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Seznam použitých jednotek a zkratek 
 

A axiální směr 
a zrychlení, mm/s-2

 nebo g 

FT-IR Fourierova transformace infračervená (spektroskopie) 
H horizontální směr 

ISO VG viskózní třída průmyslových olejů 

RMS efektivní hodnota, Root Mean Square 

s. r. o. společnost s ručením omezeným 

t čas 

V vertikální směr 
v rychlost, mm/s 

XRF rentgenová fluorescence, X-ray fluorescence 

 

atm dříve používaná jednotka tlaku, 1 atm = 101 325 Pa 

A ampér, jednotka elektrického proudu 

As ampérsekunda, elektrický náboj 
g gram, jednotka hmotnosti 

Hz Hertz, jednotka frekvence 

kg kilogram, jednotka hmotnosti. 

kW kilowat, jednotka výkonu 

l litr, jednotka objemu 

ml mililitr, jednotka objemu 

mg miligram, jednotka hmotnosti 

mgKOH/g jednotka čísla kyselosti 
min

-1
 otáčky za minutu 

m metr, jednotka délky 

mm milimetr, jednotka délky 

mm
2
/s kinematická viskozita 

mm/s jednotka rychlosti 

mm/s
-2

 jednotka zrychlení 
mol fyzikální jednotka látkového množství 

PPM jedna miliontina celku, parts per million 

s sekunda, jednotka času 

V volt, jednotka elektrického napětí 
° stupe  
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Úvod 
 

V bakalářské práci jsem se zaměřil na určení technického stavu přesuvny pro kolejová 

vozidla pomocí vibrodiagnostických, tribodiagnostických metod a ustavování. V této práci 

jsem použil diagnostické metody, které jsou zde teoreticky popsány, včetně postupu 

měření a analýzy naměřených hodnot. Bakalářská práce je rozdělená do několika částí. 

V první části se stručně věnuji samotné firmě Krnovské opravny a strojírny s. r. o. Druhou 

kapitolu jsem zaměřil na problematiku, technické údaje a pohon přesuvny. Ve třetí kapitole 

se zabývám teoretickými základy vibrodiagnostiky, tribodiagnostiky a ustavování. Postup 

měření vibrací a rozbor jejich spekter je náplní čtvrté kapitoly. Tribodiagnostika 

převodových a hydraulických olejů, jejich rozbor a určování stavu strojů i maziva 

samotného, je řešena v páté kapitole. Nesouosost a způsoby ustavení os strojů, aby se 

nacházely v předepsané toleranci, řeším v šesté kapitole. 

 

Z výsledků analýz zjišťuji místo a druh poškození. Snažím se najít ekonomicky přijatelnou 

nápravu nalezeného problému, v případě nutnosti doporučit renovaci či výměnu části 

zařízení. 
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1 Krnovské opravny a strojírny s. r. o. 
 

Vznik železniční tratě Olomouc - Krnov – Opava, předpokládal vybudování technického 

zázemí pro údržbu kolejových vozidel. Krnov byl zvolen díky výhodné geografické 

poloze, jako uzlová železniční stanice. 1. října 187Ň, zde zahájilo činnost Zařízení strojní 

služby pro údržbu železničních vozů, současně se zahájením provozu Moravskoslezské 

centrální dráhy. V průběhu mnoha let, prošla firma různými fázemi vývoje po stránce 

organizace a řízení. V důsledku společenských změn po roce 1989 a rozhodnutí 

o privatizaci Železničních opraven a strojíren v roce 199Ň, vznikly 1. 9. 199Ň Krnovské 

opravny a strojírny s. r. o. [1] 

 

V současnosti firma Krnovské opravny a strojírny s. r. o. navazuje na historii Dílen pro 

opravy železničních kolejových vozidel, je druhým největším zaměstnavatelem v Krnově 

se svými cca 600 zaměstnanci. Po privatizaci firma investovala své prostředky do výstavby 

zaměřené na kvalitu povrchových úprav, rozšíření technologie pro opravy čtyřnápravových 

osobních vozů a kvalitu strojírenské produkce. Důležitým mezníkem při přeměně 

opravárenského závodu na výrobní závod, bylo podepsání smlouvy o obchodní, technické 

a výrobní spolupráci v roce 2001 s firmou, která dodává nové tramvaje pro městskou 

hromadnou dopravu. [1] 

 

Firma úspěšně podniká v oblastech výroby, rekonstrukce, modernizace a oprav osobních 

a nákladních železničních kolejových vozidel; výroby, rekonstrukce a modernizace 

tramvají; výroby a oprav historických kolejových vozidel; strojírenské výroby rotačních 

dílů, včetně indukčního kalení, svařenců a opracování odlitků pro vagónový průmysl. 

Výrobky si našly zákazníky po celé Evropě. [1] 

 

 

Obr. 1.1 - Krnovské opravny a strojírny, s. r. o - Logo [1] 
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2 Přesuvna kolejových vozidel 
 

2.1 Všeobecné informace 
 

Přesuvna kolejových vozidel je zařízení určené pro přesun vagónů a tramvají z koleje na 

kolej, ty jsou umístěny rovnoběžně vedle sebe. Přesuvna se skládá z kolejnice umístěné na 

pohyblivé základně, která se pohybuje kolmo k příjezdové koleji a několika souběžnými 

pevně zabudovanými kolejemi. Samotný přesun probíhá tak, že kolejové vozidlo najede 

z příjezdové koleje na přesuvnu, ta se přesune na výjezdovou kolej a kolejové vozidlo 

vyjede. Z historického hlediska přesuvny vznikly v železničních dílnách, kvůli opravám 

a údržbě železničních kolejových vozidel. Vzhledem k rostoucímu počtu opravovaných 

vozů a nemožnosti dále prodlužovat údržbářské haly tak, aby mohly stát jednotlivé vozy za 

sebou na jedné koleji a zárove  nutnosti zajistit stavební oddělení jednotlivých pracovišť 

(například lakoven), bylo jedinou možností umístit koleje rovnoběžné vedle sebe 

a používat přesuvny. 

