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Konštrukc
cia, údrž
žba a sk
kúšobníctvo do
opravne
ej techn
niky
Zamera
anie




Konštrukc
cia, výpoč
čtové simu
ulačné ana
alýzy a ex
xperimentáálne skúšky
v oblasti koľajovýc
k
h vozidiell
Údržba do
opravných
h strojov a zariaden
ní
S
Skúšobníctvo v obllasti spaľo
ovacích motorov
m

Hlavné
é zameran
nie je sústredené p
predovšetkým na vz
zdelávaniee konštruktérov a
výpočtá
árov koľajových voz
zidiel, ale tiež svojimi aktivita
ami v oblaasti celoživ
votného
vzdelávvania man
nažérov v železničnej
ž
ej koľajovýc
ch vozidlác
ch, traťovoom hospod
dárstve,
údržbe technickýých systém
mov. Pracovvisko rozv
víja teóriu a uplatňujee aplikáciu údržby
koľajovvých vozid
diel, ako aj strojovv a zariad
dení vo všeobecno
v
osti, zaob
berá sa
problem
matikou spoľahlivosti a rozvo
oja nových
h systémo
ov údržbyy ako je údržba
orientovaná na spoľahlivos
s
sť, riadením
m proceso
ov údržby. Pokračujee tiež v tradičných
oblastia
ach výskum
mu, ako je
e mechanikka dopravy
y, prevádzka dopravnných prosttriedkov
a ich kkvalitatívne
e a enviro
onmentálne
e paramettre s dôra
azom na znižovanie
e hluku
a vibráccií. Spolupracujeme
e s viacerýými význa
amnými priemyselný
p
ými, unive
erzitami
a zahra
aničnými inštitúciam
mi, medzi nimi UIC
C a EFNM
MS. Pracovvníci kate
edry sa
zameria
avajú aj na
a riešenie rôznych té
ém teórie a konštruk
kcie piestoových spaľo
ovacích
motoro
ov, problém
mom zaťa
ažovania žživotného prostredia
a energeticckými jedn
notkami
vybave
enými spaľo
ovacími motormi a do
opravnýmii prostriedk
kami.

Hlavné
é oblasti aplikovaného výs
skumu
-

-

analýza kon
ntaktu železničnéh
ho dvojko
olesia a koľaje,
k
úšanie, spoľahlivo
s
osť a živo
otnosť mechanick
kých časttí brzdový
ých
skú
sys
stémov koľajovýc
k
ch vozidie
el,
štru
ukturálna analýza konštrukčn
k
ých vozidiiel a analý
ýzu
ných uzlov koľajový
dyn
namických
h vlastnos
stí vozidie
el pomocou simulač
čných výpo
očtov na
virttuálnych modeloch
m
,
oľajových
kom
mfort jazd
dy pre pas
sažierov ko
h vozidiel nepriamou
n
u metódou
u,
kon
nštrukcia koľajovýc
ch vozidiell a traťový
ých strojov
v,
vývvoj technicckej podp
pory komb
binovanej dopravy,
d
kon
nštrukcia dopravne
ej a manipulačnej te
echniky,
rozzvíjania vedeckýc
v
pov údržb
by a ich praktickej aplikácie
e
h princíp
vp
priemysellnej výrob
be
exp
perimentá
álna analý
ýza hluku a vibrácií,
envvironmenttálne aspe
ekty dopra
avnej a manipulačn
nej technikky,
aku
ustické prrojekty pod
dľa Zákon
na 24/200
06 Z.z.
cerrtifikácia subjektov
s
zodpoved
dných za údržbu
ú
(ECM) EU 4
445/2011
kon
nštrukcia a analýza
a vlastnosttí spaľova
acích moto
orov.

