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V závěru tisíciletí začaly ČD provozovat nejdříve osobní vozy s konstrukční 

rychlosti do 200 km/h. Jejich konstrukce a výroba si vynutila zavést přísnější 
podmínky NDT kontrol v údržbovém plánu během vyvazovacích (generálních) 
oprav. Následně ČD přistoupilo k objednávce celých vysokorychlostních souprav 
a od italského dodavatele zakoupilo soupravy ř.680 – Pendolino. 

S realizací nákupu těchto souprav se musely i defektoskopické kontroly 
sledovaných součástí (nápravy a jízdní plochy kotoučů dvojkolí) ubírat novým 
směrem. 

 

Úvod 
V současné době trendu zkvalitňování kultury cestování a zvláště zrychlování jízdní 

doby vlaků se i v České republice zavádí vysokorychlostní systém železniční dopravy, 
který se časem stane součástí nadstandardního evropského železničního celku.  

S ohledem na umožnění plného využití výhod vyplývajících z vytváření prostoru bez 
vnitřních hranic, je účelné podporovat propojení a interoperabilitu vnitrostátních 
vysokorychlostních železničních sítí. 

Vytvoření a zavedení vysokorychlostního systému nese sebou především splnění 
všech základních požadavků a parametrů, a to jak pro stavbu tratí, tak pro stavbu a 
provoz kolejových vozidel. 

Vysokorychlostní vozidla založené na pokročilé technologii musí být konstruovány 
tak, aby zaručily bezpečnou a nepřerušovanou jízdu. 

Výrobci drážních vozidel jsou povinni zajistit, aby jejich konstrukce a technický stav, 
splňovaly základní požadavky na konstrukční a provozní podmínky a technické 
specifikace. 

 

Zavádění vysokorychlostních ŽKV u Českých drah 
V závěru tisíciletí začaly ČD provozovat nejdříve osobní vozy s konstrukční rychlosti 

do 200 km/h. Jejich konstrukce a výroba si vynutila zavést přísnější podmínky NDT 
kontrol v údržbovém plánu během vyvazovacích (generálních) oprav. Následně ČD 
přistoupilo k objednávce celých vysokorychlostních souprav a od italského dodavatele 
zakoupilo soupravy ř.680 – Pendolino. 

S realizací nákupu těchto souprav se musely i defektoskopické kontroly (NDT) 
sledovaných součástí ubírat novým směrem. 

Ke zvolení nových koncepčních metodik defektoskopických zkoušek využilo Hlavní 
defektoskopické středisko kolejových vozidel (HDS KV) Nymburk mezinárodní spolupráce 
a výměny zkušeností především u svých německých kolegů a upřesňovalo požadavky ČD 
do kontextu požadavků výrobce a získaných zkušeností německých kolegů s provozem 
souprav ICE a ICE/T. 

Konstrukce, provoz a údržbový plán těchto vysokorychlostních vozidel vyžadují 
provádění NDT kontrol během i krátkodobých odstávek v opravárenských a údržbových 
centrech ČD. 
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Vzhledem ke konstrukční náročnosti vysokorychlostních vozidel vyplynulo jako 
základní potřeba vybavení údržbového centra technikou, která by odpovídala 
nejmodernějšímu trendu a spolehlivému využití.  

Jako nejvýhodnější se jevila vícekanálová ultrazvuková zařízení jejichž nákup byl 
také realizován. Tato zařízení jsou schopna během velice krátké doby (cca do 30 minut) 
získat co nejširší přehled o členité nápravě dvojkolí a namáhané jízdní ploše kotouče 
dvojkolí. 

Zkoušení dutých náprav souprav Pendolino 
Na přelomu roku 2004-2005 bylo ve spolupráci HDS KV TÚČD Praha a DKV Praha 

vypracováno zadání pro výběrové řízení na nákup poloautomatizovaného mechanického 
zkušebního zařízení pro NDT zkoušky dutých náprav elektrické jednotky řady 680 
„Pendolino“, přičemž byla do zadání zahrnuta i možnost kontroly náprav jiných 
dodávaných vozidel. 

Toto zařízení bylo na základě výsledku výběrového řízení v roce 2005 dodáno firmou 
Cegelc a nainstalováno v DKV Praha.  

