                                                                                           Diplomová práce 

64 

 

 

Obr. 5.24 Schéma zorného pole [14] 

Na následujícím obrázku 5.25 je tabulka  změřeného profilu kola. Mužem si 

nadstaví, jestli chceme vidět pravou nebo levou půlku. Vpravo dole jsou zobrazeny 

hlavní rozměry. Na centrální grafice můžeme vidět porovnání požadovaného profilu, což 

je světle modrá kontura a tmavě modrá kontura je námi naměřený profil. 
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Obr. 5.25 Výsledné okno měření kola [12] 

 

Třetí pomocná část 

Rámy měřicích zařízení jsou neustále chlazeny a měřeny teplota, protože měřené 

kola mají teploty až 1100 ºC a měřící zařízení je vystavováno velkému sálavému teplu. 

Udržení 25 °C ± 1 °C má na starosti chladící jednotka TAEvo 121. Pro odfuk stlačeným 

vzduchem je zde zabudovaná vymrazovací sušička vzduchu CDX24, která je nutnosti. 

A v neposlední řadě filtry na odstranění pevných částic a zbytky oleje z tlakového 

vzduchu. Tlakový vzduch se používá na čištění ochranných skel před kamerami. 
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5.4.2 Problémové místa a požadavky na inovace 

Měřící zařízení je velice sofistikované a přesné. Linka pracuje už několik roku na 

kontrole kol a praxe si řekla o nutnost řešit nastalé problémy. Nebo jsou požadavky 

závislé na novém výrobním programu. 

První velký problém je v tom, že dolní kamera je moc daleko od měřeného kola, 

tím pádem tam nestíní jen horní články dopravníků, ale také vracející se dopravník. 

Výsledek celkového stíněni, jde vidět na obrázku 5.26 a prakticky to velmi ztěžuje přesné 

měřeni, protože software dopočítává obvod jen z viditelných dvou kousku. A excentricita 

vnitřní díry a vnějšího průměru pak je velmi nepřesná. 

 

Obr. 5.26 Pohled ze dolní statické kamery [12] 

U statické kamery jsou použité vodní ostřikování a ofukování, ale viditelnost ani 

tak není 100 %, viz. obr.  5.27. 
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Obr. 5.27 Kamera s krycím sklem [12] 

 Někdy se stává, že při měření kola znehodnotí naměřené data třeba okuje, ale 

nebral by to jako chybu měřicího zařízení. Přece jenom měří co tam je a těžko si odvodí, 

že to tam nemá patřit. 

 Jak už bylo uvedeno, inovace na zařízení by byla velmi prospěšná pro podnik: 

 vyfocení a zpracování ražení na kole, aby bylo čitelné a mohlo se dokumentovat,  

 požadavek na zrychlení kontroly kol z 50 s na 45 s,  

 rozsahu měření laserového senzoru měřící profil kola z 350 mm na 400 mm,  

 dopravník by se měl pohybovat na obě strany a mělo by být dostatek místa před 

i za zařízení, aby mohl mostový jeřáb manipulovat s výrobkem. Např. mohl dostat 

na kontrolní linku výlisek z kovacího lisu., 

 jednoduché zařízení na otáčení kola 90° kolem osy kola pro příležitostné 

přiměření kola v jiné rovině než jsou kola z tratě. 
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5.5 Konkurenčního měřicími systémy železničních kol 

V následujících pěti tabulkách jsou základní technické parametry zařízení měřící 

železniční kola. V první tabulce 5.1 jsou parametry, zařízení využívající firma Bonatrans. 

V dalších tabulkách 5.2., 5.3, 5.4 a 5.5 jsou technické parametry konkurenčních měřících 

zařízení. Výrobci jsou uvedeni v popisech tabulek a na obrazcích k zařízení. 

Tabulka 5.1 Měřící zařízení používané firmou Bonatrans 

Technické parametry 

Přesnost měření výšky lepší než ±0,2 mm 

Přesnost měření průměrů ± 1 mm 

Přesnost měření exů ± 2 mm 

Cyklus měření kola 50 sekundu 

Měřící rozsah výšky kola až 350 mm 

Maximální průměr kola až 1450 mm 

Rozsah teploty měřených výrobků 0 až 1100 °C 

Metoda měření laserová triangulace 

Vyhodnocení dat 3D rekonstrukce 
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Tabulka 5.2 Zařízení WheelScan od firmy neovision 

Technické parametry 

Přesnost měření ±0,05 mm 

Rychlost snímání 2 profily za sekundu 

Zobrazení výsledků do 5 s po nasnímání 

Minimální průměr kola 700 mm 

Maximální průměr kola 1300 mm  

Rozsah teploty měřených výrobků 0 až 1000 °C 

Metoda měření laserová triangulace 

Vyhodnocení dat 3D rekonstrukce 

 

 

 

Obr. 5.28 Model a skenování kola [15]  
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Tabulka 5.3 Měření za tepla od firmy Mermec Group 

Technické parametry 

Přesnost měření ±0,5 mm  

Cyklus měření kola 30 sekund 

Maximální průměr kola 1500 mm 

Rozsah teploty měřených výrobků až 1150 °C 

Metoda měření laserová triangulace 

Vyhodnocení dat 2D a 3D rekonstrukce 

 

 

Obr. 5.29 Měření za tepla od firmy Mermec Group, ukázka a uspořádaní laseru [16] 
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Tabulka 5.4 Měření za studena od firmy Mermec Group 

Technické parametry 

Přesnost měření ±0,05 mm 

Cyklus měření kola  25 sekund 

Kapacita měřených kol 60 kol/hod 

Maximální průměr kola 1400 mm  

Rozsah teploty měřených výrobků 30 °C 

Metoda měření laserová triangulace 

Vyhodnocení dat 3D a 2D rekonstrukce 

 

 

Obr. 5.30 Snímaní za studena [16] 
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Tabulka 5.5 Měřicí automat KS-528 [17] 

Technické parametry 

Přesnost měření ±0,05 mm 

Rychlost snímání 2 profily za sekundu 

Cyklus měření kola 30 sekund 

Počet řezu za jednu otáčku 60 kol/hod 

Maximální průměr kola 1400 mm  

Šířka věnce až 170 mm 

Váha kola až 1100kg 

Rozsah teploty měřených výrobků 30 °C 

Metoda měření laserová triangulace 

Vyhodnocení dat 2D i 3D rekonstrukce 

 



Bc. Josef Kvita                                                                                           Diplomová práce 

73 

 

 

Obr. 5.31 Automatický komplex na měření geometrických rozměrů železničních kol KS-528 [17] 
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6 Analýza současného měření 

 Všechny naměřené data byly získaný od firmy Bonatrans. Jedná se o data přímo 

z výrobní linky monoblokových kol. Data mám k dispozici z mnoha typu a velikosti kol, 

měřených za tepla při výrobě nebo také za studeny po tepelném zpracování.  