Zotrva
ačníkový
ý brzdov
vý stav UIC
Zotrvačníkový skúšobný
ý stav U
UIC je ak
kreditovan
né skúšo
obné zariiadenie
b
stavy
s
Med
dzinárodn
nej železn
ničnej úniie pre dv
va typy
komisiou pre brzdové
ym výskum
mným tím
mom, aj
brzdovvých skúššok. Laborratórium jje známe európsky
nielen európskyym výrobným a p revádzkov
vateľom komponen
k
ntov železničnej
brzdovvej technikky.
Modulo
ovo zame
eniteľné brzdové
b
sstanoviská
á klátikov
vej a kotú
účovej brzdy sú
tvorené
é vlastnýými mera
acími rám
mami ulož
ženými na
a hriadelli, sú vyb
bavené
tenzom
metrickými snímačm
mi tangen
nciálnej dotykovej sily. Na rráme je uložená
u
brzdovvá jednotkka kotúčov
vej, alebo
o klátikove
ej brzdy so
s vzduch
hovým brz
zdovým
valcom
m. Prítlačn
ná sila trec
cích elem
mentov je meraná
m
te
enzometricckým sním
mačom
sily umiestnenýým v sp
pojnici p
pákovia brzdy.
b
Ciachovanie
e tangen
nciálnej
ovej tange
enciálnej sily
s meran
né tenzom
metrickým snímačom
m je vykon
návané
dotyko
pomoccou postu
upne zaraďovaných
h závaží upevnený
u
ých na no
osníku vlo
oženom
do merného rám
mu.
ploty v disku brzdyy sa použ
žíva termo
očlánky tyypu K am
merickej
Pre meranie tep
ených pod
dľa predp
pisu UIC 541-3. S
Signály z týchto
firmy OMEGA umiestne
ú hlavu Höttinge
er a zosilnené
termoččlánkov sú vedené cez krúžkovú
multifu
unkčnou zásuvnou
z
U
zosilňovac
z
cia a multiplexná
meracou kartou. Uvedená
doska je riadená
á pri multiplexii sign
nálov digittálnymi sig
gnálmi ďa
alšej inštalovanej
ej dosky, ktorá spra
acováva a
aj ďalšie signály,
s
ak
ko sú upra
avené ana
alógové
merace
signályy od opticckého snímača otá
áčok (rýchlosť otáč
čania) a snímačov
v sily a
tlaku. T
Táto zásu
uvná mera
acia a vyh
hodnocova
acia doska
a umiestn
nená v riad
diacom
počítačči PC AT riadi exte
erný vstup
p tyristorov
vého men
niča, ktorýý reguluje otáčky
hnacie
eho elektromotora brzdového stavu. Takto pohon bbrzdového stavu
spolup
pracuje so
o zaraden
nými zotrvvačníkmi a doplňuje - zvyššuje ich moment
m
zotrvaččnosti.

Skúšo
obný stav
v brzdnýc
ch kompo
onentov koľajovýc
k
ch vozidie
el
nálne skú
Skúšobný stav brzdných
h kompon
nentov RAILBCOT
R
T je origin
úšobné
enie (prrototyp), s defin
novanými možnos
sťami exxperimenttálneho
zariade
železn
ničného výskumu.
v
Súčasťou
n
riad
diace stanovište
u laborattória je nové

(velín) v ktorom
m je umie
estnená m
meracia a vyhodno
ocovacia ttechnika, ako aj
no-komunikačného zázemia celého la
aboratória.. Skúšobn
ný stav
jadro informačn
avený snímačmi sily, snímaččmi otáčok
k, termočllánkami. JJadro merracieho
je vyba
systém
mu tvoria
a dve dá
átové zb
bernicové skrine, ktoré sp
prostredku
uvávajú
komun
nikáciu od skúšobné
ého stavu
u ku riadiacemu poč
čítaču. Ria
adiaci poč
čítač na
základ
de špecifikkovanej záťažovej kolekcie a informá
ácií zo sta
avu progrramovo
o elektrromotora, elektrop
pneumaticckých ventilov,
riadi činnosť hnacieho
motorov na
n modelo
ovanie jazzdnej drá
áhy dvojko
olesia a vvo všeobecnosti
servom
celú činnosť skú
úšobného stavu.
ovanej lab
boratórnej hale vyb
bavenej
Skúšobný stav je umiestnený v ššpecializo
avom s nosnosťou 1
12,5 tony.. V hale sú
ú modern izované rozvody
mostovvým žeria
elektricckej siete prispôsob
bené vyso
okonapäťo
ovému odberu silovvých elekttrických
zariade
ení. Podla
aha je vyb
bavená od
dpruženým
m oceľový
ým roštom
m. Hala je priamo
určená
á na využžitie pre ťažké
ť
lab oratórne účely – vysokovýk
v
konné skú
úšobné
zariade
enia, veľľké skúšo
obné vzo
orky a intenzívne
i
e dlhodo bé mech
hanické
zaťažo
ovanie s využitím
v
ellektrohydrraulických
h, pneuma
atických a iných zarriadení.

