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ANOTACE 

 

 Tato bakalářská práce se zabývá přínosem tribodiagnostiky pro akciovou 

společnost OVAK. Je zaměřena na její ekonomický přínos a na včasné odhalení 

případných problémů, vyplývající z trendů degradace a opotřebení olejové náplně. 

V první kapitole jsou přiblíženy jednotlivé tribotechnické analýzy. Následně je vytvořen 

algoritmus tribotechnické kontroly oleje a jsou zpracovány trendy degradace olejové 

náplně. V poslední části práce jsou řešeny náklady spojené s olejovou náplní před 

zavedením tribodiagnostiky a po jejím zavedení ve společnosti. Součástí je také 

vyčíslení úspor plynoucích z omezení ekologické likvidace olejů. V závěru práce je 

zhodnoceno, do jaké míry je tribodiagnostika pro společnost přínosem.  

Klíčová slova: tribodiagnostika, olej, degradace olejové náplně, tribotechnika, 

ekonomika. 

 

SUMMARY 

 

This thesis deals with benefits for the tribodiagnostics company  OVAK. It 

focuses on the economic benefits and early detection of potential problems arising from 

the trends of degradation and wear oil filling .The first chapter includes individual 

tribotechnical analysis. Subsequently, the algorithm is created tribotechnical control oil 

degradation trends are processed oil filling. The last part of the thesis deals with the 

costs associated with oil filling  before the introduction of trobodiagnostics and after its 

introduction in society. It also includes a quantification of savings from reducing the 

environmental disposal of used oil. In conclusion, the thesis assesses the extent to which 

tribodiagnostics benefits society. 

Keywords: tribodiagnostic, oil, degradation oil filling, tribotechnical, economy. 
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1 ÚVOD 

 

Práce je zaměřena na oblast aplikované tribodiagnostiky na ústřední čistírně 

odpadních vod společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Tribodiagnostiku v této 

společnosti zajišťuje firma Tribooil pravidelně na vybraných zařízeních ÚČOV. Interval 

odběrů byl určen výrobcem, případně byl určen na základě dlouhodobého sledování 

vybraných strojních zařízení, sloužící pro včasné odhalení případných závad. 

 Jednotlivé analýzy se řídí předepsanými normami a následně je vystavován 

výsledný protokol. Na základě sledovaných parametrů proběhne vyhodnocení degradace 

olejů a opotřebení zařízení a jsou vyhotoveny jak trendy degradace olejové náplně, tak 

zhodnocení opotřebení diagnostikovaného zařízení.  

Cílem práce je dokázat, že tribotechnická diagnostika má pro podnik ekonomický 

přínos a že na základě sledování trendů dokáže včas informovat o blížícím se problému, 

zapříčiněným špatnou kvalitou mazacích olejů, nebo opotřebením strojního zařízení.  

Samotná práce je rozdělena na tři části a to na část teoretickou, metodiku práce 

a část praktickou. V teoretické části jsou přiblíženy jednotlivé tribotechnické analýzy, 

aplikované na strojních zařízeních ÚČOV Ostravských vodáren a kanalizací a.s., které se 

řídí platnými normami. 

Část praktická je zaměřena na stručnou charakteristiku společnosti a popis strojních 

zařízení ústřední čistírny odpadních vod OVAK a.s., na kterých firma Tribooil 

tribodiagnostiku provádí již několik let. Obsahuje algoritmus tribotechnické kontroly olejů 

a trendy degradace olejové náplně a stavu opotřebení. Důležitou kapitolou je ekonomický 

přínos tribodiagnostiky pro OVAK a.s., který vyplývá ze zavedení tribodiagnostiky místo 

generálních oprav a pravidelných výměn olejů a úsporu vyplývající ze snížení produkce 

upotřebených olejů. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

 Tato část je zaměřena na teoretická východiska, ze kterých se bude vycházet v části 

praktické. Je rozdělena do jednotlivých kapitol, které obsahují přiblížení tribodiagnostiky a 

popis jednotlivých tribotechnických analýz aplikovaných na vybraných strojních 

zařízeních ÚČOV. 

 

2.1 Seznámení s tribodiagnostikou 

 

 Studium tření, mazání, opotřebení a jejich vzájemného působení leží na rozhraní 

disciplín, jako je fyzika, chemie, měřící technika, technika maziv, materiálová technika, 

konstrukční technika a ekonomie. V 60. letech 20. století vznikla proto samostatná vědecká 

disciplína tribologie [1]. Tribologie je věda, která se zabývá vzájemným působením 

dotýkajících se povrchů při pohybu. Tento termín je odvozen z řeckého výrazu tribé (tření) 

a logion (věda). Uplatněním poznatků z tribologie do konstrukce strojů a jejich provozu se 

zabývá tribotechnika [2]. 

 Podle Blaškoviče (1990) je „Tribotechnika oblast techniky, která usiluje 

o technické a ekonomické ovládnutí procesů tření a opotřebení třecích uzlů vědecky 

zdůvodněnými opatřeními při jejich konstrukci, dimenzování, výrobě, provozu a údržbě. 

Nezastupitelnou součástí je především technika mazání a technika ochrany proti 

opotřebení“. 

 
Obrázek 1: Souvislost tribologie se základními vědními obory. 

 Zdroj: vlastní zpracování podle[ 4].                                                         
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Tribodiagnostika 

Tribotechnická diagnostika, jako jeden z druhů bezmontážní technické diagnostiky, 

vychází z principu hodnocení stavu technických zařízení na základě stavu maziva. Používá 

se zejména v případech dlouhodobého použití maziva, externích podmínek zařízení, nebo 

značného objemu náplně. 

Tribodiagnostikou je možno určit dobu, kdy je nutno přistoupit k ošetření oleje 

(filtrace, dehydratace), eventuálně, kdy je nutné provést výměnu oleje z důvodu degradace. 

Při provozu degradovaného nebo znečištěného maziva, musí provozovatel počítat 

s nastávajícími problémy: 

  možnost nepředvídané poruchy či přímo havárie ,  

  nepřesnosti funkce stro je,  

  zvětšení nároků na údržbu ,  

  zvětšení energetické náročnosti ,  

  zkracuje se životnost stroje.  

 

Tribodiagnostika je účinným a objektivním nástrojem sledování procesu opotřebení 

mechanických systémů s předpokladem vhodného využívání maziv. Cílem tribotechnické 

diagnostiky je úspora prostředků vydaných na spotřebu materiálu (olej, náhradní díly při 

opravách), údržbu zařízení a snížení ztrát způsobených výpadky ve výrobě. Předpokladem 

úspěchu tribotechnické diagnostiky je zavedení systému pravidelných odběrů vzorků 

maziva a sledování změn technického stavu oleje [5]. 
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2.2 Sledování degradace mazacích olejů na ústřední 

čistírně odpadních vod OVAK a.s 

 

Sledování degradace mazacích olejů spočívá ve stanovení jakosti čistých mazacích 

olejů při vstupní kontrole a zjištění jejich stavu během provozu, vzhledem k jeho další 

použitelnosti. 

Degradace mazacího oleje vzniká v důsledku jeho reakce se vzdušným kyslíkem. 

Jeho stárnutí je tedy v praxi běžným jevem a nelze mu zabránit. Lze tedy degradaci pouze 

sledovat a na jejím vyhodnocení určit závěr, zda je olej schopný k provozu, schopný 

provozu za podmínky filtrace, nebo neschopný provozu (výměna oleje) [6].  

  

2.2.1 Analýzy fyzikálně-chemických vlastností olejů 

 

Jedná se o standardní zkoušky, které jsou potřebné pro přesné stanovení kvality 

olejů. Poskytují relativně přesný obraz o okamžitém stavu zařízení a možnostech jeho 

dalšího provozování. Tyto analýzy se pravidelně aplikují na všech vybraných strojních 

zařízení ÚČOV společnosti OVAK a.s. 

 

Kinematická viskozita 

Kinematická viskozita je základním kvalitativním ukazatelem olejů, který slouží 

k vzájemnému třídění a charakterizování mazacích schopností oleje. Viskozita se během 

využívání oleje může měnit a to poklesem, nebo zvyšováním viskozity. Pokles viskozity je 

způsoben především mechanickou a tepelnou degradací aditiv, nebo také záměnou olejů. 

Nízká viskozita je příčinou nadměrného opotřebení zařízení a může způsobit zadření 

třecích ploch, jelikož zde dochází k meznímu až suchému tření. Naopak vysoká viskozita 

způsobuje ztráty energie, díky velkému koeficientu tření. Z diagnostického hlediska má 

význam především náhlá změna viskozity, která téměř vždy souvisí s mechanickou 

závadou. Viskozita oleje by během provozu neměla překročit povolený rozptyl hodnot 

±15 %. 
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Měření viskozity se provádí pomocí viskozimetru kapilárního typu dle normy ČSN 

EN ISO 3104. Jedná se o časově velmi náročná měření, jelikož samotná temperace 

jednoho zkoušeného vzorku, trvá 15 minut. Kinematická viskozita se vypočítá dle vztahu: 

v = c . τ [mm
2
 . s

-1
] 

 

kde je: τ ... aritmetický průměr doby průtoku viskozity 

 c ... konstanta viskozimetru        [4] 

 

Postup zkoušky: 

Vzorek se nejprve zahřeje ve vodní lázni na 40 °C a řádně protřepe. Nalije se 

potřebné množství do kapiláry a nechá se temperovat v lázni viskozimetru 15 minut. Měří 

se doba průtoku mezi ryskami. Výsledný čas průtoku v sekundách se násobí konstantou 

kapiláry a tím dostaneme hodnotu viskozity oleje v mm
2
. s

-1 
[6]. 

