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ÚVOD 
Všechny železnice mají v
opotřebením kol a kolejnic. 
vyžadovat nejen v zájmu efektivity, ale také z
výkon, vliv na okolní prost
Tření mezi kolem a kolejnicí je p
velké tření mezi okolkem kola a kolejnicí má za následek zvýšenou spot
nadměrné opotřebení kola a kolejnice a v
vykolejení [1]. 
Kvůli silnému ekonomickému a spole
na snížení nákladů na provoz a údržbu železnic
 

 
Tření a opotřebení železni
mnoha technických studií v
250 miliónů dolarů by bylo možné ušet
kolem a kolejnicí. Výzkum 
ušetřit až 25 % paliva u
[2]. 
Mezi hlavní výhody mazání okolk
- snížení nákladů na výmě
- snížení opotřebení a deformací kolejnic
- úspora energie snížením t
- snížení rizika vykolejení vozidel
- snížení hluku při průjezdu vozidel, zejména na výhybkách a v obloucích
- zkrácení doby odstávek vozidel z
 

 

Všechny železnice mají v určitém rozsahu stejné problémy s 
ebením kol a kolejnic. Řešení kteréhokoliv z těchto problém

vyžadovat nejen v zájmu efektivity, ale také z dalších hledisek, jako je energetický 
výkon, vliv na okolní prostředí nebo na pracovní podmínky železnic [1].

ení mezi kolem a kolejnicí je příčinou provozních a ekonomických ztrát. P
ení mezi okolkem kola a kolejnicí má za následek zvýšenou spot

ebení kola a kolejnice a v některých případech mů

li silnému ekonomickému a společenskému tlaku je mnoho výzkum
 na provoz a údržbu železnic [1]. 

Obr. 1 Souprava ETR 470 [7] 

ebení železničních kol způsobené valivým odporem byl
mnoha technických studií v USA a jinde. V USA výrobci vlaků uvádí, že p

 by bylo možné ušetřit ročně snížením nežádoucího
kolem a kolejnicí. Výzkum ukazuje, že mazáním okolků kolejových vozidel se m

it až 25 % paliva u velmi zakřivených tratí a asi 5 % u relativn

Mezi hlavní výhody mazání okolků patří: 
 na výměnu kol z důvodu opotřebení okolků 

ebení a deformací kolejnic 
úspora energie snížením tření okolků o kolejnice 
snížení rizika vykolejení vozidel 

ůjezdu vozidel, zejména na výhybkách a v obloucích
zkrácení doby odstávek vozidel z provozu [3] 
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itém rozsahu stejné problémy s hlučností a s 
chto problémů je nutno 

dalších hledisek, jako je energetický 
[1]. 

inou provozních a ekonomických ztrát. Příliš 
ení mezi okolkem kola a kolejnicí má za následek zvýšenou spotřebu paliva, 

ípadech může být příčinou 

enskému tlaku je mnoho výzkumů zaměřeno 

 

sobené valivým odporem bylo předmětem 
uvádí, že přibližně 

nežádoucího tření mezi 
 kolejových vozidel se může 
% u relativně rovných tratí 

jezdu vozidel, zejména na výhybkách a v obloucích 



 

 

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ

1. PŘEHLED SOUČASNÉHO S
Mazání okolků má řadu výhod, proto 
uvedeny v následujícím textu,
vozidel. 
 
 
1.1 Tribotec, mazací systém OK
Mazací systém OK-02 je urč
provozem. Je to moderní mazací systém, u kterého mazivo rozptýlené ve vzduchu je 
nastřikováno přímo na okolky kolejových vozidel. Olejová mlha se tvo
směšovači a dále je rozvád
mohou být zdrojem poruch
Systém v provedení OK- 02 je montován na p
lokomotivy s převážně jedním sm
přístrojovou deskou pro mazání okolk
 

 
 
1.2 Špondr CMS, mazání okolk
Používá se ve všech oblastech 
nanášení mazací látky na stykovou plochu okolek
valivého odporu (snížení opot
životního prostředí) [6]. 
Mazivo se přivádí upraveným 
pneumatického dávkovacího 
obvykle pouze na první náprav
Pracovní režim je řízen programovatelným elektronickým systémem. Signály pro
ovládání pístu dávkovacího č
dráze nebo na odstředivé síle v oblouku a podle charakteru provozu. Elektronické 
řízení může být součástí ústř
 

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

ČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
adu výhod, proto nemalé množství firem, včetně těch, které js

následujícím textu, se zabývají problematikou mazání okolků

1.1 Tribotec, mazací systém OK-02 
02 je určen k mazání okolků lokomotiv převážně s obousm

provozem. Je to moderní mazací systém, u kterého mazivo rozptýlené ve vzduchu je 
ímo na okolky kolejových vozidel. Olejová mlha se tvo

i a dále je rozváděna k tryskám bez dalších mechanických díl
mohou být zdrojem poruch [4]. 

02 je montován na přední i zadní nápravu lokomotivy.
ě jedním směrem jízdy lze použít mazací okruh s jednou 

azání okolků jen přední nápravy [4]. 

 
Obr. 2 Mazací systém OK-02 [4] 

1.2 Špondr CMS, mazání okolků RAILJET  
Používá se ve všech oblastech kolejové dopravy (vlaková, pouliční, podzemní) pro 
nanášení mazací látky na stykovou plochu okolek-kolejnice za účelem snížení t
valivého odporu (snížení opotřebení a hnací energie) a snížení hlučnosti (ochrana 

vádí upraveným stlačeným vzduchem ze zásobníku do elektro
pneumatického dávkovacího čerpadla a k usměrňovacím tryskám, umíst
obvykle pouze na první nápravě ve směru jízdy [6]. 