6.1 Získaní dat 

V rámci provozu je změřeno mnoho rozměru, ale já se zaměřuji jen na 12 hodnot, 

které jsou důležité pro kontrolu kola a pro jeho další zpracování. Byly vybrány 11 druhu 

kol od menších až po ty největší. Ke každému druhu jsou k dispozici naměřené data za 

tepla po kování a za studena po teleném zpracování a po vychladnuti.  Ke každému kolu 

máme k dispozici mnoho různých informací např.: 

 typ kola, 

 číslo tavby, 

 pořadové číslo, 

 teplotu při které bylo měřeno, 

 rozměr označovaný jako D1, což je průměr díry kola, 

 rozměr označovaný jako D2, což je průměr náboje z vnitřní strany, 

 rozměr označovaný jako D3, což je průměr náboje z vnější strany, 

 rozměr označovaný jako D4, což je vnitřní průměr z vnitřní strany, 

 rozměr označovaný jako D5, což je vnitřní průměr z vnější strany, 

 rozměr označovaný jako D6, což je průměr přes okolek, 

 rozměr označovaný jako D7, což je vnější průměr, 

 rozměr označovaný jako V1, což je výška věnce, 

 rozměr označovaný jako V2, což je výška náboje, 

 rozměr označovaný jako P1, rozměr průhybu desky, 

 rozměr označovaný jako P2, což je přesazení náboj věnec 

 rozměr označovaný jako T1, což je tloušťka desky u náboje, 

 rozměr označovaný jako T2, což je tloušťka desky u věnce, 

 rozměr označovaný jako E1, což je exovitost z vnitřní strany, 

 rozměr označovaný jako E2, což je exovitost z vnější strany, 
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 rozměr označovaný jako P, což je přesazení náboje, 

 rozměr označovaný jako D10, což je vnější průměr kola ve vzdálenosti 26mm od 

vnějšího čela věnce z řezu TBK, 

 rozměr označovaný jako D11, což je vnější průměr kola ve vzdálenosti 26mm od 

vnějšího čela věnce z řezu SSK. 

Na obrázku 6.1 jsou zakótovány všechny výše uvedený rozměry. 

 

Obr. 6.1 Kotovaný kontrolní profil kola 

Všechny důležité rozměry pro výrobu mají určeny tolerance rozměru. 

V následujících tabulkách 6.1 a 6.2 je 11 typu kol z tolerovaných rozměrů pro operaci po 

válcování. DT je zkratka dolní tolerance rozměru a HT je horní tolerance rozměru. 
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Tabulka 6.1 Rozměry a jejich horní a dolní tolerance od 1. – 6. typu kola (TK) 

Rozměry a jejich horní a dolní tolerance [mm] 

 D2 D3 D4 D5 D7 V T1 T2 P1 E1 E2 

1. 320 320 964 964 1128 150 43 36 36 0 0 

DT 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 

HT +6 +6 +2 +2 +6 +2 +3 +2 +2 +10 +10 

2. 265 275 825 820 942 147 46 32 -79,5 0 0 

DT 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 

HT +6 +6 +2 +2 +6 +2 +4 +2 +2 +6 +6 

3. 265 275 810 805 947 150 38 32 -78 0 0 

DT 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 

HT +6 +6 +2 +2 +6 +2 +4 +2 +2 +6 +6 

4. 268 278 845 810 947 148 36 34 -73 0 0 

DT 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 

HT +6 +6 +2 +2 +6 +2 +4 +2 +2 +6 +6 

5. 263 263 730 726 866 149 44 34 -2 0 0 

DT 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 

HT +6 +6 +2 +2 +6 +2 +4 +2 +2 +6 +6 

6. 337 321 1092 1092 1280 152 57 36 -2,5 0 0 

DT 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 

HT +6 +6 +2 +2 +6 +2 +4 +2 +3 

+

10 

+

10 
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Tabulka 6.2  Rozměry a jejich horní a dolní tolerance od 7. – 11. typu kola (TK) 

Rozměry a jejich horní a dolní tolerance [mm] 

 D2  D3  D4  D5  D7 V1 T1 T2  P1 E1 E2  

7.  348 348 1122 1122 1284 3 53 41 -6 0 0 

DT 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 

HT +6 +6 +2 +2 +6 +2 +4 +2 +2 +10 +10 

8. 247 247 748 748 873 148 41 39 -3,5 0 0 

DT 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 

HT +6 +6 +2 +2 +6 +2 +4 +2 +2 +6 +6 

9. 277 277 800 800 945 147 49 37 11 0 0 

DT 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 

HT +6 +6 +2 +2 +6 +2 +4 +2 +2 +6 +6 

10. 379 379 1079 1079 1289 156 70 46 -21 0 0 

DT 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 

HT +6 +6 +2 +2 +6 +2 +4 +2 +4 +10 +10 

11.  357 357 1118 1118 1280 159 66 53 -5,5 0 0 

DT 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 

HT +6 +6 +2 +2 +6 +2 +4 +2 +2 +10 +10 

 

 V tabulce 6.3 je vybráno jako příklad k nahlédnutí vidět naměřené data 

k jednotlivým kolům třetího typu. Je to jen výběr, protože konkrétně k tomu to kolu mám 

změřených necelých 100 kol a zde jsou k vidění jen 14 z nich. Jinak některých typu kol je 

naměřeno a k dispozici až přes 1000. 
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Tabulka 6.3 Naměřené hodnoty pro 3. typ kola 