 

Na přesuvnách nelze vozy otáčet. Rozšíření tohoto zařízení nastalo v době, kdy vznikly 

lokomotivy se dvěma řídícími stanovišti a již nebylo nutné používat klasické točny. 

 

 

Obr. 2.1 - Celkový pohled na přesuvnu 
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2.2 Technické údaje přesuvny 
 

Přesuvna je 26 metrů dlouhá, 5,4 metrů široká a nosnost je 50 tun. Je poháněná dvojicí 

elektromotorů. Ty jsou spojeny přes zubovou spojku, třístup ovou převodovku a hlavní 

hřídel s koly. Mezi elektromotorem a převodovkou je navíc umístěna brzda. 

 

Obr. 2.2 - Pohled na hnací ústrojí přesuvny, levá strana 

 

 

Obr. 2.3 - Pohled na přesuvnu z kolejí 
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2.3 Technické údaje elektromotorů 
 

Tyto dva asynchronní třífázové elektromotory jsou české výroby, výrobcem je MEZ 

Frenštát. Výkon každého je ŇŇ kW. Maximální otáčky jsou 730 min
-1. Hmotnost každého 

motoru je ň15 kg a jsou umístěny na ocelové desce asi 5 m od každého konce, spolu 

s převodovkou a brzdou. 

 

Tab. 2.1 - Souhrn technických údajů elektromotorů 

Výrobce MEZ Frenštát, Česká Republika 

Typ Asynchronní motor ň, střídavý 

Výrobní čísla 5405171, 5405172 

Výkon 22 kW 

Napětí 380/660 V 

Proud 46,5/27 A 

Otáčky 730 min
-1

 

Hmotnost 315 kg 
 

 

 

 

Obr. 2.4 - Motor, pravá strana 

 

Obrázek detailně ukazuje umístění elektromotoru na levé straně přesuvny. Zobrazuje 

samotný elektromotor, zubovou spojku, brzdu a převodovku, včetně jejich uchycení na 

základní konstrukci přesuvny.  
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3 Diagnostické metody používané v této práci 

3.1 Vibrodiagnostika 
 

Vibrodiagnostika je nejpoužívanější metoda ke zjišťování technického stavu stroje. 

Principem je měření a následná analýza vibračního signálu. Dle měřené veličiny, 

tj. zrychlení, rychlost a výchylka vibrací, rozeznáváme tři základní metody. Pro nízké 

a střední pásmo frekvencí, od 10 do 1000 Hz, využíváme rychlost vibrací [mm/s], v tomto 

pásmu lze identifikovat nevývahu, nesouosost a uvolnění. Pro vysoké pásmo vibrací, 

desítky až stovky kHz, využíváme zrychlení vibrací [mm/s2
] nebo [g], v tomto pásmu lze 

identifikovat počáteční závady ložisek, převodů a mazání. Výchylka vibrací [µm] má úzký 

profil využití, nejčastěji pro monitorování technického stavu turbín za pomocí 

bezdotykových sond. Nejstaršími a nejjednoduššími snímači, jsou snímače výchylky, 

pracující na principu pákového mechanismu. V současnosti se pro výchylku vibrací 

používají jiné metody. Dalším snímačem je snímač rychlosti vibrací. Skládá se z cívky, ve 

které se díky pohybujícímu se magnetu indukuje elektrický proud a napětí. Snímače 

rychlosti jsou rozměrově větší, těžší a také dražší. Akcelerometry, jejichž měřenou 

veličinou je zrychlení, jsou nejběžnějšími snímači vibrací, díky své jednoduché konstrukci 

a nižší ceně. Jsou tvořeny piezoelektrickými krystaly, které působením sil na jejich stěny 

vytvářejí elektrický náboj, který se dále zpracovává. Dle směru působící síly, rozdělujeme 

základní druhy akcelerometrů na tlakový, smykový a ohybový. [2] 

 

Obr. 3.1 - Různé příklady snímačů [2]  



17 

 

3.2 Tribodiagnostika 
 

Tribodiagnostika je metoda bezdemontážní diagnostiky, která vyhodnocuje stav samotného 

maziva a hlavně technický stav sledovaného stroje. Mazivo slouží jako médium, ze kterého 

získáváme potřebné informace o procesech, které ve stroji probíhají a jsou v kontaktu 

s mazivem. V tribodiagnostice zjišťujeme výskyt, druh, množství a tvar cizích látek, 

kvantitativními nebo kvalitativními metodami. Z výsledků lze včasně zjistit příznaky 

vznikající poruchy a mnohdy i lokalizaci místa vzniku závady. [3] 

 

3.3 Metody hodnocení fyzikálně chemických parametrů kapalných 
maziv 

 

Oblast použití těchto metod je stanovení jakosti čistých maziv při vstupní kontrole, zjištění 

stavu upotřebeného maziva během provozu a to vzhledem k jeho další použitelnosti. Také 

zkoumá vhodné soubory ukazatelů ke sledování nejdůležitějších fyzikálně chemických 

vlastností olejů podle oblasti jejich použití. Díky tomu lze hospodárněji využívat maziva 

a výměnu provést, až tomu odpovídá jejich skutečný stav. 

