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D C E Ř I N É  S P O L E Č N O S T I

V!zkumn! Ústav "elezni#ní 
(VUZ) a$jeho Zku%ební laborato& 
si klade za$cíl neustále se rozvíjet 
a$roz%i&ovat rozsah své akreditace. 
Nyní m'(eme s$radostí oznámit, 
(e na%e práce byla úsp)%ná 
a$do$na%eho portfolia p&ibyly 
zkou%ky nové.

Zku%ební laborato& VUZ 
roz!i"uje portfolio zkou!ek

Martin Ko%*ál  |  Foto: VUZ

Za!átkem tohoto roku se ve Zku"ební 
laborato#i VUZ uskute!nila dozorová 

náv"t$va, chcete-li audit, %eského insti-
tutu pro akreditaci (%IA). Sou!ástí po-
suzování bylo krom$ auditu stávajících 
zkou"ek i za!len$ní zkou"ek nov&ch z ob-
lasti m$#ení dve#ních systém', teplot 
a um$lého osv$tlení do systému akredi-
tace. Odborní audito#i a posuzovatelé se 
zam$#ovali nejen na pou(ívanou m$#icí 
techniku, její vlastnosti a metrologickou 
návaznost, ale i na odborné znalosti 
v"ech pracovník', kte#í provád$jí a vy-
hodnocují jednotlivé zkou"ky. S hrdostí 
m'(eme #íci, (e Zku"ební laborato# V&-
zkumného Ústavu )elezni!ního úsp$"n$ 
absolvovala, ostatn$ jako v(dy, tento 
n$kolikadenní audit a získala Osv$d!ení 
o akreditaci na dal"í období.

Zkoušky dveřních systémů
První z nov$ nabízen&ch zkou"ek, které 
provádí specialista Martin Ko"*ál, jsou 
zkou"ky dve#ních systém'. Ty si kladou 
za cíl ochranu cestujících, jak p#i b$(ném 
provozu, tak p#i mimo#ádn&ch událos-
tech, a to na v"ech typech drá(ních vozi-
del. Ov$#ují se jednotlivé parametry, jako 
jsou nap#íklad detekce p#eká(ek ve dve-
#ích, síla, s jakou se dve#e dovírají, funk-
ce ochran, stanovení síly, kterou je nut-
né vyvinout na stisknutí tla!ítka. Dále 
se testuje schopnost dve#í odolat náporo-
v&m silám vyvolan&m cestujícími nebo 
také stanovení akustick&ch parametr' 
v&strah p#i zavírání, otevírání !i odblo-
kování dve#í. V"echny tyto parametry se 
následn$ vyhodnotí a porovnají s p#edpi-
sy a normami, nap#íklad s %SN EN 14 752 

„)elezni!ní aplikace – Bo!ní vstupní sys-
témy kolejov&ch vozidel“, Na#ízení evrop-
ské komise !. 1302/2014 „o technické spe-
cifikaci pro interoperabilitu subsystému 
kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová 
vozidla pro p#epravu osob“ (TSI LOC 
&PASS), Na#ízení evropské komise  
!. 1300/2014 „o technick&ch specifika-
cích pro interoperabilitu t&kajících se p#í-
stupnosti (elezni!ního systému Unie pro 
osoby se zdravotním posti(ením a osoby 
s omezenou schopností pohybu a orien-
tace“ (TSI PRM) a dal"ími. Zku"ební la-
borato# je pro tyto zkou"ky vybavená mo-
derním za#ízením n$meckého v&robce 
Herbert Gehrisch Elektrotechnik GmbH, 
které je schopné vyhodnotit nam$#ené 
hodnoty bezprost#edn$ po m$#ení a hned 
informovat, zda vyhovují po(adavk'm 
ve v&"e uveden&ch p#edpisech.

Teplotechnické zkoušky (HVAC)
Dal"í z nov$ nabízen&ch zkou"ek jsou 
teplotechnické testy, provád$né specia-
listou Davidem Literákem. Sou!ástí to-
hoto souboru zkou"ek je m$#ení vytá-
p$ní, chlazení (klimatizace), proud$ní 
vzduchu, m$#ení mno(ství vzduchu 
a stanovení sou!initele prostupu tepla. 
Tato oblast zkou"ek si klade za cíl ov$-

#it vlastnosti klimatiza!ních !i topn&ch 
jednotek, schopnost vychladit, respek-
tive vytopit interiér vozu i b$hem náro!-
n&ch vn$j"ích klimatick&ch podmínek 
a tím zajistit tepelnou pohodu jak pro 
cestující, tak pro vlakov& personál.

B$hem zkou"ení se p#edm$tné vozi-
dlo nebo v'z vybaví p#íslu"enstvím, které 
má za úkol simulovat zapln$ní cestující-
mi, pop#ípad$ vzít v úvahu meteorolo-
gické podmínky, jako nap#íklad vn$j"í 
teplotu, ekvivalentní slune!ní zatí(ení, 
a jejich schopnost ovlivnit v&kon systé-
mu chlazení nebo vytáp$ní. P#íslu"enství 
zahrnuje nap#íklad vyh#ívané podlo(ky, 
které p#edstavují vnímané teplo vydáva-
né lidsk&m t$lem, dále vyvíje!e páry, kte-
ré vná"ejí do interiéru vlhkost vydecho-
vanou cestujícími (tzv. latentní teplo), ale 
také topné prvky, které mají za úkol rov-
nom$rn$ vyh#ívat interiér jako simulace 
slune!ního svitu, a mnohé dal"í.

