
Významným prvkem zkoušek jsou 
zkoušky rámů podvozků, při kterých 
se statickým zatížením ověří namáhání 

konstrukce vyplývající z předpokládaných 
provozních stavů vozidla (postavení vozidla 
v oblouku, ve výhybce, zatížení rámu brzdnými 
silami a v případě hnacích podvozků i silami 
působícími v uložení trakčních pohonů), načež 
se v průběhu cca 2–3 měsíců simulovaným 
provozním zatížením v rozsahu 10 milionů 
cyklů ověří i životnost rámu podvozku. Obdob-
ným způsobem se testují i další komponenty 
z portfolia akreditovaných zkoušek, jako jsou 
šroubovky, táhlové háky, nárazníky, železniční 
kola, nápravy, rozpory zdržní nebo i nápravová 
ložiska, pražce a systémy upevnění kolejnic.

NDT jako akreditovaná zkouška
Zkušební laboratoř, pod kterou DZS 
spadá, je držitelem osvědčení o akre-

ditaci č. 565/2019 podle ČSN EN ISO/
IEC 17025:2018 vydávaného Českým 
institutem pro akreditaci, o. p. s. (ČIA). 
Jeho součástí jsou akreditované nede-
struktivní zkoušky metodou MT a PT. 
Pracovníci vykonávající defektoskopické 
zkoušky jsou certifikováni Certifikačním 
střediskem personálu defektoskopie ČD, 
a. s., ve stupni 2, v sektoru „údržba na 
železnici“ (RS), podsektoru „dvojkolí“ (d) 
a „podvozky“ (w). Tato úroveň certifikace 

umožňuje každému pracovníkovi pracovat 
zcela samostatně.

Specifika NDT v podmínkách DZS
Defektoskopická zkouška v podmínkách 
DZS je odlišná např. od NDT zkoušek 
prováděných při údržbě vozidel a odvíjí 
se od zkušebních podmínek testovaných 
komponent. Jiné podmínky pro vyhod-
nocování únavových trhlin jsou pro velké 
svařence typu rám podvozku (za nepří-
pustné jsou považovány jakékoliv únavové 
trhliny vzniklé v průběhu prvních 8 mil. 
cyklů únavové zkoušky) a jiné pro výkovky 
typu táhlový hák (vznik únavových trhlin je 
možný v omezeném rozsahu za předem 
stanovených podmínek vyhodnocení). Co 
však mají všechny testované komponen-
ty totožné, je vstupní defektoskopická 
kontrola. FO
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NDT ZKOUŠKY NA PRACOVIŠTI  
DYNAMICKÉHO ZKUŠEBNÍHO STAVU VUZ 
Dynamický zkušební stav (DZS) je specializované pracoviště Výzkumného 
Ústavu Železničního, nacházející se v areálu Zkušebního centra VUZ ve 
Velimi (ZC Velim), ve kterém se realizují statické, dynamické a únavové 
zkoušky převážně železničních vozidel a jejich součástí, železniční 
infrastruktury, ale i zkoušky v oblasti automotive a stavebního průmyslu.

Únavové trhliny nalezené 
na třmenu šroubovky v místě 
kontaktu s táhlovým hákem. 
Při hodnocení kritérií dle ČSN 
EN 10228-1 (stupeň jakosti 1) 
lze tyto indikace považovat za 
přípustné (9 indikací únavových 
trhlin delších než 5 mm, nejdelší 
indikace délky 15 mm, celková 
délka indikací na referenční 
ploše činí 71 mm).

Na svaru žebra a konzoly 
uložení kloubu prvku vedení 
dvojkolí (kyvného ramene) 
detekována únavová trhlina 
po 8 milionech cyklů. Svar 
byl vybroušen až na základní 
materiál, ale trhlina nezmizela. 
Příčinou vzniku byl neprovařený 
kořen svaru.
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Vstupní kontrola 
slouží k utvoření  
„obrázku“ o stavu 
vzorku bezprostředně 
po výrobě. 
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Vstupní NDT
Vstupní kontrola je prováděna před 
zahájením statických zkoušek vzorku 
a slouží k utvoření „obrázku“ o stavu 
vzorku bezprostředně po výrobě. Při 
vstupní prohlídce se zaznamenají veškeré 
nalezené výrobní vady (převýšení svarů, 
póry, vruby po kování atd.), které můžou 
v namáhaných částech konstrukce 
způsobit iniciaci únavové trhliny. Vstupní 
kontrola může objednateli zkoušky ukázat 
mezery ve výrobním procesu a tento 
proces zdokonalit.

V případě svařenců se při vstupní NDT 
(ale i průběžné a výstupní) kontrolují 
všechny svarové spoje na vzorku. U výkov-

ků nebo obrobků je kontrolován veškerý 
přístupný povrch vzorku.

Průběžná NDT
Jelikož je únavová zkouška poměrně 
nákladná, provádí se průběžné kontroly již 
v jejím průběhu. Kontrolují se vybraná místa 
se zvýšeným únavovým namáháním (popř. 
celý vzorek jako při vstupní kontrole). U rámů 
podvozků se jedná např. o svary v místě na-
pojení rozsoch na podélník a svary v oblasti 
kluznic, u náprav se kontroluje oblast rádia 
na přechodu sedla kola do dříku nápravy 
a u celistvých kol je kontrolována deska kola. 
Kritická místa a četnost prohlídek u složitých 
konstrukčních celků určuje výrobce na zákla-

dě výpočtové analýzy metodou konečných 
prvků (MKP). V případě detekce únavové trh-
liny při průběžné kontrole může být únavová 
zkouška přerušena a testovaný vzorek bude 
po konstrukčních úpravách testován znovu 
od začátku.

Výstupní NDT
Výstupní kontrola je prováděna po dokon-
čení únavové zkoušky, a to ve stejném 
rozsahu jako při vstupní kontrole. Poté je 
sepsán protokol o zkoušce, který se stává 
jedním z podkladů pro schválení příslušné-
ho prvku do provozu. 

Ing. Radek Stuchlík
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