 

Bod vzplanutí v otevřeném kelímku 

 Výše bodu vzplanutí je důležitým jakostním a bezpečnostním ukazatelem, jehož 

pokles hodnot u upotřebených olejů složí k přibližnému stanovení obsahu hořlavých 

a zřeďujících látek. Bodem vzplanutí se rozumí nejnižší teplota, při které se zahříváním 

oleje uvolňuje do ovzduší tolik par, že nad jeho hladinou vytvoří směs, která při přiblížení 

plaménku vzplane a opět zhasne.  

U bodu vzplanutí, z hlediska vlastního provedení, rozeznáváme bod vzplanutí 

v otevřeném kelímku dle normy ČSN EN ISO 2592. Měrnou jednotkou je stupeň celsia a 

je zapotřebí alespoň 100 ml oleje [4]. 

Prostřednictvím této zkoušky je možno identifikovat především přítomnost vody. 

Bod vzplanutí by měl být jak u převodových tak u motorových a ložiskových olejů 

minimálně 190 °C [5]. 
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Obsah vody 

Přítomnost vody lze orientačně zjistit vizuálně, nebo prskací zkouškou. Pro přesné 

stanovení vody v oleji se využívá potenciometrická titrace, podle metody K. Fischera dle 

normy ČSN ISO 760. Další metodou je metoda destilační, která je méně přesná a citlivá. 

K identifikaci obsahu vody v mazacím oleji, se vyžívá řada zkoušek a metod. 

Nejpřesnější metodou k určení stopového množství vody je Coulometrická metoda. Dále se 

obsah vody určuje destilační zkouškou, prskací zkouškou, nebo zkouškou vizuální [4]. 

Coulometer WTD je automatický titrátor určený pro rutinní analýzy. Stanovení 

vody se provádí titrací podle K. Fischera s coulometrickou generací titračního činidla – 

jódu. Souprava se skládá z elektronického přístroje a skleněné titrační nádobky s titračním 

roztokem, do které se vnáší analyzovaný vzorek [6]. 

Voda a vlhkost v oleji znehodnocují kvalitu maziva. Přítomnost vody podporuje 

korozi součástí, tvorbu emulze, zvyšování viskozity, tvorbu kalů, snižování oxidační 

stability oleje. Přípustná hodnota u ložiskových olejů je 0,02% u převodových 

a motorových olejů je 0,05% [4]. 

 

Číslo celkové alkality (TBN) 

 Vyjadřuje obsah anorganických a organických látek v mazivu zásadité povahy 

neboli celkovou alkalitu maziva. Udává množství kyseliny chloristé, které je vyjádřeno 

počtem miligramů hydroxidu draselného, které je nezbytné k neutralizaci zásaditých 

složek, přítomných v 1 g oleje. U upotřebeného oleje vyjadřuje stupeň vyčerpání alkalické 

rezervy a životnost maziva. Hodnota nám udává schopnost oleje neutralizovat kyselé 

zplodiny s korozivními účinky a detergentně disperzní vlastnosti, díky kterým jsou 

nečistoty přenášeny do olejového filtru.  

U neupotřebeného oleje udává TBN velikost alkalické rezervy. Uvádí se, že by 

hodnota TBN neměla klesnout pod 50% hodnoty čistého oleje a neměla by být nižší než 

TAN, aby nedošlo k napadení vnitřních částí motoru korozí [4]. 
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Číslo celkové kyselosti (TAN) 

Změna hodnoty signalizuje změnu obsahu kyselých produktů, které mohou 

korozivně napadat materiál. Maximální hodnota čísla kyselosti převodových olejů je 1,5 

mg KOH/g, u ložiskových je max. 1,0 mg KOH/g.  

Číslo kyselosti lze stanovit titrací při použití barevného indikátoru alkalické modři, 

potenciometricky a coulometricky. Pro sledování čísla kyselosti je nutné určit metodu, 

která bude pro periodické sledování použita. Metoda titrační a potenciometrická je 

neporovnatelná. Je nutno zaznamenávat změny v nárůstu čísla kyselosti stejnou metodou a 

sledovat trendy vývoje. 

Titrační stanovení čísla kyselosti: 

Titrace probíhá manuálně. Vzorek oleje se v titrační baňce odváží na analytických 

váhách, rozpustí se v roztoku barevného indikátoru - alkalická modř. Titruje se roztokem 

KOH do změny barvy z modré do červené. 

Coulometrické titrační stanovení čísla kyselosti (automatický titrátor):  

Při coulometrickém stanovení čísla kyselosti je titrační činidlo (hydroxylové ionty) 

generováno přímo na platinové katodě rozkladem vody. 

Potenciometrické stanovení čísla kyselosti: 

Potenciometrické stanoveni čísla kyselosti je mezi stanovení automatickým 

přístrojem, který využívá na vyhodnocení potenciometrickou křivku a její inflexní bod [6]. 

U motorových olejů, musí být nižší než hodnota čísla TBN, která je dána 

výrobcem. Průmyslové oleje obsahují přísady kyselé povahy, proto v počátku exploatace 

olejové náplně číslo kyselosti zaznamená pokles - doklad o spotřebě aditiva. V dalším 

průběhu může číslo kyselosti narůstat, což bude svědčit o tvorbě termooxidačních 

produktů. Ztrácíme přehled o míře aditiva. V případě velkých olejových náplní je vhodné 

začlenit infračervenou spektrometrii [5]. 
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2.2.2  Spektrální analýza mazacích olejů 

 

 Ke spektrální analýze olejů se využívá infračervené spektrografie. Tato metoda se 

používá ke stanovení obsahu oxidačních, nitračních a sulfatačních produktů v oleji. Dále 

ke stanovení obsahu vody, glykolů a paliva, k odhalení úbytku antioxidačních, 

antikorozních, detergentních přísad a stanovení poklesu bazické rezervy. Ze zobrazení 

spektra čerstvého a použitého motorového oleje získáme diferenční spektrum, využívané 

pro stanovení obsahu vody, paliva, glykolu, a oxidačních produktů v exploatovaném oleji 

[4]. 

 Touto metodikou se dá za určitých okolností nahradit více než dvě třetiny 

klasických metodik v laboratoři. Kontrola se značně urychlí, vyloučí se možnost 

subjektivní chyby, vyřeší se spousta obtěžujících faktorů z hlediska hygieny a bezpečnosti 

práce na pracovišti [6]. 

 Olej se nanáší v tenké vrstvě pomocí teflonové stěrky na povrch krystalu selenidu 

zinečnatého a rozetře se. Záření se odráží uvnitř krystalu a přitom proniká do vzorku do 

hloubky 1 – 2 m. Ve vzorku se absorbuje záření vlnových délek odpovídajících 

molekulárnímu složení vzorku. Takovýchto odrazů bývá 10 – 12 a optické uspořádání 

zabezpečuje konstantní dráhu paprsku ve vzorku, což je nutná podmínka pro kvantitativní 

využití metody. Při měření je nutno mít k dispozici spektrum čerstvého oleje (referenční 

vzorek nového nepoužitého oleje), aby bylo možné vyhodnocovat změny. Před měřením 

dalšího vzorku je zapotřebí povrch krystalu vyčistit pomocí papírových ubrousků a 

rozpouštědla [5]. 

Spektrální analýza se na ÚČOV provádí pouze na kogeneračních jednotkách G-1 a 

G-2. Obsah oxidačních a nitračních produktů nesmí překračovat 20 A/cm a obsah 

antioxidantů, které jsou důležité pro zachování mazacích vlastností oleje, by neměl být 

nižší než 39% [6]. 
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2.2.3 Změna kvality mazacího oleje 

 

 Jak už bylo zmíněno, při provozu dochází ke změnám kvality mazacího oleje. Stav 

mazacího oleje se zhoršuje vlivem mechanizovaného a tepelného namáhání. Je tedy 

potřeba zvolit takové regenerační procesy, kterými jsme schopni zmírnit časový průběh 

degradace oleje. 

 Podstata regeneračních procesů spočívá v obnově vlastností mazacího oleje. Tato 

obnova je možná ve třech rovinách a to doplňováním oleje v průběhu provozu, výměně 

celé olejové náplně, nebo čištění olejové náplně, což je možné jak po stránce chemické, tak 

fyzikální. Při chemickém čištění olejové náplně, zbavují chemické čistící pochody olej 

rozpustných látek vniklých termickými pochody a oxidací. Při fyzikálním čištění olejové 

náplně se olej zbavuje nerozpustných látek, jako jsou např. kovový otěr, nečistoty nebo 

prach. Fyzikální čištění oleje je možno filtrací, usazováním, absorpcí a destilací [4]. 

 

2.3 Sledování stavu opotřebení ferografickou analýzou 

na ústřední čistírně odpadních vod  OVAK a. s. 

 

Ferografie je jedna z metod bezdemontážní tribotechnické diagnostiky, která 

je založená na separaci kovového otěru působením magnetického pole.  U nás je známá od 

80. let.  

Ferografie se opírá o tyto poznatky: 

Každý třecí uzel je generátorem otěrových částic, které odrážejí režim opotřebení. 

