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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Havel, O. Technická diagnostika soustruhu SV-18R 

Ostrava: Katedra technické diagnostiky, opravy a udrţování, Fakulta strojní, VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, 2014, 48 s. Bakalářská práce, vedoucí práce Ing.Blata, 

J.Ph.D.  

Bakalářská práce se zabývá celkovou vibrodiagnostikou soustruhu SV - 18r. Práce má tyto 

hlavní body: V úvodu jsou objasněny hlavní cíle pro splnění daného úkolu, v další části je 

uvedená historie stroje a modely které z této konstrukce vycházeli. Poté zhodnotíme stav 

stroje měřením. Dále mohu teoreticky popsat postup výměny poškozených komponentů. 

V závěrečné části je uvedená odhadovaná cena opravy. 

Klíčová slova: Diagnostika; Vibrodiagnostika; Měření 

 

 

ANNOTATION OF THE BACHELOR THESIS 

Havel, O. Technical diagnostics of the lathe,type SV-18R 

Ostrava: Department of technical diagnostics, mending and maintainance, Faculty of 

mechanical engineering, VŠB Technical university Ostrava, 2014, 48 pages, Bachelor 

thesis, thesis directive Ing. Blata, J. Ph.D. 

The bachelor thesis inquires into the oscillation-diagnostics on the whole of the lathe type 

SV-18r. There are these cardinal points in the thesis: Introduction clarifies main goals in 

the acheiving task at hand, next part contains history and developement of the machine, 

and the types which were based on its construction. Followed by an evaluation of the state 

of the machine by measurments. Then I can theoretically describe process of replacing 

damaged components. In the end, there is listed the estimate of the cost, of the repairs. 
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Seznam použitých zkratek 

 

a  Zrychlení 

v Rychlost 

RMS Efektivní hodnota 

ISO Norma 

f Frekvence otáčení  

z Počet zubů 

r Poloměr ozubeného kola 

i Převodový poměr 

tzv. Tak zvaný 

popř. Popřípadě 

Δ(x) Absolutní chyba 

δ(x) Relativní chyba 

    Naměřená hodnota 

   Skutečná hodnota 

n Otáčky 

ε Náhodná složka 

Hz Hertz 

Obr. Obrázek 

Tab. Tabulka 

a. s. Akciová společnost 
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Úvod 

Bakalářská práce je zaměřena na určení stavu soustruhu SV-18R pomocí 

vibrodiagnostiky. Určením stavu se myslí, zda je stroj schopný provozu a popřípadě, jak 

dlouho ještě vydrţí, neţ bude nutná oprava. Při této diagnostice se musí dodrţovat jisté 

postupy měření a analýzy naměřených dat. 

Předloţenou práci jsem rozdělil na několik částí. První je věnovaná historii firmy TOS 

Trenčín a její rozvoj v průběhu jejího vzniku aţ do současnosti, a také postupným 

modifikacím tohoto stroje.  Ve druhé části se budu zabývat měřící metodou s popisem 

vibrodiagnostiky, samotným měřením a výsledkům naměřených hodnot. V poslední části 

bude posouzení, zda je renovace vhodným postupem, nebo je lepší vyměnit tzv. kus za kus.  

Cílem mé práce je zjistit, jak na tom daný stroj je. Musíme stroj proměřit, v případě zjištění 

poškození zjistit, kde se poškození nachází a v případě nutnosti doporučit opravu popř. 

zaznamenat postup a rozsah renovace nebo výměny součástí. 

Závěrečným bodem práce bude, zda je moţná oprava nebo výměna součástí, popř. cena 

náhradních dílů, protoţe stroj, který budeme diagnostikovat, je starý 62 let. 
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1 Literární přehled 

 

1.1 Historie závodu TOS Trenčín: 

 

Akciová společnost TRENS SK, a. s. je největším výrobcem obráběcích strojů na 

Slovensku a dlouho patří mezi nejvýznamnější výrobce obráběcích strojů v Evropě. Za 75 

letého období existence společnosti si výroba udrţela strojařský charakter s převaţujícím 

zaměřením na obráběcí stroje, které jsou známé pod značkou „TOS“. 

V současnosti aţ 95% produkce strojů jde na export. Tyto stroje lze nalézt ve více neţ 

80 - ti zemích světa, kde jsou známy svou vysokou spolehlivostí a přesností. 

Všechny obráběcí stroje jsou vyvíjeny s ohledem na nejmodernější trendy ve výrobě a 

to na výrobu CNC strojů, aby se dlouhodobé zkušenosti, investice do výzkumu a 

modernizace výroby odrazily v interním prostředí a narůstající efektivitě výroby. 

Výsledkem jsou nová řešení vyhovující trhu. 

 

 

Obr. 1.1. Vývoj názvu firmy TOS 

 

1.2 Historický vývoj TOS Trenčín 

 

Historie firmy sahá aţ do roku 1937, kdy se česká firma WALTER rozhodla přemístit 

výrobu leteckých motorů na Slovensko. V průběhu let se měnil výrobní program i 

vyuţívání továrních budov – od skladů přes opravárenské práce, výrobu hospodářských a 

potravinářských strojů a zařízení aţ po výrobu vojenské techniky a obráběcích strojů.  
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Významným obdobím v historii firmy byly roky 1951 – 1952, ve kterých se rozběhla 

výroba hrotových soustruhů. Od této doby se traduje výroba obráběcích strojů. 

K výraznému rozmachu výroby obráběcích strojů, k rozšíření jejich sortimentu a k zvýšení 

technické úrovně došlo po roce 1962 po vytvoření a vybudování vlastního výzkumně – 

vojenského pracoviště pro oblast obráběcích strojů. Vícekrát se změnila i právní forma 

státního vlastnictví továrny aţ po právně samostatný státní podnik v období 1989 – 1992. 

V období 1963 – 1998 působila společnost pod obchodním jménem „TOS“, tradice vysoké 

kvality obráběcích strojů, jejich technická dokonalost a dlouhá ţivotnost zůstávají i nadále 

jednou z hlavních priorit společnosti.  

Od roku 2011 společnost působí pod změněným jménem TRENS SK, a. s. 

 

Obr. 1.2. Soustruh SV-18RA. 

