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Abstrakt
V článku jsou popsány dvě průmyslové aplikace automatizovaného systému DIO 2000 pro 

zkoušení  ultrazvukem,  které  byly  uvedeny  do  provozu  v r.  2009  v a.s.  BONATRANS  – 
zařízení pro UZ dutých a plných náprav železničních vozů a nejnovější verze zařízení pro UZ 
železničních kol.

Zařízení pro zkoušení náprav umožňuje kontrolu homogenity s citlivostí až 1 mm FBH ve 4 
směrech radiálně a 2 směrech axiálně, s možností použití přímých dvojitých sond pro axíální  
zkoušení.

Nejnovější  verze zařízení  pro zkoušení  železničních kol  ve svislé  poloze umožňuje  UZ 
kontrolu věnce kola v axiálním i radiálním směrech, disku kola v axiálním směru z obou stran 
a náboje kola v axiálním směru, rovněž z obou stran, s citlivostí až 1 mm FBH při odstupu 
signál/šum lepším než 12 dB.

Klíčová slova: automatizované zařízení, nedestruktivní zkoušení ultrazvukem, 
nápravy železničních vozů, kola železničních vozů.

Abstract
Two industrial  applications of  automated system DIO 2000 for  ultrasonic  testing,  which 

were established during 2009 in a.s. BONATRANS, are described in the article – equipment  
for UT of hollow and solid axles for railway vehicles and the newest version of equipment for  
UT of railway wheels.

The equipment for testing of axles enables inspection of homogenity with sensitivity level  
of  1 mm FBH in 4 directions radially  and 2 directions  axially,  with  possibility  of  use dual  
element straight beam transducers.

The newest version of the equipment for testing of wheels in vertical position enables US  
inspection  of  wheel  rim  in  axial  and  radial  directions,  wheel  disc  in  two  opposite  axial  
directions and wheel hub in two opposite axial directions. Sensitivity level is up to 1 mm FBH 
at signal to noise ratio better than 12 dB.

Key words: automated equipment, non-destructive testing, axles of railway vehicles,  
wheels of railway vehicles.

1.Úvod
Neustalá  optimalizace  prostředků  kolejové  dopravy,  zejména  rychlovlaků,  klade 

stále vyšší požadavky na zdokonalování bezpečnosti. Tyto požadavky kladou stále 
vyšší nároky také na nedestruktivní kontrolu materiálů.

Pro zajištění bezpečnosti provozu kolejové dopravy je předepsána kontrola náprav, 
kol a soukolí při výrobě a pak během provozování v určitých časových intervalech. 
Jednou z nejdůležitějších a nezastupitelných metod kontroly je zkoušení ultrazvukem.
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2.Vývoj zařízení firmy STARMANS pro UZ 
zkoušení železničních kol

Vývoj  zařízení  pro  zkoušení  železničních  kol 
ultrazvukem probíhal ve firmě STARMANS electro-
nics, s.r.o. postupně již od roku 1999.

Pro  optimalizaci  návrhu 
ultrazvukových sond byla pou-
žita počítačová simulace šíření 
ultrazvukových vln v materiálu 
železničního kola – viz Obr. 1.

První  funkční  prototyp  na 
bázi počítačem řízeného elek-
tronického systému DIO 2000 
byl  vyvinut  a  instalován  již 
v roce  2000.  Toto  zařízení 
umožňuje  kontrolu  věnce  a 
náboje  železničních  kol  a 
obručí  a  je  stále  v  provozu 

v a.s. BONATRANS – viz Obr. 2 a Obr. 3.
Dalším  článkem  vývoje  byl  systém  vyvinutý  a 

realizovaný v roce 2002 – viz Obr. 4. Zkoušení kol 
na tomto zařízení se provádí ve vodorovné poloze 
v imersní vaně s použitím kontaktních dvouměničo-
vých sond fy STARMANS. Manipulace s koly je plně 
automatizována  a  umožňuje  podstatně  vyšší 
produktivitu práce. Toto zařízení však neumožňuje 
spolehlivé  zkoušení  disku  kola  v  důsledku 
přítomnosti  vzduchových  bublin,  které  se  udržují 
vespod  v oblasti  disku  kola.  Rozšiřování  výroby 
železničních  kol  v  a.s.  BONATRANS a vzrůstající 
objemy a nároky na zkoušení daly podnět k vývoji 
dokonalejšího a výkonnějšího zařízení.