P#i m$#ení vyu(íváme modulární m$-

Vůz připravený na zkoušku klimatizace

Měření rychlosti proudění vzduchu →

Zkouška náporové síly vyvolané  
cestujícími
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#icí systém od renomované firmy Ho-
ttinger Baldwin Messtechnik GmbH, 
kter& umo(+uje p#ipojit desítky teplo-
m$r' a !idel relativní prostorové vlh-
kosti, !ím( jsme schopni pokr&t "iroké 
spektrum zkou"en&ch vozidel, voz' ne-
bo jednotek. Hodnoty jsou zpracovávány 
m$#icí úst#ednou a následn$ p#eneseny 
do po!íta!e, ve kterém dochází k p#e-
hlednému zobrazení nam$#en&ch dat 
v reálném !ase, a to jak ve form$ !ísel-
né, tak i ve form$ grafu. B$hem zkou"-
ky jsou m$#ená data pr'b$(n$ sledována 
na"imi odborníky, díky !emu( m'(e-
me ji( b$hem zkou"ky odhalit p#ípadné 
nestandardní chování zkou"eného sys-
tému. V&sledná data jsou porovnává-
na s po(adavky norem %SN EN 14 750-1 
„)elezni!ní aplikace – Klimatizace pro 
m$stská a p#ím$stská kolejová vozidla 
– %ást 1: Parametry pohodlí“ a %SN EN 
14 813-1 „)elezni!ní aplikace – Klimati-
zace stanovi"t$ strojvedoucího/#idi!e – 
%ást 1: Parametry pohodlí“.

Nedílnou sou!ástí této velmi obsáh-
lé skupiny zkou"ek je i m$#ení rychlos-
ti proud$ní vzduchu a jeho mno(ství. To 
má za cíl ov$#it, (e na sedadlech pro cestu-
jící nebude p#ekro!ena rychlost proud$ní 
vzduchu stanovená v %SN EN 13 129 „)elez-
ni!ní aplikace – Klimatizace pro kolejová 
vozidla hlavních tratí – Parametry pohod-

lí a typové zkou"ky“, a tím pádem zda bu-
de dodr(en komfort pro cestující. Na tuto 
!ást zkou"ek jsme vybaveni p#esn&mi ane-
mometry, a to jak vrtulkov&mi, tak v"e-
sm$rov&mi, od firmy Testo SE & Co. KGaA, 
která je p#edním v&robcem m$#icí techni-
ky v oblasti neelektrick&ch veli!in.

Vnější osvětlení
V neposlední #ad$ nesmíme opomenout 
zmínit m$#ení vn$j"ího um$lého osv$t-
lení, a to hlavn$ v dne"ní dob$, kdy je 
kladen stále v$t"í d'raz na jeho kvali-
tu. Ve Zku"ební laborato#i provádí tuto 
zkou"ku op$t specialista Martin Ko"*ál.

P#i m$#ení se zkou"í nejenom svítivost 
v r'zn&ch úhlech od optické osy svítidla, 
ale nap#íklad i teplota chromati!nosti vy-
za#ovaného sv$tla. Ke stanovování t$chto 
veli!in pou(íváme kvalitní m$#icí za#íze-
ní od renomovaného n$meckého v&rob-
ce v oblasti fotometrie GOSSEN Foto-und 
Lichtmesstechnik GmbH. V&sledné hod-
noty se nicmén$ musí je"t$ zp#esnit po-
mocí koeficient' (nap#íklad koeficientu 
na typ zdroje sv$tla). Následn$ se kone!-
né hodnoty porovnávají s po(adavky ji( 
v&"e uvedeného Na#ízení evropské komi-
se !. 1302/2014 (TSI LOC&PASS),  respek-
tive v p#ípad$ (elezni!ních vozidel %SN 
EN 15 153-1 „)elezni!ní aplikace , Vn$j-
"í v&stra(ná sv$telná a zvuková za#ízení , 

%ást 1: %elní sv$tlomety, pozi!ní a konco-
vá sv$tla pro (elezni!ní vozidla“ nebo pro 
m$stské dráhy %SN EN 15 153-3 „)elezni!ní 
aplikace , Vn$j"í v&stra(ná sv$telná a zvu-
ková za#ízení , %ást 3: Vn$j"í v&stra(ná 
sv$telná za#ízení pro m$stské dráhy“.

Zku"ební laborato# si zakládá na pro-
zákaznickém p#ístupu, a proto je mo(né 
postupy zkou"ek p#izp'sobit zákazníko-
vi na míru. Zkou"ky lze provád$t nejen 
jako schvalovací, ale i jako zkou"ky v&-
vojové. Zku"ební laborato# umo(+uje ta-
ké vytvo#it individuální harmonogram 
zkou"ek i nad rámec rozsahu akreditace.

„V dne"ním konkuren!ním prost#e-
dí je d'le(ité posouvat se dále a reago-
vat nejen na nové po(adavky zákazník', 
ale i na v&voj v oblasti drá(ní techni-
ky, p#edpis' !i norem. Proto ji( p#ipra-
vujeme dal"í roz"í#ení rozsahu akredita-
ce a p#idání dal"ích zkou"ek do na"eho 
portfolia,“ prohlásil Petr Chlum, #editel 
Zku"ební laborato#e VUZ. !

Příklad měřeného spektra vyzařovaného světelným zdrojem

Promítnutí vnějších svítidel na měřicí rovinu