ízen programovatelným elektronickým systémem. Signály pro
ovládání pístu dávkovacího čerpadla jsou vysílány v závislosti na čase nebo na ujeté 

edivé síle v oblouku a podle charakteru provozu. Elektronické 
ástí ústředního řízení vozidla [6]. 
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ě těch, které jsou 
problematikou mazání okolků kolejových 

ě s obousměrným 
provozem. Je to moderní mazací systém, u kterého mazivo rozptýlené ve vzduchu je 

ímo na okolky kolejových vozidel. Olejová mlha se tvoří ve 
na k tryskám bez dalších mechanických dílů, které 

ední i zadní nápravu lokomotivy. Pro 
rem jízdy lze použít mazací okruh s jednou 

ní, podzemní) pro 
elem snížení tření a 
čnosti (ochrana 

vzduchem ze zásobníku do elektro-
ovacím tryskám, umístěným 

ízen programovatelným elektronickým systémem. Signály pro 
čase nebo na ujeté 

edivé síle v oblouku a podle charakteru provozu. Elektronické 

1 

1.1 

1.2 



 

 

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ

 

Systém je velmi odolný proti mec
Je velmi snadno montovateln
 

 
 
1.3 SKF, Systém SKF EasyRail Compact
Systém SKF EasyRail Compact dodává plynulý p
vzduch se používá jako p
kvantitě na okolky kolejových vozidel. Mazivo je dáv
poháněným čerpadlem a dále p
až k tryskám. Systém SKF EasyR
kolejových vozidel [7]. 
 

Obr. 
 
 
1.4 BEKA, FluiLub
Jedním z problémů při provozu kolejových vozidel je opot
často i hluk, který vzniká p
nasazení tixotropních maziv s vysokým obsahem pevných 
systém FluiLub bez problém

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Systém je velmi odolný proti mechanickému poškození i vliv
Je velmi snadno montovatelný v prvovýrobě nebo u uživatelů [6]. 

 
Obr. 3 Mazání okolků RAILJET [6] 

1.3 SKF, Systém SKF EasyRail Compact 
Systém SKF EasyRail Compact dodává plynulý přísun maziva, př
vzduch se používá jako přepravní médium. Mazivo je aplikováno v

 na okolky kolejových vozidel. Mazivo je dávkováno 
a dále přepravováno stlačeným vzduchem přes d

Systém SKF EasyRail Compact je možné použít na všechny ty
 

Obr. 4 Mazací systém SKF EasyRail Compact [7] 

1.4 BEKA, FluiLub  
ři provozu kolejových vozidel je opotřebení okolk
ká při projíždění zatáček. Řešení tohoto problému p

ixotropních maziv s vysokým obsahem pevných částic, jež m
bez problémů přepravovat a tím i aplikovat. Používá se pro všechny 
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hanickému poškození i vlivům prostředí. 

ísun maziva, přičemž stlačený 
epravní médium. Mazivo je aplikováno v definované 

kováno  pneumaticky 
eným vzduchem přes dělicí potrubí 

ct je možné použít na všechny typy 

 

ebení okolků a kolejí a 
problému představuje 

ástic, jež může mazací 
Používá se pro všechny 



 

 

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ

kolejová vozidla místní i dálkové 
jeřáby, kolejiště) [15]. 
 

Obr. 
 
 
1.5 Lincoln, Railroad 
Mazací systém Railroad nabízí pokro
maziva na boky kolejnic. Mazací 
kolejnic bez ohledu na viskozitu a teplotu maziva 
 

Obr. 

Touto problematikou se zabývají i další firmy, jako jsou nap
• REBS, Wheel Flange Lubrication for Rail
• BIJUR DELIMON, 

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

kolejová vozidla místní i dálkové dopravy (tramvajová doprava, metro

 
Obr. 5 BEKA, mazací systém FluiLub [15] 

 
Mazací systém Railroad nabízí pokročilou technologii v rovnoměrné distribuci 
maziva na boky kolejnic. Mazací systém přivádí řízené množství maziva na boky 

u na viskozitu a teplotu maziva [16]. 

Obr. 6 Lincoln, mazací systém Railroad [16] 
 
 

Touto problematikou se zabývají i další firmy, jako jsou např.:  
Wheel Flange Lubrication for Rail Vehicles  

BIJUR DELIMON, Railjet 
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dopravy (tramvajová doprava, metro, železnice, 

ěrné distribuci 
ízené množství maziva na boky 

 

1.5 



 

 

FORMULACE ŘEŠENÉHO PROBLÉMU A JEHO TECHNICKÁ A VÝVOJOVÁ ANALÝZA

 

2. FORMULACE Ř
TECHNICKÁ A VÝVOJOV
Okolek je výstupek na obvodu kola 
(obvykle) nachází na stran
což je výhodné z hlediska fyzikálních pom
straně nebo také na obou s
Při průjezdu kolejových vozidel zak
a kolejnicí a také dochází k
tomu zabránit mazáním okolk
Cílem této bakalářské práce bylo nalézt vhodný m
a průtokových poměrů v
systém nanáší směs oleje a vzduchu na okolky kolejových vozidel. Úkolem bylo 
nalézt měřicí systém pro ur
nalézt optimální poměry t
rychlostech a zakřivení trati. P
vyvarovat hned několika p
odfoukávání maziva z okolku. Malý pom
množství oleje na okolek. 
oleje nezajistí potřebné mazání.
 

 

FORMULACE ŘEŠENÉHO PROBLÉMU A JEHO TECHNICKÁ A VÝVOJOVÁ ANALÝZA

ŘEŠENÉHO PROBLÉMU A JEHO 
A VÝVOJOV Á ANALÝZA 

je výstupek na obvodu kola kolejového vozidla bránící vykolejení
(obvykle) nachází na straně blíže ke středu železničního dvojkolí (na vnit

hlediska fyzikálních poměrů provozu, déle bývá umíst
 nebo také na obou stranách kola [21]. 
jezdu kolejových vozidel zakřivenou tratí dochází ke tření mezi okolkem kola 

a kolejnicí a také dochází k zvýšení opotřebení, hluku, spotřeby energie atd. Lze 
tomu zabránit mazáním okolků pomocí mazacího systému. 

ské práce bylo nalézt vhodný měřicí systém pro analýzu tlakových 
ě ů v mazacím systému OK-02 od firmy Tribotec. Tento mazací 
s oleje a vzduchu na okolky kolejových vozidel. Úkolem bylo 

icí systém pro určení poměrů obou médií ve směsi, aby pak bylo možno 
ěry těchto médií pro nanášení a mazání okolk

ivení trati. Při hledání optimálních poměrů smě
kolika případům. Velký poměr vzduchu ve směsi m

okolku. Malý poměr vzduchu nemusí dopravit 
na okolek. Velký poměr oleje je ekonomicky nevýhodný. Malý pom

ebné mazání. 