Se stoupající intenzitou opotřebení se mění několik tribologických momentů a to velikost 

částic a poměr mezi velkými a malými částicemi, morfologie částic a výskyt takových 

částic, které při normálním opotřebení nenacházíme – abraze, sféry, mezní částice [4]. 

Při změně režimu opotřebení se mění morfologie, velikost a počet částic 

s dostatečně velkým předstihem. Proto může být změnový režim monitorován mnohem 

dříve, než se projeví v provozu stroje. 
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Proces opotřebení se u každého mechanismu a stroje zapisuje individuálně, 

v daném momentu režimu opotřebení specificky do tvaru a velikosti otěrových částic. 

Stupeň znehodnocení exploatovaného maziva představuje jen jednu stránku záležitosti 

tribodiagnostiky a stupeň opotřebení je druhou, avšak neoddělitelnou stránkou, při čemž za 

běžných provozních podmínek zpravidla spolu souvisejí. Pomocí ferografie lze sledovat 

vývoj opotřebení problémových zařízení, u kterých musí být jistota v provozu. 

Ferografická analýza se aplikuje na všechna vybraná strojní zařízení ÚČOV. Na 

základě ferografické analýzy se zjišťuje stupeň opotřebení zařízení. Principem analýzy je, 

že se olej separuje v magnetickém poli, kdy se na ferografickém sklíčku zachytí adhezivní 

částice Fe magnetického charakteru a při pomalém toku jsou současně zachycovány 

nemagnetické částice (slitina Cu, Al apod.). Současně se mohou zachytit i vlákna 

pocházející z destrukce olejových filtrů, nebo částice Si, které naznačují, že je zde špatná 

účinnost vzduchových filtrů. Tyto zachycené částice vytváří tzv. ferografickou stopu, 

neboli ferogram. 

Postup přípravy ferogramu: 

Vzorek si nejdříve zahřejeme ve vodní lázni na 40°C a na odmaštěné ferografické 

sklíčko. Sklíčko se následně umístí do stojanu a připevní se hadičky, které jsou připevněny 

k zásobníku na olej. 

Z řádně promíchaného oleje odebereme 10ml vzorku ke kterému přidáme 5 ml 

lékopisného benzínu, řádně promícháme a zavedeme do zásobníku ferografu. Olej přes 

hadičku protéká na ferografické sklíčko a v magnetickém poli jsou postupně ukládány 

částice magnetického charakteru a na ty jsou následně zachycovány částice 

nemagnetického charakteru.  

Po vyprázdnění zásobníku zkoumaného oleje, odstraníme stávající hadičky a 

nasadíme hadičku na zásobník s lékopisným benzínem, který odstraní olejové zbytky na 

ferografickém sklíčku. Po promytí necháme ferogram vyschnout a vyjmeme jej. 

 Vyhodnocení ferogramu se provede pod mikroskopem. Zachycené částice 

se v magnetickém poli distribuují podle velikosti (ferodenzimetricky), nebo podle 

chemického složení a morfologie (feroskopicky). Nejprve vyhodnocujeme ferografickou 

stopu, podíl ocelových částic a zoxidovaných částic za použití červeného filtru, spodního a 
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horního osvitu. Začínáme v pozici L (velkých) částic. Při polarizačním filtru bez spodního 

osvitu vyhodnocujeme přítomnost prachových částic a rzi a začínáme v pozici S (malých) 

částic. Při modrém filtru za spodního i horního osvitu vyhodnocujeme přítomnost 

kovových částic. Jednotlivé nálezy fotograficky zdokumentujeme. Na základě zjištěných 

skutečností určujeme míru opotřebení: nízká, střední, vysoká [6]. 

 Na základě zjištění stavu opotřebení zařízení se doporučuje dodatková aditivace 

látkou PTFE (polytetraflourethylén). PTFE je inertní hmota schopna vytěsňovat úniky 

maziva a nanášet se na exponované (odírané) části. Při vyšších tepelných zatíženích 

modifikuje viskozitu. Aplikuje se zejména u strojních částí – převodových uzlů, valivých 

uložení a kluzných uložení [5]. 
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3 METODIKA PRÁCE 

 

 Pro zpracování práce je zapotřebí znát postup tribotechnických analýz, které jsou 

nezbytné pro vyhodnocení stavu degradace olejové náplně a stavu opotřebení strojního 

zařízení. V části teoretické jsou na základě odborné literatury, interních informací firmy 

Tribooil a odborných článků, jednotlivé analýzy popsány a je přiblížen jejich postup.  

V části praktické se vychází z interních zdrojů ústřední čističky odpadních vod 

společnosti OVAK a.s. a firmy Tribooil. V prvním kroku je provedena charakteristika 

podniku a specializovaného úseku podniku, ve kterém je přínos tribodiagnostiky zkoumán. 

Dále je zde popis vybraných strojních zařízení, kde jsou vypsány limitní hodnoty 

tribotechnických analýz, na základě kterých, je možno zhodnotit stav degradace olejové 

náplně a následné vyhotovení trendů. 

Z vyhotovených trendů je následně zjišťováno, zda je možno předvídat, jak se bude 

degradace olejové náplně dále vyvíjet a zda je lze využít k preventivním opatřením. Trendy 

degradace jsou vyhotoveny vždy u jednoho zástupce konkrétního strojního zařízení, které 

jsou následně komentovány. 

V dalším kroku jsou vyčísleny výdaje na generální opravy a pravidelné 

vyměňování olejové náplně před zavedením tribodiagnostiky, které jsou srovnány s výdaji 

po jejím zavedení. V posledním kroku je vyčíslena úspora plynoucí ze snížení nutnosti 

ekologické likvidace olejů. Veškerá data jsou získaná z interních zdrojů ústřední čističky 

odpadních vod s použitím sestavených unikátních vzorců. 
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4 APLIKACE A EKONOMICKÝ PŘÍNOS 

TRIBODIAGNOSTIKY PRO OVAK A. S. 

 

Tato část práce je zaměřena na aplikaci a ekonomický přínos  tribodiagnostiky pro 

ÚČOV Ostravských vodáren a kanalizací. Je rozdělena na pět kapitol, které se zabývají 

charakteristikou společnosti a přiblížením strojního zařízení, na kterých je tribodiagnostika 

aplikována, vytvořením algoritmů tribotechnické kontroly oleje a vyhotovením trendů 

degradace olejové náplně a stavu opotřebení. V poslední kapitole je zkoumán ekonomický 

přínos, který tribodiagnostika této společnosti přináší. 

 

4.1  Charakteristika společnosti OVAK a.s. 

 

 Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vznikla 1. května 1992. a byla 

zapsána do obchodního rejstříku dne 30. dubna 1992 u krajského soudu v Ostravě.  

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. jsou společností provozní.  Majitelem vodovodní 

a kanalizační sítě je statutární město Ostrava a jejím zakladatelem je Fond národního 

majetku České republiky.  

 

Předmět podnikání 

 Provozování vodovodů a kanalizací 

 Projektová činnost v investiční výstavbě 

 Pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb 

 Provádění inženýrských staveb 

 Silniční motorová doprava 

 Inženýrská a technická činnost 

 Technické testování a analýzy 
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 Podnikáni v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

 Servisní činnost 

 Výroba a rozvod elektrické energie 

 Poskytování technických služeb v rozsahu: práce a služby měřicích vozů pro 

analýzu, čistící práce průmyslového charakteru, vyhledávání poruch na 

vodovodním potrubí, čištění kanalizací a přípojek, výkon zeměměřičské činnosti, 

kontrola kanalizací a zkoušky vodotěsnosti, montáž měřidel, činnost technických 

poradců v oblasti vodního hospodářství a laboratorních činnosti vodoinstalatérství a 

topenářství, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízeni, služby v oblasti 

administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a 

právnických osob, velkoobchod a specializovaný maloobchod [7]. 

 

4.1.1 Charakteristika ústřední čistírny odpadních vod společnosti 

OVAK a.s. 

 

Ústřední čistírna odpadních vod byla dokončena roku 1996 a uvedena do trvalého 

provozu v roce 1997. Toto dílo nejvyšší značky vodohospodářské kvality je v historii 

města Ostravy jedinečné. Na mechanicko-biologické Ústřední čistírně odpadních vod 

v Ostravě - Přívoze je zajišťováno čištění odpadních vod z 98,7 %. V současné době je 

ÚČOV zatížena průměrným průtokem 184 372 m
3
/den. Čistící efekt ÚČOV se pohybuje 

okolo 93%. Vyčištěné vody následně putují do Černého příkopu, přičemž kaly vznikající 

při tomto procesu jsou zpracovány a předávány k likvidaci. 

ÚČOV čistí odpadní vody od většiny obyvatelstva na území města Ostravy. Dále se 

zabývá čištěním odpadních vod z potravinářského průmyslu, ostatního průmyslu po 

předčištění a koncentrované fenolčpavkové vody z koksoven Svoboda a Šverma. 

 

ÚČOV má povoleno dovážet a čistit 

 fenolovou odpadní vodu 
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 odpadní vodu s příměsí nezatvrdlých klížidel a lepidel 

 odpadní vodu ze septiků a žump 

 odpadní vodu z výroby šamotu 

 odpadní vodu z deemulgačních stanic a geologických vrtů 

 odpadní vodu s obsahem směsi nehalogenových organických rozpouštědel s vodou 

 odpadní vodu s obsahem ustalovačů 

 průsakovou odpadní vodu ze skládek domovního odpadu a kompostáren 

 odpadní vodu s obsahem chloridu železa 

 odpadní vodu ze záchytných jímek parkovacích ploch [8]. 

