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ANOTACE 

 

ZATLOUKAL, Jan. Řešení efektivnosti a spolehlivosti obráběcích strojů využitím vibrační 

diagnostiky. Ostrava, 2014. 131 s. Disertační práce. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

výrobních strojů a konstruování. Vedoucí práce doc. Ing. František Helebrant, CSc. 

 

Disertační práce se zabývá spolehlivostí a efektivností obráběcích strojů s využitím vibrační 

diagnostiky. Jedná se o řešení, testování on-line vibrodiagnostického systému na vybraných 

obráběcích strojích. Na základě provedených testů je navržen automatizovaný vyhodnocovací 

systém, který je spojen s řídicím systémem obráběcího stroje. Tato kompaktní diagnostická 

jednotka zajišťuje kontinuální monitorování vibrací při obráběcím procesu a zároveň řeší 

diagnostiku ložisek vřetene. Hlavním cílem je vytvoření diagnostického systému dle požadavků 

provozovatele obráběcích strojů, který jednak monitoruje technický stav vřetene, ale také zajistí 

monitoring obráběcího procesu (např. otupení nástrojů, monitoring kolize nástroj - obrobek).   

 

 

ANNOTATION 

 

ZATLOUKAL, Jan. Solving of efficiency and reliability of machine tools using vibration 

diagnostics. Ostrava, 2014. 131 s. Dissertation thesis. Technical University of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering, Department of Production Machines and Design. Head Supervisor 

doc. Ing. František Helebrant, CSc. 

 

Dissertation thesis deals with reliability and efficiency of machine tools using vibration 

diagnostics. It is a solution and testing of on-line vibration diagnostic system on the selected 

machine tools. Based on the performed tests, computerized evaluation system is designed. This 

system is connected to the control system of a machine tool. The compact diagnostic unit ensures 

continuous monitoring of vibrations during the machining process and in parallel solves the 

diagnosis of spindle bearings. The main objective is to create a diagnostic system according to 

customer requirements, which monitors technical condition of the spindle, but also ensures 

monitoring of machining process (e. g. tool wear, collision monitoring tool - work piece).   
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

Použité zkratky 

CNC  Číslicové řízení počítačem (Computer Numeric Control) 

GSM  Globální systém pro mobilní komunikaci (Groupe Spécial Mobile) 

ID  Identifikace diagnostického objektu v OPC klientovi 

IEPE  Označení piezoakcelerometrů (Integrated Electronics Piezo Electric) 

I/O   Vstup/výstup (Input/Output)  

HW  Hardware 

H-FFT  Obálková metoda (High frequency demodulated - Fast Fourier Transformation) 

MEMS  Označení technologie a produktů z ní vyplývající (Micro Electro Mechanical 

Systems) 

MS Monitorovací systém 

OPC Standard otevřené průmyslové komunikace (OLE for Process Control)  

OS Obráběcí stroje 

PC  Osobní počítač (personal computer) 

PLC  Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller)  

ŘS  Řídicí systém obráběcího stroje 

SMS  Krátká textová zpráva (Short message service) 

SW  Software 

TCP/IP  Primární přenosový protokol / protokol síťové vrstvy (Transmission control protokol / 

Internet protocol) 

TPM  Totálně produktivní údržba (Total Productive Maintenance)   
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ÚVOD 

 

Současné trendy plně automatizovaných provozů se také týkají oblasti třískového obrábění. 

Moderní obráběcí centra bývají často používaná v třísměnných provozech, které se vyznačují 

vysokými nároky na bezporuchový chod stroje. Z hlediska plánovaného objemu výroby bývají 

i několikaminutové prostoje strojů nežádoucí. Jedná se zejména o velkosériovou výrobu. Plně 

automatizované výrobní procesy nevyžadují přítomnost obsluhy, např. pro zakládání obrobků 

a spouštění obráběcího procesu. V důsledku toho dochází ke snížení počtu obsluhy, která by 

mohla včas upozornit na problémy vznikající na jimi obsluhovaném stroji. Charakteristické pro 

takové provozy je menší skupina operátorů, která není schopna předcházet náhlým poruchám 

snižující výkonnost výroby.   

 

Pro zabezpečení bezporuchového chodu zařízení je nezbytné zavedení moderních přístupů 

v oblasti údržby např. TPM (Total Productive Maintenance – Totálně produktivní údržba). Tato 

metoda řízení údržby se opírá o několik hlavních pilířů, mezi které patří zvýšení výkonnosti 

a účinnosti zařízení snížením tzv. šesti ztrát (poruchy, chod na prázdno, zmetky, ztráty najížděním, 

seřizování, snížená výtěžnost). Moderní přístup údržby také znamená zavedení vhodných 

diagnostických nástrojů, které umožňují zjištění objektivního technického stavu stroje a včasnou 

informaci o vznikající závadě. [1] 

 

Výrobci obráběcích strojů využívají zejména základních diagnostických prvků založených 

na monitoringu procesních veličin. Obecně se jedná o teploty (vinutí motorů, chladicích médií), 

průtoky (průchodnost fluidních filtrů, mazací systémy), tlaky (vysokotlaká hydraulika, pneumatické 

systémy), proudové odběry motorů. Výstupem této formy diagnostiky („palubní diagnostika“) je 

většinou informace o již vzniklé závadě. Tento přístup neřeší potřebu včasného varování 

a možnosti naplánování nutných opatření vedoucích k zamezení havárie a prostoje výroby. 