 
Obr. 7 Nanášení směsi na okolek [7] 
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FORMULACE ŘEŠENÉHO PROBLÉMU A JEHO TECHNICKÁ A VÝVOJOVÁ ANALÝZA 

vykolejení. Okolek se 
(na vnitřní straně), 

, déle bývá umístěn na vnější 

ení mezi okolkem kola 
eby energie atd. Lze 

icí systém pro analýzu tlakových 
02 od firmy Tribotec. Tento mazací 

s oleje a vzduchu na okolky kolejových vozidel. Úkolem bylo 
si, aby pak bylo možno 

chto médií pro nanášení a mazání okolků při různých 
ů směsí je nutné se 
ěsi může způsobit 

r vzduchu nemusí dopravit dostatečné 
r oleje je ekonomicky nevýhodný. Malý poměr 
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VYMEZENÍ CÍLŮ PRÁCE 
 

3. VYMEZENÍ CÍL Ů PRÁCE 
Prvním úkolem bylo nalezení vhodných míst pro měření tlakových a průtokových 
poměrů v mazacím systému. Dále pak vybrání optimálních senzorů tlaku a průtoku a 
nalezení vhodného způsobu komunikace mezi těmito senzory a vyhodnocovací 
jednotkou pro analýzu získaných informací. 
 
 
3.1 Volba vhodných míst pro měření 
Místa musí být zvolena tak, aby informace, které zde budou získány, popisovaly, za 
jakých podmínek (tlak, množství oleje a vzduchu) se vytváří směs maziva v mazacím 
systému, aby pak po analýze těchto informací bylo možno najít co nejvhodnější 
podmínky pro mazání okolků kolejových vozidel. 
 
 
3.2 Výběr optimálních senzorů tlaku a průtoku 
Po nalezení vhodný míst bylo dalším úkolem nalézt optimální senzory pro analýzu 
tlakových a průtokových poměrů. 
Při výběru vhodného senzoru je nutno respektovat mnoho různých vlivů, z nichž 
z technického hlediska patří k nejvýznamnějším např.: 

• pracovní činnost – spojitá, nespojitá; jednorázové, trvalé; laboratorní, 
povozní, 

• druh a vlastnosti a hodnoty parametrů měřené tekutiny – kapalina, plyn; 
agresivita; hodnoty teploty, tlaku, viskozity, hustoty apod., 

• měřicí místo a jeho parametry – potrubí, otevřený kanál, jejich rozměry a jiné 
parametry, přístupnost, náběhové délky atd., 

• rušivé vlivy senzorů – trvalá tlaková ztráta, časové zpoždění údaje 
• způsob indikace – zobrazení nebo zápis, místní nebo dálkový, analogový 

nebo digitální, tisk, ukládání do paměti, 
• vyhodnocení – průtoku nebo protékaného množství objemového nebo 

hmotnostního, parametry tekutiny, předvolba, signalizace, 
• přesnost (nejistoty) měření – bez korekcí nebo s korekcemi, 
• možné opotřebení (mechanických dílů) a nestálost (vlastností, hodnot 

parametrů), 
• dynamické vlastnosti (časová konstanta, zpoždění) [5]. 

 
 
3.3 Nalezení vhodné sběrnice dat 
Po výběru vhodných senzorů je nutné najít způsob, jak budou senzory komunikovat 
s vyhodnocovací jednotkou (počítačem), proto u každého snímače se musí zjistit jeho 
výstupní signál a najít vhodnou sběrnici, která dokáže hodnoty ze senzoru, převést do 
této jednotky. Po výběru sběrnice dat je nutné najít vhodný měřicí software, který 
dokáže tyto hodnoty zpracovat a analyzovat. 
 
 
 
 
 

3 

3.1 

3.2 

3.3 



 

 

NÁVRH METODICKÉHO PŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ

4. NÁVRH METODICÉHO P
Pro mazací systém OK
uspořádat měřicí systém pro m
přístroji určeném pro ostř
Při konstrukčním uspoř
senzorů tlaku a průtoku. 
získány podstatné hodnoty.
Senzory tlaku a průtoku se do mazacího systému umis
nejvhodnější způsob nanášení maziva na okolky kolejových vozidel a také se ur
optimální poměr oleje a vzduchu p
zakřiveních kolejnic atd.
budou regulovat hodnoty tlaku a pr
poměrů směsi.  
Po výběru míst pro měření byl
muselo nejprve zjistit, jaké médium se bude m
podmínek (tlak, průtok, teplota, viskozita, hustota, 
zapotřebí, způsob zpracování dat a 
atd.). 
Po provedení výběru senz
hodnoty pro nalezení optimálního zp
která hodnoty o tlaku a pr
počítači jsou hodnoty zpracovávány pom
úkolem vybrat měřicí software.
 
 

 
 

NÁVRH METODICKÉHO PŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ 

NÁVRH METODICÉHO P ŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ 
Pro mazací systém OK-02 od firmy Tribotec bylo úkolem vybrat a konstruk

icí systém pro měření tlakových a průtokových pomě
eném pro ostřikové mazání kolejových vozidel.  

ním uspořádáním měřicího systému se dbalo zejména na umíst
toku. Bylo zásadní zajistit, aby na těchto zvolených místech b

hodnoty. 
ůtoku se do mazacího systému umisťují proto, aby se našel co 

sob nanášení maziva na okolky kolejových vozidel a také se ur
r oleje a vzduchu pro mazání při různých rychlostech

atd. Proto je důležité měřit hodnoty tlaku a průtoku tam, kde se 
budou regulovat hodnoty tlaku a průtoku vzduchu a oleje pro vytvo

ěření bylo úkolem najít vhodné senzory. Při výb
it, jaké médium se bude měřit (plyn, kapalina), za jakých 
ůtok, teplota, viskozita, hustota, atd.), jak přesn

sob zpracování dat a dalších faktory (cena, odolnost senzor

ru senzorů, bylo třeba najít způsob jak analyzovat 
hodnoty pro nalezení optimálního způsobu mazání. Proto byla vybrána sb

hodnoty o tlaku a průtoku ze senzorů převádí do měřicího počíta
i jsou hodnoty zpracovávány pomocí měřicího softwaru. Proto bylo dalším 

icí software. 