Toto zkušební zařízení splňuje následující parametry:  
Zkušební zařízení pracuje zcela automatizovaně, bez nutnosti jakékoliv manipulace 

kromě instalace zařízení k nápravě, jeho aktivace a manipulace s vlastní nápravou 
(odkrytí čel nápravy). Manipulaci s měřícím zařízením musí být schopna zajistit pouze 
jedna osoba s max. jedním dalším pomocníkem (mobilní na podvozku), včetně vlastního 
měření a vyhodnocení. 

Zkušební zařízení umí identifikovat příčné, podélné i objemové vady po celé délce 
nápravy a kontrola náprav dvojkolí s podélným vývrtem se na něm provádí z vnitřního 
povrchu vývrtu. 

Zkušební zařízení je navrženo pro nedestruktivní kontroly náprav dvojkolí 
s průměrem otvoru od 60 mm do 95 mm a po úpravě lze dosáhnout rozsah od 30 mm do 
120 mm. 

Doba taktu pro kompletní cyklus od polohování zařízení na nápravu dvojkolí přes 
provedení nedestruktivní kontroly až k polohování na další nápravu dvojkolí nepřekročuje 
30 minut. 

Obsluhu provádí jedna osoba, která je pro použitou metodu patřičně vyškolena (min. 
stupeň 1 podle EN 473; Průmyslový sektor „Údržba železničních kolejových vozidel“ 
podsektor „Dvojkolí“ a jeden pomocník.  

Zařízení je certifikováno i na DB AG v pověření EBA Bonn. 
 

Základní konstrukce 
Kompletní ultrazvukové zkušební zařízení pro kontrolu náprav dvojkolí s podélným 

vývrtem se skládá z následujících komponent: 

Ø vícekanálový zkušební systém, Ve zkušebním zařízení jsou použity přímé sondy (0°) a 
úhlové ve zkušebním zařízení jsou použity přímé sondy (0°) a úhlové zkušební sondy 
s úhlem ultrazvuku přednostně 35° (nebo 45°) a 70° (kontrola v obou směrech).  

Ø vyhodnocovací jednotka pro shromažďování dat, vyhodnocení a ukládání do paměti a 
předávání zkušebních výsledků nadřazenému počítači,  

Ø zkušební mechanika s řídící jednotkou, 

Ø mechanický držák zkušebních sond a vedení zkušebních sond, 

Ø ultrazvukové zkušební sondy, 

Ø mechanika pro posuv a otáčení držáku zkušebních sond, 

Ø uzavřený okruh vazebního prostředku (olej), 

Ø napájení médii, 

Ø mobilní nosič přístroje, 

Ø zařízení pro aretaci zkušebního zařízení na kontrolované nápravy dvojkolí, event. na 
skříň ložiska, 
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Ø náhradní díly a spotřební material pro první upotřebení. 
 
Všechny konstrukční skupiny a díly jsou namontovány na jedno nebo vícedílné 

mobilní zařízení. 
 

Obecné technické požadavky na zkoušku 
Zařízení splňuje následující požadavky na zkoušku náprav dvojkolí s podélným 

vývrtem prováděné mechanizovaným zkušebním zařízením, vyplývající ze směrnic DB AG 
a doporučení výrobců náprav a zásadně splňuje i obecné technické požadavky na 
zkoušku týkající se ručních zkoušek podle směrnic ČD. Navíc musí být zajištěna i 
prokazatelnost podélných a objemových vad. 

 
Podmínky kontroly – dvojkolí, místo provádění 

Testované nápravy dvojkolí s podélným vývrtem (hnací a běžná dvojkolí) jsou 
zabudovány v železničních kolejovém vozidle ( dále žkv.) a během kontroly se 
nedemontují. Žkv. se během kontroly všech náprav dvojkolí nepohybuje. 

Zařízení rovněž umožňuje provést zkoušku nápravy dvojkolí s podélným vývrtem na 
demontovaných dvojkolích a zkoušky náprav dvojkolí s podélným vývrtem s různým 
počtem sedel nápravy (sedla kol, sedla brzdových kotoučů, čepu ložisek a sedla 
převodů). 

Vnější povrch testovaných náprav dvojkolí s podélným vývrtem je zpravidla lakovaný 
a nemusí být před zkouškou čištěný.  

Testovaná náprava dvojkolí může mít vlastní teplotu v rozsahu od cca 5 °C do cca 
40 °C.  

 
Rozsah zkoušek 

Náprava dvojkolí s podélným vývrtem je testována po celé délce.  