Rozměry 3. typu kola 

Pořadové 

číslo 

kola 

D2 

[mm] 

D3 

[mm] 

D4 

[mm] 

D5 

[mm] 

D6 

[mm] 

D7 

[mm] 

E1 

[mm] 

E2 

[mm] 

1 264,54 278,44 810,73 813,02 1005,13 949,83 2,21 2,33 

2 264,68 278,88 810,22 811,41 1004,13 948,59 0,74 1,93 

3 264,3 277,55 811 812,01 1003,86 948,8 3,85 0,89 

4 264,67 279,88 812,83 813,15 1018,07 962,13 2,12 3,22 

5 263,19 279,27 811,33 809,79 1010,3 954,84 1,97 2,13 

6 264 278,08 810,77 815,77 1011,38 955,21 2,55 1,85 

7 264,99 279,91 812,37 808,77 1013,52 957,98 2,32 1,81 

8 262,68 279,98 812,21 812,21 1013,29 957,43 1,91 2,21 

9 264,57 278,81 810,6 817,34 1008,08 952,09 2,2 2,83 

10 265,05 278,09 810,65 810,1 1007,82 951,77 3,55 4,62 

11 265,16 278,53 811,65 811,63 1009,19 953,23 2,4 1,96 

12 263,62 278,62 812,64 814,56 1010,31 953,49 2,95 2,51 

13 263,94 278,17 812 807,52 1010,15 954,07 1,16 1,73 

14 263,06 276,79 811,09 809,14 1009,39 953 3,6 2,25 
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6.2 Zpracování naměřených dat 

 Pro přehlednost všech grafu jsem zvolil zkratky pro značení jednotlivých křivek 

nebo přímek. Např. označení 1. D2 T znamená první typ kola, D2 je rozměr D2 a T značí, 

že tento rozměr byl naměřen za tepla. Když bude na konci velké S, značí to, že byl 

rozměr naměřen za studena. Další zkratky nacházející se za typem kola je DT což je dolní 

tolerance a HT což je horní tolerance nebo 2. D2 O, je křivka odchylky od požadovaného 

rozměru, viz. na obrázku 6.2, kde jsou vidět naměřené hodnoty v křivkách. Jde o hodnoty 

vnitřního a vnějšího průměru náboje s horní a dolní tolerancí, a jelikož jsou požadovány 

oba rozměry totožné, mají také jedny tolerance. 

 

Obr. 6.2 Graf kola 1. Typu 
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6.2.1 Zpracování dat z první části zařízení 

Jak už bylo popsáno v kapitole 5.4.1 Měřící zařízení 1. část, která pojednává 

o systému Alicona, což je kamerový systém. Ten měří odchylky os z vnější a vnitřní 

strany kola a jejich spojnici. Ve zkratkách jde o E1, E2 a P. Systém vyhodnocení je 

znázorněn na obrázku 6.3. Odchylka vnitřní osy (E1) vzniká porovnáním průměru přes 

okolek (D6) a vnitřního průměru náboje (D2). Stejně se vypočítavá i odchýlí vnější osy 

(E2), jen se porovnává vnější průměr (D3) a průměr přes okolek (D6). Hodnota P je 

přímka spojující naměřené osy D2 a D3. 

 

Obr. 6.3 Odchylky os na 5. typu kola s horní a dolní tolerancí 

 

Na obr. 6.4 je porovnání naměřených dat excentricity kola z vnitřní strany (E1) 

a vnější strany (E2) u pátého typu kola, které je nejmenší z porovnávaných kol a na 

obrázku 6.5 je porovnání naměřených dat E1 a E2 na jednom s největších porovnávaných 

kol, které označuji jako 11. typ. 
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Obr. 6.4 Typ kola hodnoty E1 a E2 s horní a dolní tolerancí 

V tabulce 6.4 jsou typy kol seřazeny od nejmenšího po největší podle průměru 

přes okolek (D6). Ty to hodnoty jsou měřené v první části zařízení, které jsou vybaveny 

kamerovým měřením. Vyhodnocuje se tam jen E1, E2 a P. na obr. 52 je graficky 

porovnány hodnoty E1 a E2 vzhledem k velikosti průměru D6. 
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Tabulka 6.4 Hodnoty měřené kamerami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující tabulka 6.5 obsahuje označení měřeného průměru, počet 

vyhodnocených hodnot, průměrnou hodnotu, sumu, minimum, medián a maximum. A to 

jen u nejmenšího kola 5. typu a největšího kola 11. typu. A to jen E1 a E2. Pod tabulkou 

jsou diagramy naměřených hodnot 5. E1, 5. E2, 11. E1 a 11. E2, které ukazují jak je 

velký naměřený rozptyl hodnot. 

 

 

typ kol E1 E2 E2-E1 P E1+E2+P D6 

5 1,6285 1,73532 0,10682 1,14997 4,51379 937 

8 2,30736 3,45529 1,14793 2,80356 8,56621 944 

2 1,7591 2,1301 0,371 2,75195 6,64115 1013 

9 3,09109 2,72239 -0,3687 2,32457 8,13805 1014 

4 2,6436 2,8122 0,1686 3,6239 9,0797 1018 

3 2,70464 2,25608 -0,44856 3,18907 8,14979 1018 

1 3,82855 3,43627 -0,39228 1,73082 8,99564 1205 

11 5,18456 4,86312 -0,32144 2,8928 12,94048 1342 

7 5,12247 4,46802 -0,65445 3,01911 12,6096 1357 

6 6,218 4,93 -1,288 4,93 16,078 1361 

10 3,94182 3,84182 0,1 1,64417 9,42781 1366 
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Tabulka 6.5 Statistické zpracovaní dat největšího a nejmenšího kola, ohledně E1 a E2 

Označení 

průměru 

Počet 

hodnot 

Průměrná 

hodnota 
Suma Minimum Medián Maximum 

5.E1 346 1,6285 563,46 0,11 1,505 4,95 

5.E2 346 1,73532 600,42 0,1 1,6 5,15 

11. E1 125 5,18456 648,07 0,25 4,92 11,22 

11. E2 125 4,86312 607,89 0,1 4,65 10,15 

 

 

Obr. 6.5 Diagram 5. E1 
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Obr. 6.6 Diagram 5. E2 

 

 

Obr. 6.7 Diagram 11. E1 
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Obr. 6.8 Diagram 5. E1 

 

6.2.2 Zpracování dat z druhé části zařízení 

2. část měřicího zařizení, které je v kapitole 5.4.1 což jsou laserové snímání 

velikosti. Konkretně jde o D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D10, V1, V2, P1, P2, T1 a T2. 