 

1.3  Postupný vývoj soustruhu SV – 18R 

 

Stroj byl vytvořen ve třech nejznámějších verzích, které se od sebe moc nelišily. První 

byl soustruh SV – 18R, měl kulatý vřeteník a všechny zapínací prvky na rozvodové skříni. 

V levé noze je umístěn hlavní motor o výkonu 6 kW společně s rychlostní převodovkou a 

olejovým čerpadlem. 
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Druhá verze je soustruh SV – 18RA byl konstrukčně stejný aţ na malou výjimku, a to, 

ţe vřeteno nebylo kulaté, ale hranaté a zapínací prvky byly umístěny na vřeteni, nikoliv na 

rozvodové skříni, jak tomu bylo u typu SV – 18R. 

Třetí verze je soustruh SV18 – RD má jen drobné úpravy, např. je pouţita jiná délka 

plochého řemene a levá noha ze strany přístupu ke stroji je opatřena dvěma menšími kryty 

místo jednoho velkého. Převodovka, motor i mazání je stejné jako u předchozích typů. 

 

1.4 Technická data 

 

 točná délka mezi hroty 1,5m 

 točný průměr 380 mm 

 hmotnost 1750 kg  

 šířka 950 mm 

 délka 2720 mm 

pozn. Stroj se vyrábí s různou točnou délkou. 

Zvolené diagnostické metody a jejich popis: 

 

1.5 Vibrodiagnostika  

 

Jde o jednu z nevýznamnějších diagnostických metod. Vyuţívá frekvencí a velikosti 

jednotlivých vibrací pro určení stavu zařízení. Vibrace jsou buzeny všemi pohybujícími se 

součástmi v zařízení, kde se zvětšují podle stavu opotřebení a také materiálové kazy, které 

způsobují vady na součástech (např. prasklina na krouţku loţiska, do níţ naráţí jednotlivé 

kuličky). Z uvedeného důvodu je součástí diagnostiky frekvenční analýza, kde zjišťujeme, 

o kterou součást v zařízení se jedná a můţeme zhodnotit její stav a predikovat její 

následnou ţivotnost. Má velice široké vyuţití např. pro diagnostiku převodovek, 

spalovacích, elektrických motorů, nevyváţenost hřídelí, diagnostiku loţisek apod. 
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1.6 Druhy vibrodiagnostických snímačů  

 

Vibrace jsou způsobeny provozem stroje, technickým stavem loţisek, hřídelí, 

převodovek, nevyváţeností rotujících komponentů, nesouosost hřídelů, kontaktem třecích 

ploch, vzájemným stykem pohyblivých částí, vůlemi mezi komponenty.  

Při měření by měl diagnostický signál co nejlépe zaznamenávat vibrace, v praxi se 

vyskytují i vibrace s nízkou amplitudou, zrychlením a frekvencí. Tyto data spolu 

matematicky souvisí, ale jsou to různé charakteristiky.  

Snímače můţeme rozdělit podle zaznamenávané veličiny nebo podle polohy na: 

snímače rychlosti, snímače zrychlení, snímače výchylky, axialní snímače, vertikální a 

horizontální snímače. 

 

1.6.1 Snímač výchylky 

 

Tyto snímače lze zkonstruovat na základě těchto fyzikálních principů: optického, 

indukčního, kapacitního a magnetického. V praxi se setkáváme hlavně se snímači 

indukčními, které pracují se změnou indukčnosti cívky tzv., vyvolává změnu proudu 

protékajícím obvodem. Výchylkové snímače jsou vysokofrekvenční, tedy jsou citlivé na 

rušení, proto se konstruují jako integrované, tím pádem mají větší rozměry a můţou 

způsobit problém s váhou, kdy by snímač mohl ovlivnit vibrační zatíţení.  

V této době se setkáváme se snímači optickými, které jsou bezdotykové, vibrace 

určuje střídavá sloţka výstupního signálu a polohu stejnosměrná sloţka. 

 

1.6.2 Snímač rychlosti 

  

Jsou to nejstarší druhy snímačů, vyznačují se snadnou konstrukcí samotného snímače, 

přesto má snímač velká omezení v měření maximální frekvence nebo citlivosti na 

magnetické pole, proto se jiţ dnes moc nepouţívají. Co se týká konstrukce, jedná se o 

absolutní snímač kmitavého pohybu, ale kvůli mechanicky – elektrickému uspořádaní 

dostáváme rychlost kmitání jeho pouzdra.  
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1.6.3 Snímače zrychlení  

 

Nazýváme je akcelerometry. Jsou nejrozšířenějším druhem vibrodiagnostických 

snímačů. Jejich výhodou je velký frekvenční rozsah, malé rozměry snímače, malá 

hmotnost a velká tuhost snímače. Pouţívají se pro sledování vibrací strojů v reálném čase. 

Snímače zrychlení zjišťují opotřebení strojních součástí a veškeré kritické provozní stavy. 

Díky tomu lze provést neodkladné opravy a vyhnout se poškození stroje. Akcelerometry 

dělíme na piezorezistivní, piezoelektrické a tepelné. Piezorezistivní vyuţívají 

mikrokřemíkovou mechanickou strukturu, kde zrychlení odpovídá změně odporu. 

Piezoelektrické vyuţívají piezoelektrický krystal (přírodní nebo keramický), který generuje 

náboj úměrný působící síle, která při zrychlení působí na kaţdý objekt. Tepelné vyuţívají 

rozdílného přenosu tepla v plynech při klidném nebo pohybujícím se topném tělísku.   

 

1.6.4 Vliv uchycení snímače  

 

 

Obr. 1.3. Způsoby uchycení snímače. 

 

Z důvodu přesnosti musíme uvaţovat, který způsob zvolíme pro dané měření. Měření 

můţe být také ovlivněno různými faktory, např. deformace základny pod čidlem, špatná 

montáţ, vysoké a nízké teploty a změny teploty, chemické vlivy, vlhkost, 

elektromagnetické pole, vysoké úrovně hluku, radiace, příčné vibrace, vrstva barvy. 
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1.7 Měření  

 

Měření souvisí s termíny měřící princip a měřící postup. Kaţdá veličina má pro své 

určení svou základní definiční metodu. Jde-li o metodu, která „zhmotňuje“ základní 

definici té které veličiny, pak můţeme hovořit o metodě definiční, zatímco ostatní jsou 

odvozené.  