Ø přitom je zachycen celý vnější povrch nápravy a zejména všechny přechody 
průřezů, 

Ø kontrola zachycuje trhliny povrchu (příčné a podélné ) a objemové vady, 

Ø kontrolou lze zachytit i trhliny vnitřního povrchu vývrtu (příčné a podélné), 

Ø kontrolu ultrazvukem lze provádět současně v obou směrech. Zde dochází pouze 
k omezení v počáteční a koncové části nápravy, v oblasti závitu koncové deky, 
která je pro výsledek zkoušky nepodstatná. 

 
Citlivost zkušební metody  

Povrchové vady vnějšího povrchu (podélná a příčná vada): 

Ø průkaznost od hloubky ≥ 0,5 mm a délky ≥ 5 mm u příčných vad 

Ø průkaznost od hloubky ≥ 1 mm a délky ≥ 5 mm u podélných vad 

Povrchové vady vnitřního povrchu vývrtu (příčná vada): 

Ø průkaznost od hloubky ≥ 1 mm a délky ≥ 5 mm. 

Objemové vady: 

Průkaznost od srovnatelné velikosti reflektoru plochého vývrtu 2 mm. 
Dosažená citlivost kontroly byla dodavatelem prokázána na 

reprezentativních srovnávacích měrkách (testovacích náprav) s definovanými 
srovnávacími reflektory. Srovnávací měrky (Testovací nápravy) byly připraveny 
autorizovanou nezávislou zkušebnou DB. Srovnávací měrky (testovací nápravy) 
jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako jsou nápravy kontrolovaných ŽKV. 
Spolu s testovacími nápravami musí být dodána dokumentace výrobce.  
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Seřízení a kompenzace citlivosti 
Nastavení citlivosti pro provádění zkoušek v běžném provozu se provádí na 

srovnávací měrce (testovací nápravě)s definovanými porovnávacími vadami. 
Nastavení citlivosti na srovnávací měrce (testovací nápravě) se přenáší na všechny 

zkušební programy. 
Pro jednotlivé konstrukce náprav jsou používány různé zkušební programy, které má 

uživatel možnost snadno vyvolat, ale které lze při zavádění nových druhů náprav 
samostatně vypracovávat. 

U nápravy dvojkolí s podélným vývrtem jsou v závislosti na kontrolní poloze potřebné 
různé intenzity nastavení zesílení vzhledem k měnící se tloušťce stěny v různých úsecích 
nápravy. Nastavení zesílení probíhá automaticky nebo uživatelem snadno ručně 
změnitelné. 

Vlastní přezkoušení přístroje zaručuje hodnověrnost zkušebních výsledků. Tato 
autokontrola mj. sleduje a zapisuje do protokolu napájecí napětí, interní teplotu přístroje, 
parametry přístroje, jako např. amplitudu vysílacích impulsů, šířku impulsu, zesílení a 
vstupní citlivost.  

 
Doba kontroly 

Dodané zkušební zařízení pro nápravy dvojkolí s podélným vývrtem umožňuje během 
jedné směny (8 hodin vč. zákonem předepsaných přestávek) zkontrolovat nejméně 
16 náprav dvojkolí. Toto množství vychází z UZ-kontroly bez bližší identifikace 
nalezených vad. 

Zkušební doba zahrnuje následující dílčí kroky:  

Ø otevření víka ložiska a vyčištění vnitřního otvoru – provádí pomocník, 

Ø provedení orientační UZ zkoušky- prozvučitelnosti nápravy 

Ø připojení všech spojů, 

Ø upravení polohy a aretace zkušebního zařízení na srovnávací měrce, 

Ø zavedení nosiče zkušebních sond do podélného vývrtu, 

Ø přihlášení osoby provádějící test a výběr zkušebního programu, 

Ø zaznamenání (porovnání s předešlým měřením) údajů prozvučitelnosti nápravy  

Ø kontrola nápravy dvojkolí podle zvoleného zkušebního programu, 

Ø vytažení nosiče zkušebních sond z podélného otvoru a demontáž zkušebního 
zařízení z nápravy, 

Ø rozpojení všech spojů, 

Ø vyhodnocení výsledků kontroly,  

Ø přemístění zkušebního zařízení na následující nápravě stejného podvozku, event. 
následujícího žkv. 

Ø uzavření víka ložiska – provede pomocník.  

 

Zkušební systém 

Ø Zkušebně technické vybavení tvoří počítač – integrovaný vícekanálový zkušební 
systém vč. software, vyhodnocení a zobrazení dat a potřebný počet zkušebních 
hlav. Je zaručena přispůsobitelnost zkušebních sond v závislosti na zkušebních 
plochách. 