 

 

Obrázek 2: Ústřední čistírna odpadních vod společnosti OVAK a.s. 

Zdroj: [8] 
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4.2 Aplikace tribodiagnostiky na ústřední čistírně 

odpadních vod  OVAK a. s. 

 

 Tato část je zaměřena na popis vybraných strojních zařízení, na kterých se provádí 

tribotechnické analýzy. Pro tuto práci byly vybrány šneková čerpadla přivaděče D 

a vratných kalů, kogenerační jednotky a čerpadla ČSM-PV. Jsou zde uvedeny technické a 

jakostní parametry olejů. Součástí jakostních parametrů je také denzita opotřebení, která 

vyjadřuje počet částic na 1 ml vzorku. Jakostní parametry olejů jsou dány předepsanými 

normami.  

 

4.2.1 Šneková čerpadla přivaděče D 

 

Na těchto čerpadlech začíná proces čerpání znečištěných vod. V tabulce 1 jsou 

uvedeny technické parametry šnekových čerpadel přivaděče D. V tabulce 2 jakostní 

parametry olejů používaných v těchto zařízeních. 

 

Tabulka 1: Technické parametry šnekových čerpadel přivaděče D 

Motor 

Příkon 200kW 

U, I 380V, 369A 

Otáčky 1484 otáček/min 

Výrobce MEZ Drásov 

Stroj 

Typ SC-1600-225-7,5 

Dopravované množství 1600l/s 

Dopravovaná výška 7,5m 

Otáčky 36 otáček/min 

Výrobce SIGMA Hranice 

Zpracováno podle [8]. 



Petra Jelínková: Ekonomický přínos tribodiagnostiky v průmyslovém podniku 

 

2015 Stránka 17 

 

 

Obrázek 3: Šneková čerpadla přivaděče D 

Vlastní fotografie 

 

 

Tabulka 2: Jakostní parametry olejů šnekových čerpadel přivaděče D 

Stroj 
D 1 - 02 – 

M07 

D 1 - 02 -

M08 

D 1 - 02 - 

M09 

D 1 - 02 -

M010 

Typ oleje PP 90 PP 90 PP 90 PP 90 

Objem 220 litrů 220 litrů 220 litrů 220 litrů 

Barva hnědožlutá hnědožlutá hnědožlutá hnědožlutá 

Zakalenost čirý čirý čirý čirý 

Visk. při 40°C (cSt) 160 160 160 160 

Obsah vody (ppm) max. 500 max. 500 max. 500 max. 500 

Číslo kyselosti (mg KOH/g) max. 1,5 max. 1,5 max. 1,5 max. 1,5 

Bod vzplanutí (°C) min. 200 min. 200 min. 200 min. 200 

Denzita opotřebení max. 500 max. 500 max. 500 max. 500 

Zpracováno podle [6]. 
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4.2.2 Šneková čerpadla vratných kalů 

 

Zajišťují čerpání vody směrem k vyhnívacím nádržím. V tabulce 3 jsou uvedeny 

technické parametry šnekových čerpadel vratných kalů. Jakostní parametry olejů 

používaných v těchto zařízeních, jsou uvedeny v tabulce 4. 

 

Tabulka 3: Technické parametry šnekových čerpadel vratných kalů 

 

Motor 

 

 

Příkon 160 kW 

U, I 380 V, 311 A 

Otáčky 1483 otáček/min 

Výrobce MEZ Drásov 

 

 

Stroj 

 

 

Typ SC-1600-225-7,5 

Dopravované množství 1600l/s 

Dopravovaná výška 7,5m 

Otáčky - 

Výrobce SIGMA Hranice 

Zpracováno podle [8]. 

  

Obrázek 4: Šnekové čerpadlo vratných kalů 

Vlastní fotografie 



Petra Jelínková: Ekonomický přínos tribodiagnostiky v průmyslovém podniku 

 

2015 Stránka 19 

 

Tabulka 4: Jakostní parametry olejů šnekových čerpadel vratných kalů 

Stroj "ČSVK" 1-13MO1 
"ČSVK" 1-

13MO2 
"ČSVK" 1-14MO1 

Typ oleje PP 90 PP 90 PP 90 

Objem 220 litrů 220 litrů 220 litrů 

Barva hnědožlutá hnědožlutá hnědožlutá 

Zakalenost čirý čirý čirý 

Visk. při 40°C (cSt) 160 160 160 

Obsah vody (ppm) max. 500 max. 500 max. 500 

Číslo kyselosti (mg KOH/g) max. 1,5 max. 1,5 max. 1,5 

Bod vzplanutí (°C) min. 200 min. 200 min. 200 

Denzita opotřebení max. 500 max. 500 max. 500 

Zpracováno podle [6] 

 

4.2.3 Kogenerační jednotka 

 

Kogenerační jednotky slouží k výrobě elektrické energie a tepla, získávaných ze 

spalování bioplynu. Vznikající elektrickou energii využívá společnost pro pohon čerpadel 

a je dále poskytována také externě. Vzniklé teplo společnost využívá k vytápění objektů 

ústřední čistírny odpadních vod. V tabulce 5 jsou uvedeny jakostní parametry olejů 

používaných v těchto zařízeních. Limitní hodnoty jsou navrženy výrobcem zařízení. 
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Tabulka 5: Jakostní parametry olejů kogeneračních jednotek 

Stroj G1 G2 

Typ oleje motorový motorový 

Visk.při 40°C (cSt) ± 10 – 15% ± 10 – 15% 

Bod vzplanutí (°C) min. 200 min. 200 

TBN (mgKOH/g) min. 2,0 mgKOH/g min. 2,0 mgKOH/g 

TAN (mgKOH/g) ne větší než TBN ne větší než TBN 

Obsah křemíku Si(mg/kg) max. 300mg/kg max. 300mg/kg 

Obsah vody (% hm.) FTIR max. 0,2 % max. 0,2 % 

Obsah glykolu (% hm.).FTIR max. 500ppm max. 500ppm 

Oxidační produkty (A/.1cm) max 20 A/cm max 20 A/cm 

Nitrační produkty (A/.1cm) max 20 A/cm max 20 A/cm 

Barva / zakalenost hnědá/čirý hnědá/čirý 

Zpracováno podle [6]. 

 

 

Obrázek 5: Kogenerační jednotka 

Vlastní fotografie 
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4.2.4 Čerpadla ČSM-PV 

 

V tabulce 6 jsou uvedeny technické parametry čerpadel ČSM-PV. V tabulce 7 a 8 

jsou uvedeny jakostní parametry olejů používaných v těchto čerpadlech. V tabulce 7 jsou 

uvedeny tyto parametry pro čerpadla ložisko- horní, v tabulce 8 pak pro čerpadla ložisko-

dolní. 

Tabulka 6: Technické parametry čerpadel ČSM-PV 

 

 

Motor 

 

 

Typ 1YFP 600i-10 

Příkon 132 kW 

U, I 380v, 280A 

Otáčky 595 otáček/min 

Výrobce MEZ Brno 

 

 

Stroj 

 

 

Typ 800-ASQV-688-45 

Dopravované množství 1230 l/s 

Dopravovaná výška 67,7 m 

Otáčky 590 otáček/min 

Výrobce SIGMA Lutín 

Zpracováno podle [8]. 

 

 

Obrázek 6: Čerpadla ČSM-PV horní, dolní 

Vlastní fotografie 
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Tabulka 7: Jakostní parametry olejů čerpadel (ložisko-horní) 

Stroj 
"ČSM PV" 04 

M015 H 

"ČSM PV" 04 

M016 H 

"ČSM PV" 04 

M017 H 

"ČSM PV" 04 

M018 H 

Typ oleje OL J32 OL J32 OL J32 OL J32 

Objem 22 litrů 22 litrů 22 litrů 22 litrů 

Barva světle-žlutá světle-žlutá světle-žlutá světle-žlutá 

Zakalenost čirý čirý čirý čirý 

Visk. při 40°C 

(cSt) 
32,00 32,00 32,00 32,00 

Obsah vody (ppm) max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 

Číslo kyselosti 

(mg KOH/g) 
max. 1,0 max. 1,0 max. 1,0 max. 1,0 

Bod vzplanutí (°C) min. 200 min. 200 min. 200 min. 200 

Denzita opotřebení max. 500 max. 500 max. 500 max. 500 

Zpracováno podle [6]. 