2.1. Nová automatizovaná zařízení pro zkoušení  
kol ultrazvukem ve svislé poloze

V roce 2005 byl v těsné spolupráci s a.s. BONATRANS dokončen vývoj a realizace 
nového prototypu  plně  automatizovaného systému pro kontrolu  železničních kol  a 
obručí ve svislé poloze. Od srpna 2005 je nové zařízení je 
provozu v a.s. BONATRANS a vykazuje dobré výsledky při 
vysokých ekonomických ukazatelích – dosahovaná produkti-
vita zkoušení je až 12 kol za hodinu.

Zařízení  bylo  navrženo  pro  zjišťování  vad  v  kolech, 
zejména  v  oblasti  náboje,  listu  a  věnce  –  v radiálním  i 
axiálním směrech, a to tak, aby bylo možné zjišťovat vnitřní 
vady s FBH ≥ 1 mm již od hloubky 5 mm pod povrchem.

Základem  zařízení  je  4-kanálový  elektronický  systém 
DIO 2000, s možností rozšíření a doplnění o další UZ kanály, 
aby byly splněny požadavky nejnáročnějších norem a speci-
fikací  pro  zkoušení  železničních  kol  ultrazvukem ve  všech 
požadovaných zónách s maximální produktivitou – viz Obr. 5. 
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Obr. 2 – První zařízení pro UZ 
kontrolu železničních kol a obručí

Obr. 3 – Celkový pohled na 
sestavu prvního prototypu zařízení 

pro UZ kontrolu kol a obručí

Obr. 4 – Zařízení pro zkoušení kol 
ve vodorovné poloze

Obr. 1 – Ukázky 
počítačové simulace 

šíření UZ vln

Obr. 5 – Zkušební zóny



Vývoj  pokračoval  dalšími  zařízeními  – 
v roce  2006  bylo  v a.s.  BONATRANS 
uvedeno  do  provozu  5-kanálové  zařízení, 
v roce  2007  v INTERPIPE-NTZ  (Ukrajina) 
byla instalována další dvě zařízení a v roce 
2009  –  nejnovější  6-kanálový  systém 
DIO 2000 v a.s. BONATRANS (Obr. 6).

Rozsahy skenování  jednotlivých  zón pro 
různé typy a velikosti kol (vnější průměr od 
600 do 1300 mm) se nastavují programově, 
včetně  imersního  skenování  tvarově 
složitých disků s automatickým sledováním 
zakřivených ploch a udržováním konstantní 
vzdálenosti sondy od povrchu.

2.2. Software pro UZK kol
Řídicí  a  vyhodnocovací  software 

DIO  2000  (Obr. 7)  umožňuje  nasta-
vovat všechny parametry zkoušení pro 
každý  kanál  nezávisle,  s možností 
ukládání libovolného počtu konfigurací 
do  souborů  na  HDD  a  jejich  násled-
ného  vyvolání  a  modifikace  podle 
potřeby.

Systém dosahuje odstupu signálu od 
šumu min. 12 dB (echo od vývrtu 1 mm 
FBH v oblasti věnce kola). Při zkoušení 
kol  lze  využit  funkce  digitálního 
zpracování signálu, např. průměrování 
či  statistické zpracování  signálů a tím 

dosáhnout opakovatelných výsledků i při velmi vysokém zesílení v prostředí se silným 
elektromagnetickým rušením (frekvenční měniče strojů apod.).