Degradace oleje neboli jeho stárnutí je zcela běžným jevem a vzniká v důsledku reakce 

s kyslíkem obsaženým ve vzduchu. Rozsah a rychlost degradace závisí zejména na 

chemickém složení, přítomnosti látek ovliv ující oxidační reakci a teplotě, která je 

aktivačním činitelem při oxidačních reakcích. [ň] 

Degradaci maziva zjišťujeme z fyzikálně chemických parametrů maziva, pomocí 

následujících testů: 

1) kinematická viskozita 

2) obsah vody 

3) číslo kyselosti 

4) kód čistoty 

5) infračervená spektroskopie 
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3.3.1 Kinematická viskozita 

 

V prvé řadě je nutné říci, že viskozita je jednou z reologických vlastností a lze ji 

zjednodušeně definovat jako vnitřní odpor kapaliny proti pohybu. Kinematická viskozita se 

počítá z dynamické viskozity podělené hustotou a vychází v základní jednotce mm
2·s-1

. 

Lze ji také měřit přístroji zvanými viskozimetry, například průtočný nebo rotační. V této 

bakalářské práci byl použit Ubbelohdeho kapilární viskozimetr a temperační láze , 

zobrazeno na obr. 3.2. Zkouška je poměrně časově náročná, protože před samotným 

měřením je nutné provést kvalitní homogenizaci oleje a pak olej temperovat ve 

viskozimetru ponořeného do lázně po normovaný čas na přesně danou teplotu. Následně je 

olej vytažen pomocí podtlaku do stanovené výšky a po uvolnění se při překročení rysky 

začne měřit čas, do doby než olej projde druhou ryskou. Získaný čas převedený na sekundy 

se vynásobí koeficientem daného viskozimetru. 

 

 

Obr. 3.2 - Viskozimetry umístěné v temperační lázni 
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3.3.2 Obsah vody 

 

Voda v oleji je velmi nežádoucí, způsobuje zvýšení kinematické viskozity, vytváří v oleji 

kaly a v neposlední řadě způsobuje korozivní prostředí. Metodika povoluje maximální 

hmotnostní obsah vody v oleji 0,2%. V bakalářské práci je použita coulometrická titrační 

metoda podle Karl Fishera (obr. 3.3). Coulometrická metoda je vhodná pro stanovení 

malých až stopových množství vody v organických kyselinách, alkoholech, esterech, 

éterech, uhlovodících a dalších organických rozpouštědel. V kombinaci s píckou, kde se 

uvolněná voda spolu s nosným plynem zavádí do titrační nádobky, lze stanovit obsah vody 

i v pevných látkách a motorových olejích. Metoda je založená na reakci vody s jódem 

a dalšími složkami. Anodickou oxidací je na platinové elektrodě oxidován jodid na jód, 

jeden mol jódu reaguje s jedním molem vody, takže 1 mg vody je ekvivalentní náboji 

10,71 As. Hmotnostní obsah vody v procentech se zobrazí na displeji přístroje po zadání 

navážky. Měření je časově náročná z důvodu homogenizace oleje, ale hlavně z trvání 

samotného měření, to probíhá v řádech stovek sekund.  

 

 

Obr. 3.3 - Měřicí přístroj na měření obsahu vody v oleji 
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3.3.3 Číslo kyselosti 
 

Číslo kyselosti udává množství KOH (hydroxidu draselného) v mg, který byl zapotřebí 

k neutralizaci kyselých složek obsažených v 1 g oleje. Stanovení čísla kyselosti 

coulometrickou titrací rozkladem vody na platinové katodě, pomocí titračního činidla. 

Díky tomu probíhá neutralizace v uzavřeném oddělení bez přítomnosti rušícího oxidu 

uhličitého obsaženého ve vzduchu. Není zde nutné používat standardní látky pro určení 

konečného bodu titrace, tím je eliminováno subjektivní vyhodnocení, výhoda při měření 

čísla kyselosti tmavých olejů. Roztok používaný k titraci je směs toluenu a alkoholu 

v poměru Ň:1, vhodného indikátoru a solí elektrolytu. Výsledkem této analýzy je 

ekvivalentní množství KOH v mikrogramech, které je po zadání navážky, přepočítáno na 

mgKOH/g. Coulometr je vybaven USB pro přímé propojení s PC. Zkouška není časově 

náročná, ovšem i zde záleží na kvalitní homogenizaci oleje. [6] 

 

 

Obr. 3.4 - Coulometr - pro měření čísla kyselosti 
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3.3.4 Kód čistoty 

 

Používá se především pro hydraulické kapaliny. Je to zkouška, kde se zjišťuje velikost 

a počet pevných částic v oleji. V bakalářské práci byla použita světelná absorpční metoda 

pomocí laseru. Tato metoda pracuje na principu poklesu světelné energie, konkrétně 

rozptylu světla, při průchodu nečistoty, které dopadne na detekční plochu umístěnou za 

kapilárou, ve které proudí měřený olej. Tato metoda není časově náročná, je však nutné 

nechat dobře homogenizovaný olej ustát, protože vzniklé vzduchové bublinky mohou 

ovlivnit měření. Důležité je také nechat olej dostatečné dlouho protékat přes měřící 

zařízení a zkontrolovat průtok, před samotným měřením. Jako výsledek je sada čísel 

oddělených lomítkem, podle každé normy, včetně možnosti zobrazit počet částic v každém 

rozdělení velikostí. Kód čistoty se stanovuje podle norem ISO 4406 a NAS 1638. 