Skúšobňa spaľo
ovacích motorov
Pozosttáva z trocch samosttatných skkúšobných pozícií - stavov, kktorých sttavebná
realizáccia a inštalované inžinierskke a informačno-ko
omunikačn é siete (spolu
s možn
nosťou ma
anipulácie s bremena
ami pomoc
cou mosto
ového žeri ava) tieto priamo
predurččujú na vykonávan
nie skúšo
ok spaľovacích mo
otorov a icch prísluš
šenstva.
Experim
mentálne skúšanie
s
motorov
m
na
a týchto pracoviskác
p
ch (kobkácch) je riad
dené zo
spoločn
ného odhlu
učneného riadiaceho
o centra. Pracovisko
P
vytvára zááklad pre prípravu
p
a realizzáciu vede
eckého, ale
ebo aplikovvaného vý
ýskumu v oblasti
o
spaaľovacích motorov
m
a ich ko
omponento
ov.

Realizá
ácia skúšo
ok na zák
kazku (nie
e úradné skúšky): silové
s
parrametre – výkon,
momen
nt, otáčky, prevádzk
kové veličiiny – tlaky
y, teploty, prietoky, spotreba, všetko
v ustále
ených režim
moch, vlas
stnosti prísslušenstva,, exhaláty, indikovaniie zážihové
ého SM
priamo na vozidle. SM: pie
estové zážžihové, vzn
netové, roz
zsah param
metrov: od
dvodené
od zaťa
ažovacej brzdy
b
VD 110/6 – 110
0 kW, 6000
0 min-1.

Špecia
alizované
é laborató
órium tec
chnickej akustiky
a

Katedra
a DMT má
m špecia
alizované laboratórium technickej aku stiky. Prís
strojové
vybave
enie umožň
ňuje experimentálnu analýzu hluku a vibrrácií v prvoom stupni meracej
m
presnosti vo frekvvenčnom rozsahu
r
0,2
2 – 20 000
0 Hz v reálnom čase.. Merania spĺňajú
požiada
avky relevantnej legiislatívy – T
TSI Noi, Vy
yhlášky č. 115 / 20066 Z.z, Vyhlášky č.
549/2007 Z.z a STN
S
EN ISO 3381:2
2005 „Žele
eznice – Akustika
A
– Meranie hluku v
koľajovvých vozidlách“.
Špičkovvú meraciu
u aparatúrru tvoria prrístroje: Brüel
B
& Kjæ
ær - systéém PULSE
E model
3560B,, presný integrujúci zvukome
er 2236, FFT
F
analy
yzátor Onoo Sokki, ostatné
prísluše
enstvo vrá
átane kalib
bračných zariadení. V laborattóriu sú bbohaté skú
úsenosti
s najrôzznejšími akustickým
a
mi merania
ami a expe
erimentmi v dopravnnej a priem
myselnej
praxi , vvrátane en
nvironmenttálnych pro
ojektov a štúdií.
Na zákklade vyko
onaných meraní
m
spra
acúvame návrhy
n
na znižovani e hluku a vibrácií
v techn
nickej praxxi, určenie
e technickkých alebo
o technolo
ogických postupov na ich
zníženiie s cieľo
om skvalitňovať environme
entálne manažérstv
m
vo vo firmách
a organ
nizáciách.