 

Tabulka 8: Jakostní parametry olejů čerpadel (ložisko-dolní) 

Stroj 
"ČSM PV" 04 

M015 D 

"ČSM PV" 04 

M016 D 

"ČSM PV" 04 

M017 D 

"ČSM PV" 04 

M018 D 

Typ oleje OL J32 OL J32 OL J32 OL J32 

Objem 10 litrů 10 litrů 10 litrů 10 litrů 

Barva světle-žlutá světle-žlutá světle-žlutá světle-žlutá 

Zakalenost čirý čirý čirý čirý 

Visk. při 40°C 

(cSt) 
32,00 32,00 32,00 32,00 

Obsah vody (ppm) max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 

Číslo kyselosti 

(mg KOH/g) 
max. 1,0 max. 1,0 max. 1,0 max. 1,0 

Bod vzplanutí (°C) min. 200 min. 200 min. 200 min. 200 

Denzita opotřebení max. 500 max. 500 max. 500 Max. 500 

Zpracováno podle [6]. 
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4.3 Algoritmus tribotechnické kontroly oleje 

 

Vytvořený algoritmus, zobrazuje průběh tribotechnické kontroly s opatřeními, které 

přicházejí, jestliže předešlé kroky nevyhovují. Algoritmus byl vytvořen na základě 

zkušeností z praxe. Lze jej využít nezávisle na druhu strojního zařízení a firmy, pro kterou 

se tribodiagnostika provádí. 
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Obrázek 7: Algoritmus tribotechnické analýzy oleje 
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4.4 Vyhotovení a vyhodnocení trendů degradace olejů a 

opotřebení strojních zařízení 

 

 Zjištěné výsledky z tribotechnické analýzy jsou zde porovnávány s vyhodnoceným, 

referenčním v zařízení užívaným vzorkem oleje nového. Výsledky jsou v případě 

periodicky se opakujících odběrů trendovány v grafické podobě, pro vysledování změn 

v olejové náplni a opotřebení zařízení. Z každé skupiny strojů je vybráno jedno strojní 

zařízení, jehož výsledky jsou sledovány za pětileté období, pro vyhotovení trendu 

degradace olejové náplně a stupně opotřebení.  

V grafech degradace olejové náplně, jsou zobrazeny údaje z tribotechnických 

analýz včetně zakalenosti olejové náplně. Pro umožnění jeho zařazení do grafu, je 

stanoveno, že v případě čirosti je přiřazena hodnota deset, v případě zakalenosti dvacet. 

Zakalenost může před provedením tribotechnických analýz varovat na možný zvýšený 

obsah vody. 

 

4.4.1 Šnekové čerpadlo přivaděče D 1 - 02 - M07 

 

V tabulce 9 jsou zvýrazněny hodnoty, které neodpovídají požadovaným ukazatelům 

jakosti. Výrazně nízká viskozita (špatná mazací schopnost oleje) a vysoká denzita 

opotřebení (vznik tzv. „brusné pasty“, tvořené částicemi opotřebení) poukazují na nutnost 

výměny olejové náplně. Nízká viskozita způsobuje mezní až suché tření, což může být 

příčinou zvýšené denzity opotřebení. 

U čísla kyselosti můžeme v grafu 1 vidět tzv. „vanovou“ křivku, která nám 

umožňuje sledovat a včas upozornit na chemickou degradaci olejové náplně. V případě 

snížení a následného zvýšení čísla kyselosti, zle společnost informovat dopředu o blížící se 

nutnosti dolití oleje nového. Při překročení maximální povolené hodnoty čísla kyselosti 

dochází k vyčerpání aditiv. V grafu 1 můžeme vidět výrazné zlepšení po výměně olejové 

náplně. 
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Tabulka 9: Výsledky tribotechnických analýz za pětileté období 

Datum PP 90 4.5.2009 20.10.2010 6.5.2011 11.4.2012 31.1.2013 

Výměna oleje -  -  - -  leden 12 - 

Barva hnědožlutá hnědá hnědá hnědá hnědá hnědožlutá 

Zakalenost čirý čirý čirý čirý zakalený čirý 

Visk.při 40°C (cSt) 160 87,28 87,22 92,27 134,68 137,15 

Obsah vody (ppm) max. 500 65 44 63 54 47 

Číslo kyselosti (mg KOH/g) max. 1,5 0,68 0,55 0,49 0,76 0,96 

Bod vzplanutí (°C) min. 200 235 231 225 233 226 

Denzita opotřebení max. 500 678 651 695 287 305 

Zpracováno podle [6]. 

  

Graf 1: Trend degradace olejové náplně 

 

Zpracováno podle [6]. 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

PP 90 4.5.2009 20.10.2010 6.5.2011 11.4.2012 31.1.2013 

Degradace olejové náplně - šnekové čerpadlo D 1-02 - M07 

Zakalenost 

Visk.při 40°C (cSt) x 0,1 

Obsah Vody (ppm) x 
0,05 

Číslo kyselosti (mg 
KOH/g) x 20 

Bod vzplanutí (°C) x 0,1 

Denzita opotřebení x 0,1 



Petra Jelínková: Ekonomický přínos tribodiagnostiky v průmyslovém podniku 

 

2015 Stránka 27 

 

Tabulka 10: Výsledky stavu opotřebení za pětileté období 

Datum Nový 4.5.2009 20.10.2010 6.5.2011 11.4.2012 31.1.2013 

Fe částice 0 630 610 650 250 260 

Fe2O3 částice 0 0 0 0 0 0 

Abrazivní částice Fe 0 0 0 0 0 0 

Cu částice 0 20 15 15 10 20 

Sférické částice 0 10 8 10 8 10 

Prachové částice 0 8 8 10 7 5 

Ostatní - Kalové úsady 0 10 10 10 10 10 

Ostatní vlákna 0 0 0 0 2 0 

Zpracováno podle [6]. 

 

V tabulce 10 lze vidět výrazně vyšší obsah částic a to především Fe částic. Ty 

poukazují na nutnost výměny olejové náplně a doplnění oleje aditivní přísadou PTFE. 

Výrazné zlepšení po výměně olejové náplně, je zřejmé na stavu opotřebení ozubení, které 

je tvořené částicemi Fe (ocelolitina), které poukazují na možné opotřebení ložisek. V grafu 

2 je znázorněn trend zlepšení po výměně olejové náplně. Opotřebení ložisek je dále 

sledováno vibrační diagnostikou. 
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Graf 2: Trend stavu opotřebení olejové náplně  

 

Zpracováno podle [6]. 

 

4.4.2 Šneková čerpadla vratných kalů 1-13MO2 

 

V tabulce 11 jsou zvýrazněny hodnoty, které neodpovídají požadovaným 

ukazatelům jakosti. Výrazně nízká viskozita (špatná mazací schopnost oleje) a vysoká 

denzita opotřebení (vznik tzv. „brusné pasty“, tvořené částicemi opotřebení) poukazují na 

nutnost výměny olejové náplně. Zakalenost olejové náplně mohla být způsobena vysokou 

denzitou opotřebení. 

Po výměně olejové náplně a doplnění dodatkovou aditivací PTFE došlo k mírnému 

zlepšení denzity opotřebení. Nárůst viskozity byl minimální, což může být způsobeno 

nízkou viskozitou oleje nového. Referenční vzorek pro potvrzení již nebyl k dispozici. 

V grafu 3 je znázorněn trend, který potvrzuje mírné zlepšení po výměně olejové 

náplně. Došlo především ke zlepšení barvy a vzhledu oleje, denzity opotřebení. Zlepšení 

barvy a vzhledu, může být důsledek zlepšení stavu opotřebení. 
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Tabulka 11: Výsledky tribotechnických analýz za pětileté období 

Datum PP 90 4.5.2009 20.10.2010 6.5.2011 11.4.2012 31.1.2013 

Výměna oleje -  -  - -  -  červen12 

Barva hnědožlutá zel.hnědá zel.hnědá zel.hnědá černohnědá hnědožlutá 

Zakalenost čirý čirý čirý čirý zakalený čirý 

Visk.při 40°C (cSt) 160 124,20 126,21 119,67 120,93 123,91 

Obsah vody (ppm) max. 500 35 30 40 58 59 

Číslo kyselosti (mg KOH/g) max. 1,5 0,42 0,44 0,44 0,35 0,37 

Bod vzplanutí (°C) min. 200 243 244 241 231 244 

Denzita opotřebení max. 500 558 588 592 776 633 

Zpracováno podle [6]. 

 

Graf 3: Trend degradace olejové náplně 

 

Zpracováno podle [6] 
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V tabulce 12 vidíme vysokou koncentraci částic opotřebení zařízení (vznik tzv. 

„brusné pasty“, tvořené částicemi opotřebení) poukazují na nutnost výměny olejové náplně 

a doplnění oleje aditivní přísadou PTFE. Zlepšení po výměně olejové náplně, je zřejmé na 

stavu opotřebení ozubení, které je tvořené částicemi Fe (ocelolitina) a stavu opotřebení 

uložení – slitina CU (bronz, mosaz). 

 

Tabulka 12: Výsledky stavu opotřebení za pětileté období 

Datum Nový 4.5.2009 20.10.2010 6.5.2011 11.4.2012 31.1.2013 

Fe částice 0 480 500 520 670 590 

Fe2O3 částice 0 0 0 0 0 0 

Abrazivní částice Fe 0 0 0 0 0 0 

Cu částice 0 20 25 30 50 20 

Sférické částice 0 20 20 20 10 10 

Prachové částice 0 10 10 10 10 5 

Ostatní - Kalové úsady 0 25 30 30 35 8 

Ostatní vlákna 0 3 3 0 1 0 

Zpracováno podle [6]. 

 

V grafu 4 je znázorněn trend zlepšení po výměně olejové náplně. Opotřebení 

ozubení je stabilizováno, opotřebení ložisek je sníženo. Zařízení je současně sledováno 

vibrační diagnostikou, která dokáže přesně předurčit nutnost výměny ložiska, nebo jiných 

částí strojního zařízení. 
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Graf 4: Trend stavu opotřebení olejové náplně  

 

Zpracováno podle [6]. 