Typické pro třískové obrábění jsou kolize při posuvech, které mohou způsobit okamžité zhoršení 

technického stavu např. zvýšené vůle na vřetenu a poškození ložisek. Delší provozování stroje za 

těchto podmínek může vést jednak k produkci zmetků, ale také k závažné havárii vřetene. Včasná 

informace o zhoršení stavu stroje umožní včasný zásah. [2] 

 

Vhodným nástrojem k zabezpečení technického stavu a provozu obráběcích strojů (dále jen 

OS) je vibrační diagnostika. V současnosti bývá poměrně častým nástrojem diagnostiky běžných 

rotačních strojů (elektromotory, ventilátory, čerpadla). Ve formě pochůzkové diagnostiky bývá 

nasazovaná i v oblasti OS pro diagnostiku vřeten. Periodický přístup měření není ovšem příliš 

spolehlivý. OS jsou typické velmi dynamickým provozem (široké pásmo provozních otáček, 

rozdílné zatížení vlivem řezných podmínek, možnost kolizí) při kterém dochází k náhlému zhoršení 
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stavu. Např. kombinace kolizí nástroj – obrobek, vysoké provozní otáčky a velké změny zatížení 

vedou k okamžité havárii ložisek. Takové události nelze formou pochůzkové diagnostiky včas 

zachytit. Intervaly měření by musely být zkráceny na několik dní, což z hlediska rozsáhlejších 

provozů není proveditelné. Sběr dat a měření pochůzkovým analyzátorem může trvat i několik 

minut.  Měření několika OS ve velkosériové výrobě znamená nepřijatelnou časovou ztrátu. 

V případě vibrační diagnostiky OS je pochůzková forma vhodná spíše pro kusovou nebo 

malosériovou výrobu, kde nejsou tak velké nároky na objem výroby. 

 

Výrobci (provozovatelé) OS mají nejčastější požadavky na monitoring stavu ložisek vřeten, 

monitorování kolizí (nástroj – obrobek) a zvýšených vibrací při obráběcím procesu (nevhodné 

nastavení řezných parametrů, otupení břitů nástrojů, nevyvážené nástroje). Většina z uvedených 

parametrů se vyskytuje během obráběcího procesu. Je zřejmé, že pochůzkové měření není 

schopné tyto požadavky uspokojit. Logickým krokem je pak nasazení on-line vibrační diagnostiky.  

 

 On-line vibrační diagnostiku je možné využít nejen ke zjištění objektivního technického 

stavu stroje, ale také k monitorování obráběcího procesu. S využitím tohoto přístupu diagnostiky je 

ovšem nutné rozlišit podmínky měření. Vibrační diagnostika technického stavu stroje by měla být 

prováděna za stálých podmínek z důvodu opakovatelnosti a vypovídající schopnosti měření 

o objektivním technickém stavu. Naopak měření vibrací obráběcího procesu musí postihnout 

všechny možné události (měření v proměnlivých podmínkách). Tím je daná nutnost odlišit tyto dva 

rozdílné přístupy diagnostiky. Řešením je propojení vhodného diagnostického systému s řízením 

OS. Vzájemná komunikace řídicího systému OS s diagnostickou jednotkou umožní naprogramovat 

a automatizovat jednotlivé diagnostické úkony. Diagnostika je následně řízena obsluhou pomocí 

ovládacího panelu OS nebo automaticky dle daného programu. S tímto řešením vyvstávají 

požadavky na širší možnosti komunikace s nadřazeným systémem. Jakékoliv překročení 

nastavených limitů v diagnostické jednotce nebo v řídicím systému OS je signalizováno 

a zaznamenáno. 

  

Jelikož problematika vibrací u obráběcích strojů je velmi široká a nepříliš zmapovaná 

oblast, je poměrně obtížné stanovit pevné limitní meze hned na počátku instalace diagnostického 

systému. Optimalizace nastavení představuje dlouhodobý proces, kterému předchází řada měření 

a analýz výsledků. Velký vliv na optimalizaci má způsob výroby. Nejvhodnější je velkosériová 

výroba poskytující opakované řezné podmínky a stálost obráběného materiálu. Důležitým faktorem 

jsou technické možnosti obráběcího centra. Jedná se zejména o parametry komunikačních 

rozhraní a parametry PLC (Programmable Logic Controller), které ovlivňují možnosti integrace 

vyhodnocovací jednotky a variabilitu diagnostikovaných parametrů. Při řešení této problematiky 
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bylo využito řešených projektů právě ve velkosériové výrobě, která umožnila nejširší pole možností 

integrace vyhodnocovací jednotky do nadřazených řídicích systémů.  