 

 

Obr. 3.5 - Parker - Laser CM - pro kód čistoty 
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3.3.5 Infračervená spektroskopie 

 

Jedná se o analytickou nedestruktivní optickou metodu. Tato metoda využívá interakce 

infračerveného záření s konkrétními molekulami daných látek. V současnosti je jedna 

z nejpoužívanějších metod infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací tzv. 

FT-IR. Tato metoda má několik výhod, vysokou citlivost, vyšší průchod energie a mnohem 

vyšší poměr signálu k šumu. Princip metody spočívá v nanesení tenké vrstvy vzorku oleje 

na krystal selenidu zinečnatého (ZnSe). Záření proniká, jak krystalem od kterého se odráží, 

tak vzorkem do hloubky 1 až Ň µm. Při konstantní dráze paprsku bývá 10 až 1Ň odrazů. 

Látky obsažené ve vzorku oleje, absorbují jim adekvátní vlnovou délku. Velkou výhodou 

této metody je rychlost a snadná manipulace se vzorky. Po měření je nutné povrch krystalu 

očistit organickým rozpouštědlem. Touto metodou je možné stanovit úbytek přísad, obsah 

vody a glykolů, obsah paliv, pokles bazické rezervy a u vznětových motorů obsah 

karbonu. [3] 

 

Obr. 3.6 - FT-IR princip 

 

Obr. 3.7 - FT-IR - Infračervená spektroskopie  
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3.4 Metody zjišťování stavu opotřebení strojních zařízení 
 

Tyto metody umož ují stanovit celkovou koncentraci otěrových kovů obsažených ve 

vzorku oleje. Využívají toho, že opotřebením uvolněné částice kovů nebo jejich sloučeniny 

jsou vyplavovány z třecích míst a cirkulují v mazací soustavě. Správně odebraný vzorek 

oleje odráží technicky stav strojního zařízení a podmínky provozu. [3] 

 

3.4.1 Rentgenová spektrometrie 

 

Energo dispersní rentgenová fluorescenční technologie (ED-XRF) je nedestruktivní 

a spolehlivá analytická metoda pro stanovení chemického složení mnoha materiálů. 

Metoda je jednoduchá, přesná, ekonomická a nevyžaduje téměř žádnou přípravu vzorků. 

Vhodná pro pevné, kapalné a sypké materiály, pro široký rozsah prvků od sodíku po uran 

s úrovní detekce sub-ppm, může také měřit jednoduše a simultálně koncentrace až do 

100%. Typické použití je od analýzy olejů a paliv, přes farmaceutické produkty, po třídění 

kovových slitin, skla a plastů. [8] 

Atomy materiálu jsou vybuzeny rentgenovým zářením emitovaným z rentgenové lampy. 

Všechny prvky specifických RTG fluorescenčních signálů, emitovaných atomy po 

fotoelektrické ionizaci jsou měřeny současně v pevném polovodičovém detektoru nebo 

plynotěsném proporcionálním čítači. Intenzity radiace každého signálu prvků, které jsou 

úměrné ke koncentraci prvků ve vzorku, se interně přepočítají pomocí uložené sady 

kalibračních křivek a mohou se zobrazit v jednotkách koncentrace. [9] 

 

Obr. 3.8 – Rentgenový spektrometr  
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3.5 Ustavování 
 

Cílem ustavování hřídelí je prodloužení provozní životnosti rotačních strojů. Pokud nejsou 

stroje správně ustavené, dochází k předčasnému opotřebení ložisek, těsnění a spojek. 

To má za následek vysoké teploty, zvýšené vibrace a vyšší spotřebu energie. Výzkumem je 

dokázáno, že většina rotačních strojů je špatně ustavena. [4] 

Je nutné podotknout, že neexistuje univerzální způsob získávání naměřených dat. Je nutné 

volit takový režim měření, abychom obdrželi co nejpřesnější data, nejjednodušším 

a nejrychlejším způsobem. 

 

Nesouosost rozeznáváme: 

a) Vertikální rovnoběžná nesouosost 

b) Horizontální rovnoběžná nesouosost 

c) Vertikální úhlová nesouosost 

d) Horizontální úhlová nesouosost 

 

 

Obr. 3.9 - Příklady nesouosostí 

  



25 

 

Režim plynulého otáčení 

Režim vhodný pro většinu standardních strojů. Princip spočívá v plynulém pootáčení 

hřídelí a přístroj sám provádí měření v mnoha bodech a vypočítá souosost a korekce. Stačí 

pootočit s hřídelí o 60°. 

Easy turn 

Princip metody je natáčení hřídele o výseč 20°. 

Režim 0-3-6-9 

Složitější a časově náročnější režim, používaný převážně pro vertikální stroje. Měření 

vychází z měření pomocí číselníkových úchylkoměrů, kdy se hřídel natáčí o 90°. [4] 

Důležité je zmínit, že existují dva typy laserových systému, jedno nebo dvou paprskový. 

Ovšem oba jsou stejně přesné, jedná se pouze o patenty jednotlivých výrobců. 

 

 

Obr. 3.10 - Měřicí přístroj Easy Laser 

 

Pohled do kufříku přístroje Easy laser nám ukazuje samotný přístroj a dva měřící lasery 

s potřebnou kabeláží. 