 

4.4.3 Kogenerační jednotka G-1 

 

Tabulka 13: Výsledky tribotechnických analýz za pět měsíců 

Datum Motorový olej 31.1.2013 26.2.2013 30.3.2013 29.4.2013 28.5.2013 

Zakalenost čirý čirý čirý čirý čirý čirý 

Visk.při 40°C (cSt) 150 144,60 144,44 145,65 148,20 148,20 

Obsah vody (ppm) max. 200 55 60 98 73 142 

Číslo kyselosti (mg KOH/g) max. 2,0 1,85 1,60 1,93 1,56 1,75 

Bod vzplanutí (°C) min. 200 218 220 210 215 228 

Denzita opotřebení max. 500 150 151 148 152 152 

Obsah glykolu (% hm.).FTIR max. 500ppm 0 0 0 0 0 

Oxidační produkty (A/.1cm) max 20 A/cm 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 

Nitrační produkty (A/.1cm) max 20 A/cm 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 

Zpracováno podle [6]. 
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 Rozbor olejů u kogeneračních jednotek je rozsáhlejší z důvodu zavedení 

infračervené spektrometrie.  Zavedení této analýzy je nutné, jelikož se jedná o motorový 

olej. Z důvodu každoměsíční výměny olejové náplně je celkově olej vždy v dobrém stavu. 

Sledováním obsahu oxidačních a nitračních produktů, získá společnost informaci o 

degradaci olejové náplně. 

 V měsíci dubnu došlo k navýšení oxidačních produktů, a proto bylo potřeba, vývoj 

nadále sledovat. K nadlimitnímu navýšení znovu nedošlo, takže se nejedná o nekvalitní 

olej, ale s největší pravděpodobností se olej nový kontaminoval od zbylého, špatně 

odčerpaného, upotřebeného oleje v nádrži. 

 

Graf 5: Trend degradace olejové náplně 

 

Zpracováno podle [6]. 

 

V tabulce 14 jsou výsledky opotřebení strojního zařízení, kde v žádném měsíci 

nedošlo k takovým hodnotám, které by pro strojní zařízení vykazovaly problém. Vzhledem 

k vyhodnocení ferografické analýzy je stav opotřebení zařízení stabilní.  
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Tabulka 14: Výsledky stavu opotřebení za pět měsíců 

Datum Nový 31.1.2013 26.2.2013 30.3.2013 29.4.2013 28.5.2013 

Fe částice 0 109 103 90 120 114 

Fe2O3 částice 0 0 0 0 0 0 

Abrazivní částice Fe 0 0 0 0 0 0 

Cu částice 0 7 9 8 10 8 

Sférické částice 0 3 8 10 10 11 

Prachové částice 0 2 5 10 8 9 

Ostatní - Kalové úsady 0 5 5 8 7 7 

Ostatní vlákna 0 0 0 0 0 0 

Zpracováno podle [6]. 

 

Graf 6: Trend stavu opotřebení olejové náplně 

 

Zpracováno podle [6]. 
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4.4.4 Čerpadla ČSM-PV04 M017 D 

 

V tabulce 15 jsou zvýrazněny hodnoty, které neodpovídají požadovaným 

ukazatelům jakosti. Z tabulky je patrný zvýšený obsah vody, který se blíží hraničním 

hodnotám (možnost vzniku koroze) a vysoké číslo kyselosti (chemická degradace oleje). 

Zakalenost byla v tomto případě způsobená téměř limitním obsahem vody v oleji. 

Tabulka 15: Výsledky tribotechnických analýz za pětileté období 

Datum OL J32 4.5.2009 20.10.2010 6.5.2011 11.4.2012 31.1.2013 

Výměna oleje -  -  - -  -   - 

Barva světležlutá světležlutá světležlutá světležlutá světležlutá světležlutá 

Zakalenost čirý čirý čirý čirý čirý zakalený 

Visk.při 40°C (cSt) 32,00 36,10 35,10 32,90 32,92 32,47 

Obsah vody (ppm) max. 200 55 60 98 73 192 

Číslo kyselosti (mg KOH/g) max. 1,0 1,0 1,0 1,05 1,07 1,33 

Bod vzplanutí (°C) min. 200 218 220 210 208 202 

Denzita opotřebení max. 500 200 207 260 372 43 

Zpracováno podle [6]. 

Výrazný pokles denzity opotřebení mohl být způsoben, s ohledem na velikost 

nádrže, dolitím olejové náplně, který však nezabránil chemické degradaci oleje. V grafu 7 

je znázorněn trend nárůstů a poklesů hodnot z jednotlivých analýz. 
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Graf 7: Trend degradace olejové náplně  

  

Zpracováno podle [6]. 

  

V tabulce 16 je zaznamenán průběžný nárůst výskytu částic opotřebení. Postupně 

došlo k navýšení obsahu především Fe částic, které upozorňují na zvýšené opotřebení 

ložiska. Při tomto zjištění je nutné provést vibrační diagnostiku, kterou firma Tribooil 

neprovádí. Z výsledků vibrační diagnostiky, byla pravděpodobně vyhodnocena 

provozuschopnost i takto opotřebeného ložiska a došlo pouze k výměně olejové náplně. 

V grafu 8 je znázorněn trend, který jasně dokazuje výrazné zlepšení po doplnění olejové 

výměně olejové náplně. 
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Tabulka 16: Výsledky stavu opotřebení za pětileté období 

Datum Nový 4.5.2009 20.10.2010 6.5.2011 11.4.2012 31.1.2013 

Fe částice 0 165 170 180 290 25 

Fe2O3 částice 0 0 0 0 0 0 

Abrazivní částice Fe 0 0 0 0 0 0 

Cu částice 0 8 10 30 30 5 

Sférické částice 0 7 7 25 25 4 

Prachové částice Si 0 10 10 15 15 3 

Kalové úsady 0 10 10 10 10 6 

Ostatní (vlákna) 0 0 0 0 2 0 

Zpracováno podle [6]. 

 

Graf 8: Trend stavu opotřebení olejové náplně  

 

Zpracováno podle [6]. 
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4.5 Ekonomický přínos tribodiagnostiky pro OVAK a.s. 

  

V následujících podkapitolách bude řešen ekonomický přínos pro společnost 

plynoucí ze zavedené tribodiagnostiky a z omezení množství likvidovaného upotřebeného 

oleje. Tribodiagnostika se na ÚČOV společnosti OVAK. a.s. pravidelně provádí od roku 

1999 v intervalech, které jsou stanoveny buď výrobcem, nebo zkušenostmi z periodických 

rozborů vzorků. 

 

4.5.1 Ekonomický přínos za prediktivní tribodiagnostickou 

činnost 

 

Před zavedení tribodiagnostiky ve společnosti, spočívala údržba strojních zařízení, 

v pravidelných generálních opravách s celkovou výměnou olejové náplně, bez 

vyhodnocení stavu degradace oleje a opotřebení zařízení. Průměrná mzda ve společnosti 

byla před zavedením tribotechnické diagnostiky 92 Kč/h. Nyní činí průměrná mzda 

pracovníka společnosti 183 Kč/h. 

 

Šneková čerpadla přivaděče D 

U Šnekových čerpadel přivaděče D se výměna olejové náplně prováděla společně 

s generálními opravami v periodickém cyklu každý rok při letní plánované odstávce, bez 

vyhodnocení stavu degradace oleje a opotřebení zařízení. Cena olejové náplně do 

šnekových čerpadel byla 55 Kč/l. Pro generální opravy bylo zapotřebí dvou pracovníku na 

6 hodin. 

Od zavedení tribodiagnostiky není zapotřebí pravidelné provádění generálních 

oprav s celkovou výměnou oleje. Každoročně se odebírá minimálně 50 ml opotřebeného 

oleje, ze kterého se provede vyhodnocení stavu degradace oleje a opotřebení zařízení. Na 

odběr vzorku je zapotřebí dvou pracovníků na deset minut pro jedno strojní zařízení. Na 

základě výsledných protokolů se následně rozhoduje o potřebě výměny olejové náplně, 

jejíž cena se průměrně pohybuje okolo 65 Kč/l. Cena protokolu je stanovena na 700 Kč za 
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jedno strojní zařízení. Přínos tribodiagnostiky,je prokázán v propočtech za pětileté období, 

ve kterém se olejová náplň měnila jednou u dvou šnekových čerpadel. 

 

Vyčíslení nákladů před zavedením tribodiagnostiky u šnekových čerpadel přivaděče D 

                                                  

                              Kč/rok 

                          

 

Vyčíslení nákladů po zavedení tribodiagnostiky u šnekových čerpadel přivaděče D 

                                                         

               
   

  
                              Kč 

 

Přibližné vyčíslení úspor, které tribodiagnostika přináší 

                                                        

 

Šneková čerpadla vratných kalů 

U Šnekových čerpadel vratných kalů se výměna olejové náplně prováděla společně 

s generálními opravami v periodickém cyklu každý rok při letní plánované odstávce, bez 

vyhodnocení stavu degradace oleje a opotřebení zařízení. Cena olejové náplně do 

šnekových čerpadel vratných kalů činila 55 Kč/l. Pro generální opravy bylo zapotřebí dvou 

pracovníku na 3 hodiny. 

Od zavedení tribodiagnostiky není zapotřebí provádění generálních oprav. 