 

Disertační práce je řešena na základě praktických zkušeností z projektů v provozních 

podmínkách, kde fa. ifm electronic, spol. s.r.o. poskytuje technickou podporu k zakoupenému on-

line vibrodiagnostickému systému  efector octavis. Veškerá řešená problematika této práce 

vyplývá s reálných požadavků výrobců a provozovatelů obráběcích strojů. Uvedená měření 

a postupy realizace on-line monitoringu vibrací OS jsou z vybraných projektů významných výrobců 

v oblasti automobilového průmyslu. Určitá část zkušeností pochází od některých tuzemských 

výrobců OS, kteří projevili zájem o spolupráci s firmou ifm electronic, spol. s r.o. na řešení této 

problematiky s využitím systému efector octavis.  

 

 

1 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Základním cílem této disertační práce je realizace on-line vibrodiagnostického systému na 

vybraných obráběcích strojích s cílem zvýšení jejich provozní spolehlivosti. Konkrétně se jedná 

o řešení požadavků zákazníků fy. ifm electronic, spol. s r.o. s využitím diagnostického systému 

efector octavis.   

 

Součástí práce je ověření možností využití vibrační diagnostiky z hlediska monitoringu 

výrobních procesů na reálných aplikacích v praxi.  

 

Dílčí cíle disertační práce: 

 Řešení základních požadavků obsahující monitoring kolizí vřeten, diagnostiku ložisek 

vřeten. 

 Integrování diagnostického systému do řídicího systému OS dle dispozic jednotlivých 

strojů. 

 Ověření dalších možností vibrační diagnostiky na OS (detekce otupení nástrojů, 

monitorování řezných procesů). 

 Zmapování problematiky monitoringu OS s využitím on-line vibrační diagnostiky. 

Poznámka: Řešené projekty uvedené v této práci jsou realizované ve významných 

společnostech v oblasti automobilového průmyslu. Jednotlivé společnosti si z určitých důvodů 

kladou podmínku anonymity. Proto nesmím v disertační práci použít jejich název.    
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2 SOUČASNÉ TRENDY V OBLASTI MONITORINGU VIBRACÍ OBÁBĚCÍCH STROJŮ 

 

Monitorování vibrací OS nabízí široké spektrum uplatnění. Je využíváno nejen k vytváření 

systému zabezpečujících technický stav zařízení, ale i k  pochopení a řízení obráběcího procesu. 

Monitorování vibrací je v současnosti jednou z progresivních metod, která je využívána výrobci 

obráběcích strojů, vědci zabývajícími se problematikou obráběcích procesů a konstrukcí OS.   

 

Výrobci OS dávají stálé přednost konvekčnímu přístupu diagnostiky OS, který je založen na 

monitorování procesních veličin (teploty, tlaky, průtoky, proudové odběry pohonů, atd.). Hlavním 

důvodem je tlak na konečnou cenu prodávaného zařízení. Proto je diagnostika strojů stále 

upřednostňovaná např. ve formě pochůzkového měření vibrací jako součást záručního servisu 

a následně jako outsourcing iniciovaný provozovatelem stroje.  

 

Nové trendy a rostoucí tlak konkurenčního prostředí více nutí k zavádění sofistikovanějších 

přístupů nejen k diagnostice, ale i k monitorování obráběcích procesů. Z pohledu výrobce OS 

nabízejí on-line vibrodiagnostické systémy hned několik výhod. První výhoda byla již naznačena 

a je to větší konkurenceschopnost. Systém nabízející zabezpečení technického stavu a možnost 

monitorování obráběcího procesu je jistě výhodou. Takový systém bývá zákazníkovi nabízen jako 

jeden z paketů, které si může dokoupit. Málokdy jsou diagnostické systémy součástí standardní 

výbavy. Důvodem je snaha nenavyšovat konečnou cenu. Druhou hlavní výhodou je monitoring 

stroje v záruční době. Díky kontinuálnímu měření vibrací a možnosti ukládání měřených dat, je 

možné zpětně dohledat události vedoucí např. k havárii ložisek vřetena. Díky tomuto nástroji je pak 

možné prokázat vinu na straně zákazníka. 

 

Vývoj a výroba on-line diagnostických systémů je velice finančně nákladný proces. Současný 

trh nabízí širokou paletu různých systémů. S rostoucím rozvojem této techniky výrazným 

způsobem klesá jejich cena a činí tyto produkty dostupnějšími. Proto se výrobci OS snaží využívat 

již vyvinutých systémů a integrovat je do řízení OS. Častá je také spolupráce přímo s dodavatelem 

diagnostiky ve smyslu dodávky, případně úpravy stávajících on-line diagnostických systémů pro 

potřeby výrobce OS. Z pohledu základního rozdělení může být diagnostický systém dodáván 

ve dvou formách [3]: 

 

 Diagnostika nezávislá na řídicím systému obráběcího stroje (dále jen ŘS). Senzory 

jsou instalovány na měřené místo (vřeteno) a vyhodnocovací elektronika je umístěná 

mimo OS. Takový systém většinou měří základní hodnoty vibrací pomocí 

širokopásmového monitorování (efektivní hodnoty rychlosti a zrychlení vibrací v daném 
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frekvenčním pásmu). Může také nabídnout frekvenční analýzu pro případ podrobné 

diagnostiky.  