Pro lepší představivost jsou v předchozích kapitolach rozepsané co který rozměr znamená 

a na obrázku jsou rozměry zakotovány obr. 7.1 kotovaný kontrolní profil kola. 

Na obrázku 7.10 je porovnání vnitřního a vnějšího průměru náboje a to měřeno 

jak za tepla, tak za studena. Jsou zde vidět určitě rozdíly. Ale z principu nejde moc dobře 

srovnávat kola měřené za tepla a za studena, protože kola za studena jsou po tepelném 

zpracování dochází k značné složité deformaci v radiálním i axiálním směru. Další 

nepřesnosti v porovnání vznikají, v případě že kolo není změřeno úplně ve stejném směru 

a to muže vzniknout i několika milimetrové odchylky. 
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Obr. 6.9 Porovnání rozměru D2 a D3 měřených za tepla a za studena 

 

Další grafy dokazují, že vnější rozměry D3 a D5 jsou pod nebo na dolní tolerační 

hranicí rozměru. To rozměry D2 a D4, které jsou vnitřní strany kola jsou uprostřed 

tolerančních poli. Jen k upřesnění, vnější rozměry měří dolní dva lasery a vnitří měří dva 

horní lasery. A to protože je kolo otočeno z předchozích operací okolkem nahoru a další 

důvodem je ražení, které je také na staně okolku monoblokového železničního kola.  

V nasledujících obrázcích 6.11, 6.13 a 6.15 jsou grafy tři typu kol z vyznačenýma 

hodnotami vnitří (D2) a vnějšího (D3) naboje. Na obrázcích 6.12, 6.14 a 6.16 jsou 

porovnávany odchylky průměru D2 a D3 s požadovanými rozměry. 
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Obr. 6.10 Průměr náboje z vnitřní a vnější straně u 2. typu kola 

 

 

Obr. 6.11 Porovnání rozměru D2 a D3 od požadovaného průměru u 2. typu kola 
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Obr. 6.12 Průměr náboje z vnitřní a vnější straně u 3. typu kola 

 

 

Obr. 6.13 Porovnání rozměru D2 a D3 od požadovaného průměru u 3. typu kola 
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Obr. 6.14 Průměr náboje z vnitřní a vnější straně u 4. typu kola 

 

 

Obr. 6.15 Porovnání rozměru D2 a D3 od požadovaného průměru u 4. typu kola 
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Tabulka 6.6 obsahu statistické hodnoty z předcházejících grafu. A jsou tam 

průměrné úchylky, minimální a maximální hodnoty od požadovaného průměru. 

Tabulka 6.6 Odchylky průměru od požadovaného D2 a D3 

Označení průměru Průměr [mm] Minimum [mm] Maximum [mm] 

2. D2 O 0,22185 -0,38 1,16 

2. D3 O 3,78 0,22 5,7 

3. D2 O 0,877553 -0,3 6,7 

3. D3 O -3,7366 -5,52 -0,42 

4. D4 O 0,6393 -1,07 9,59 

4. D4 O -2,5737 -4,59 1,19 

 

Na obrázcích 6.17, 6.19 a 6.21 jsou zobrazené grafy 2., 3. a 4. typu kol, kde jsou 

znázorněny hodnoty vnitřní průměru kola na vnitřní (D4) a vnější (D5) straně. Ve všech 

třech vybraných ukázkách je rozptyl hodnoty D5 značná. Hodnota D4 se drží z velké 

části ve svých tolerancích. Na obrazcích 6.18, 6.20 a 6.22 je vidět jejich rozptyl a velikost 

od požadovaného průměru. 
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Obr. 6.16 vnitřní průměru kola na vnitřní (D4) a vnější (D5) straně na 2. typu kola 

 

Obr. 6.17 Porovnání rozměru D4 a D5 od požadovaného průměru u 2. typu kola 
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Obr. 6.18 vnitřní průměru kola na vnitřní (D4) a vnější (D5) straně na 3. typu kola 

 

Obr. 6.19 Porovnání rozměru D4 a D5 od požadovaného průměru u 3. typu kola 
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Obr. 6.20 vnitřní průměru kola na vnitřní (D4) a vnější (D5) straně na 4. typu kola 

 

 

Obr. 6.21 Porovnání rozměru D4 a D5 od požadovaného průměru u 5. typu kola 
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Statistické údaje o průměrech D4 a D5 viz. tabulka 6.7 

Tabulka 6.7 Odchylky průměru od požadovaného D4 a D5 

Označení průměru Průměr [mm] Minimum [mm] Maximum [mm] 

2. D4 O -1,9334 -4,51 4,71 

2. D5 O -2,8913 -8,58 0,28 

3. D4 O -0,9117 -5,84 4,99 

3. D5 O -7,16309 -14,1 -0,84 

4. D4 O 0,798 -0,93 3,39 

4. D5 O -7,0391 -18,99 -1,22 

  

Další série grafů ukazuje podobnosti průměru vnějšího (D7) a průměr přes okolek 

(D6). Pro ukázku bylo vybráno druhý typ kola. Na první grafu obr. 6.23 jede vidět, že  

jsou si obě křivky velmi podobné, liší se snad jen umístěním v tolerančním poli. To je, ale 

dáno jinou velikostí tolerančního pole, u rozměru D6 je větší něž u D7. Na obrázku 6.24 

jsou jen křivky, aby to bylo ještě zřetelnější. Poslední obrázek ze série je rozdíl hodnot 

D6 mínus D7, kde je jasně ukázáno, že se všechny hodnoty nepohybují více jak v 2 mm 

rozmezí, což je na metrové kolo a dva různé rozměry velmi málo. Poslední tři grafy na 

obrázcích 6.25, 6.26 a 6.27 znázorňují odchylky průměru D6 a D7. Obr. 6.25 a 6.27 jsou 

o něco posunuty křivky od sebe, ale u 6.26 jsou naměřené odchylky skoro stejné. 