Nejběţnější je rozdělení metod na přímé a nepřímé. Další členění přímých metod podle 

následujícího schématu je v celku známé pro většinu případů. Metody měření můţeme 

dělit podle různých kritérií: 

 

 způsob určení měřené veličiny 

 způsob získání měřené hodnoty 

 způsob snímání veličiny  

 druh měřené veličiny  

 

Měřené veličiny dělíme podle způsobu určení na: 

- definiční – korespondují se základní definicí veličiny 

- odvozené – je odvozena na jiných principech a základech neţ základní definice veličiny 

 

Podle způsobu získání měřené hodnoty dělíme metody na: 

přímé – veličina se měří přímo, prostřednictvím stejné veličiny 

porovnávací – přímé porovnání veličin stejného druhu, např. čárkové měřidlo  

vyrovnávací – časté jako můstkové metody v elektrotechnice apod. účinek je vyrovnán, 

vyváţen veličinou stejného druhu 

-Nahrazovací     - účinek veličiny je nahrazen jinými známými hodnotami stejné veličiny, 

např. váţení, koncové měrky u měření délek apod. 

-Přemisťovací     - jedná se o postupné přemísťování měřené veličiny a známých hodnot 

stejné veličiny např. u váţení 
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-Nepřímé         - veličina je měřena zprostředkovaně přes jiné veličiny a její hodnota 

vypočtena, nebo jinak nepřímo určena 

 

1.7.1 Podle způsobu snímání měřené hodnoty: 

 

-dotykové 

-bezdotykové 

 

1.7.2 Podle druhu měřené hodnoty  

 

-mechanické 

-optické  

-elektrické    

 

1.8 Chyby měření  

   

V praxi není ţádná měřící metoda, ţádné měření ani ţádný přístroj absolutně přesné. 

Nejrůznější vlivy, které mají špatný dopad na měření, se projeví výchylkou mezi 

naměřenou a skutečnou hodnotou měřené veličiny. Výsledek měření se tak vţdy pohybuje 

v ohraničeném tolerančním poli okolo skutečné hodnoty, jen minimálně nastane stav, kdy 

jsou obě hodnoty stejné. Rozdíl obou hodnot je velice často ovlivněn více neţ jedním 

faktorem. Tento rozdíl se v minulosti nazýval chybou měření. Chyby se vyjadřují 

v absolutních nebo relativních hodnotách. Absolutní a relativní chyba měření jsou chyby 

charakterizující přesnost měřicího přístroje. Absolutní chyba Δ(x) je rovna rozdílu 

naměřené a skutečné hodnoty. 

 

                                                  ( )                                                         (1) 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99esnost&action=edit&redlink=1
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Relativní chyba je poměr absolutní chyby k porovnané hodnotě. Relativní chyba můţe být 

v několika tvarech, jako bezrozměrné číslo, v procentech nebo jednotkách ppm (dílů či 

částic na jeden milion). 

Relativní chyba δ(x). 

                                                    ( )  
 ( )

  
 

     

  
                                                    (2) 

 

Rozdělení chyb 

 

Chyby, které vznikají při měření, jsou trojího druhu: 

 

 Hrubé chyby 

 Náhodné chyby 

 Systematické chyby 

 

Hrubá chyba vzniká tak ţe mezi naměřenými hodnotami je údaj, který je na první 

pohled výrazně jiný. Vznikl nejspíše nepozorností, či nějakým netypickým ovlivněním 

systému. Měření zatíţené takovou chybou znehodnotí celé měření a proto se tyto hodnoty, 

které se výrazně liší od ostatních, vyloučí z dalšího zpracování. Tímto se omezí riziko 

znehodnocení měření.   

 

Náhodné chyby jsou ty, které nemůţeme při měření kontrolovat ani definovat, jelikoţ 

vznikají spolupůsobením velkého počtu náhodných vlivů, které nelze vyloučit. Náhodná 

chyba je náhodná veličina a řídí se tedy pravděpodobností. Pro určení její velikosti se 

provádí opakované měření s aplikací statistických metod odpovídajících 

pravděpodobnostnímu modelu, určeným zákonem o rozdělení příslušné náhodné chyby. 

Neexistuje měřící proces, který není ovlivněn náhodnou chybou. 

                                                             ̄  
 

 
∑                                                                (3) 

Kde n je počet měření 
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Systematická chyba je hodnota, která se při stejných podmínkách měření nemění, je 

konstantní, při změně podmínek měření se mění podle určité závislosti a systematicky 

ovlivňuje výsledek měření. Systematické chyby jsou způsobeny pouţitím nevhodné měřící 

metody, nepřesným měřidlem či měřícím přístrojem. Jsme schopni určit, z jakých důvodů 

se soustavné chyby objevují, proto můţeme odhadovat jejich velikost a tím odstranit 

výslednou chybu měření. Zjištění a odstranění výskytu systematické chyby je finančně 

náročné, a proto se provádí jen tam, kde to jinak nejde. Na rozdíl od náhodné chyby 

nemůţeme systematickou chybu určit na základě opakovaných měření. Ke stanovení jejich 

velikosti postačí vztah pro výpočet absolutní chyby.        

 

Výsledná chyba měření je vyjádřena jako součet systematické   a náhodné sloţky ε coţ lze 

zapsat jako  

                                                            ( )  | |  | |                                                  (4) 

Její maximální hodnotu lze odhadovat jako  

                                                          ( ̄    )                                                 (5) 

Součinitel směrodatné odchylky souvisí s pravděpodobností pokrytí intervalu a typem 

rozdělení. Dvojka u Gaussova rozdělení přísluší často vyuţívané 95% pravděpodobnosti. 

 

1.9 Příčiny chyb měření  

 

Celý měřící systém se potýká s mnoha problémy a to v podobě nepřesných údajů 

z měření, coţ se projeví na výsledcích měření a chybách, které podle typu můţeme dělit 

na: 

Chyby metody – jsou chyby vyplývající z nedokonalosti pouţité měřící metody, 

z pouţití nepřesných fyzikálních konstant a nepřesně odpovídajících závislostí. 

Chyby přístroje – jsou to chyby, které závisí na pouţitých měřících přístrojích, které 

jiţ mohou být ovlivněny výrobou, montáţí a opotřebením.  Některé konstantní koeficienty 

se také mohou časem měnit, tudíţ se projevuje i stáří přístroje tím, ţe nemusí být tyto 

koeficienty aktuální. Číselné hodnoty některých chyb udává výrobce formou korekčních 
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křivek, ostatní chyby jsou s danou tolerancí označenou znaménkem ± a tato tolerance se 

vztahuje na kompletní přístroj. 