 Integrovaná diagnostika do ŘS – tato forma umožňuje přímou komunikaci a řízení 

v rámci obráběcího stroje. Vizualizace diagnostiky je možné implementovat do řídicího 

panelu. Jednotlivá měření mohou být aktivována prostřednictvím naprogramovaných 

výstupů z PLC OS. Tím je možné automatizovat a zpřesnit diagnostické procesy. 

 

 

3 VIBRACE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ 

  

 Problematika kmitání OS je velice obsáhlá a překračuje rozsah této práce. Základním 

pohledem je možné rozlišit dvě oblasti výskytu vibrací. První oblastí jsou vibrace mechanického 

původu související s konstrukcí OS. Druhou skupinou jsou vibrace vznikající při obráběcím 

procesu.  

  

Vibrace jsou průvodním projevem práce všech OS. Kmitání OS je velice složitý jevem 

působícím v soustavě stroj-nástroj-obrobek. Při ideálních podmínkách jsou projevy chvění tak 

malé, že nemají žádný negativní účinek. V opačném případě se vyskytují vibrace, které mají 

nepříznivý vliv na obráběcí proces a technický stav OS. Negativní působení vibrací se projevuje 

zejména v těchto oblastech [4]: 

 

 otupení a lámání nástrojů, 

 snížení geometrické přesnosti, 

 zvýšení drsnosti obrobeného povrchu, 

 zvýšení opotřebení stroje, 

 zvýšená hlučnost na pracovišti. 

  

 V případě OS se vykytují tři základní druhy kmitání, které můžeme rozdělit dle působící vnější 

síly (obr. 1). 
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Obr. 1 Základní rozdělení kmitání OS [4] [5] 

 

Vlastní kmitání v soustavě stroj-nástroj-obrobek je vyvoláno rázem. Většinou vlastní kmitání je 

rychle utlumeno, a proto nemá výrazný vliv na řezný proces. Vyšetřování vlastních kmitů je 

využíváno pouze z hlediska popisu kmitavých procesů. Výrazně větší vliv na obráběcí proces mají 

buzené a samobuzené kmity. Obrázek 2 zobrazuje přehled příčin kmitání v OS. [5] 

 

 

Obr. 2 Zdroje kmitání OS s negativním vlivem na obráběcí proces a životnost stroje [4] [5] 

 

Pro doplnění druhů kmitání můžeme uvést ještě trhavé pohyby. Vznik trhavých pohybů je 

důsledkem nelineárního průběhu závislosti mezi třecí silou vedení a rychlostí posouvané části 

po vedení. K tomuto jevu dochází z pravidla při velmi malých rychlostech posuvu (desetiny 

milimetrů za sekundu), kdy za určitých podmínek dochází k trhavému pohybu stojanů, suportů, atd. 

Projevem trhavých pohybů jsou typické lesklé proužky (zhoršení vzhledu obrobeného povrchu) 

v místě vzniku trhavého pohybu. Nepříznivý vliv je výrazný u souřadnicových systémů, kde trhavé 

pohyby znemožňují přesné nastavení polohy (stolu, vřeteníku, atd.) podle souřadnic. [4] [5] 

Kmitání OS 

Vlastní (volné) 
kmitání 

Buzené 
(vynucené) 

kmitání 

Samobuzené 
kmitání 

Zdroje kmitání 
OS 

Vynucené kmitání 

Řezný proces jako 

 zdroj budící síly 

Budící síla 

souvisejicíc s vlastnosti 

stroje 

Samobuzené 
kmitání 

Řezný proces jako 

 zdroj budící síly 

Budící síla nesouvisí  

s řezným procesem 
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4 MĚŘÍCÍ TECHNIKA 

 

V podstatě každý moderní OS je vybaven základním diagnostickým systémem, který 

vyhodnocuje základní procesní veličiny (teploty, tlaky, průtoky, atd.). Tyto parametry jsou hlídány 

senzory s nastavitelnou limitou. Případné překročení limitní meze je signalizováno na výstupu 

senzoru. Výstupní signál je přiveden na I/O (Input/Output – vstup/výstup) PLC stroje). Alarmová 

hlášení jsou následně zobrazována na panelech CNC stroje. Signalizování limitních mezí lze 

zakomponovat do programu stroje, který následně aktivuje naprogramovaný úkon (např. odstavení 

stroje).  

 

V případě sofistikovanějšího měření vibrací, je často nutné další zpracování měřeného signálu. 

Není možné vystačit se standardním PLC systémem, a proto je nevyhnutelné implementovat 

pokročilejší diagnostickou elektroniku. Obecně to znamená instalaci nového hardwaru a softwaru. 