Každoročně se odebírá minimálně 50 ml opotřebeného oleje, ze kterého se provede 

vyhodnocení stavu degradace oleje a opotřebení zařízení. Na odběr vzorku je zapotřebí 

dvou pracovníků na deset minut pro jedno strojní zařízení. Na základě výsledných 

protokolů se následně rozhoduje o potřebě výměny olejové náplně, jejíž cena se průměrně 
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pohybuje okolo 65 Kč/l. Cena protokolu je stanovena na 700 Kč za jedno strojní zařízení. 

Přínos tribodiagnostiky, je prokázán v propočtech za pětileté období, opět platí, že jsou 

propočty provedeny za pětileté období, během kterého se olejová náplň měnila jednou 

u jednoho šnekového čerpadla. 

 

Vyčíslení nákladů před zavedením tribodiagnostiky u šnekových čerpadel vratných kalů 

                                                  

                              Kč/rok 

                        č  

 

Vyčíslení nákladů po zavedení tribodiagnostiky u šnekového čerpadla vratných kalů 

                                                         

             
   

  
                             č  

 

Přibližné vyčíslení úspor, které tribodiagnostika přináší 

                                                        

 

Kogenerační jednotky 

Kogeneračních jednotek využívá společnost na výrobu energie a tepla, jak pro 

vlastní potřebu, tak pro prodej veřejnosti. V případě neplánované odstávky činí ztráty 

v průměru 15 000 Kč/h. Výměna oleje u kogeneračních jednotek probíhala v periodickém 

cyklu po dosažení 1 000 Mh v souladu s předpisem výrobce, bez vyhodnocení degradace 

oleje a stavu opotřebení. Cena olejové náplně činila 53 Kč/l. K provedení generálních 

oprav bylo zapotřebí dvou pracovníků na pětihodinovou práci, přičemž byl provoz po 

celou dobu práce přerušen.  
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Výměna oleje po dosažení 1 000 Mh je nutná i po zavedení tribodiagnostiky. 

Každoročně se odebírá minimálně 50 ml opotřebeného oleje, bez nutnosti přerušení chodu 

zařízení, ze kterého se provede vyhodnocení stavu degradace a opotřebení z důvodu 

zamezení neplánovaných odstávek v periodickém cyklu 1000 Mh. Na odběr vzorku je 

zapotřebí dvou pracovníků na deset minut pro jedno strojní zařízení. Na základě 

výsledných protokolů se následně rozhoduje o potřebě výměny olejové náplně, jejíž cena 

se průměrně pohybuje okolo 66 Kč/l. Cena protokolu je stanovena na 700 Kč za jedno 

strojní zařízení. 

 

Vyčíslení nákladů s ušlým ziskem před zavedení tribodiagnostiky u kogeneračních 

jednotek 

                                                                           

                                           č/měsíc 

                                  

 

Vyčíslení nákladů po zavedení tribodiagnostiky 

                                                         

               
   

  
                         č  ě í  

                                 

 

Přibližné vyčíslení úspor, které tribodiagnostika přináší 
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Čerpadla ČSM-PV   

U čerpadel ČSM-PV se výměna olejové náplně prováděla společně s generálními 

opravami v periodickém cyklu každý rok při letní plánované odstávce, bez vyhodnocení 

stavu degradace olejové náplně a opotřebení. Cena olejové náplně do čerpadel ČSM-PV 

činila 50 Kč/l. Pro generální opravy bylo zapotřebí dvou pracovníku na 6 hodin z toho 4 

hodiny pro čerpadla horní a 2 hodiny pro čerpadla dolní. 

 Od zavedení tribodiagnostiky není zapotřebí provádění generálních oprav. 

Každoročně se odebírá minimálně 50 ml opotřebeného oleje, ze kterého se provede 

vyhodnocení stavu degradace oleje a opotřebení. Na odběr vzorku je zapotřebí dvou 

pracovníků na deset minu pro jedno strojní zařízení. Na základě výsledných protokolů se 

následně rozhoduje o potřebě výměny olejové náplně, jejíž cena se průměrně pohybuje 

okolo 60 Kč/l. Cena protokolu je stanovena na 700 Kč za jedno strojní zařízení. Pro 

prokázání přínosu tribodiagnostiky, opět platí, že jsou propočty provedeny za pětileté 

období, kdy byla provedena jediná výměna na čerpadle ČSM-PV dolní. 

 

Vyčíslení nákladů před zavedením tribodiagnostiky na čerpadlech ČSM-PV horní, dolní 

                                                  

                                      č      

                                       

    í                                   č      

                                       

                                         

  

Vyčíslení nákladů po zavedení tribodiagnostiky na čerpadlech ČSM-PV horní, dolní 

                                                         

              
   

  
                               č  
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    í                   
   

  
                               č  

                                          

 

Přibližné vyčíslení úspor, které tribodiagnostika přináší 

                                                                   

 

Celkově, při zavedené tribodiagnostice, společnost uspořila 4 364 385 Kč za 

pětileté období a to především díky prokázané provozuschopnosti olejové náplně pro 

následující rok. Dalším důvodem této úspory je také skutečnost, že odstraněním 

pravidelných generálních oprav se společnosti podařilo snížit náklady na pracovníka 

průměrně z 368 Kč na 30,50 Kč. 

 

4.5.2 Ekonomický přínos plynoucí ze snížení nutnosti ekologické 

likvidace olejů 

 

 Dalším velmi významným přínosem tribodiagnostiky je přínos ekologický. Díky 

snížení periodicky se opakujícím výměnám olejů, se významně snižuje produkce 

ekologicky nebezpečných odpadů a případné negativní vlivy na životní prostředí.  

 Upotřebené oleje určené k likvidaci, mohou být v případě nízkého obsahu vody, 

využity po jeho zpracování na palivo. V případě nevyužitelnosti upotřebeného oleje, 

je likvidován ve specializovaných spalovnách. 

 Ve společnosti je dodnes zapotřebí minimálně jednou ročně zajistit odvoz 

upotřebeného oleje. Zajištění odvozu ve specializovaných cisternách vychází průměrně na 

15 Kč/km s cenou 1,50 Kč za litr upotřebeného oleje. Cesta tam i zpět je 30 km.  

V minulosti cena za likvidaci jednoho litru upotřebeného oleje činila 5,50 Kč a 8,50 Kč/km 

za cisternu. Ke snížení cen za likvidace olejů došlo z důvodu vzniku konkurence na trhu a 

možností zpracování upotřebených olejů na topné oleje.  
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 U kogeneračních jednotek není cena za likvidaci olejů kalkulována. Problematiku 

odvozu tohoto oleje si zajišťuje dodavatel oleje nového. Ekonomický přínos ze snížení 

nutnosti ekologické likvidace olejů je uvedena za pětileté období. 

 

Vyčíslení nákladů za odvoz upotřebených olejů před zavedením tribodiagnostiky za 

pětileté období 

                                                               

                                              

                              

 

Vyčíslení nákladů za odvoz upotřebených olejů po zavedení tribodiagnostiky za pětileté 

období 

                                                                  

                         

                         

  

Přibližné vyčíslení úspor, které tribodiagnostika společnosti přináší za pětileté období 
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5 ZÁVĚR 

 

Včasné odhalení problémů tribodiagnostikou umožňuje provést tzv. „řízenou 

výměnu olejových náplní“. Výměna se tedy neprovádí preventivně každý rok, ale až 

v případě potřeby. Což uživateli umožňuje naplánovat výměnu olejové náplně tak, aby 

nedocházelo k neplánovaným odstávkám díky poruše strojního zařízení. Bylo zjištěno, že 

na základě sledování trendů lze určit přibližný předpoklad na spotřebu olejů na následující 

rok. 

 Před zavedením tribodiagnostiky byly ve společnosti prováděny generální opravy 

s pravidelnou výměnou olejů. V této práci bylo potvrzeno, že tato opatření byla pro 

společnost neefektivní. Velkoobjemová výměna olejových náplní u všech strojních 

zařízení, byla velmi ekonomicky náročná a neopodstatněná, jelikož je zřejmé, že ve většině 

případů by olejová náplň, mohla být nadále využívaná v dalších letech. Za pětileté období 

společnost na tato opatření vynaložila přibližně 6 936 380 Kč. 

Po zavedení tribodiagnostiky se významně snížila spotřeba olejů a důsledkem toho 

náklady klesly na 2 573 115 Kč za pětileté období. U jediného typu strojního zařízení, se 

z hlediska nákladů tribodiagnostika nevyplácí. U čerpadel ČSM-PV-D se po jejím 

zavedení zvýšily náklady za pětileté období z 11 840 Kč na 15 720 Kč. I když došlo 

k převýšení nákladu za tribodiagnostiku, díky pravidelnému sledování byl v roce 2013 

zjištěn zvýšený obsah Fe částic, které se v oleji vyskytují díky zvýšenému opotřebení 

ložiska. Na základě výsledků poskytnutých z vibrační diagnostiky, se zjistilo, že ložisko je 

dále provozuschopné. Došlo tedy pouze k výměně olejové náplně, která obsahovala 

produkty částic opotřebení. V praxi obecně platí, že tribodiagnostika odhalí stav opotřebení 

zařízení dříve než vibrační diagnostika, jelikož jsou částice opotřebení vyhodnocovány 

mikroskopicky. Snížením spotřeby olejů se společnosti výrazně snížily také náklady 

spojené s ekologickou likvidací olejů o 41 520 Kč.  