 
Obr. 8 Mazací systém OK-02,Tribotec  
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5.1 Volba vhodných míst pro umíst
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 4 - pneumatický pístový mazací p
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NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ A VÝBĚR OPTIMÁLNÍ 

5.1 Volba vhodných míst pro umístění senzorů 

Obr. 9 Schéma mazacího systému OK-02 [4] 
zavírací vzduchový kohout, 2 - vzduchový filtr, 3 - elektropneumatický ventil,

pístový mazací přístroj, 5 - trysky, 6 - směšovač, 7 - rychlospojka pln
egulační ventil promíchávání maziva, 10 - regulační ventil odhlu

vzduchu za kompresorem, (1) 
 tlaku a průtoku vzduchu za kompresor budou získány informace 

tokových poměrech vzduchu, při jakých vstupuje do mazacího 
systému. Protože ne celé množství vzduch přivedené do mazacího systému se 

á pro tvorbu mazací směsi (část vzduchu se použije pro pohyb pneumatického 
ístroje), nejsou informace získané za kompresorem 
říliš důležité. Proto je zbytečné umisťovat senzor pr

enzor tlaku vzduchu za kompresor umístěn ale
edevším pro kontrolu tlaku vzduchu v mazacím systému, aby nedošlo k

říliš vysokým tlakem. 
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Měření tlaku a průtoku vzduchu před směšovačem, (2) 
Při umístění senzorů tlaku a průtoku vzduchu před směšovač budou získány 
informace o tlakových a průtokových poměrech vzduchu ještě před smícháním 
vzduchu s olejem. Informace, které budou získány před směšovačem, jsou důležité 
pro analýzu a regulaci množství vzduchu ve směsi. To povede k nalezení vhodných 
podmínek pro mazání okolků. Proto jsou senzory tlaku i průtoku vzduchu umístěn 
před směšovač. 
 
 
Měření tlaku a průtoku poměrů oleje před směšovačem, (3) 
Ze stejných důvodů jako při umístění senzorů tlaku a průtoku vzduchu před 
směšovač na vzduchové potrubí, byly umístěny senzory tlaku a průtoku oleje před 
směšovač na olejové potrubí. 
 
 
Měření tlaku a průtoku směsi před tryskou, (4) 
Při umístění senzorů tlaku a průtoku směsi před trysku budou získány informace o 
tlakových a průtokových poměrech směsi, při kterých opouští směs mazací soustavu. 
Protože jsou umístěny senzory průtoku oleje i vzduchu před směšovačem, je 
zbytečné umisťovat senzor průtoku směsi před trysku (množství směsi bude známé 
z předchozích senzorů). Proto se senzor průtoku směsi před trysku neumístí. Senzor 
tlaku směsi se zde ale umístí a to pro kontrolu ztráty tlaku v mazacím systému 
(ucpání potrubí, netěsnost spojů apod.) 
 
 
5.2 Výběr optimálních senzorů průtoku 
Protože se bude měřit průtok dvou různých médií, musí se najít optimální senzor 
průtoku pro každé médium zvlášť. V následujícím textu budou za účelem následného 
výběru uvedeny disponibilní typy průtokoměrů.  
 
 
5.2.1 Snímač průtoku vzduchu 
 
 
Turbínové průtokoměry  
Protékající tekutina uvádí do rotačního pohybu lopatkový rotor s vhodně 
zakřivenými plochými lopatkami, umístěný v ose tělesa průtokoměru. Každému 
průchodu lopatky odpovídá jisté objemové množství a objemový průtok se určuje 
z počtu průchodů listů turbiny nebo lopatek pod senzorem polohy. Počet lopatek je 
volen podle aplikace a rozsahu, bývá v rozmezí 6-20. Měřený objemový průtok 
odpovídá proteklému objemovému množství a není přímo závislý na hmotnosti 
tekutiny. To je důvod, proč z hlediska třídění, nejsou turbínové průtokoměry 
zařazovány do skupiny pracující na základě kinetické energie proudící tekutiny. 
Výstupem turbínových průtokoměrů jsou impulzy, získané zesílením a tvarováním 
signálu ze senzorů průchodu lopatek [5]. 
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Výhody a nevýhody 
Výhodou turbínových průtokoměrů je použití v širokém rozsahu měřených rychlostí, 
reprodukovatelnost měření i krátkodobá přesnost. Většinou se používají pro měření 
průtoku vody. Nevýhodou je, že je nelze použít u tekutin, které při proudění 
v potrubí víří a nejsou doporučovány ani pro tekutiny s velkou viskozitou. Protože 
turbínové průtokoměry obsahují pohyblivé části, jsou náchylné na opotřebování a 
na usazování nečistot [8]. 
 

 
Obr. 10 Turbinový průtokoměr v řezu [5] 

 
 
Průřezové průtokoměry  
Využívají principu zachování energie v proudící tekutině formulovaný Bernoulliho 
rovnicí. Při proudění tekutiny „vzniká“ kinetická energie vyvolávající vzrůst 
dynamického a pokles statického tlaku, celkový (totální) tlak však zůstává zachován. 
Informaci o rychlosti proudění lze získat z dynamického tlaku. Dynamický tlak může 
být určen jako rozdíl statických tlaků před a za překážkou (tzv. primární člen 
průtokoměru) zmenšující průřez potrubí (průřezové průtokoměry, průtokoměry se 
škrticími orgány) nebo z rozdílu celkového tlaku a statického tlaku (rychlostní 
senzory – Pitotova a Prandlova trubice) [5]. 
 