ávacia činn
nosť pre priemysel
p
l:
Vzdelá

-

-

-

navvrhovanie, projektova
anie a nasa
e systémov
v údržby doopravných
adzovanie
pro
ostriedkov, ako aj nav
vrhovanie, projektova
anie a nasa
adzovaniaa modelov
kom
mplexnej starostlivos
s
sti o zložité
é výrobné a prevádzk
kové systém
my,
navvrhovanie, projektova
anie a nasa
adzovania
a diagnostic
ckých moddelov,
dia
agnostickýcch systémo
ov a zariad
dení,
vývvoj a implementácia metód
m
a po
ostupov ria
adenia prev
vádzky výrrobných a
nevvýrobných systémov,
navvrhovanie, projektova
ania a nasa
adzovania
a dopravnýc
ch prostrieedkov do
pre
evádzky,
navvrhovanie, implemen
ntácie a pro
ogramová príprava vý
ýpočtovej ttechniky pre
kon
nkrétnu aplikáciu,
imp
plementáciia počítačo
ovo riadenýých informačných systémov úddržby od úv
vodnej
ana
alýzy až po
o výber a nasadenie
n
vých podm
mienkach,
v podnikov
rieššenia úloh aposteriórrnej a aprió
órnej spoľa
ahlivosti vo
o všetkých fázach návrhu,
výrroby a prevvádzky dop
pravných p
prostriedko
ov, všeobec
cne technicckých systtémov,
sim
mulácia pro
ocesov výro
oby a údržžby,
čassová analýýza proceso
ov údržby s využitím metód pro
ojektovéhoo riadenia, teórie
obm
medzení a kritickej re
eťaze proje
ektu,
rieššenie úloh FMEA, FM
MECA s po
očítačovou podporou,
navvrhovania obsahu a rozsahu
r
úd
držby metó
ódou RCM (Reliabilityy Centered
d
Ma
aintenance) – údržba orientovan
ná na spoľľahlivosť

Certiffikácia
a ECM
ECM – Entitity in
n Charge of Mainte
enance – subjekt
s
zo
odpovednýý za údržb
bu
Dňom z 10. mája
m
2011 vstúpilo do platno
osti NARIA
ADENIE K
KOMISIE (EÚ)
(
č.
445/2011 o systtéme certiifikácie su
ubjektov zo
odpovedný
ých za úddržbu nákladných
vozňovv.
Účelom
m systému
u certifiká
ácie je:




harrmonizáciia posudz
zovania scchopnosti subjektov zodpoved ných za údržbu v
rám
mci celej Únie
pre
eukázať, že
ž subjek
kt zodpove
edný za údržbu
ú
má
á svoj sysstém údržb
by a je
sch
hopný pln
niť požiada
avky ustan
novené v to
omto naria
adení
zarručiť bezp
pečný pre
evádzkový
ý stav kaž
ždého nákladného vvozňa, za ktorého
údrržbu je zod
dpovedný.

Ministe
erstvo do
opravy, vý
ýstavby a regionáln
neho rozv
voja Sloveenskej rep
publiky
svojím
m rozhodnutím Č. 12309/2012
2 – SŽDD//z.22119 poveruje
p
p
právnickú osobu
Žilinsk
ká univerrzita v Žilline so s
sídlom Un
niverzitná 8215/1, 010 26 Žilina
vydáva
aním osve
edčení:



Osobám zodp
povedným za údržbu
u železničn
ných náklad
dných voz ňov
Údržbárskym
m dielňam na
n údržbu nákladných vozňov

Zodpovvedným a kompetenttným praco
oviskom ce
ertifikácie ECM na Ž
Žilinskej un
niverzite
je subje
ekt zodpovvedný za údržbu
ú
reprrezentovan
ný: prof. In
ng. Peter Z
Zvolenský, CSc., z
Katedryy dopravne
ej a manipulačnej tecchniky.
Tento úsek certtifikácie má pridelen
ný identifik
kačný kód
d v databááze certifik
kačných
ov EU, bezz ktorého nie
n je možn
né vykonáv
vať predmetnú certifiikáciu ECM
M podľa
orgáno
445/2011.