Vyhodnocování  vnitřních  vad  se  provádí  automaticky 
dle DAC křivky sestavené na kontrolních vývrtech ø 1, 2 
nebo 3 mm FBH (ploché dno) v etalonovém kole (Obr. 8).

Záznam  výsledků  kontroly  do  databáze  (Obr. 9)  se 
provádí  dle  předem nastavených kritérií,  a  to  jak  podle 
amplitudy  echa  indikace  vůči  referenční  úrovní  (křivka 
DAC), tak i podle poklesu koncového echa. 

Identifikační  údaje 
o zkoušeném kole se 
do  databáze  přebírají 
automaticky  z  cent-
rálního  informačního 
systému  provozu,  s 
možností  doplnění  ve 
vstupním  formuláři 
(Obr. 10).
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Obr. 7 – Základní obrazovka pro nastavení 
parametrů zkoušení železničních kol

Obr. 8 – Ovládací panel 
nastavení DAC

Obr. 9 – Databáze záznamů o UZ kontrole kol

Obr. 6 – Nejnovější automatizované 
zařízení pro UZ železničních kol v a.s. 

BONATRANS



Grafický záznam o zkoušení každého kola (Obr. 11) se 
vytváří  na  základě  dat,  ukládaných  do  databáze,  a 
znázorňuje maximální amplitudy zaregistrovaných indikací 
ze všech kanálů a relativní polohu indikací po obvodu kola.

2.3. Výhody automatizovaného zařízení pro UZ kontrolu železničních kol
– systém  UZ  kontroly  je  vybaven  nejmodernější  počítačovou  technikou 

umožňující plně automatický provoz bez přítomnosti operátora;
– automatické zakládání a vykládání kol;
– krátký čas kontroly jednoho kola;
– jednoduchost  ovládání  a  nastavení  systému  prostřednictvím  uživatelsky 

orientovaného software;
– možnost vzdálené diagnostiky systému;
– bezprostřední  dokumentování  a archivace výsledků kontroly,  včetně přenosů 

dat o výsledcích zkoušení do centrálního informačního systému provozu;
– sestavení  dokumentace  o  výsledcích  zkoušení  –  generování  protokolů  pro 

jednotlivá kola, pro celou zakázku, za období;
– rychlé  informace  pro  operativní  řízení  provozu  o  vadných  a  bezvadných 

vyzkoušených kolech;
– statistické zpracování výsledků zkoušení podle zvolených kritérií;

možnost ukládání parametrů a funkcí kontroly.
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Obr. 11 – Grafický záznam výsledků zkoušení železničního kola 
s referenčními vývrty

Obr. 10 – formulář zakázky



3.  Zařízení firmy STARMANS pro UZ zkoušení náprav pro kolejová vozidla
První  zařízení  pro zkoušení  náprav 

kolejových  vozidel  bylo  vyvinuto  a 
uvedeno do provozu v roce 2002 v a.s. 
BONATRANS – základem UZ zařízení 
byl systém DIO 2000 umožňující auto-
matizované  zkoušení  plných  náprav 
v radiálním směru (Obr. 12).

Na  základě  nových  požadavků  na 
prozvučení  náprav  také  v axiálním  a 
tangenciálním směru (tzv. sečné zkou-
šení) byl v roce 2009 vyvinut zdokona-
lený  systém  (Obr. 13)  pro  plně  auto-
matické  zkoušení  se  6  UZ  kanály  – 
2 kanály  pro  zkoušení  v  axiálním 
směru,  (s možností  použití  jedno-
měničových  i  dvojměničových  sond), 
2 kanály  pro  tangenciální  (sečné) 
zkoušení  a  2  kanály  pro  zkoušení 
v radiálním  směru.  Nové  zařízení 
umožňuje zkoušet  ultrazvukem plné a 
duté nápravy pro kolejová vozidla.