Využití takového systému poskytuje větší možnosti v monitorování stroje. Je zde například 

možnost sledování trendů jednotlivých měřených parametrů (dlouhodobější přehled o vývoji 

daného objektu poskytuje více informací). Další výhodou je možnost zpracování velice rychlých 

signálů, které nemusí standardní PLC zaznamenat. 

 

Zvolené on-line diagnostické zařízení by mělo splňovat několik základních kritérií, které 

umožní snadnou instalaci a integraci do stávajícího ŘS. Například některé diagnostické systémy 

poskytují širší možnosti v oblasti komunikace. Využitím komunikačního protokolu TCP/IP 

(Transmission control protocol / Internet protocol) lze měřené hodnoty ukládat v databázích, 

umožnit vzdálené přístupy pro údržbu, atd. Další formou komunikace může být využití GSM 

modulu pro odesílání varovných SMS zpráv. Každý diagnostický systém by měl mít možnost 

obousměrné komunikace s ŘS stroje (signalizování mezních stavů, otáčkové signály, atd.). Jak již 

bylo uvedeno, k řešení problematiky monitoringu vibrací OS byla použita technika efector octavis 

společnosti ifm electronic.  

 

 

4.1 Vyhodnocovací jednotka VSE100 

 

Vyhodnocovací (diagnostická) jednotka VSE100 je navržena pro kontinuální monitorování 

vibrací. Systém splňuje požadavky na moderní zařízení. Možnost komunikace prostřednictvím 

ethernetu (protokol TCP/IP) umožnuje snadné začlenění do nadřazených systémů, možnost 

vzdálené správy a diagnostiky. Samozřejmostí je využití OPC (OLE for process control) serveru, 

prostřednictvím kterého je možné číst a zapisovat data nadřazeným systémem (vizualizace, ŘS, 

databáze, atd.).   
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Jednotka disponuje řadou volně konfigurovatelných analogových a digitálních vstupů /výstupů. 

Vstupy můžeme rozdělit na „procesní“ (IN1, IN2) a digitální (I/O 1 až I/O 8). Dva procesní vstupy je 

možné konfigurovat pro analogový signál (0/4 až 20 mA / 0 až 10 V) nebo pulzní signál. Využitím 

vstupu IN 1 (IN 2) pro měření otáček, lze monitorovat poruchové frekvence i u strojů s frekvenčním 

měničem (variabilní otáčky). Alternativou může být monitorování a vyhodnocení např. teplot, tlaků, 

průtok a jiných procesních veličin. Vstupy I/O 1 až 8 lze naprogramovat pro aktivaci různých funkcí 

např. aktivace příslušné varianty měření vibrací, aktivaci čítače, aktivace funkce Self-test (kontrola 

funkčnosti akcelerometrů řady VSAxxx), resetování čítače, atd. I/O lze také naprogramovat jako 

signalizační výstupy a rozšířit možnosti alarmové signalizace. Pro sumační signalizování 

překročených limit slouží dva volně konfigurovatelné výstupy OUT 1 a OUT 2. Ty mohou být 

konfigurovány ve variantách: 2x digitální alarmový výstup (PNP 100 mA) nebo 1x digitální 

alarmový výstup a 1x analogový výstup (0/4 až 20/22 mA nebo 0 až 10 V). [6] [7] 

 

Diagnostická jednotka dále disponuje čtyřmi dynamickými vstupy, které jsou primárně určeny 

pro zapojení kapacitních akcelerometrů řady VSAxxx (MEMS – Micro Electro Mechanical 

Systems). Diagnostické jednotky do série AG umožňovaly konfiguraci prvního senzorového vstupu 

pro zapojení dvoudrátového piezoakcelerometru (IEPE - Integrated Electronics Piezo Electric). 

Novější verze diagnostických jednotek (od série AI) umožňují konfiguraci všech dynamických 

vstupů pro IEPE akcelerometry. Senzorové vstupy jsou samostatně konfigurovatelné, a proto lze 

vytvořit kombinaci různých akcelerometrů v rámci jedné vyhodnocovací jednotky. V případě 

zapojení IEPE akcelerometrů nastaví uživatel pomocí programovacího SW (Software) citlivost dle 

kalibračního listu příslušného senzoru. Rozměrový náčrtek a schéma zapojení kontaktů 

vyhodnocovací jednotky jsou uvedeny na obrázku 3 a 4. [6] 

 

 

Obr. 3 Rozměrový náčrtek vyhodnocovací jednotky VSE100 (1 – stavová LED signalizace, 2 - rozhraní ethernet, 3 - 

kombi-zástrčka se šroubovými svorkami) [6] 

 

3 

2 

1 
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Obr. 4 Schéma zapojení kontaktů vyhodnocovací jednotky VSE100 [6] 

 

 

4.2 Kapacitní akcelerometry MEMS - senzor VSE004 

 

Název těchto akcelerometrů vychází ze samotné  technologie MEMS (Micro-Electro-

Mechanical Systems). Senzory MEMS jsou založeny na dvou subsystémech umístěných 

na společné křemíkové bázi. Prvním subsystémem je mikromechanický člen, který zajišťuje 

transformaci pohybové energie na elektrickou veličinu. Druhý subsystém je elektronický 

(integrované obvody) zajišťující další zpracování (post-processing).  Technologie MEMS se 

využívá zejména v oblasti pohybových senzorů (akcelerometry, gyroskopy, atd.).  