 
Výhody a nevýhody 
Mezi výhody průřezových průtokoměrů patří možnost použití při měření průtoku 
kapalin, plynů a syté vodní páry. Měřicí člen neobsahuje žádné pohyblivé prvky. 
Nevýhodou jsou tlakové ztráty a požadavky na konstrukci (rovný úsek potrubí před a 
za měřicím členem) [9]. 
 

 
Obr. 11 Průřezový průtokoměr [5] 
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Tepelné průtokoměry 
Tepelné průtokoměry jsou v průmyslové praxi, vedle Coriolisových průtokoměrů, 
dalšími používanými přímými měřiči hmotnostního průtoku. Jsou založeny na 
výměně tepla mezi zdrojem tepelné energie (vyhřívaným odporovým tělískem) a 
okolím (proudící tekutinou) v závislosti na hmotnostním průtoku. Jsou vhodné pro 
čisté plyny a kapaliny známého složení a vlastností, s malou hustotou a především 
pro malé průtoky plynů [5].  

 

 
Obr. 12 Tepelný průtokoměr [5] 

 
 
Výhody a nevýhody 
Mezi hlavní výhody tepelných průtokoměrů patří velmi přesné měření průtoků o 
malých rychlostech proudění a dále pak jednoduchá konstrukce. Nevýhodou je 
omezený rozsah teplot měřeného média a nejsou vhodná pro nečisté kapaliny a plyny 
[9]. 
 
 
Výběr optimálního senzoru průtoku vzduchu 
Byl zvolen tepelný průtokoměr, protože je vhodný pro měření průtoku plynů, pracuje 
s minimální ztrátou tlaku a je velmi přesný. Tepelný průtokoměr je umístěn před 
směšovač na potrubí o jmenovité světlosti DN8 (viz obr. 19). V potrubí je tlak 0,5-
0,8 MPa a protéká jím 35-45 l⋅min-1 vzduchu. Z produkce firmy Brooks byl vybrán 
průtokoměr typ SLA5850. 
 
Technické parametry průtokoměru Brooks SLA5850 
měřicí rozsah                 0,003-50 l⋅min-1 
provozní teplota            0-65 °C 
přesnost měření             ± 1,0 % z rozsahu měření 
provozní tlak                 až 1 MPa 
výstupní signál             0(4)-20 mA [12] 
 
 
5.2.2 Snímač průtoku oleje 
 
 
Ultrazvukové senzory průtoku 
Jsou založeny na změně rychlosti šíření nebo frekvence ultrazvukového signálu 
průtokem tekutiny. Ultrazvukový signál se šíří mezi vysílačem a přijímačem, které 
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jsou umístěny na stěnách potrubí, v němž se měřená tekutina pohybuje rychlostí v. 
Proudění tekutiny vyvolá změnu rychlosti ultrazvukového signálu úměrnou průmětu 
vektoru rychlosti pohybu tekutiny v do vektoru rychlosti ultrazvukového signálu. 
Ultrazvukový signál je generován (vysílán) i přijímán ultrazvukovým měničem, 
pracujícím střídavě v režimu piezostrikčním (vysílač) nebo piezoeletrickém 
(přijímač) [5]. 
 
 
Výhody a nevýhody 
Mezi hlavní výhody ultrazvukových průtokoměrů patří, že nemají žádné pohyblivé 
části, kapalina může být agresivní (výbušná) a průtokoměry nezavádí do trubice 
žádné překážky. Nevýhodou jsou možné chyby měření v závislosti na teplotě, 
hustotě, viskozitě a koncentraci částic [9]. 
 

 
Obr. 13 Ultrazvukové senzory průtoku: a) princip, V1, V2 je označení pro vysílací a P1, P2 přijímací 

funkci měření, b) prodloužení dráhy šíření ultrazvukového signálu reflektoru R [5] 
 
 
Coriolisův průtokoměr 
Provozní a metrologické vlastnosti Coriolisových průtokoměrů jsou závislé na 
geometrii měřicí trubice, tj. úseku potrubí, v němž protéká měřená tekutina. Během 
vývoje Coriolisových průtokoměrů vznikla řada osvědčených tvarů trubic 
optimalizovaných pro specifické účely [5]. 
Při praktickém využití Coriolisovy síly pro měření průtoku se původně téměř 
výhradně používalo měřicí trubice ve tvaru písmene U a otáčivý pohyb se nahradil 
kmitáním trubice kolem osy ω (viz obr. 14). Trubice je vertikálně rozkmitávána 
elektromagneticky a vykonává periodický kývavý pohyb s harmonickým průběhem o 
určitém kmitočtu (kmitočet se mění v závislosti na typu průtokoměru) [5]. 
Činnost průtokoměrů s přímou trubicí a zakřivenou trubicí U je principiálně stejná, 
avšak tvarové změny trubice při kmitání jsou složitější a vyžadují podrobnější 
vysvětlení [5]. 
Trubice je vychylována střídavým elektromagnetickým polem a její kmity jsou 
snímány např. optickým nebo indukčním senzorem polohy. Ke generování kmitů 
trubice je využito zpětnovazebního obvodu elektromechanického oscilátoru [5]. 
 
 
Výhody a nevýhody 
Mezi výhody Coriolisových průtokoměrů patří to, že měří hmotnostní průtok velmi 
přesně a jejich údaje jsou podstatě nezávislé na teplotě, tlaku, viskozitě, obsahu 
pevných částic v tekutině, atd. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena [8]. 
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Obr. 14 Coriolisův průtokoměr [8] 
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Obr. 15 Průtokoměr s ozubenými koly [5] 
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směšovač na potrubí o jmenovité světlosti DN8 (viz obr. 19, 20). V potrubí je tlak 
0,3-0,6 MPa a protéká jím 0,096-0,19 dm3⋅min-1 oleje o vysoké viskozitě.  
Z produkce firmy Burkert byl vybrán průtokoměr typ 8012. 
 