Ø Kontrola vad umožňuje úplné pokrytí kontrolovaného rozsahu a pro vyšší 
průkaznost provedena obousměrnou UT kontrolou pod různými úhly (nejlépe 
35(45)° a 70°) z protilehlých směrů a sledovaná oblast UT kontroly zahrnuje i 
vnitřní plochu vývrtu nápravy  
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Zkoušení jízdních ploch kotoučů dvojkolí vysokorychlostních ŽKV  
ČD stojí v současné době před nákupem a zavedením do provozu mobilního 

zkušebního zařízení pro nedestruktivní zkoušky jízdní plochy věnců kol. 
Toto zařízení musí mít tyto prvky: 

Ø vícekanálový ultrazvukový zkušební přístroj s vyhodnocovacím softwarem,  

Ø 2 ks snadno ručně aretovatelných držáků sond se sondami,  

Ø otevřený okruh zásobování vazební vodou pomocí čerpadla, 

Ø záložní zdroj elektrického proudu, 

Ø přepravní vozidlo 

Ø speciální zdvihací a protáčecí zařízení v montážní jámě (kanálu) 
Zkouška bude probíhat na zavázaném dvojkolí stojícího ŽKV.  
Dvojkolí se před zkouškou nadzvedne speciálním mobilním zdvihacím a protáčecím 

zařízením o cca 1-2 cm, v montážní jámě za nákolky dvojkolí, a protáčí se jím.  
Otáčky protáčecího zařízení je možné plynule regulovat až do klidového stavu. 
Pro zkoušku je požadována přibližně 1 otáčka protočení dvojkolí za minutu. 
Toto zařízení odpovídá instrukcím výrobce jednotlivých vozidel. DJ 680, DJ 471, el. 

Lokomotivy řady 380, 372, 371, 363, 362, 163, 162, 151, 150 a osobní vozy typu Ampz, 
Bmz a Wrmz 

Během zkoušky je zaručeno horizontální vedení dvojkolí. 
Zkušební zařízení se skládá ze 2 kusů držáků sond manuálně aretovaných k hlavě 

kolejnice, přičemž každý držák má 3 kusy 0° sond k přiložení na jízdní plochu s 
uzpůsobeným vyhodnocovacím softwarem, zásobováním vodou se zásobníkem a 
příslušenstvím, záložním zdrojem elektrického proudu a přepravním vozem pro uložení 
jak ultrazvukového zařízení tak zásobování vodou.  

Zkouška věnců kol probíhá z jízdní plochy dvojkolí prostřednictvím vodní vazby. 
Ve zkoušené oblasti pod jízdní plochou požadujeme srovnávací rozlišitelnost vady 

Ø 2mm. 
Zkušební zařízení zaručuje současnou zkoušku obou jízdních ploch věnců kol.  
Trvání taktu, pro kompletní cyklus od polohování zkušebního zařízení přes 

nedestruktivní zkoušku až do polohování na dalším dvojkolí, nepřekročí 30 minut. 
Cyklus NDT kontroly na jednom dvojkolí zahrnuje: 

Ø nadzvednutí a přípravu dvojkolí k protáčení zdvihacím a otáčecím zařízením. 

Ø polohování držáku sondy a volitelné polohování snímače úhlu natočení 

Ø provedení a vyhodnocení zkoušky 

Ø uvolnění držáku sondy 

Ø spuštění dvojkolí na kolejnici 

Ø přesun zdvihacího a otáčecího zařízení k dalšímu dvojkolí. 
 
Zařízení je obsluhováno obsluhou zkušebního zařízení, která má pro zkušební proces 

odpovídající kvalifikaci (UT stupně 1 podle EN 473) a jednou pomocnou silou.  
 

Vyhodnocování výsledků NDT kontrol 
Expertní dohled (min. UT stupně 2 podle EN 473) zajišťuje vedoucí DS v DKV Praha.  
Případné závěrečné posouzení lze provádět i systémem on–line připojení během 

měření na daném ŽKV, pomocí komunikačního software v síti LAN nebo prostřednictvím 
telefonní linky na pracovišti HDS KV v Nymburce nebo kdekoliv v PC síti ČD. 
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Závěr 
V současné době se získávají a vyhodnocují první výsledky NDT kontrol. Věříme, že 

při příštím setkání Vás šířeji seznámíme s detailnějšími informacemi a výstupy těchto 
pokročilých technologií. 
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