Provedené propočty zobrazují, že zavedením tribodiagnostiky společnost ušetřila za 

pětileté období 4 405 905 Kč. Tribodiagnostika proto má pro společnost prokázaný 

ekonomický význam a je schopna včas informovat o blížících se poruchách a zabránit tak 

odstávkám.   
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Příloha 1: Protokol šnekového čerpadla přivaděče D [6] 

 

 

 
 

        

PRUVODNÍ   LIST  DODANÉHO  VZORKU   OLEJE 

         

Dodavatel: Zadavatel :   

I. Rušajová - TRIBOOIL Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 

Pražákova 260    Pan Miroslav Feikus  

709 00  Ostrava - Mariánské hory  ÚČOV, Oderská 44/1106  

     702 00 Ostrava - Přívoz  

         

Vzorek č:    6      

Datum odběru :                6.5.2011 

Středisko:                               OVAK, a.s. 

Název stroje :                   Šnekové čerpalo D 1 - 02 - M07 

Název uzlu stroje :           Převodovka 

Druh olej. náplně :        PP 90 + PTFE 

Obsah olej. náplně :  220 litrů 

Požadovaný druh ukazatele jakosti dle stan. norem: ČSN, ISO, DIN, ASTM     

Ukazatel jakosti Stanoveno       dle normy (Ne)odpovídá dle normy 

Barva hnědá hnědá   

Vzhled čirý čirý   

Stanovení viskozity        40°C 92,27 160 Neodpovídá PP 90, odpovídá PP 80 

Stanovení viskozity      100°C       

Viskozitní index       

Bod vzplanutí                     °C 225 195 Odpovídá ukazatelům jakosti 

Bod tuhnutí                         °C       

Obsah vody                        % 0,006 (62,75 ppm) 0,02% Odpovídá ukazatelům jakosti 

Číslo kyselosti mgKOH/g N.č. 0,49 max. 1,5 Odpovídá ukazatelům jakosti 

Max. denzita opotřebení 695x 500x Neodpovídá 

Kód čistody dle NAS 1638       

Feroskopie: Stanovení obsahu nečistot celkem 

Železo Fe 5 - 15 - 25um 650x/ml 

Kluzné kovy  Ložiskový kov  5 - 15 - 25 - 50um 15x/ml, sférické částice 10x/ml 

Degradační částice Kalové úsady 15 - 25um 10x/ml 

Ostatní Prachové částice 15 - 25 - 50um 10x/ml 

Poznámka - závěr : 

Ferografická stopa vytvořena z 10 ml vzorku. 

Stav opotřebení střední až vyšší - stabilizovaný stav - trend nárůstu  

CSt nevyhovuje - neodpovídá PP 90, odpovídá PP 80, chemicky olej v pořádku.    

Doporučuji výměnu olejové náplně a doplnění oleje dodatkovou aditivací PTFE. 

Konzultace s vibrační diagnostikou - podezření na opotřebení ozubení a ložisek.    

Doporučuji zkrácení periody kontroly olejové náplně po 1000 MH.      

POZOR :          

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušek a nezahrnují jiné dokumenty. 

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. 

Laboratoř neručí za správnost odběru vzorku v případě, že byl proveden odběratelem. 

      

Rozbor  zpracoval :              H. Zemáková 

Hodnocení provedl :              I. Rušajová 

Výsledek zaslán dne :          20.5.2011 
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Příloha 2: Protokol šnekového čerpadla vratných kalů [6] 

 

 
 

        

PRUVODNÍ   LIST  DODANÉHO  VZORKU   OLEJE 

    

Dodavatel: Zadavatel:   

I. Rušajová - TRIBOOIL Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 

Pražákova 260    Pan Miroslav Feikus  

709 00  Ostrava - Mariánské hory  ÚČOV, Oderská 44/1106  

     702 00 Ostrava - Přívoz  

         

Vzorek č:    11      

Datum odběru :                6.5.2011 

Středisko:                               OVAK, a.s. 

Název stroje :                   Šnekové čerpadlo "ČSVK" 1 - 13 M02 

Název uzlu stroje :           převodovka 

Druh olej. náplně :        PP 90 

Obsah olej. náplně :  220 

Doba provozu :   Výměna oleje s proplachem - březen 2010 

Poznámky:  Převodovka po repasi     

Požadovaný druh ukazatele jakosti dle stan. norem: ČSN, ISO, DIN, ASTM     

Ukazatel jakosti Stanoveno       dle normy (Ne)odpovídá dle normy 

Barva zelenohnědá žlutá   

Vzhled čirý čirý   

Stanovení viskozity        40°C 119,67 160 Neodpovídá ukazatelům jakosti-pokles mimo toleranci 

Stanovení viskozity      100°C       

Viskozitní index       

Bod vzplanutí                     °C 241 min. 195 Odpovídá ukazatelům jakosti 

Bod tuhnutí                         °C       

Obsah vody                        % 
0,004 

 (40,0 ppm) 
max. 0,02 
 (200 ppm) Odpovídá ukazatelům jakosti 

Číslo kyselosti mgKOH/g N.č. 0,44 max. 1,5 Odpovídá ukazatelům jakosti 

Max. denzita opotřebení >500x 500x Neodpovídá,vysoké znečištění 

Kód čistody dle NAS 1638       

Feroskopie: Stanovení obsahu nečistot celkem 

Železo Fe 5 - 15 - 25µm >500x/ml 

Kluzné kovy  Ložiskový kov 15 - 25µm >30x/ml, sférické částice 20x/ml 

Degradační částice Kalové úsady 5 - 15 - 25 - 50um >30x/ml 

Ostatní Prachové částice 15 - 25 - 50um 10x/ml 

Poznámka - závěr : 

Ferografická stopa vytvořena z 10 ml vzorku. 

Stav opotřebení vysoký. CSt nevyhovuje - neodpovídá PP 90, neodpovídá PP 80 - odpovídá směsi olejů, číslo kyselosti vyhovuje, 

chemicky olej v pořádku. 

Vzhledem k velikosti a koncentraci výskytu částic opotřebení ložisek, doporučuji konzultaci s vibrační diagnostikou. 

Doporučuji výměnu olejové náplně a doplnění oleje dodatkovou aditivací PTFE.    

Kontrolní stanovení - 500 PH..        

POZOR :          

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušek a nezahrnují jiné dokumenty. 

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. 

Laboratoř neručí za správnost odběru vzorku v případě, že byl proveden odběratelem. 

      

Rozbor  zpracoval :              H. Zemáková 

Hodnocení provedl :              I. Rušajová 

Výsledek zaslán dne :          20.5.2011 
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Příloha 3: Protokol čerpadla ČSM-PV-D 

 

 
 

        

PRUVODNÍ   LIST  DODANÉHO  VZORKU   OLEJE 

         

Dodavatel: Zadavatel :   

I. Rušajová - TRIBOOIL Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 

Pražákova 260    Pan Miroslav Feikus  

709 00  Ostrava - Mariánské hory  ÚČOV, Oderská 44/1106  

     702 00 Ostrava - Přívoz  
         

Vzorek č:    3      

Datum odběru :                6.5.2011 

Středisko:                               OVAK, a.s. 

Název stroje :                   Če rpadlo "ČSM PV" 04 M017 D 

Název uzlu stroje :           dolní ložisko 

Druh olej. náplně :        OL J 32  

Obsah olej. náplně :  10 litrů 

Doba provozu :   14 332 

Požadovaný druh ukazatele jakosti dle stan. norem: ČSN, ISO, DIN, ASTM     

Ukazatel jakosti Stanoveno       dle normy (Ne)odpovídá dle normy 

Barva sv. žlutá sv. žlutá   

Vzhled čirý čirý   

Stanovení viskozity        40°C 32,65 32 Odpovídá ISO VG 32   

Stanovení viskozity      100°C       

Viskozitní index       

Bod vzplanutí                     °C 209 210 Odpovídá ukazatelům jakosti 

Bod tuhnutí                         °C       

Obsah vody                        % 0,01 (140,25 ppm) max. 0,02 Odpovídá ukazatelům jakosti 

Číslo kyselosti mgKOH/g N.č. 1,10 max. 1,0 Neodpovídá ukazatelům jakosti 

Max. denzita opotřebení 260x 500x Odpovídá ukazatelům jakosti 

Kód čistody dle NAS 1638       

Feroskopie: Stanovení obsahu nečistot celkem 

Železo Fe 5 - 15 - 25 um 180x/ml 

Kluzné kovy  Ložiskový kov 5 - 15 - 25 - 30um >30x/ml, sférické částice 25x/ml 

Degradační částice Kalové úsady 15 - 25 um 10x/ml 

Ostatní Prachové částice 15 - 25 - 50 - 100um 15x/ml 

Poznámka - závěr : 

Stav opotřebení zvýšený. Degradace olejové náplně nevyhovuje - zvýšené číslo kyselosti. 

Konzultace s vibřační diagnostou - částice ložiskového kovu v doprovodu sférických částic-opotřebení ložiska. 

Doporučujeme výměnu olejové náplně 

Kontrolní stanovení dle plánu - 1 000 PH od výměny olejové náplně.     

POZOR :          

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušek a nezahrnují jiné dokumenty. 

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. 

Laboratoř neručí za správnost odběru vzorku v případě, že byl proveden odběratelem. 

         

Rozbor  zpracoval :              H. Zemáková 

Hodnocení provedl :              I. Rušajová 

Výsledek zaslán dne :          20.5.2011 

 