Technické parametry průtokoměru Burkert Type 8012 
měřicí rozsah                 0,05-1,6 dm3⋅min-1 
provozní teplota            0-60 °C 
přesnost měření             ± 0,5 % z rozsahu měření 
provozní tlak                 až 10 MPA 
výstupní signál             0(4)-20 mA 
světlost potrubí            DN8 [13] 
 
 
5.3 Výběr optimálních senzorů tlaku 
 
 
Odporové snímače 
Odporové snímače jsou založeny na změně odporu vodiče s jeho deformací, resp. s 
jeho mechanickým namáháním. Měřicí odpory  jsou uspořádány do Wheatstoneova 
můstku a snímají napětí deformačního členu, jímž je zpravidla membrána ve tvaru 
desky. Nevýhodou je závislost odporu na teplotě, která musí být kompenzována [11, 
23]. 
 
 
Piezoelektrické snímače 
U piezoelektrických senzorů tlaku vyvolává tlaková síla deformaci piezoelektrického 
elementu (obvykle dvojice předepnutých piezoelektrických disků). Disky jsou 
zapojeny elektricky paralelně (náboje se sčítají), mechanicky sériově.  Následkem 
přímého piezoelektrického jevu dochází k  polarizaci elementu a vzniku 
piezoelektrického náboje na elektrodách. Tlak je přiváděn na tuhou střední část 
membrány, která současně zajišťuje počáteční mechanické předpětí, vhodné i pro 
zlepšení linearity. Z piezoelektrických materiálů, které dělíme na krystalické, 
keramické a polymerové, se u snímačů tlaku nejčastěji používá křemen (SiO2 
vyráběný v současnosti uměle) [11, 23].  
Použití je omezené Courierovou teplotou,  při níž dochází ke ztrátě piezoelektrických 
vlastností [11, 23]. 
K hlavním výhodám piezoelektrických snímačů tlaku patří jejich malé rozměry a 
hmotnost (miniaturizace), široké frekvenční pásmo, k nevýhodám teplotní závislost, 
obtížnější zpracování signálů [11, 23]. 
 
 
Rezonanční snímače 
Rezonanční snímače pracují na principu elektromechanického rezonátoru s pružným 
členem, jehož rezonanční kmitočet závisí, kromě rozměrů, tvaru, měrné hmotnosti, 
modulu pružnosti a teplotě i na měřeném tlaku. Mechanický rezonátor je zapojen do 
zpětnovazebního obvodu oscilátoru a jeho parametry určují vlastní kmitočet 
(frekvenci) oscilátoru. Je rozkmitáván elektromechanickým měničem (obvykle 
magnet, piezoelement, u mikromechanických snímačů elektrostaticky).  Působením 

5.3 
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měřeného tlaku vznikají v rezonátoru deformace, které se projevují změnou 
rezonančního kmitočtu [11, 23]. 
  K základním obecným výhodám těchto snímačů tlaku patří  binární výstupní signál, 
vysoká přesnost a časová stabilita, spolehlivost, rozlišovací schopnost, 
reprodukovatelnost a odolnost vůči rušení, většinou též zanedbatelná hystereze. K 
nevýhodám naopak závislost na teplotě, horší dynamické vlastnosti (delší doba 
potřebná k měření) [11, 23]. 
 

 
Obr. 16 Senzor tlaku Honsberg [14] 

 
 
Výběr optimálního tlakoměru 
Byl zvolen piezoelektrický snímač tlaku, protože je vhodný pro měření vzduchu i 
oleje. Jeho velkou výhodou jsou jeho malé rozměry. Snímač tlaku je umístěn jednak 
za kompresor na vzduchové potrubí o jmenovité světlosti DN8 a jmenovitém tlak 
0,5-1 MPa, dále před směšovač na vzduchové potrubí o jmenovité světlosti DN8 a 
jmenovitém tlaku 0,3-0,8 MPa, pak před směšovač na olejové potrubí o jmenovité 
světlosti DN8 a jmenovitém tlaku 0,3-0,8 MPa a ještě před trysku na potrubí se směsí 
o jmenovité světlosti DN4 a jmenovitém tlaku 0,3-0,8 MPa (viz obr. 18, 20). Na 
potrubí o jmenovité světlosti DN8 byl vybrán tlakoměr od firmy Honsberg typ PS-
010K008H a na potrubí o jmenovité světlosti DN4 byl vybrán tlakoměr také od firmy 
Honsberg typ PH-010M004HS. 
 
 
Technické parametry tlakoměru                  Technické parametry tlakoměru  
Honsberg PS-010K008H                                Honsberg PH-010M004HS 
měřicí rozsah             0-1 MPa                         měřicí rozsah             0,2-1 MPa 
provozní teplota        0-125 °C                         provozní teplota        0-60 °C 
přesnost měření         ± 0,5 % z rozsahu          přesnost měření         ± 0,3 % z rozsahu 
                                  měření                                                                měření 
provozní tlak             až 3 MPa                         provozní tlak             až 8 MPa 
výstupní signál         0(4)-20 mA                      výstupní signál         0(4)-20 mA 
hmotnost                   0,15 kg                            hmotnost                   0,08 kg 
závit                          G 1/4 A [14]                    závit                          R 1/8  [17] 
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5.4 Výběr vhodné sběrnice dat
Sběrnice zajistí přenos dat a 
počítačem a senzory) [22]. 
 
Programovatelný logický automat
Nejedná se o sběrnici dat, je to spíš pr
použít. Programovatelný logic
Logic Controller) je relativn
procesů v reálném čase - ř
charakteristické, že program se vykonává v tzv. cyklech
 
 
Měřicí karta 
Měřicí karty neboli karty pro sb
přímé měření, popř. generování signálu po
realizujících rozhraní GPIB (General Purpose Instrumentation Bus), které pouze 
komunikují se specializovaným m
součástí automatických měř
poslouží jako náhrada měř
osciloskop, měřič vibrací atd.) i pr
 

Obr. 17 Měřicí karty a)externí

Výběr vhodné sběrnice dat
Protože všechny senzory mají analogový výstup 4
Programovatelného logického automatu. Pro tyto senzory tlaku a pr
firmy Siemens vybrán Simatic S7
SES7 334-0CE0. Nevýhodou této sb
spolehlivost, odolnost a využití na dlouhodobé nep
Jako další vhodnější řešení se nabízí použití m
levnější, je sice méně odoln
zcela vyhovující. Měřicí kartu lze po
National Instruments byly vybrány externí
měřicí karta NI PCI-6239 se svorkovnicí
softwarem (ANSI C/C++, LabVIEW, LabVIEW SignalExpress,  Measurement 
Studio,  LabWindows/CVI). 
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ěrnice dat 
enos dat a řídicích povelů mezi elektronickým zařízením (mezi 