V tabulce 6.8 jsou uvedeny opět statistické údaje D6 a D7 pro vybrané 3 typy kol. 
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Obr. 6.22 průměru vnějšího (D7) a průměr přes okolek (D6) u 2. typu kola 

 

 

Obr. 6.23 průměru vnějšího (D7) a průměr přes okolek (D6) u 2. typu kola bez horních a dolních mezí 
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Obr. 6.24 Rozdíl hodnot D6 mínus D7 u 2. typu kola 

 

Obr. 6.25  Porovnání rozměru D6 a D7 od požadovaného průměru u 2. typu kola 
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Obr. 6.26 Porovnání rozměru D6 a D7 od požadovaného průměru u 3. typu kola 

 

Obr. 6.27 Porovnání rozměru D6 a D7 od požadovaného průměru u 4. typu kola 
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Tabulka 6.8 Odchylky průměru od požadovaného D6 a D7 

Označení průměru Průměr [mm] Minimum [mm] Maximum [mm] 

2. D6 O -4,0938 -8,86 -0,45 

2. D7 O -5,1311 -10,17 -1,51 

3. D6 O -5,18043 -15,07 -0,6 

3. D7 O -5,05191 -15,13 -0,67 

4. D6 O -8,2602 -11,23 -3,98 

4. D7 O -4,7595 -7,33 -1,07 

 

6.3 Vyhodnocení analýzy 

Předchozí kapitola nám potvrdila naše hypotézy, a že inovační požadavky jsou 

opodstatněné. První část zařízení jsem předpokládal, že viditelnost dolní kamery je velmi 

malá a mohlo by to taky mít vliv na přesnost měření, ale možnost tu mají také vlivy 

nekvalitního čištění ochranného skla kamery. To se potvrdilo grafy a výpočty z kapitoly 

6.2.1 zpracování dat z první části zařízení. A také je z těchto grafů patrná závislost 

velikosti kola na přesnosti měření. Kdy čím větší kolo tím větší nepřesnosti. Problém 

malého zorného pole dolní kamery je nutno vyřešit. 

 Kapitole 6.2.2 zpracování dat z druhé části zařízení je patrné rozdíl mezi 

naměřených vnitřních a vnějších rozměru a jejich rozmístění v nebo mimo toleranční 

pole. Průměry D2 a D3 jsou velmi hodně ovlivněny souosostí náboje a proto jsou 

většinou menší, protože jsou měřeny přes osu náboje. Průměry D5 a D4 jsou změřeny 

dobře, ale jsou ovlivněny podle stavu válcovací tratě, typu kol a stavu válcovací trati. 

A na konec průměry D6 a D7 je patrné z grafu, že jsou velmi podobné. A to je 

zapříčiněno tím, že jsou válcovány stejnými válečný na válcovací stolici. 
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 Jako hlavní problém se objevil, uspořádaní dolní kamery v útrobách dopravníku. 

Je tedy nutné změnit nejen konstrukční záležitosti dopravníku, ale také změnit kamery 

nebo aspoň objektivy kamer a možná zdokonalit čisticí efekt skla, přes které kamera 

snímá obraz. Také přesnosti pomůže synchronizace horní a dolní kamery u první části 

měřícího zařízení.  
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7 Inovace měřicího zařízení 

 Inovační požadavky byly potvrzené i analýzou naměřených dat monoblokových 

kol. Další vzešly konkrétně od firmy Bonatrans. Všechny ty to inovace budou řešeny 

v následující kapitole. Která jsou rozdělené na první část měřicího zařízení a druhá část 

měřicího zařízení. 

 

7.1  První části zařízení 

 Jde o část zařízení přes, kterou monoblokové kolo projde jako první, dolní a horní 

kamery. Také dva laserové délkoměry k tomu patří. 

7.1.1 Modernizace kamer 

Možnost vyměnit kameru za modernější, hlavní výhodou je zvýšení rychlosti 

přenosu dat a i použití delšího datového kabelu.  Nová kamera má větší počet snímku za 

sekundu z 12 na 20. Další výhoda nové kamery je menší a lehčí. Ostatní parametry 

zůstávají zachovány v porovnání s kamerou acA1600-20gm a nebo modernizovat do 

vyšší řady kamer s čipem o velikosti 1“, jde o typ  acA2040-25gm a také výrobce Basler.  
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Tabulka 7.1 Přehled kamer [13], [18] 

Typ kamery Baumer FWX20 GigE acA1600-20gm Basler acA2040-25gm 

Druh senzoru: CCD ProgressiveScan CCD Progressive Scan CMOS  Progressive Scan 

Velikost 

senzoru: 
1/1,8 '' 1/1,8 '' 1“ 

Rozměry 

senzoru 
7.15 mm x 5.44 mm 7.15 mm x 5.44 mm 11.26 mm x 11.26 mm 

Barva: Monochrome Monochrome Monochrome 

Rozlišení (V x 

H): 
1628 x 1236 pixelů 1628 x 1236 pixelů 2048 x 2048 pxelů 

Velikost 

pixelu: 
4,4 μm x 4,4 μm 4,4 μm x 4,4 μm 5,5 μm x 5,5 μm 

Snímací 

frekvence: 
12 fps 20 fps 25 fps 

Komunikační 

rozhraní: 

FireWire 400 

(400 Mbit/s) 

Gigabit Ethernet (1000 

Mbit/s) 

Gigabit Ethernet (1000 

Mbit/s) 

Rozměry: 73 x 56 x 55 mm 60,3 x 29 x 29 mm 42 x 29 x 29 mm 

Váha: 0,340 kg 0,09 kg 0,09 kg 

 

Budeme počítat z momentálně použitou kamerou, což je kamera Baumer FWX20. 