 Chyby instalace – jsou chyby vyplývající z uloţení a nastavení měřidel, dále 

vzájemného ovlivňování měřidel zapojených paralelně nebo sériově. 

Chyby pozorování – jsou chyby ovlivněné lidským pozorovatelem nebo jeho špatnou 

mírou soustředění. 

Chyby vyhodnocení – tyto chyby vznikají při zpracovávání naměřených dat např. 

zaokrouhlováním, špatnou interpolací, extrapolací, linearizací a pouţíváním přibliţných 

vztahů. 

Vlivy prostředí – prostředí má zásadní vliv na měření. Můţe ho znepřesnit hodně 

vlivů např. vlhko, teplo, zima, prostředí, kde se často mění teploty  

 

1.10 Diagnostika 

 

Diagnostika je obor zabývající se metodami a prostředky vhodnými ke zjišťování 

stavu, vlastností a parametrů strojních součástí.  

V diagnostice se zabýváme odvětvím technické diagnostiky, kde jsou hlavními 

diagnostikovanými objekty stroje, přístroje a jiné technické zařízení. Technický stav strojů 

se zjišťuje pomocí nedestruktivních metod a bez demontáţe.  

 

 Diagnostická veličina nese informaci o technickém stavu objektu nebo jeho části. Její 

hodnota byla naměřena v reálném čase. 

 Diagnóza je vyhodnocení provozuschopnosti technického objektu, tj. jeho okamţitého 

stavu. Diagnóza se stanoví na základě diagnostikovaných dat. 

 Diagnostické prostředky jsou zařízení určená pro měření dat, jejich součástí jsou 

počítačové programy a postupy k stanovení diagnózy.  

 Diagnostický systém objektivně sbírá, popřípadě třídí a vyhodnocuje informace 

technického charakteru v reálném čase.  

 Technický stav stroje nám vypovídá o délce provozuschopné doby, neţ dojde k opravě. 

Stroj můţe mít tři technické stavy a to bezvadný, provozuschopný a poruchový. 
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1.11 Způsoby diagnostického měření 

 

Podle způsobu diagnostického měření můţeme rozdělit na tyto druhy: 

periodická diagnostika – měření s danou periodou, po které se měření opakuje a dokáţe 

prozradit vývoj stavu stroje. 

  

Jednorázové měření – zjištění aktuálního stavu, ale popsat budoucí vývoj je obtíţné 

  

kontinuální měření – stálé sledování stavu strojního zařízení, velmi často napojeno na 

ochranu a při překročení povolených limitů dojde k odstavení stroje. 

 

1.12 Možnosti vibrodiagnostiky 

 

Počátečním měřením je zjištěna velikost celkových vibrací, které vytváří zařízení. 

Zjišťujeme takto vady jako je nevyváţenost, mechanické uvolnění, nesouosost, ohnutý 

hřídel, rezonance, problémy řemenových převodů atd. Tyto měření jsou definovány 

normami, jeţ se zabývají dovolenými hodnotami kmitání na daných zařízeních (ČSN 

122011 – ventilátory, ČSN 105041 – kompresory, ČSN ISO 10816 – obecná norma pro 

širokou škálu strojních zařízení). Při měření sledujeme hlavně rychlost vibrací mm/sec 

v pásmu 10 – 1000 Hz v detekci RMS (všechny uvedené normy jsou vázány na tento typ 

měření). Výjimkou jsou pouze obráběcí stroje, kde platí přísnější normy a také na 

zařízeních, kde byly zjištěny doporučené hodnoty mohutnosti vibrací.  

Pro zjištění stavu kluzných a valivých loţisek, detekování elektrických problémů na 

elektromotorech, ověřování stavu ozubení a mazání v převodovkách se úspěšně pouţívá 

metoda měření zrychlených vibrací ve vhodném frekvenčním rozsahu. 

Pro zjištění přesného stavu loţisek se pouţívá tzv. obálková technologie. Důvod 

pouţití těchto metod je ten, ţe dokáţou odfiltrovat vibrace, které nás nezajímají, tak aby se 

nám zvýraznily ty signály, které mají původ v loţisku ve vysokofrekvenční oblasti. 

Program nám také dokáţe určit, která část loţiska nám vykazuje problém (vnější krouţek, 

vnitřní krouţek, valivé elementy, klec). 
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1.13 Opotřebení ozubených převodů 

 

Běţné spektrum obsahuje otáčkovou frekvenci pastorku a kola spolu s frekvencí 

záběru zubu (GMF). Tato frekvence se opakuje po velmi malých harmonických násobcích. 

Všechny špičky mají malou amplitudu a nejsou buzeny ţádné vlastní frekvence ozubených 

kol. Normální spektrum (obr. 1.4) pro ozubené převody vypadá takto: 

 

Obr. 1.4. Normální spektrum ozubeného převodu. 

 

Klíčovým znakem opotřebených zubů je výskyt vlastní frekvence ozubeného kola 

spolu s postranními pásmy, která mají odstup rovný otáčkové frekvenci poškozeného kola. 

Frekvence záběru zubů můţe změnit výchylku, i kdyţ se obvykle objeví spousta 

postranních pásem kolem frekvence záběru zubů, která mají velkou výchylku, kdyţ je 

opotřebení výrazné. Obvykle se objevují velké výchylky buď na dvojnásobku, nebo i na 

trojnásobku zubové frekvence. Opotřebené kolo (obr. 1.5) můţe ve spektru vypadat takto:   

 

Obr. 1.5. Opotřebené kolo. 
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2 Metodika 

 

Metodika je praktická část práce, zde se tedy budeme věnovat dané problematice na 

konkrétním případu a tedy na soustruhu SV-18R. Tento měřený stroj je umístěn domácí 

dílně v Dolních Ţivoticích.  