 

Programovatelný logický automat  
rnici dat, je to spíš průmyslový počítač ale dá se jako sb

Programovatelný logický automat neboli PLC (z anglického Programmable 
) je relativně malý průmyslový počítač používaný pro 

řízení strojů nebo výrobních linek v továrně
charakteristické, že program se vykonává v tzv. cyklech [10]. 

neboli karty pro sběr dat (anglicky Data Acquisition – DAQ), slouží pro 
. generování signálu počítačem. Tím se liší nap

realizujících rozhraní GPIB (General Purpose Instrumentation Bus), které pouze 
komunikují se specializovaným měřicím přístrojem. Měřicí karty se staly b

ástí automatických měřicích systémů. Při menších požadavcích velmi dob
poslouží jako náhrada měřicích přístrojů vyšších nároků (digitální multimetr, 

atd.) i průmyslových převodníků [18]. 

 
karty a)externí NI USB-6009 b)interní NI PCI-6239 [23

 
 

rnice dat 
Protože všechny senzory mají analogový výstup 4-20 mA nabízí se využití 
Programovatelného logického automatu. Pro tyto senzory tlaku a prů

emens vybrán Simatic S7-300 s jednotkou CPU 313C a dvě
0CE0. Nevýhodou této sběrnice je příliš vysoká cena. Výhodou je 

spolehlivost, odolnost a využití na dlouhodobé nepřetržité měřeni. 
ešení se nabízí použití měřicí karty. Toto řešení je mnohem 
 odolnější a spolehlivější, ale pro daný případ je
icí kartu lze pořídit v provedení externí nebo interní.

National Instruments byly vybrány externí měřící karta typ NI USB-6009
6239 se svorkovnicí. Karty lze zakoupit spolu s

(ANSI C/C++, LabVIEW, LabVIEW SignalExpress,  Measurement 
).  
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 ale dá se jako sběrnice dat 
Programmable 

používaný pro automatizaci 
 nebo výrobních linek v továrně. Pro PLC je 

AQ), slouží pro 
em. Tím se liší např. od karet 
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i menších požadavcích velmi dobře 
 (digitální multimetr, 

[23] 

20 mA nabízí se využití 
Programovatelného logického automatu. Pro tyto senzory tlaku a průtoku byl od 

jednotkou CPU 313C a dvěma moduly 
íliš vysoká cena. Výhodou je 

řešení je mnohem 
ípad je toto řešení 

provedení externí nebo interní. Od firmy 
6009 a interní 

lze zakoupit spolu s měřicím 
(ANSI C/C++, LabVIEW, LabVIEW SignalExpress,  Measurement 

5.4 
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5.5 Výběr měřicího softwaru 
 
 
LabVIEW 
Již více než 20 let vytváří grafický programovací jazyk LabVIEW společnosti 
National Instruments revoluci ve vývoji testovacích, měřicích a řídicích aplikací. I 
bez předchozích zkušeností mohou technici a vědci rychle a z hlediska nákladů 
efektivně používat měřicí a řídicí hardware, analyzovat data, sdílet výsledky a 
distribuovat systémy [19]. 
 LabVIEW je navrhnuto pro techniky, kterým umožňuje rychlou a snadnou tvorbu 
programů. Samotná tvorba programů pomocí blokových schémat je velice podobná 
konstrukci reálných technických zařízení [19]. 
 LabVIEW lze využít pro získávání dat, a to přímo nebo pomocí simulace, dále je 
možno tato data analyzovat a samozřejmě i prezentovat a exportovat [19]. 
 
 
MatLAB 
MatLab je programové prostředí a skriptovací programovací jazyk pro 
vědeckotechnické numerické výpočty, modelování, návrhy algoritmů, počítačové 
simulace, analýzu a prezentaci dat, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích a 
komunikačních systémů. Nástavbou Matlabu je Simulink – program pro simulaci a 
modelování dynamických systémů, který využívá algoritmy Matlabu pro numerické 
řešení především nelineárních diferenciálních rovnic [20]. 
 
 
Výběr vhodného softwaru 
Byl vybrán měřicí software LabVIEW, protože je doporučován výrobci měřicí karty, 
je přehledný a snadno programovatelný, nabízí řadu aplikací pro analýzu 
naměřených hodnot. Oba měřicí softwary jsou dostupné zcela zdarma na 
celoškolském softwaru VUTBR. 
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6. KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ 
V této kapitole je znázorněno konstrukční uspořádání měřicího systému (bez 
měřicího počítače). Měřicí systém je vybaven senzory průtoku a tlaku pro měření 
tlakových a průtokových poměrů v mazacím systému OK-02 od firmy Tribotec 
(schéma původního mazacího systému viz obr. 8). Obrázky modelu mazacího 
systému byly pořízeny z modelu, který vymodeloval Petr Štěnička. 

 
Obr. 18 Mazací systém OK-02 s měřicími senzory a) s rámem b) bez rámu  

 
Pozice: 
1 -  uzavírací vzduchový kohout 
2 - vzduchový filtr 
3 - elektropneumatické ventily 
5 - tryska  
6 - směšovač 
8 - tlakový spínač 
9 - regulační ventil promíchávání 
maziva 
10 - regulační ventil odhlučení 

11 - olejová nádrž 
12 - rám mazacího systému 
13 - cívka pro hadici DN4 
14 - hadice DN4 
15 - senzor tlaku (Honsberg PS-
010M004HS) 
16 - rozdělovač T 
17 - hadice vzduchování 
18 - senzor tlaku (Honsberg PS-
010M008H) 
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Obr. 19 Mazací systém OK
Pozice: 

4 - pneumatický pístový mazací 
přístroj 
16 - rozdělovač T 
19 - redukční ventil 

Obr. 20 M
 
Pozice: 
      6 - směšovač 

7 - rychlospojka plně
14 - hadice DN4 
18 - senzor tlaku (Honsberg PS
010K008H) 

KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ 

Mazací systém OK-02 s měřícími senzory bez rámu 1

pneumatický pístový mazací 

 

20 - průtokoměr s ozubenými
(Burkert 8012) 
21 - tepelný průtokom
SLA5850) 
22 - Potrubí pro ovládání pístu

 
Mazací systém OK-02 s měřicími senzory bez rámu 2 

rychlospojka plnění 

senzor tlaku (Honsberg PS- 

20 - průtokoměr s ozubenými
(Burkert 8012) 
21 - tepelný průtokom
SLA5850) 
23 - olejové potrubí DN8
24 - vzduchové potrubí DN8
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s ozubenými koly 

ůtokoměr (Brooks 

Potrubí pro ovládání pístu 

icími senzory bez rámu 2  

s ozubenými koly 

ůtokoměr (Brooks 

olejové potrubí DN8 
vzduchové potrubí DN8 
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7. ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo vybrat a konstrukčně uspořádat měřicí systém pro 
analýzu tlakových a průtokových poměrů v mazacím systému OK-02 od firmy 
Tribotec pro mazání okolků kolejových vozidel. Při konstrukčním uspořádání bylo 
jedním ze zásadních úkolů vybrat vhodná místa pro umístění senzorů. Místa byla 
zvolena tak, že jedno se nachází před směšovačem (viz obr 18, 19) pro měření tlaku a 
průtoku obou médií (olej, vzduch), která tvoří mazací směs, aby se našel vhodný 
poměr obou médií pro mazání a nanášení na okolky. Dále byl umístěn senzor tlaku 
za kompresor (viz obr. 17), pro kontrolu hodnoty tlaku vzduchu vstupujícího do 
systému, aby nedošlo k poškození některé části systému. Mimo to byl umístěn senzor 
tlaku před trysku (viz obr. 17). Tento senzor je zde umístěn zejména pro kontrolu 
ztráty tlaku v mazacím systému (ucpání potrubí, netěsnost spojů). Po vybrání 
měřicích míst bylo nutné vyhledat optimální senzory. 
Pro měření průtoku vzduchu byl vybrán tepelný průtokoměr, protože tento druh je 
velmi přesný a pracuje s minimální ztrátou tlaku. Konkrétně byl vybrán tepelný 
průtokoměr typ SLA 5850 od firmy Brooks, který vyhovuje podmínkám měření 
(průtok, tlak, atd.) Pro měření průtoku oleje byl vybrán průtokoměr typ 8012 od 
firmy Brukert s ozubenými koly, poněvadž je vhodný pro měření tekutin s vysokou 
viskozitou. Jako senzor tlaku byl zvolen piezoelektrický tlakoměr díky svým malým 
rozměrům a možnosti použití pro měření tlaku vzduchu, oleje a také směsi obou 
médií. U firmy Honberg byly vybrány senzory tlaku typu PS-010K008H, pro 
umístění před směšovač a za kompresor na potrubí DN8 a typ PH-010M004HS před 
trysku na potrubí DN4. 
Dalším úkolem bylo najít způsob zpracování výstupního signálu ze senzorů pro 
analýzu. Pro přenos a zpracování signálu byla vybrána měřicí karta. u firmy National 
Instruments byly vybrány dvě měřicí karty, a to v provedení externí typ NI USB-
6009 a interní NI PCI-6239. Pro analýzu hodnot ze senzorů bylo dále nutné najít 
měřicí software. Jako nejvhodnější byl vybrán měřicí software LabVIEW pro svou 
snadnou programovatelnost, přehlednost a také proto, že je zcela zdarma ke stažení 
pro studenty na celoškolském softwaru VUT. 
Veškeré komponenty měřicího systému byly vybrány, aby co nejvhodněji 
analyzovaly hodnoty tlakových a průtokových poměrů medií v mazacím systému. 
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9. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 
l.min-1  -  jednotka objemového průtoku 
°C               -  jednotka teploty 
Pa, MPa -  jednotky tlaku 
m, mm  -  jednotky délky 
A, mA             -  jednotky proudu 
dm3.min-1   -  jednotka hmotnostního průtoku 
kg  -  jednotka hmotnosti 
 
v [-]  -  vektor rychlosti 
ω  -  osa otáčení 
DN [mm] -  jmenovitá světlost 
 
PLC             -  programovatelný logický automat 
DAQ  -  Data Acquisition 
GPIB  -  General Purpose Instrumentation Bus 
NI  -  National Instruments  
PVDF   -  polyvinylidenfluorid 
  



 

 
strana 

35 

SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ A GRAFŮ 
 

10. SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ 
 
Obr. 1 Souprava ETR 470 [7] 12 
Obr. 2 Mazací systém OK-02 [4] 13 
Obr. 3 Mazání okolků RAILJET [6] 14 
Obr. 4 Mazací systém SKF EasyRail Compact [7] 14 
Obr. 5 BEKA, mazací systém FluiLub [15] 15 
Obr. 6 Lincoln, mazací systém Railroad [16] 15 
Obr. 7 Nanášení směsi na okolek [7] 16 
Obr. 8 Mazací systém OK-02, Tribotec 18 
Obr. 9 Schéma mazacího systému OK-02 [4] 19 
Obr. 10 Turbínový průtokoměr v řezu [5] 21 
Obr. 11 Průřezový průtokoměr [5] 21 
Obr. 12 Tepelný průtokoměr [5] 22 
Obr. 13 Ultrazvukové senzory průtoku [5] 23 
Obr. 14 Coriolisův průtokoměr [8] 24 
Obr. 15 Průtokoměr se ozubenými koly [5] 24 
Obr. 16 Senzor tlaku Honsberg [14] 26 
Obr. 17 Měřicí karty a) externí NI USB-6009 b) interní NI PCI-6239 [22] 27 
Obr. 18 Mazací systém OK-02 s měřicími senzory 29 
Obr. 19 Mazací systém OK-02 s měřicími senzory, bez rámu 1 30 
Obr. 20 Mazací systém OK-02 s měřicími senzory, bez rámu 2  30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 