 

Kapacitní akcelerometr je složen z monokrystalické základny, na které je z polykrystalického 

křemíku pružně uložena seismická hmota připomínající tvar hřebínku. Zuby hřebínku jsou 

pohyblivé elektrody A (soustava diferenčních kapacitních senzorů s proměnlivou vzduchovou 

mezerou), které jsou uloženy mezi statickými elektrodami B, a C. Při pohybu seismické hmoty je 

vyhodnocována hodnota diference kapacit mezi elektrodami. [8] [9] 

 

Základní parametry senzoru VSA004: 

 mikromechanický akcelerometr 

 měřící rozsah: ± 25 g 
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 frekvenční rozsah: 0 - 10000 Hz  

 citlivost: 0,2 mg/√Hz 

 okolní teplota: -30 - 85 °C 

 mechanická odolnost proti přetížení: 500 g 

 

 

Obr. 5 Kapacitní akcelerometr VSA004 [8] 

 

 

5 REALIZACE ON-LINE MONITORINGU VIBRACÍ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ 

 

K řešení dané problematiky je nutné přistupovat systematicky. Proto byly zvoleny obecné 

postupy zajišťující dosažení optimálního řešení za daných podmínek. Výsledný monitorovací 

systém (MS) pak využívá maximálního potenciálu OS a zvolené senzoriky k zabezpečení 

technického stavu stroje a výrobního procesu.  

 

Zvolený postup návrhu a realizace on-line monitoringu vibrací na OS 

1. Zajištění technických parametrů OS, 

2. zajištění informací o provozních podmínkách OS, 

3. navržení technického řešení MS, 

 volba senzoriky, 

 volba měřících míst, 

 možnosti integrace MS do řídicího systému OS, 

4. instalace MS, 

 zapojení a naprogramování MS, 

5. měření a analýza dat, 

6. optimalizace nastavení monitorovacího systému, 

7. zkušební provoz MS v testovacím módu, 

8. analýza dat z testovacího provozu, 

 konečná korekce nastavení MS, 

9. reálný provoz MS. 
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5.1 Popis monitorovaných strojů 

 

Řešená problematika se opírá o reálné aplikace ve dvou samostatných projektech. V obou 

případech jsou primární požadavky na diagnostiku ložisek vřeten a zachycení kolizí. Následně dle 

technických dispozic OS jsou řešeny sekundární požadavky na monitoring obráběcího procesu, 

nevyváženosti nástrojů a možnosti v sledování otupení nástrojů.  

 

Projekt č. 1 řeší monitoring univerzálních obráběcích center G500 a G520 (obr. 6, 7). 

Obráběcí centra jsou provozována v plně automatizovaném třísměnném provozu. Tok materiálu 

(obrobků) je zajišťován paletovými dopravníky s automatickým zakládáním obrobků. Jedná se tedy 

o bezobslužný provoz. V případě poruchy nebo indikované závady je chod stroje přerušen. Tento 

stav je signalizován akustickou a světelnou signalizací, na kterou reagují operátoři. Jedná se 

o velkosériovou výrobu, která zajišťuje stálost výrobních podmínek (totožné obrobky, materiál, 

řezné operace, atd.). Takový provoz OS dovoluje široké využití možností on-line vibrační 

diagnostiky – monitorování technického stavu a monitorování řezného procesu. 

 

 

Obr. 6 Univerzální obráběcí centrum Grob G500 (vlevo) a G520 (vpravo) [10] 

 

 

Obr. 7 Uspořádání jednovřetenového (vlevo) a dvouvřetenového (vpravo) obráběcího centra [10] 
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Projekt č. 2 řeší monitoring obráběcích center Grob G320 (dvouvřetenový OS, obr. 8), BZ600 

(jednovřetenový OS) a BZ550 (dvouvřetenový OS). Další skupinou strojů jsou obráběcí centra 

Hueller - Hille NBH110 (jednovřetenový OS, obr. 8). Podobně jako u předchozího projektu, jedná 

se o velkosériovou výrobu. V první fázi projektu je osazeno celkem 36 obráběcích center Grob. 

V následujícím kroku je osazeno 20 obráběcích strojů Hueller – Hille. Rozsah projektu vyžaduje 

nutnost centrálního monitoringu s využitím síťových nástrojů (vizualizace, komunikační rozhraní 

ethernet TCP/IP). 

 

Obr. 8 Univerzální obráběcí centrum Grob G320 (vlevo) a Hueller-Hille NBH110 (vpravo) [10] [11] 

 

 

5.2 Instalace snímačů a diagnostických jednotek 

 

K volbě instalačního místa akcelerometrů jsou nutné podklady popisující umístění vřetenových 

ložisek. V ideálním případě jsou senzory umisťovány přímo k uložení ložiska. Ovšem v praxi se 

setkávám s konstrukčními a provozními faktory, které znemožňují instalaci senzorů v ideální pozici. 