 

2.1 Mazání stroje 

 

Mazání je nejdůleţitější součástí snad všech strojních zařízení. Kaţdé opomenutí 

předepsaného mazání má devastující dopad na veškeré strojní zařízení např. kluzné plochy 

jsou tak vystaveny mnohem většímu opotřebení. I proto se při konstrukci soustruhu SV-

18R věnovali inţenýři z velké části mazání. Hlavní loţiska vřetene mají tlakové mazání, 

které zajištuje vlastní čerpadlo. Ozubená kola Nortonovy skříně se maţou samočinným 

pístovým čerpadlem, které je poháněno vačkou a také samotným rozstřikem oleje.  

 

2.2 Mazání vřetene 

 

Mazání vřetene, jak jsem jiţ řekl, zajištuje čerpadlo. Je to čerpadlo s vlastním 

elektromotorem a je umístěno v levé noze soustruhu na olejové nádrţi. Pro mazání 

vřeteníkových loţisek se pouţívá olej s nízkou viskozitou, který má nejen mazat, ale také 

chladit, je to olej OL-P0 1,3-1,5°E/50°C ČSN 65 6612. Olej se čerpá tlakovým potrubím 

do rozdělovače a odtud je rozveden do obou loţisek a olejoznaků vlastním tlakovým 

potrubím. Z nich olej stéká otvory a kape na ozubená kola. Z vřetene pak olej dál odtéká 

přes filtr zpět do olejové nádrţe. Olejová nádrţ má olejoznak s označením minimum a 

maximum, takţe se dolévá podle potřeby. Hladina oleje by za provozu neměla klesnout 

pod 1/3 výšky olejoznaku. Tlak oleje, který přichází potrubím k loţiskům, se dá regulovat 

pomocí rozdělovače, např. kdyţ dojde při výměně oleje k poklesu tlaku. Čas od času by se 

měl zkontrolovat filtr, jestli není poškozený nebo znečištěný.      
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2.3 Mazání rychlostní skříně 

 

Rychlostní skříň se maţe samočinným pístovým čerpadlem, které pohání vačka. Ole j 

se rozvádí potrubím nad ozubená kola. Vţdy při spuštění stroje bychom se měli ujistit o 

správném chodu čerpadla překontrolováním kontrolního okénka na zadní straně převodové 

skříně. Okénko je vidět po sundání zadního krytu levé nohy. Olej pro převodovou skříň je 

OL-J6 4,7°E/50°C ČSN 65 6610. 

 

2.4 Uložení 

 

Rychlostní skříň je uloţena na dvou výkyvných čepech v levé noze soustruhu. 

Tyto čepy umoţnují jednoduché napínaní plochého řemenu, který pohání vřeteno. Různé 

rychlosti se řadí pomocí řadícího kolečka. Hřídele jsou v převodovce uloţeny 

v kuličkových loţiscích (tab. 2.1). Jsou to: 

 

Výrobce kusy d D B typ ložiska 

SKF 2 30 62 16 6206 

SKF 2 20 52 15 6304 

SKF 3 25 62 17 6305 

Tab. 2.1. Přehled loţisek. 

 

Vřeteník celou svou délkou leţí na prizmatickém vedení loţe, které určuje jeho 

přesnou polohu. Uchycený je čtyřmi šrouby. Vřeteník je poháněn plochou řemenicí, která 

je uloţena ve dvou kuličkových loţiskách nezávisle na vřeteni, tudíţ vřeteno není 

namáháno tahem řemene a nepřenáší se na něj tedy ţádné chvění. Při pravidelném 

udrţování stroje se v delším provozu mohou vyskytnout vůle mezi loţiskem a vřetenem. 

Musí se provést seřízení loţiska za pomocí matice. 
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2.5 Rok výroby 

 

Měřený soustruh SV-18R bohuţel nemá štítek s datem výroby, nedochoval se. Štítek 

elektromotoru (obr. 2.6) je značně poškozený různými rýhami, ale data jsou čitelná 

při pečlivé prohlídce (tab. 2.2). Motor je vyroben v roce 1960, povaţujme tedy tento rok za 

rok výroby pro představu o technickém stavu stroje. 

 

Obr. 2.6. Štítek elektromotoru. 

 

typ 

motoru 

rok 
výroby 

výkon max. otáčky frekvence  

MRZ 5b2 
P0 

1960 6 kW 2800 50 Hz 

Tab. 2.2. Data ze štítku elektromotoru. 

 

2.6 Příprava měření 

 

Z obou stran jsem demontoval kryty levé nohy soustruhu, kde je umístěn elektromotor, 

převodovka a olejové čerpadlo s nádrţí. Jelikoţ jsme měli v plánu měřit převodovku, 

odmastil jsem pouze místa pro uchycení snímačů. Snímače byly umístěny následujícím 

způsobem (obr. 2.7): 
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Obr. 2.7. Umístění snímačů na levé straně převodovky. 

 

1. – vertikální směr 

2. – horizontální směr 

3. – axiální směr 

 

Rozmístění snímačů z druhé strany převodovky není zdokumentováno, tak tedy 

alespoň s pozicemi (obr. 2.8): 

 

Obr. 2.8. Umístění snímačů na pravé straně převodovky. 
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1. – vertikální směr 

2. – axiální snímač 1 

3. – axiální snímač 2 

Bohuţel z důvodu nemoţného uchycení snímače pro horizontální směr, byl tento 

problém vyřešen na (obr. 2.8). Axiální směr je dvakrát proto, ţe převodová skříň z této 

strany je oblá. Snímač na ní nedrţel dostatečně pevně. 

 

2.7 Měření 

 

Měření bylo provedeno přístrojem A4400 VA4 Pro od společnosti ADASH, která se 

zabývá výrobou diagnostických přístrojů a také zpracováváním dat. Převodovou skříň jsme 

měřili ze dvou stran, pravé a levé. Měření začínalo na 450 ot/min a končilo na 1120 ot/min. 

Původně jsme chtěli změřit všechny otáčkové stupně. Bohuţel technický stav převodové 

skříně byl natolik špatný, ţe jsme od vysokých otáček raději upustili. Rozsah otáček stroje 

je od 14 ot/min do 2800 ot/min. Snímače u přístroje jsou řazeny tak, ţe kanál 1 – má 

vertikální směr, kanál 2 – horizontální směr a kanál 3 – axiální směr.      