 

  



26 

 

Problémem při ustavování stroje bývá zpravidla volná patka, která vzniká při nedokonalém 

kontaktu stroje se základem. To může být způsobeno výrobní chybou, tepelnou roztažností 

nebo klesáním podloží. Rozeznáváme dva typy volných patek, paralelní (obr. 3.7a) 

a skloněnou (obr. 3.7b). Je nutné volnou patku lokalizovat a pomocí podložek eliminovat. 

Většina laserových přístrojů, je vybaveno funkcí pro kontrolu volné patky. [4] 

 

 

Obr. 3.11 - Příklady volných patek 
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4 Vibrodiagnostika 

4.1 Postup měření a měřící místa 
 

Měření probíhalo ve venkovních prostorách firmy. Před samotným měřením bylo nejprve 

nutné se seznámit s měřícím zařízením a zjistit umístění měřících míst. Měřilo se ve všech 

směrech, vertikálním, horizontálním a axiálním, od zadního ložiska elektromotoru po 

ložisko na výstupní hřídeli z převodovky a dva ložiskové domky na hnacím hřídeli. 

Měřících míst bylo celkem dvacet, deset na levé a deset na pravé straně. Před každým 

uchycením snímače bylo nutné měřící místo očistit ocelovým kartáčem od koroze a očistit 

snímač od kovových pilin, které ulpěly na magnetu. 

 

Obr. 4.1 - Horní pohled na levou převodovku k určení měřících míst 

 

Obr. 4.2 - Horní pohled na pravou převodovku k určení měřících míst 
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Obr. 4.3 - Boční pohled na levou převodovku k určení měřících míst 

 

 

Obr. 4.4 - Boční pohled na pravou převodovku k určení měřících míst 

 

Obrázky detailně zobrazují rozmístění měřících míst a umístění snímačů na převodovkách. 

Obrázky ložiskových domků, zde nejsou uvedeny. Vyobrazené jsou všechny tři měřící 

směry vertikální, horizontální a axiální. 
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Obr. 4.5 - Pohled na pravý motor k určení měřících míst 

 

 

Obr. 4.6 - Umístění snímačů 

 

Schéma vyobrazené na obr. 4.5 představuje elektromotor na pravé straně s označenými 

měřícími místy, podobně pro levou stranu. Následující obrázek, ukazuje rozmístění 

snímačů, při měření ložiska L3 na levé straně, snímač 1 pro vertikální směr, snímač Ň pro 

horizontální a snímač ň pro axiální. Je nutné podotknout, že vzhledem k tvaru 

převodovkové skříně a možnosti kontaktu se šrouby brzdy, nemohly být snímače vždy 

v ideálním směru pro měření.   
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4.2 Naměřené hodnoty a pásma hodnocení 

 

Tab. 4.1 - Naměřené hodnoty ke dni 10. 1. Ň015, levá strana, místo 1 - 5 

 efektivní hodnoty rychlostí vibrací v pásmu 1-1000 Hz a efektivní 
hodnoty zrychlení vibrací v pásmu 500-25600 Hz 

místo L1 L2 L3 L4 L5 

veličina v a v a v a v a v a 
jednotky mm/s g mm/s g mm/s g mm/s g mm/s g 

V 2,73 0,118 1,97 0,131 1,04 0,519 0,838 0,518 1,96 0,316 

H 1,50 0,084 1,23 0,099 0,617 0,283 0,862 0,255 0,762 0,246 

A 0,359 0,060 1,12 0,061 1,56 0,497 0,501 0,410 0,469 0,245 

 

Tab. 4.2 - Naměřené hodnoty ke dni 10. 1. Ň015, levá strana, místo 6 - 10 

 efektivní hodnoty rychlostí vibrací v pásmu 1-1000 Hz a efektivní 
hodnoty zrychlení vibrací v pásmu 500-25600 Hz 

místo L6 L7 L8 L9 L10 

veličina v a v a v a v a v a 
jednotky mm/s g mm/s g mm/s g mm/s g mm/s g 

V 1,31 1,03 0,961 1,75 0,909 0,821 0,568 0,114 0,824 0,045 

H 0,574 0,896 0,646 0,891 0,742 0,839 0,549 0,094 0,504 0,027 

A 0,714 0,766 0,614 0,372 0,597 0,655 0,337 0,183 0,478 0,017 

 

Tab. 4.3 - Naměřené hodnoty ke dni 10. 1. Ň015, pravá strana, místo 1 - 5 

 efektivní hodnoty rychlostí vibrací v pásmu 1-1000 Hz a efektivní 
hodnoty zrychlení vibrací v pásmu 500-25600 Hz 

místo L1 L2 L3 L4 L5 

veličina v a v a v a v a v a 
jednotky mm/s g mm/s g mm/s g mm/s g mm/s g 

V 2,79 0,084 1,24 0,060 0,762 0,082 0,653 0,045 0,632 0,149 

H 1,63 0,096 1,18 0,091 0,862 0,250 1,091 0,022 0,846 0,164 

A 0,507 0,052 0,967 0,101 0,419 0,064 0,428 0,049 0,372 0,042 

 