V případě projektu č. 1 (instalace snímačů na vřetena OS G500 a G520) poskytoval informaci 

o uložení ložisek report z provedeného servisního měření fy. STEP TEC. V reportu je zakresleno 

uložení ložisek. Volbu měřícího místa značným způsobem ovlivnily konstrukční a provozní 

podmínky. Elektrovřeteno je vsazeno ve starším typu pinoly, které není vybavena instalačními 

body pro akcelerometry. Nejvhodnější pozice se nachází na přední části vřetena v pracovním 

prostoru. Zde by ovšem bylo nutné provést mechanické úpravy pro vytažení senzorového kabelu 

mimo pracovní prostor. Tato varianta nebyla provozovatelem akceptovatelná. Proto bylo zvoleno 

instalační místo za pracovním prostorem. Konečný instalační bod byl navržen podle alternativního 

instalačního místa nových typů pinol.   
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Obr. 9 Instalace akcelerometrů, projekt č. 1 - obráběcí centra G500 a G520 [8] 

 

Obrázek 9 popisuje zvolená instalační místa akcelerometrů v projektu č. 1. Senzory jsou 

upevněny k pinole pomocí lepených ocelových bodů s vnitřním závitem M5. V tomto projektu bylo 

zvoleno osazení vřetena (pinoly) s využitím dvou akcelerometrů. Senzor č. 1 je umístěn 

v radiálním směru (měřící osa senzoru je kolmá na osu rotace vřetena) a je primárně určen pro 

měření stavu ložisek, řezného procesu a případných kolizí. V rámci testování byla vřetena osazena 

druhým akcelerometrem – senzor č. 2 v axiálním směru pro detekci kolizí. 

 

V projektu č. 2 jsou obráběcí centra Grob vybavena novějším typem pinol s montážními 

moduly pro akcelerometry. Vzhledem k časové a mechanické náročnosti instalace byla ve většině 

případů volena varianta se zadním montážním modulem. Senzory jsou k modulu připevněny přímo 

pomocí šroubu M5x20, který je součástí příslušenství. Samotná instalace na novějším typu pinoly 

je popsána na obrázku 10, 11. 

 

Senzor č. 1 – radiální 

směr 

Senzor č. 2 – axiální směr 
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Obr. 10 Instalace akcelerometrů, projekt č. 2 - obráběcí centra Grob s novějším typem pinol [8] 

 

 

Obr. 11 Propojení senzorového a propojovacího kabelu [8] 

 
Diagnostické jednotky VSE100 (obr. 12) jsou v obou projektech instalovány přímo 

v elektrorozvaděči OS (obr 46). Umístění v rozvaděči usnadňuje další elektroinstalaci a propojení 

s ŘS. Každý projekt má odlišný způsob rozmístění diagnostických jednotek. Nejvhodnější 

Montážní modul pro 

akcelerometr 

Akcelerometr VSA005 

Integrovaný kabel 

senzoru VSA005 

Propojovací kabel 

Svorkovatelný 

konektor 

Integrovaný kabel 

senzoru 
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rozložení vyhodnocovacích jednotek je realizováno v projektu č. 2. Každé obráběcí centrum je 

osazeno jednou diagnostickou jednotkou.  

 

 

Obr. 12 Diagnostická jednotka VSE100 instalovaná v rozvaděči OS [8]  

 

 

5.3 Realizované varianty monitoringu a integrace diagnostických jednotek do 

řídicího systému obráběcího stroje 

 

Projekt č. 1 má několik omezení, kterým se muselo přizpůsobit nastavení diagnostických 

jednotek a jejich začlenění do ŘS. Z hlediska monitoringu a optimalizace je nejvýraznějším 

omezením absence ethernetové komunikace. Pro vyřešení tohoto problému bylo nutné provést 

rozsáhlejší integraci diagnostických jednotek do ŘS. Jednotlivé binární (analogové) výstupy 

diagnostické jednotky jsou propojeny s PLC obráběcích center. Každý z výstupů diagnostické 

jednotky je naprogramován pro signalizaci určité události, respektive překročení nastavené limitní 

meze jednoho objektu nebo skupiny objektů. V souladu s nastavením výstupů diagnostické 

jednotky jsou naprogramovány binární vstupy PLC obráběcích center. V řídicím panelu OS jsou 

přidány položky do alarmového žurnálu. Větší počet alarmových výstupů diagnostické jednotky 

VSE100 dovoluje na základě binární signalizace rozlišit zdroje zvýšených hodnot vibrací. Příklad 

alarmového hlášení na řídícím panelu OS je uveden na obrázku 13. Přehled konfigurace vstupů 

a výstupů diagnostické jednotky je uveden v tabulce 1. 
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Obr. 13 Alarmové hlášení o zvýšené hodnotě ložiskových vibrací na ovládacím panelu OS [8] 