 

2.8 Naměřené hodnoty 

 

Z měření máme tedy údaje, které máme zahrnuty v následujících tabulkách. Máme zde 

vibrace ve vertikálním, horizontálním, axiálním směru a hodnotu zrychlení g pro obě 

strany převodové skříně (tab. 2.3 a 2.4). Dále máme počty zubů na jednotlivých ozubených 

kolech (tab. 2.5), seznam ozubených kol, která slouţí k přenosu krouticího momentu pro 

jednotlivé převodové stupně (tab. 2.6), a schéma řazení rychlostních stupňů (obr. 2.9). 
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Efektivní hodnoty rychlosti vibrací v pásmu od 1 do 1000 Hz a zrychlení v pásmu od 

500-25600Hz, měřeno na levé straně převodové skříně. 

  
Značka a 
jednotka   

  

otáčkové stupně n=[ot/min] 450 560 710 900 1120 1400 

skutečné otáčky n=[ot/min] 571 600 765 990 1260 1560 

směr 

vertikální     =[mm/s] 3,51 2,37 2,19 2,32 2,97 2,4 

horizontální     =[mm/s] 1,93 1,77 1,57 2,11 2,35 2,08 

axiální     =[mm/s] 4,08 2,14 2 2,3 2,96 3,03 

zrychlení 
g 

vertikální     =[g] 2,29 2,46 1,74 3,71 2,67 4,79 

horizontální     =[g] 3,16 3,14 3,46 4,02 3,92 5,71 

axiální     =[g] 1,36 2,07 1,48 3,59 2,69 4,73 

Tab. 2.3. Efektivní hodnoty rychlosti vibrací pro levou stranu převodové skříně, (strana 

kde je čerpadlo). 

 

Efektivní hodnoty rychlosti vibrací v pásmu od 1 do 1000 Hz a zrychlení v pásmu od 

500-25600Hz, měřeno na pravé straně převodové skříně. 

  
Značka a 
jednotka   

  

otáčkové stupně n=[ot/min] 450 560 710 900 1120 1400 

skutečné otáčky n=[ot/min] 571 600 765 990 1260 1560 

směr 

vertikální     =[mm/s] 2,47 1,76 2,17 1,43 2,97 2,4 

axiální 1     =[mm/s] 1,8 1,5 1,51 2,01 2,35 2,08 

axiální 2     =[mm/s] 2,75 2,1 2 1,82 2,96 3,03 

zrychlení 
g 

vertikální     =[g] 2,31 2,46 1,74 2,82 2,67 4,79 

horizontální     =[g] 3,29 3,14 3,46 2,25 3,92 5,71 

axiální     =[g] 1,42 2,07 1,48 2,4 2,69 4,73 

Tab. 2.4. Efektivní hodnoty rychlosti vibrací pro pravou část převodové skříně. 
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Ozubená kola Počty zubů 

z1 12 

z2 34 

z3 37 

z4 47 

z5 27 

z6 23 

z7 17 

z8 12 

z9 22 

z10 28 

z11 33 

z12 38 

Tab. 2.5. Počty zubů na jednotlivých kolech. 

 

Otáčkové stupně 450 560 710 900 1120 1400 

První zubové 

soukolí  z1-z4 z2-z5 z3-z6 z2-z5 z3-z6 z2-z5 

Druhé zubové 

soukolí z5-z9 z8-z12 z8-z12 z7-z11 z7-z11 z6-z10 

Tab. 2.6. Jednotlivé rychlosti a ozubená kola, která přenáší otáčky. 
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Obr. 2.9. Schéma způsobu řazení rychlostních stupňů.   

 

2.9 Zpracování hodnot 

 

Počáteční zpracování hodnot bylo provedeno výpisem do tabulek. Vzhledem k tomu, 

ţe se otáčky soustruhu pohybují pod hranicí 10 Hz, muselo dojít k rozšíření frekvenčního 

pásma z původních hodnot definovaných normou ISO 10816. Úprava byla provedena 

v rozsahu 10-1000 Hz, který byl rozšířen na 1-1000 Hz. Tato úprava se projeví u většiny 

otáček, kde se otáčková frekvence nachází pod hranicí 10 Hz. V první části se budeme 

zabývat otáčkovými frekvencemi. Pro jejich výpočet pouţijeme následující vzorec: 
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                                                         (6) 

f…frekvence otáčení 

n…otáčky hřídele 

Vzorec pro výpočet převodového poměru: 

                                                              
  

  
 

  

  
 

  

  
                                                   (7) 

  …frekvence otáčení hnacího kola 

  …frekvence otáčení hnaného kola 

  …poloměr hnacího kola 

  …poloměr hnaného kola 

  …počet zubů hnacího kola 

  …počet zubů hnaného kola 

Na dvojnásobku síťové frekvence (50 Hz), tj. 100 Hz se nachází amplituda, která má 

spojitost s nesymetrií elektromagnetického pole elektromotoru. Můţe dojít k překrytí této 

amplitudy od jiných frekvencí. Otáčková frekvence na vstupu do převodové skříně se 

pohybuje okolo 46,6 Hz. Důvodem pohybu této frekvence je různé opotřebení ozubených 

kol a dalším důvodem je rozdílná velikost řemenic na elektromotoru a převodové skříni. 

Tyto fakta mohou údaje zkreslit. 

Měření bylo zpracováno v programu A4410 Virtual Unit Pro, tento program byl 

vyvinut společností ADASH. Pomocí tohoto programu jsem vypočítal frekvenční 

hodnoty  otáčkových stupňů, na kterých by se měly nacházet špičky pro dané rychlosti. 

Bohuţel na těchto frekvencích špičky nebyly. Došel jsem tedy k závěru, ţe na výstupu 

převodové skříně otáčky přesně neodpovídají otáčkám uvedeným na řadícím kole. 

Z frekvenčních spekter jsem našel skutečné frekvenční hodnoty (tab. 2.7). Tyto skutečné 

frekvence jsou ovlivněny různou velikostí řemenic mezi elektromotorem a převodovou 

skříní. Následující data jsou zpracovaná z hodnot pro levou stranu převodové skříně. Zde 

se snímače nacházely nejblíţe ozubeným převodům, špičky pro dané rychlosti jsou 

výraznější. V následující tabulce jsou uvedená data.  
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 Otáčkové stupně Frekvenční otáček Skutečné frekvence 

450 7,5 Hz 8 Hz 

560 9,3333 Hz 10 Hz 

710 11,833 Hz 12,75 Hz 

900 15 Hz 16,5 Hz 

1120 18,666 Hz 21 Hz 

1400 23,33 Hz 26 Hz 

Tab. 2.7. Otáčkové frekvence. 