Zakládání  a  vykládání  náprav  se 
provádí automaticky pomocí manipulá-
toru výrobní linky provozu, za součas-
ného přenosu dat mezi informačním a 
řídicím systémem provozu a zařízením 
pro UZ zkoušení – identifikační údaje o 
zakládaných  nápravách  a  výsledků 
zkoušení ultrazvukem.

Skenování zkoušené nápravy se provádí dle předem 
zadaného  programu  v součinnosti  s hlavním  řídicím 
systémem  SIMATIC  –  nejdříve  se  provede  zkoušení 
nápravy,  ponořené  do  vody  ve  zkušební  vaně, 
v axiálním směru  (Obr. 14)  z obou stran  s  mezerovou 
vazbou  a  pak  následuje  imersní  skenování  podél 
nápravy,  přičemž  pohyblivý  držák  jedné  sondy  pro 
radiální  zkoušení  a  dvou  sond  pro  sečné  zkoušení 
(Obr. 15)  se  pohybuje  podél  nápravy  s udržením 
konstantní  vzdálenosti  sond  od  povrchu  zkoušené 
nápravy  tak,  aby  byly  zachovány  úhlové  poměry 
uspořádání  sond,  zatímco  druhá  radiální  sonda  se 
pohybuje  v konstantní  vzdálenosti  od  osy  zkoušené 
nápravy.

Systém  dosahuje  odstupu  signál/šum  min. 12 dB 
(echo od vývrtu 1 mm FBH) v radiálním a tangenciálních 
směrech.

Systém  DIO 2000  umožňuje  axiální  zkoušení  a 
automatické  vyhodnocování  plných  i  dutých  náprav, 
v jejichž čelech již jsou zhotoveny závitové otvory.
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Obr. 12 – První zařízení fy STARMANS pro UZ 
zkoušení náprav kolejových vozidel

Obr. 13 – Nové zařízení fy STARMANS pro UZ 
zkoušení plných a dutých náprav kolejových vozidel

Obr. 14 – Držák axiální sondy

Obr. 15 – Pohyblivý držák 
radiální a tangenciálních sond



Celkový  čas skenování  nápravy o délce 
2500 mm je max. 2 minuty.

Ze  sdruženého  ovládacího  panelu 
(Obr. 16)  lze  ovládat  všechny  funkce  a 
zadávat  trajektorii  skenování  zařízení  pro 
zkoušení železničních náprav ultrazvukem

Řídicí  a  vyhodnocovací  software  je 
obdobný,  jako  u  zařízení  pro  zkoušení 
železničních  kol  –  je  založen  na  systému 
DIO 2000 a umožňuje zejména tyto funkce:
- ukládání a zpětné vyvolávání konfigurací 

zkoušení  ultrazvukem  –  možnost 
nastavení nezávisle pro jednotlivé kanály 
všech parametrů vysílače pulzů, přijímače 
pulzů,  digitálního  zpracování  signálů, 
komunikace  s periferními  zařízeními 
apod.;

- záznam dat o průběhu zkoušení;
- zpracování, záznam a signalizaci stavů a 

výsledků zkoušení ultrazvukem (Obr. 17);
- komunikaci  s informačním  a  datovým 

systémem provozu.

Obr. 17 – Grafický záznam výsledků zkoušení plné nápravy s referenčními vývrty

4.Závěr
Systémy pro zkoušení ultrazvukem na bázi DIO 2000 pracují plně automaticky a 

podstatně zjednodušují  kontrolu výrobků a polotovarů.  Výsledkem je nejen vysoká 
spolehlivost,  ale  také  vysoká  reprodukovatelnost  výsledků  kontroly.  Parametry  a 
výsledky kontroly jsou dokumentovány přesně a úplně.
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Obr. 16 – Ovládací panel plně 
automatického zařízení pro UZ zkoušení 

plných a dutých náprav kolejových vozidel