Velikost čipu kamery je 7,15 x 5,44 mm. Pro výpočet použijeme kratší stranu čipu, 

protože potřebuje nasnímat kruh o maximálním 1450 mm. Jelikož poloha kola na 

dopravníku není vždy stejná, budeme počítat ze čtverce o minimální hraně 1500 mm. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mbit/s
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Výpočet vzdálenosti kamery od snímaného předmětu: 

     
 

 
 

  
 

  
   

  
    

    
              

L … vzdálenost objektivu od objektu 

Y… velikost pole 

Y ´… velikost čipu 

f … velikost ohniska objektivu 

 

Tabulka 7.2 Přehled použitých objektivu 

Typ objektivu LM5JCM LM8HC 

Ohnisko objektu 5 mm 8 mm 

Velikost senzoru 

použitých kamer 
7.15 mm x 5.44 mm 

11.26 mm x 11.26 mm 

 

Zorné pole 1500 mm x 1500 mm 1500 mm x 1500 mm 

Vzdálenost od 

objektu 
1378,7 mm 1065,7 mm 

Obrázek objektivu 
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7.1.2 Synchronizace kamer 

Obě kamery jak momentálně používané, tak i nově navrhovaná mají schopnost 

synchronizace. Synchronizace znamená, že kamera nad kolem a kamera pod kolem udělá 

snímek, neboli změří exovitost současně v rozmezí desítkách milisekund nebo až 

jednotkách mikrosekund. To už zaleží, které ze dvou způsobu synchronizace je zvoleno. 

První způsob je softwarově a má delší reakci. Jde o to, že jedna kamera se nadstaví jako 

primární a druha jako sekundární. To znamená, že když první kamera je ovládána a po 

spuštění se dává signál druhé kameře, která se ihned zpuštění. Druhý způsob pomocí 

externího vstupu je přesnější, ale musí mít vstup a výstup to obě kamery mají. Kamery 

jsou obě zároveň pouštěny externím zařízením, např. čidlo nebo tlačítko. 

7.1.3 Konstrukční úprava dopravníku 

 Důvody proč se musí přemýšlet na konstrukční úpravou dopravníku jsou dva. 

První je zajistít dolní kameře co nejlepší výhled, aby nevznikaly zbytečné nepřesnosti při 

měření. Druhy je udělat dvojsměrný dopravní, dle inovačních požadavků. 

Na následujícím obrázku 7.1 je momentální konstrukce dopravníku a první části 

měřicího systému. Zbytek zařízení nás momentálně nezajímá. 

 

7.1 Momentální provedení dopravníků 
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 Nejdřív se budu věnovat optimalizaci zorného pole dolní kamery na monoblokové 

kolo, jedoucí po řetězovém dopravníku. Z předchozí kapitoly jsem se zabýval novými 

kamerami a objektivy. Které jsou pro konstrukční dispozici, vzhledem k zornému polí 

a dobrému fungovaní měření kamerami. Tady je příklad z měření, jak vypadá takový 

pohled z dolní kamery je na pravé půlce obrázku 6.26 pohled dolní statické kamery za 

kapitoly 6.4.1.  

 Je více možnosti, jak dosáhnout uspokojivé viditelnosti kamery. Jedna z možností 

je posunout dopravník pod kameru nebo kameru posunout blíž ke kolu, výměnou kamery 

nebo objektivu. Nebo úprava horních držáků, po kterých jezdí řetěz. Nebo kombinací 

všech tří řešení. V levé části je navrhnuto nové řešení a pro porovnání je vpravo starající 

řešení. Zorné pole je požadováno 1,5 x 1,5 m, protože jsou tam kolo s průměrem až 

1450 mm. Na obrázcích je zobrazeno jedno z menších kol a kolečkem je znázorněn 

kruhové zorné kolo a průměru 1,5 m, jak by šlo kolo z dolní pozice vidět. 

 První řešení, které je vidět na obrázku 7.3 je použita kamera acA2040-25gm 

a objektiv LM8HC, který má 8mm ohnisko a konstrukční úprava horního vedení řetězu 

zvýrazněna zelenými konturami na obr. 7.2. Na další obrázku 7.4 je vidět černé oblasti, 

které jsou cloněny horním nebo dolní části dopravníku. 

Druhé řešení je výměna objektivu LM5JCM a kamerou starající nebo novou 

acA1600-20gm, která má podobné parametry. Graficky zobrazené na obrazcích 7.5 a 7.6. 

 

7.2 Konstrukční úprava horního vedeni řetězu 

http://www.kowa.eu/fa/en/LM5JCM.php
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Obr. 7.3 Porovnání zorných polí kamera acA2040-25gm (vlevo) a v právo starající řešení 

 

Obr. 7.4 Co přesně vidí z celého kola, acA2040-25gm (vlevo) a v právo starající řešení 
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Obr. 7.5 Porovnání zorných polí při použití objektivu LM5JCM a starající kamery (vlevo) a v právo starající 

řešení 

 

Obr. 7.6 Co přesně vidí z celého kola, při použití objektivu LM5JCM (vlevo) a v právo starající řešení 
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Předchozí řešení se týkaly jen výměny objektivu nebo kamery, následující tři 

řešení je kombinací už zmíněných řešení a ještě konstrukční posunutí dolní větve 

řetězového dopravníku. Například na obrázku 7.7 posunutí dopravníku ze zorného pole 

dolní kamery. Na obrázku 7.8 je posunut dopravník do hodnoty 1403 mm a upravené 

vedení horního dopravníků a další obrázek 7.9 je zobrazen stín v zorném poli kola. 

 Další řešení je kombinací starající kamery nebo nové acA1600-20gm a objektivu 

s 6mm ohniskem. Posunutí dolní části dopravníku z 855mm na 1403,36 mm a upravené 

horní vedení řetězového dopravníku, viz obr. 7.10 a 7.11. 