Tab. 4.4 - Naměřené hodnoty ke dni 10. 1. Ň015, pravá strana, místo 6 - 10 

 efektivní hodnoty rychlostí vibrací v pásmu 1-1000 Hz a efektivní 
hodnoty zrychlení vibrací v pásmu 500-25600 Hz 

místo L6 L7 L8 L9 L10 

veličina v a v a v a v a v a 
jednotky mm/s g mm/s g mm/s g mm/s g mm/s g 

V 0,636 0,041 0,786 0,138 0,651 0,085 0,467 0,033 0,759 0,019 

H 0,643 0,042 1,09 0,091 0,924 0,030 1,34 0,014 1,07 0,012 

A 0,346 0,046 0,381 0,069 0,348 0,052 0,322 0,017 0,532 0,013 
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Tab. 4.5 - Naměřené hodnoty ke dni Ň8. Ň. Ň015, levá strana, místo 1 - 5 

 efektivní hodnoty rychlostí vibrací v pásmu 1-1000 Hz a efektivní 
hodnoty zrychlení vibrací v pásmu 500-25600 Hz 

místo L1 L2 L3 L4 L5 

veličina v a v a v a v a v a 
jednotky mm/s g mm/s g mm/s g mm/s g mm/s g 

V 2,76 0,079 1,72 0,038 1,06 0,807 0,737 0,691 1,19 0,329 

H 1,34 0,062 1,29 0,049 0,675 0,683 0,615 0,496 1,06 0,413 

A 0,543 0,058 0,959 0,043 0,451 0,613 0,513 0,453 0,635 0,286 

 

Tab. 4.6 - Naměřené hodnoty ke dni Ň8. Ň. Ň015, levá strana, místo 6 - 10 

 efektivní hodnoty rychlostí vibrací v pásmu 1-1000 Hz a efektivní 
hodnoty zrychlení vibrací v pásmu 500-25600 Hz 

místo L6 L7 L8 L9 L10 

veličina v a v a v a v a v a 
jednotky mm/s g mm/s g mm/s g mm/s g mm/s g 

V 1,19 0,329 0,815 0,540 0,632 0,447 0,568 0,114 0,824 0,045 

H 1,06 0,413 0,937 1,15 0,499 0,508 0,549 0,094 0,504 0,027 

A 0,635 0,286 0,599 0,809 0,642 0,419 0,337 0,183 0,478 0,017 

 

Tab. 4.7 - Naměřené hodnoty ke dni Ň8. Ň. Ň015, pravá strana, místo 1 - 5 

 efektivní hodnoty rychlostí vibrací v pásmu 1-1000 Hz a efektivní 
hodnoty zrychlení vibrací v pásmu 500-25600 Hz 

místo L1 L2 L3 L4 L5 

veličina v a v a v a v a v a 
jednotky mm/s g mm/s g mm/s g mm/s g mm/s g 

V 2,76 0,062 3,35 0,133 1,79 0,127 1,70 0,069 1,58 0,021 

H 1,46 0,083 1,85 0,192 0,526 0,162 0,803 0,091 0,697 0,048 

A 0,602 0,045 1,85 0,149 0,433 0,280 0,357 0,103 0,581 0,031 

 

Tab. 4.8 - Naměřené hodnoty ke dni Ň8. Ň. Ň015, pravá strana, místo 6 - 10 

 efektivní hodnoty rychlostí vibrací v pásmu 1-1000 Hz a efektivní 
hodnoty zrychlení vibrací v pásmu 500-25600 Hz 

místo L6 L7 L8 L9 L10 

veličina v a v a v a v a v a 
jednotky mm/s g mm/s g mm/s g mm/s g mm/s g 

V 1,55 0,052 1,38 0,086 1,03 0,024 0,467 0,033 0,759 0,019 

H 0,631 0,048 0,974 0,099 0,696 0,037 1,34 0,014 1,07 0,012 

A 0,385 0,050 0,452 0,068 0,592 0,036 0,322 0,017 0,532 0,013 
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Obr. 4.7 - Doporučené hodnoty maximální efektivní rychlosti vibrací 

 

Žádná z naměřených hodnot z 10. 1. 2015, nepřekračuje doporučené hodnoty efektivní 

rychlosti vibrací pro provoz stroje po neomezeně dlouhou dobu. Pouze měřící místo L1 ve 

vertikálním směru na obou motorech se blíží hraniční hodnotě, pro krátkodobý provoz. 

Většina z naměřených hodnot z 28. 2. 2015, nepřekračuje doporučené hodnoty efektivní 

rychlosti vibrací pro provoz stroje po neomezeně dlouhou dobu. Pouze měřící místo L1 ve 

vertikálním směru na obou motorech se blíží hraniční hodnotě, pro krátkodobý provoz. 

Hodnota na měřícím místě L3 se však nachází v pásmu pro krátkodobý provoz do doby 

nejbližší opravy. 

Většina hodnot efektivních zrychlení vibrací se nachází v doporučené toleranci. Místa L3, 

L6, L7, L8 na levé převodovce, však vykazují vysoké hodnoty. 

Většina hodnot z prvního a druhého měření se nacházejí ve stejných pásmech hodnocení 

vibrací. Některé hodnoty se mohou lišit, to je způsobeno mírně rozdílným umístěním 

snímačů a velkou měrou způsobuje rozdílné hodnoty i jiná osoba ovládající přesuvnu, 

nemohly být tedy zajištěné stejné podmínky u obou měření. 
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4.3 Spektra rychlosti RMS a časové záznamy 
 

 

Obr. 4.8 - Frekvenční spektrum efektivní hodnoty rychlosti vibrací ve vertikálním směru, 
měřícího bodu LŇ na levé převodovce 

 

 

Obr. 4.9 - Frekvenční spektrum efektivní hodnoty rychlosti vibrací v horizontálním směru, 
měřícího bodu LŇ na levé převodovce 
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Obr. 4.10 - Frekvenční spektrum efektivní hodnoty rychlosti vibrací v axiálním směru, 
měřícího bodu LŇ na levé převodovce 

 

 

Obr. 4.11 - Časový záznam měřícího bodu L2 na levé převodovce, vertikální směr 



35 

 

 

Obr. 4.12 - Časový záznam měřícího bodu L2 na levé převodovce, horizontální směr 

 

 

Obr. 4.13 - Časový záznam měřícího bodu L2 na levé převodovce, axiální směr 
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5 Tribodiagnostika 
 

V bakalářské práci, jsem prakticky provedl zkoušku na obsah vody v Coulometru WTD 

podle Karl Fischera, stanovení kinematické viskozity v Ubbelohdeho viskozimetru, číslo 

kyselosti v Coulometru, kódu čistoty dle ČSN ISO 4406 pomocí Laser CM od společnosti 

Parker Hannifin, spektrální analýzu ve FT-IR a rentgenový rozbor každého z celkem 5 

vzorků olejů. Návažka oleje byla měřena na analytické váze KERN.  