 

Zubové frekvence v tabulce (tab. 2.8) jsou další částí této práce. Hodnoty pro 

jednotlivé převody jsou z počátku velmi nepřesné a téměř nepouţitelné. Důvody 

nepřesných hodnot jsou následující. Převody v převodové skříni jsou značně opotřebeny a 

vlivem tohoto opotřebením dochází k zadírání. Zadírání můţeme pozorovat na (obr. 2.11), 

také můţeme pozorovat výrazné opotřebení a pravidelně se opakující rázy 1x za otáčku.   

Při niţších otáčkách nelze zcela jednoznačně určit, jaká je frekvence samotných 

otáček, natoţ frekvence ozubení. Frekvence jsou nerozeznatelné z důvodu výrazného šumu 

v signálu a opotřebení zubů, které se projevilo jako oblast vlastní frekvence soukolí. U 

výpočtu otáčkových frekvencí se projevila data ovlivněná zadíráním. Z důvodu zadíraní 

převodů se stále mění hodnoty, tedy nebylo moţné jednoznačně určit frekvenci ozubení. U 

některých frekvencí ozubených převodů je pouţit násobek frekvence, kde se špička 

periodicky opakuje.  

 

Ozubená soukolí a jejich frekvence 

  jednotka   

Otáčkové stupně ot/min 450 560 710 900 1120 1400 

První zubové soukolí   -- z1-z4 z2-z5 z3-z6 z2-z5 z3-z6 z2-z5 

Frekvence prvního 

soukolí 
Hz neurčitelné 1532 1711,5 1577 937,3 1461 

Druhé zubové soukolí  -- z5-z9 z8-z12 z8-z12 z7-z11 z7-z11 z6-z10 

Frekvence druhého 

soukolí 
Hz neurčitelné 766 1694 542 691 728 

Tab. 2.8. Frekvence jednotlivých dvojic. 

Otáčky v (tab. 2.9) pro jednotlivé hřídele v převodové skříni jsou doplněny 

frekvencemi ozubených převodů. 
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Otáčky jednotlivých hřídelí a jejich frekvence 

  jednotka   

Otáčkové stupně ot/min 450 560 710 900 1120 1400 

Otáčky prvního hřídele ot/min 2748 2748 2748 2748 2748 2748 

Otáčky druhého hřídele ot/min 701,6 3120 4420 3120 4420 3120 

Otáčky třetího hřídele ot/min 571,6 600 765 990 1260 1560 

Frekvence první hřídele Hz 46 46 46 46 46 46 

Frekvence druhé hřídele Hz 11,69 52 73 52 73 52 

Frekvence třetí hřídele Hz 9,52 10 12,75 16,5 21 26 

Tab. 2.9. Otáčky hřídelů s frekvencemi. 

V následujícím grafu pro 450 ot/min máme 3 body, tyto body jsou popsány na (obr. 

2.10). U 450 ot/min není moţné přesně určit zubové, otáčkové ani loţiskové frekvence. 

Tyto frekvence nelze jednoznačně identifikovat a to z důvodu, ţe signál je zdeformován 

zadíráním (obr. 2.12). Zadírání je specifikováno velmi výraznými vibracemi, 

připomínajícími prasklý nebo zlomený zub. Zadírání je jedna z posledních fází 

poškozeného ozubení.       

 

Obr. 2.10. Frekvenční spektrum efektivní rychlosti vibrací pro 450 ot/min. 



35 

 

 

Obr. 2.11. Časový záznam efektivní hodnoty rychlosti vibrací pro 450 ot/min. 

Srovnáme-li frekvenční spektra (obr. 2.12) a časový záznam rychlosti 450 ot/min (obr. 

10) a 1400 ot/min (obr. 2.13), je signál u vyšších otáček daleko lépe zpracovaný, špičky 

jsou výraznější pro určení. Nejsou natolik ovlivněny šumem, ani zadíráním. V časovém 

záznamu rychlosti je signál také kvalitnější.  

 

Obr. 2.12. Frekvenční spektrum efektivní rychlosti vibrací pro 1400 ot/min 

v horizontálním směru. 
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Obr. 2.13. Časový záznam efektivní hodnoty rychlostí vibrací pro 1400 ot/min. 

 

Frekvenční spektra pro ostatní převody ve vertikálním směru: 

 

Obr. 2.14. Frekvenční spektrum efektivní rychlosti vibrací pro 560 ot/min ve vertikálním 

směru. 
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Obr. 2.15. Frekvenční spektrum efektivní rychlosti vibrací pro 710 ot/min ve vertikálním 

směru. 

 

 

Obr. 2.16. Frekvenční spektrum efektivní rychlosti vibrací pro 900 ot/min ve vertikálním 

směru. 
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Obr. 2.17. Frekvenční spektrum efektivní rychlosti vibrací pro 1120 ot/min ve vertikálním 

směru. 

 

Z předchozích dat jiţ teď vyplývá, ţe převodová skříň je v nepřípustném technickém 

stavu. To si dokáţeme na následujících grafech (obr. 2.18, 2.19 a 2.20) od firmy ADASH 

pro hodnocení vibrací strojů a loţisek. První tři grafy jsou pro data, která byla naměřena na 

levé straně převodovky, tedy blíţe k ozubení. Naše data jsou do grafu zaznačena zelenou 

barvou.  
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Obr. 2.18. Efektivní hodnoty rychlostí vibrací ve vertikálním směru. 

 

Obr. 2.19. Efektivní hodnoty rychlostí vibrací v horizontálním směru. 



40 

 

 

Obr. 2.20. Efektivní hodnoty rychlostí vibrací v axiálním směru. 