 Poslední řešení je stejně jak to předchozí jen z jednou změnou a to, že je bez 

úpravy horního vedení řetězového dopravníku, viz obrázky 7.12  a 7.13. 

 

7.7 Posunutí dolní větve řetězového dopravníku z výhledu dolní kamery 
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Obr. 7.8 Porovnání zorných polí s posunutým dopravníkem (vlevo) a starající řešení (právo) 

 

Obr. 7.9 Co přesně vidí z celého kola, při posunutí dopravníku dolu (vlevo) a v právo starající řešení 
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Obr. 7.10 Porovnání zorných polí s posunutým dopravníkem a změnou objektivu (vlevo) a starající řešení 

(pravo) 

 

Obr. 7.11 Co přesně vidí z celého kola, při posunutí dopravníku dolu a změně objektivu (vlevo) a v právo 

starající řešení 
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Obr. 7.12 Porovnání zorných polí s posunutým dopravníkem, změnou objektivu a bez úpravy horního 

dopravníku (vlevo) a starající řešení (právo) 

 

Obr. 7.13 Co přesně vidí z celého kola, při posunutí dopravníku dolu, změně objektivu a bez úpravy horního 

dopravníku (vlevo) a v právo starající řešení 
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 Stínění zorného pole momentálně dělá při měření největší potíže. Proto by bylo 

velmi dobré využit jedno ze tři řešení, které mají nejmenší zastínění a pohybuje se kolem 

115 mm na poloměru kruhu o průměru 1500 mm. Zastínění u všech vyhovujících řešení 

má skoro stejné hodnoty, protože zde stíní jen upravené horní vedení řetězového 

dopravníků. 

  První má zastínění pruhem o šířce 114 mm a jde o řešení, kdy se posune dolní část 

dopravníku níže, ale kamera a objektiv by zůstaly zachovány. Druhým nejmenším 

zastíněním je hodnota 116 mm a řešení spočívá v kombinaci, nového objektivu 

s ohniskem 6 mm a posunutí dolní části dopravníku dolů. Třetí řešení, které má zastínění 

117 mm. Je konstrukčně nejjednodušší, protože by se nemusela posouvat dolní část 

dopravníku. Stačilo by, kdyby se nainstalovala kamera acA2040-25gm s objektivem 

LM8HC, ale cena této sestavy by vyšla cca na 60 tisíc korun a horní část dopravníku.  

 Dalším inovačním požadavkem je dvojsměrný řetězový dopravník, aby bylo 

možné kolo změřit, pak otočit o 90° na otočném stole, který bude zmíněn v kapitole 7.3 

a mohlo se kolo znovu přeměřit, ale v jiné rovině. Dalšími měřeními v jiných rovinách by 

se potvrdilo nebo vyvrátilo požadovaný tvar monoblokového železničního kola. 

 

7.1.4 Laserové délkoměry 

 Momentálně na měřícím zařízení používá délkoměry s červeným laserem. Ale 

firma Micro-Epsilon má odzkoušeno, že při měření objektu teplejších jak 1000 °C je lepší 

použit modrý laser. Protože rozžhavený materiál vyzařuje červené světlo a to by mohlo 

ovlivnit samotné měření. Měřené kola dosahují teplot až do 1100 °C a jak je vidět na 

obrázku 7.14 v některých oblastech vyřazuje červenou barvu. Proto navrhuji laserový 

délkoměr optoNCDT 1700BL firmy Micro-Epsilon. Která má diodový laser o vlnové 

délce 405 nm, což je modrý laser, viz. obrázek 7.15. 
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Obr. 7.14 Měřené žhavé kolo 

 

 

Obr. 7.15 Modrý laserový délkoměr [11] 
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7.2 Druhá části zařízení 

Měření této části se zda dobré, jen bych uvažoval o výměně červeného laseru za 

modrý. Ze stejného důvodu, jak bylo popsáno v předchozím odstavci. Následující 

obrázek 7.16 ukazuje, jak splývá červený laser se žhavým kolem. Nebo by tento laser 

vyměnil za jiný značkovací zdroj, ze dvou důvodu. První důvod je změna barevnosti 

laseru z červené a zelena na modrou a zelenou.  Druhý je pro jeho větší výškový rozsah, 

z 350 mm na 500 mm. Další výhody a technické parametry jsou popsány dále. 

 

Obr. 7.16 Žhavé kolo pod měřicími lasery 

 

Rozdíl od laserových zdrojů, které obvykle vykazují špatnou ostrost linky 

a nehomogenity, stejně jako rozptyl a efekty difrakce. LTPR vzor projektory překonat 

všechny tyto problémy integrováním LED zdroje a přesně vyrytým masky. V tabulce 7.3 

jsou popsány výhody a nevýhody různých technologii označovací línky. Celé zařízení se 

skládá ze 4 části, všechny jsou zobrazeny na obrázku 7.17. Je velký výběr projektoru, ale 

pro naše účely se bude hodit zelený a modrý. Také vzoru je mnoho na výběr, ale nám 

vyhovuje ten nejzákladnější, což je liniový viz obrázek 7.18. 
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Tabulka 7.3 Porovnání dokonalosti hran 

Dokonale ostré hrany 

 

LTPR série zajišťuje tenčí čáry, ostřejší hrany a více  

homogenní osvětlení displeje než lasery. 

 

S laserových zářičů osvětlení se rozkládá jak v celém úseku 

linky kříž a podél šířky čar. 

