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Prokluzování a smyku kol kolejových vozidel lze zabránit systémy, které se podobají 

systému ABS používanému u osobních a nákladních automobilů. Společnost SKF 
zdokonalila toto technické řešení, aby v maximální míře vyhovovalo specifickým nárokům 
železnice. Nové vlaky řady 680 Českých drah jsou jednou z nejnovějších aplikací této 
technologie. 

V dnešní době je většina kolejových vozidel konstruovaných pro vyšší rychlosti 
vybavena protiskluzovým systémem, který zabraňuje smyku a blokování kol během 
brždění. “Srdce” tohoto systému využívá techniku snímání zabudovanou v ložiskových 
jednotkách, proto odborníci firmy SKF vynaložili značné úsilí k nalezení co nejlepšího 
způsobu integrace snímačů do železničních ložiskových systémů. 

Volba optimálního uspořádání snímačů vycházela ze selektivních zkoušek, které 
v laboratorních podmínkách napodobily typické provozní podmínky, v nichž pracuje 
nápravová skříň. První snímače rychlosti prošly provozními zkouškami na osobních 
vozech v roce 1990 a od roku 1991 pak byly nasazeny do běžného provozu. Vývoj 
pokračoval se zaměřením na senzorované ložiskové jednotky, jež se stávají standardní 
součástí moderních železničních vozidel.  

Jako výsledek vývoje dnes senzorový systém SKF nabízí více vlastností s možností 
sledovat: 

- otáčky, 
- teplotu ložiska, 
- směr otáčení, 
- vzdálenost ujetou vozidlem, což je potřebné pro Evropský systém řízení 

železničního provozu (European Railway Traffic Management System, ERTMS) 
a italský systém automatického řízení vlaků (Sistem controllo movimentazione 
treno, SCMT), 

- vertikální a/nebo laterální zrychlení. 
Snímače SKF jsou schváleny Mezinárodní železniční unií, UIC. Signály ze snímačů 

jsou přenášeny do elektronických řídicích jednotek vyráběných různými dodavateli 
systémů.  

 

Uživatelské výhody 
Integrované snímače otáček/směru otáčení přinášejí uživatelům celou řadu výhod. 

Nejdůležitější je úspora prostoru, hmotnosti a počtu dílů. Systém dále nabízí snadné 
zabudování v kombinaci s použitým uzemňovačem; montáž a údržba jsou rovněž značně 
zjednodušeny. Integrované senzory také nabízejí vyšší výkon a delší životnost. To vše 
přispívá k úsporám a nižším nákladům vynaloženým v průběhu životního cyklu (LCC). 

Ještě významnější však je, že integrované snímače umožňují průběžné zjišťování 
stavu ložiska, kterému lze tedy přizpůsobit intervaly údržby, čímž lze během životnosti 
ložiska přispět k dalšímu snížení nákladů, zvýšení bezpečnosti a disponibility.  

 

Princip 
Snímač rychlosti je založen na principu bezdotykového měření změny magnetického 

toku rotujícího impulsního kroužku. Podle principu činnosti jsou snímače rozděleny do 
dvou typů: aktivní, jež mají vlastní napájení, a pasivní, jež nemají vlastní napájení. 

V závislosti na požadavcích zákazníka se používá některé ze tří následujících 
provedení: 



- pasivní magnetorezistor, který využívá změnu odporu a vysílá signál sinusového 
průběhu,  

- aktivní magnetorezistor v můstkovém zapojení, který využívá proudovou změnu 
a vysílá digitální přechodový signál obdélníkového průběhu, 

- aktivní magnetorezistor v můstkovém zapojení, který využívá napěťovou změnu 
a vysílá digitální přechodový signál obdélníkového průběhu. 

 
Vývoj senzorů úzce souvisí s koncepcí ložiskové jednotky a v současné době se 

soustřeďuje především na větší kompaktnost a optimalizaci konstrukce, jako např. 
kompaktní kuželíková ložisková jednotka CTBU. Poslední vývoj představuje kompaktní 
snímač pro montáž do kompaktní ložiskové jednotky. 

 

Konstrukce 
Pro měření teploty ložiska je určen snímač teploty, jenž se nachází uvnitř pouzdra 

senzoru SKF. Takové řešení umožňuje přímé měření teploty ložiska v reálném čase. 
Elektrický obvod se dvěma pasivními magnetorezistory nebo dvěma magnetorezistory 
v můstkovém zapojení umožňuje zjistit také směr otáčení. 

Při využití senzorů pro ERTMS jsou bezdrátově přijímány signály z tzv. eurobalíz, 
uložených v koleji (viz ŽM 4/02, str. 23). Na základě těchto signálů pak traťová rádiová 
centrála stanoví maximální rychlost pro každý úsek trati a průběžně přizpůsobuje 
a kontroluje rychlost vlaku.  

Integrovaný snímač pro ERTMS i italský systém SCMT musí splňovat náročné 
požadavky příslušných drážních úřadů na zjišťování polohy, rychlosti a směru pohybu 
kolejového vozidla. Systémy tachografů, které mají zásadní význam pro bezpečnost, 
používají údaje ze snímačů rychlosti jako vstupní data pro zařízení, která zaznamenávají 
rychlost vozu a ujetou vzdálenost. 

Společnost SKF vyvinula také snímače vibrací pro sledování axiálních a/nebo 
vertikálních zrychlení. Všechny senzory jsou uloženy jako dříve v kompaktním lehkém 
pouzdru, upevněném k těsnění ložiska. Signál vibrací zpracovaný vhodným způsobem 
představuje „otisk prstu", který lze použít jako charakteristiku vývoje provozního stavu 
ložiska. Tímto způsobem lze s velkým předstihem zjistit i vznikající závažné poruchy, jež 
bylo možno dříve zjistit pouze měřením teploty. Včasné zjištění takového stavu přispívá 
především ke zvýšení bezpečnosti provozu, ovšem usnadňuje i řízení údržby. (Další 
informace o monitorovacím systému podvozků BoMo Bogie Monitoring uvádí magazín 
SKF Evolution 1/2001, str. 21 - 24.) 

Monitorování vibrací má však význam nejen pro samotné ložisko: u kola lze v režimu 
on-line vyhodnocovat kruhovitost a vady jízdní plochy a tím potenciálně snižovat nároky 
na periodické prohlídky, nebo naopak může informovat o nutnosti dřívější 
prohlídky/opravy kola v případě rychlejšího vzniku ovality.  

Průběžné sledování vibrací přímo ve vozidle poskytuje ještě jinou charakteristiku, 
klíčovou pro bezpečnost: možnost zjistit anomální vibrace, které mohou vznikat při 
vykolejení podvozku. 

 

Aplikace 
Koncepce integrovaného snímače nachází uplatnění ve vysokorychlostních vlacích 

jako např. v naklápěcích jednotkách Pendolino, které jezdí v Itálii, Španělsku, 
Portugalsku, Slovinsku a Švýcarsku a které budou nyní jezdit i v České republice; se 
stejným řešením se lze setkat i u italských vysokorychlostních vlaků ETR 500.  

Rovněž lokomotivy a jednotky s několika hnacími vozy, které jsou v provozu v Itálii 
a Británii, jsou vybaveny integrovanými snímači. Další oblast využití představuje městská 
hromadná doprava: např. metro v Praze, v italské Catanii a čínském Guangzhou nebo 
nízkopodlažní tramvaje v městech Linz, Lodź a Torino jsou vybaveny senzory SKF, 
integrovanými v ložiskových jednotkách. 
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Nápravové ložisko SKF vybavené snímačem. 

 