 

Pod ţlutou křivkou se nachází oblast, která znamená, ţe stav strojního zařízení je 

výborný. Pokud bychom se pohybovali v oblasti mezi červenou a ţlutou křivkou byl by 

stav stroje popsán jako vyhovující. V našem případě se bohuţel pohybujeme nad červenou 

křivkou. Tedy stav stroje je kritický. Hodnoty zakreslené v grafech (obr. 2.18, 2.19 a 2.20) 

odpovídají hodnotám z tabulky efektivní hodnoty rychlosti vibrací pro levou stranu 

převodové skříně, strana kde je čerpadlo, (tab. 2.3)    

 

2.10 Demontáž převodové skříně 

 

Demontáţ převodové skříně probíhala následujícím způsobem. V první části jsem 

demontoval oba kryty levé nohy soustruhu. Ze zadní strany jsem povolil plochý řemen, 

který pohání vřeteno, a převodovku jsem naklopil přes čepy na druhou stranu. Dalším 

krokem bylo povolit 4 šrouby, které zajištují motor. Motor se posunul nahoru, aby se 

uvolnily klínové řemeny a mohly být sundány, následně motor na ničem nedrţí a pomalu 

se spustí ven z nohy soustruhu (obr. 2.21). 
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Obr. 2.21. Demontovaný elektromotor. 

 

Nakonec uţ jen demontovat víko převodové skříně, které drţí na deseti imbusových 

šroubech. Následně se nám naskytnul pohled na veškerá ozubená kola. Při pohledu na ně 

byl okamţitě odůvodněn výsledek měření. 

 

2.11 Stav převodů 

 

Při pohledu na ozubení v převodové skříni bylo hned jasné, ţe se zde nevyskytuje 

pouze jeden druh opotřebení, spíše několik vlivů dohromady. Tyto vlivy známe pod názvy 

adhezivní, abrazivní, erozivní, vibrační, únavové. Na následujícím obrázku, vidíme první 

soukolí pro převod 450 ot/min (obr. 2.22). Tento převod je jeden z nejpouţívanějších, při 

obrábění ţeleza s pouţitím obyčejného soustruţnického noţe. Převod je opotřeben vlivem 

abrazivního opotřebení a také špatným mazáním převodu. Špatné mazání zmiňuji, kvůli 

toho, ţe majitel, který stroj vlastnil dříve si nebyl vědom toho, ţe čerpadlo, které zajištuje 

mazání tohoto převodu nefungovalo správně. A tedy nedopravovalo olej k tomuto převodu. 

Dobu jak dlouho takhle stroj pracoval, se jiţ asi nedozvíme. Ať jiţ vlivem abrazivního 
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opotřebení, nebo suchým třením zuby ztratily původní geometrii. Přední část zubů je 

oštípaná vlivem řazení rychlostí.  

 

 

Obr. 2.22. První převodová dvojice pro 450 ot/min. 

 

Převod na (obr. 2.23) náleţí otáčkám 560 a 900 ot/min tyto rychlosti se pouţívají také 

značnou mírou např. při vrtání, ale i soustruţení. Na tomto převodu vidíme v označené 

oblasti hluboký otlak a na spodní hraně zubu důlek zřejmě zapříčiněný buď erozivním, 

únavovým, nebo abrazivním opotřebením materiálu.  

 

Obr. 2.23. Ozubené kolo z2. 
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Tento převod (obr. 2.24)se nachází na druhé hřídeli, je to ozubené kolo s označením 

z5. Ozubené kolo je jiţ také viditelně opotřebené kombinací několika druhů opotřebení, 

zde to mohou být únavové, erozivní a adhezivní. Okraj ozubeného kola je i zde jemně 

oštípaný vlivem řazení rychlostí. Na následující fotografii (obr. 2.25) je ozubené kolo z6, 

na kterém je na první pohled viditelný pitting.     

 

Obr. 2.24. Ozubené kolo z5. 

 

 

Obr. 2.25. Pitting na ozubeném kole z6. 
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Ozubená kola, která jsou umístěna ve spodní části převodové skříně, jsem se pokusil 

zdokumentovat. Bohuţel fotografie byly tak tmavé, ţe nemohly být pouţity. Abychom se 

dostali na ozubená kola na třetí hřídeli, museli bychom převodovou skříň kompletně 

demontovat. To znamená demontovat čepy, na kterých je uloţená a vytáhnout ji ven z levé 

nohy soustruhu. Následně odstranit vrchní víko převodové skříně a pro zpětnou montáţ si 

značit pořadí ozubených kol na hřídeli. Dalším krokem by byla postupná demontáţ první 

horní hřídele a dále dalších dvou hřídelí. Teprve po této demontáţi by bylo moţné 

zdokumentovat opotřebení ozubených kol na třetí hřídeli.    
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3 Závěr 

 

Cílem práce bylo zhodnotit technický stav převodové skříně soustruhu SV-18R, která 

zřejmě nebyla nikdy diagnostikována. Při následném měření stroje, bylo jasné, ţe 

převodová skříň je v nevyhovujícím technickém stavu. Zvuk stroje při spuštění byl doslova 

děsivý. Při zpracování dat, která byla vloţena do tabulek, pro jednotlivé měřené pozice, 

byly vidět vysoké hodnoty RMS. Hodnoty byly následně zakresleny do grafu pro limitní 

hodnoty ADASH pro hodnocení vibrací strojů a loţisek. V těchto grafech jiţ bylo zřejmé, 

ţe převodová skříň je v nepřípustném technickém stavu a měla by být buď renovována, 

nebo opravena zakoupením zcela nových hřídelů i s ozubenými koly. Poškození, která 

jsem objevil, mohla mít celou řadu moţností, jak mohla vzniknout. Opotřebení, která 

bereme na vědomí, ţe by se mohla zde reálně vyskytovat a jsou to abrazivní, adhezivní a 

únavové opotřebení. Dalším faktorem je bezesporu uloţení hřídelí. Hřídele nejsou pod 

sebou, ale mají mezi sebou menší úhly. Předpokládám, ţe hřídele jsou špatně usazeny, 

nebo mají špatné přisunutí, které je vadou uţ od výroby. Soudím tak podle otlačení 

některých zubů, tyto zuby byly otlačeny podle evolventy zubů. V tomto případě jsme 

viděli i opotřebení ozubených kol, tedy víme, jak na tom převody jsou. Ozubená kola je 

moţné opravit navařováním a následným opravováním. Tato metoda je drahá a dosaţená 

kvalita při slícovaní kol nebude tak dokonalá. Mé doporučení na opravu této převodové 

skříně je kompletní výměna veškerých převodů i s hřídelemi v převodovce. Samozřejmě 

by bylo dobré ještě zváţit naše finanční moţnosti, jelikoţ výměna veškerých převodů se u 

tohoto stroje odhaduje na 25 000 Kč.        
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