 

Laserové zářiče linky jsou tlustší a ukázat, rozmazané okraje, 

difrakce a flíček efekty jsou také k dispozici 

 

W VIS PATTER N projektory 

LTPR3W/G  barva zelená, 520 nm  

LTPR3W/B   barva modrá, 460 nm  

 

Obr. 7.17 Celá sestava[19] 
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Fotolitografické vzory  

Substrát:   sodnovapanaté sklo 

Povrchová úprava:  chrom 

Geometrická přesnost:  2 mikronů 

Ostrost:    1,4 mikronů 

 

Obr. 7.18 Liniový vzor [19] 

 

Optika   OEPL18      

Popis optiky:     18° projekce, plný uhel 

Minimální vzdálenost:   300 mm 

Maximální vzdálenost:  800 mm 

 

7.3  Otáčecí stůl 

Otočný a zvedací stůl má velmi jednoduchý princip, který je zabudovaný mezi 

řetězový dopravník. Zvedající element je hydraulický válec, který zvedá monoblokové 

kolo na otáčejícím se talíři. Na talíři je ozubený věnec, který slouží k otáčení. K pohonu 

se využívá krokového motoru. Krokový motor se dokáže otočit o požadovaný úhel. Na 

následujících dvou obrázcích je znázorněn, tento zvedací mechanismus. Na prvním 

obrázku 7.19 je schematicky znázorněn zvedák v dolní poloze a na obrázku 7.20 jako 3D 

model zabudovaný v dopravníku. Na obrázku 7.21 je schematicky znázorněno v horní 
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zvednuté poloze, kdy kolo zvedne o 55 mm a otočit o libovolný úhel, na obrázku 8.22 je 

3D model zvedáků v horní poloze. Poslední obrázek 8.23 jsou zvýrazněny zeleně kontury 

celý zvedací systém i z podpěry. 

 

Obr.7.19 Schematické znázornění zvedací zařízení v dolní poloze 

 

 

7.20 3D model zvedáku v dolní poloze zabudovaný v dopravníku 
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Obr. 7.21 Schematické znázornění zvedací zařízení v horní poloze 

 

 

7.22 3D model zvedáku v horní poloze zabudovaný v dopravníku 

Monoblokové kolo 

Ozubený věnec 

Ložisko 

Talíř 

Motor 

Hydraulická válec 
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7.23 3D model dopravníku a zvýrazněný celý zvedací systém 

 

7.4  Inovace ochranných skel kamer 

Použití tvrzených skel na ochranná skla před objektivy kamer. Plocha takového 

tvrzeného skla je tepelně upravena, aby dosáhlo vyšší tepelné a mechanické odolnosti. 

Princip úpravy je zahřát na cca 600 °C přesně řízené ochlazení. Při tom se na povrchu 

vytvoří rovnoměrné trvalé napětí po celé ploše. Hlavní výhody tvrzení skla jsou:  

 zvýší až pětkrát mechanická pevnost v tahu, v ohybu a rázu, 

 použití skel od -80°C do +200°C při pomalém přechodu teplot, 

 zabraňuje práskaní, které je způsobeno rozdíly teplot na povrchu skla.[20] 

Tvrzené sklo bude ještě chránit vyměnitelná bezpečnostní folie s vlastnostmi: 

 propustnost světla se pohybuje kolem 90% 

 zvyšuje odolnost skel proti poškrabání 

 tepelně izoluje a zamezuje vniku tepla až o 13% 

 odolné proti UV záření 

 v tloušťkách 100, 200 a 300 mikronů 

 znehodnocena folie lze vyměnit 

 nehořlavý materiál [21]  
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8 Závěr 

 Úvodní část diplomové práce se věnuje historickému pohledu vývoje železnice 

a teorii novodobých železničních dvojkolí. Výrobou železničního dvojkolí se zabývá 

firma Bonatrans z Bohumína, která má v tomto odvětví dlouholetou tradici a zkušenosti. 

V kapitole 4.6 je uveden technologický postup výroby monoblokových železničních kol. 

 Pro lepší pochopení celého měřicího zařízení jsem si ho rozdělil na 3 hlavní části. 

První dvě části jsou měřící a třetí část je pomocně technická. Jednotlivé části jsem popsal 

a dále vysvětlil principy jejich fungování v kapitole 5.4.1. Pro porovnání jsem nabídnul 

ukázky technických parametrů dalších čtyř měřících systémů, které kontrolují železniční 

kola. 

 Měření dat na lince pobíhalo za tepla i za studena. K dispozici byla kola různých 

typů a velikostí. Jako ukázkový vzorek jsem vybral 11 kol (od těch nejmenších až po ty 

úplně největší). Kola měřené za studena nemělo význam porovnávat, protože procházely 

tepelným zpracováním. Zde vznikaly ve všech směrech velké plastické deformace. 

V analýze jsem se zaměřoval na porovnatelné rozměry, např. D2 a D3, kdy D2 je 

z vnitřní strany kola a D3 z vnější strany kola. Další takové dvojce byly D4, D5 a D6, D7. 

První část analýzy byla porovnávaná vnitřní excentricity E1 a vnější excentricity E2. 

Analýzou se potvrdilo, že je špatná viditelnost dolní kamery v první části zařízení. Další 

problém je špatné čištění ochranného skla před kamerami a malý výškový rozsah 

laserového měřicího zařízení na druhé části zařízení.  

 Jako první jsem začal řešit první části zařízení. Kdy navrhuji modernizaci kamer 

i objektivu.  Tento krok pomůže ke zvětšení viditelného zorného pole a tím pádem 

k zpřesnění měření. Také je důležitá synchronizace, kdy horní i dolní vytvoří měřící 

snímek v jeden okamžik. Konstrukční úpravy dopravníku pro ještě větší zorné pole dolní 

kamery viz obrázek 7.2. Výměna červeného laserového délkoměru za zeleny, který lépe 

funguje na rozžhaveném kole.  

 



Bc. Josef Kvita                                                                                           Diplomová práce 

120 

 

 Pro další část zařízení navrhuji změnu červeného a zeleného značkovače za nový 

zelený a modrý, který má užší linii a má delší značkovací schopnost. Požadavek od 

zadavatele, byl také nové zařízení na otáčení kol za tepla, proto jsem návrh otáčecí stůl, 

který otočí kolo o požadovaný uhel a je zabudovaný do používaného dopravníku. 

Poslední inovací je použití tvrzených skel s ochranou folii, před objektivy kamer. Aby se 

zachoval co nejčistější výhled, kdyby už nebyl tak ideální, stačí vyměnit ochrannou folii, 

které chrání sklo proti poškrábání a teplotním výkyvům od sálavého tepla z projíždějícího 

žhavého kola.  
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