5.1 Odběr vzorku 
 

Vzorek byl odebírán ve venkovních prostorech, při venkovní teplotě do 10° C. Odebírání 

bylo prováděno po provozu stroje, 50 ml injekčními stříkačkami do speciálních 500 ml 

nádob, Ň00 ml oleje z každé převodovky. Při odebírání vzorku z levé převodovky tvořil 

olej pěnu. 

Pro aplikování více metod a možnosti sledovat stav olejů v různých podmínkách, jsem 

zjišťoval i stav hydraulického oleje lisu na náboje železničních kol, jehož maximální 

lisovací tlak je 3200 kN, má elektrickým pohon s jedním pohyblivým válcem s olejovou 

náplní cca Ň00 litrů a lisu na utahování opasků umístěného v kovárně, jehož maximální 

tlak 30 atm, má elektrický pohon a dva pohyblivé válce s náplní cca 100 litrů. Zde bylo 

odebráno Ň00 ml z každé olejové nádrže a referenční vzorek. 

 

5.2 Měření a zjištěné hodnoty 
 

5.2.1 Obsah vody 

 

Tab. 5.1 - Výsledky měření hmotnostního obsahu vody 

Název vzorku hmotnostní obsah vody v procentech [%] 

Přesuvna pravá strana 0,0065 

Přesuvna levá strana 0,0724 

Referenční vzorek hydraulické kapaliny 0,0045 

Velký lis na náboje kol 0,0029 

Lis na opasky 0,0034 
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5.2.2 Číslo kyselosti 

 

Tab. 5.2 - Výsledky měření čísla kyselosti 

Název vzorku mg/g KOH 

Přesuvna pravá strana 0,564 

Přesuvna levá strana 0,424 

Referenční vzorek hydraulické kapaliny 0,342 

Velký lis na náboje kol 0,177 

Lis na opasky 0,190 

 

5.2.3 Kinematická viskozita 

 

Tab. 5.3 - Výsledky měření kinematické viskozity 

Název vzorku kinematická viskozita [mm
2
/s] 

Přesuvna pravá strana 140,56 

Přesuvna levá strana 193,71 

Referenční vzorek hydraulické kapaliny 42,71 

Velký lis na náboje kol 43,71 

Lis na opasky 45,06 

 

5.2.4 Kód čistoty 

 

Tab. 5.4 - Výsledky měření kódu čistoty 

Název vzorku kód čistoty dle ISO 4406/99 

Referenční vzorek hydraulické kapaliny 17/17/15 

Velký lis na náboje kol 21/20/16 

Lis na opasky 21/21/18 

 

Tab. 5.5 - Orientační počet částic 

Název vzorku 
Orientační počet částic µm 

>2 >5 >15 >25 >50 >100 

Referenční vzorek hydraulické 
kapaliny 

123550 65921 25085 12778 3192 197 

Velký lis na náboje kol 1467292 589571 44057 9435 1178 72 

Lis na opasky 1858042 1109257 143592 20114 2185 135 
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5.2.5 XRF spektrometrie 

 

Tab. 5.6 - Výsledky z XRF spektrometrie 

 Stroj 

 [PPM] 

Prvek 
Referenční 

vzorek 
Lis opasky Velký lis 

Levá 
převodovka 

Pravá 
převodovka 

S 1339 1566 5163 20880 20880 

Fe <1 3,2 <1 112,6 4,7 

Zn 582,3 446 363,2 24,1 7 

Cu 2,8 4,9 3,2 2,6 2,1 

Cr 7,8 6,4 6,1 8,3 9,1 

P 641,4 502 405,9 442,4 428,6 

Sn < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 

Si < 5,1 < 5,1 < 5,1 4,9 < 5,1 

Mg < 101 < 101 < 101 < 101 < 101 

Mo < 1,0 <1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

Zn 582,3 446 363,2 1,2 7 

Ca < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

 

 

  



39 

 

5.3 Analýza a závěr z tribodiagnostického měření 
 

Ze zkoušky na vodu podle Karl Fischera jsem zjistil, že všechny vzorky vyhovují 

z hlediska 0,2 hmotnostních procent obsahu vody (tab. 5.1). Hodnoty zjištěné měřením 

čísla kyselosti jsou vyhovující u všech vzorků (tab. 5.Ň). Výsledné hodnoty kinematické 

viskozity (tab. 5.3) jsou pro hydraulické oleje vyhovující a dle referenčního vzorku 

stanovena viskozitní třída ISO VG 46. Referenční vzorek nejspíše neodpovídá vzorkům 

z lisů. Referenční vzorek převodového oleje nebyl dodán, maximální hranice byla teda 

stanovena dle doporučení. Vzorky olejů mají nižší kinematickou viskozitu, což je nejspíše 

způsobeno jejich záměnou. Z výsledků kódu čistoty provedené měřicím přístrojem Parker 

– Laser CM jsem zjistil, že oba vzorky hydraulických kapalin, jsou již nevyhovující 

(tab. 5.4), doporučuji filtraci nebo výměnu. Rentgenovou spektrometrií zjištěn zvýšený 

obsah Fe u vzorku levá převodovka (tab. 5.6). Zvýšený obsah Fe, může být přímým 

důsledkem záměny olejů, doporučuji výměnu. Infračervená spektroskopie nebyla nutná. 
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6 Ustavování 
 

Měření souosostí hřídelů bylo prováděno dvoulaserovým měřicím přístrojem Easy Laser. 

Před nasazením držáků laserů bylo nejprve nutno očistit povrch hřídelů. Po nasazení 

měřících laserů na držáky provedeno vycentrování laserů, tak jak ukazuje obr. 6.1. 

Označení snímačů je M pro pohyblivou část stroje – motor a S pro stabilní část 

stroje - převodovka. Před samotným měřením se musely změřit požadované vzdálenosti 

obr. 6.2. Následně započalo měření v režimu Easy turn, výsledky jsou zobrazeny na 

obr. 6.3. 

 

 

Obr. 6.1 - Centrování laserů 

 

 

Obr. 6.2 - Požadované vzdálenosti  
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Obr. 6.3 - Výsledky zobrazené přístrojem z měření souososti, levá a pravá strana 

 

Z výsledků měření plyne, že vertikální rovnoběžná nesouosost je -1,ň8 mm, vertikální 

úhlová nesouosost 1,15/100 mm, horizontální rovnoběžná nesouosost 0,57 mm 

a horizontální úhlová nesouosost 0,Ňň/100 mm, pro levý motor. Zde je nutné ve 

vertikálním směru snížit přední patky o 1,06 mm a zadní o 4,69 mm, v horizontálním 

směru posunout motor směrem od přesuvny na přední patce o 1,06 mm a na zadní 

o 1,80 mm. Zárove  lze pozorovat na levé straně rozevírání a svírání spojky při otáčení 

pouhým okem.  

Na straně pravé vertikální rovnoběžná nesouosost -1,1ň mm, vertikální úhlová nesouosost 

0,69/100 mm, horizontální rovnoběžná nesouosost -1,ň mm a horizontální úhlová 

nesouosost 0,16/100 mm. Zde je nutné ve vertikálním směru zvýšit přední patky o 2,65 

mm a zadní o 4,8 mm, v horizontálním směru posunout motor směrem k přesuvně na 

přední patce od 1,66 mm a na zadní o Ň,16 mm.  

 Hodnoty se tedy nacházejí mimo předepsanou toleranci. 
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7 Závěr 
 

V práci jsem se zabýval vibrodiagnostikou, tribodiagnostikou a nesouosostí. Představil 

jsem stručně firmu Krnovské opravny a strojírny s. r. o. Dále jsem uvedl problematiku 

přesuven a představil konkrétní přesuvnu, na které se měření provádělo.  

V práci jsem se zaměřil i na teoretické znalosti, které jsem získal z literatury a praxí při 

měření v terénu a laboratoři. 

Proběhly dvě měření vibrací pomocí analyzátoru Adash, změřená data jsem dále zpracoval 

a provedl zhodnocení. Většina hodnot v pásmech hodnocení se nacházela v doporučených 

rozmezích a není zde nutný žádný zásah. Měřící místo L2 na pravé převodovce se však 

nacházelo v pásmu pro krátkodobý provoz. Většina hodnot efektivních zrychlení vibrací se 

nachází v doporučeném rozmezí. Místa L3, L6, L7, L8 na levé převodovce, však vykazují 

vysoké hodnoty. Důležité je zmínit, že spektra vibrací byla velmi obtížně čitelná a nelze 

z nich vyvodit závěry, protože se zde promítaly ruchy brzdy a spojky. 

Coulometrická titrační metoda pro stanovení hmotnostního obsahu vody a stanovení čísla 

kyselosti ukázala, že se vzorky nacházely pod maximální hranici. Stanovení kinematické 

viskozity ukázalo, že hydraulické oleje jsou v pořádku, dle referenčního vzorku byla 

stanovena viskozitní třída ISO VG 46. Dodaný referenční vzorek nejspíše neodpovídá 

olejům použitých v lisech. Převodové oleje mají nižší viskozitu, ta je nejspíše způsobena 

záměnou olejů. Výsledky z měření kódu čistoty dle ČSN ISO 4406 ukázaly, že hydraulické 

oleje jsou již nevyhovující. Rentgenovou spektrometrií zjištěn zvýšený obsah Fe u vzorku 

levá převodovka. Zvýšený obsah Fe je způsoben špatným ustavením zařízení a tím 

zvýšeným namáháním převodů. Infračervená spektroskopie nebyla nutná. 

Vysoké naměřené hodnoty nesouososti, jsou dle mého názoru hlavní důvod možných 

poruch. Hodnoty se nacházely mimo předepsaný rozsah. 

Zhodnocení technického stavu, z důvodu velké nesouososti doporučuji pohonné jednotky 

přesuvny ustavit na správně dimenzovaný rám, brát na zřetel kvalitní dotažení kotevních 

šroubů a správný dosed patek na rám. Z pohledu tribodiagnostiky navrhuji filtraci 

hydraulických olejů v lisech nebo jejich úplnou výměnu. U převodových olejů navrhuji 

z důvodu několikalitrové náplně úplnou výměnu. 
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