 

 

Tab. 1 Přehled konfigurovaných vstupů a výstupů diagnostické jednotky VSE100 (projekt č. 1) 

Svorka Připojení Konfigurace Popis Poznámka 

25, 26 I/O 1 
INPUT 
Var1 

Signál aktivující diagnostické 
objekty na senzoru č. 1 při 

referenčním chodu vřetena 1. 

diagnostika ložisek 
a  otáčkové frekvence 

27 I/O 2 OUTPUT 
Signalizace překročení 

limitních mezí při referenčním 
chodu vřetena 1. 

upozornění (žlutá) 
alarm (červená) 

29 I/O 3 OUTPUT 
Signalizace kolize (crash), 

senzor č. 1 a 2. 
alarm (červená). 

31, 32 I/O 4 
INPUT 
Var2 

Signál aktivující diagnostické 
objekty na senzoru č. 2 při 

referenčním chodu vřetena 2. 

diagnostika ložisek 
a  otáčkové frekvence 

44 I/O 5 OUTPUT 
Signalizace překročení 

limitních mezí při referenčním 
chodu vřetena 2. 

upozornění (žlutá) 
alarm (červená) 

42 I/O 6 OUTPUT 
Signalizace kolize (crash), 

senzor č. 3 a 4. 
alarm (červená). 

48 I/O 7 OUTPUT 

Signalizace překročení 
limitních mezí objektů 

monitorující řezný proces, 
senzor č. 1. 

alarm (červená). 

46 I/O 8 OUTPUT 

Signalizace překročení 
limitních mezí objektů 

monitorující řezný proces, 
senzor č. 2. 

alarm (červená). 
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 Projekt č. 2 je svým rozsahem monitorovaných OS náročnější než projekt č. 1. Správa dat 

a vyhodnocení bylo řešeno v několika fázích. V rámci pilotního projektu bylo v počátku osazeno 

on-line diagnostikou jen několik OS. Diagnostické jednotky byly začleněny do řídicího systému 

obdobným způsobem jako v předchozím případě. Samozřejmostí je signalizace překročených 

limitních mezí a aktivace referenčního chodu. Parametrizace diagnostické jednotky a analýza dat 

je zde možná přímo na řídícím panelu OS, ve kterém je nainstalován parametrizační SW VES003. 

Řídící panel je propojen s diagnostickou jednotkou prostřednictvím ethernetové komunikace. 

Operátoři mohou registrovat alarmová hlášení na základě binární komunikace, ale také mají 

možnost přístupu k zaznamenaným hodnotám v diagnostické jednotce. Přehled vstupů a výstupů 

diagnostické jednotky zapojených do PLC jsou uvedeny v tabulce 5. V další fázi projektu bylo 

nutné vytvoření diagnostické sítě a vizualizace hodnot monitorovaných strojů. Konečná podoba 

integrace diagnostické jednotky do ŘS a diagnostické sítě je zobrazena na obrázku 14. 

 

Tab. 2 Přehled konfigurovaných vstupů a výstupů diagnostické jednotky VSE100 (projekt č. 2) 

Č. 
svorky 

Připojení Konfigurace Popis Poznámka 

3 OU 1 
OUTPUT 
Analog 

 (0 až 10 V) 

Monitorování řezného procesu přímo 
v ovládacím prostředí řídícího panelu 

Nezapojeno 

4 OU 2 OUTPUT 
Signalizace překročení limitních mezí 

při referenčním chodu vřeten,  
senzor 2 

Alarm (červená) 

5, 6 IN 1 
INPUT 
Analog 

(0 až 10 V) 

Analogový signál – velikost otáček 
vřeten 

0 V: 0 min
-1

 
5 V: 18050 min

-1
 

25, 26 I/O 1 
INPUT 
Var1 

Signál z PLC aktivující diagnostické 
objekty na senzoru č. 1 a 2 při 

referenčním chodu vřeten 

Diagnostika 
ložisek  

27 I/O 2 OUTPUT 
Signalizace překročení limitních mezí 

objektů monitorující řezný proces, 
senzoru č. 1 

Alarm (červená) 

29 I/O 3 OUTPUT 
Signalizace překročení limitních mezí 

objektů monitorující řezný proces, 
senzoru č. 2 

Alarm (červená) 

31 I/O 4 OUTPUT 
Signalizace kolize (crash), senzor č. 

1 
Alarm (červená) 

44 I/O 5 OUTPUT 
Signalizace překročení limitních mezí 

při referenčním chodu vřeten,  
senzor 2 

Upozornění 
(žlutá) 

42 I/O 6 OUTPUT 
Signalizace překročení limitních mezí 
při referenčním chodu vřeten, senzor 

1 
alarm (červená). 

48 I/O 7 OUTPUT 
Signalizace kolize (crash),  

senzor č. 2 
Alarm (červená) 

46 I/O 8 OUTPUT 
Signalizace překročení limitních mezí 

při referenčním chodu vřeten,  
senzor 1 

Upozornění 
(žlutá) 
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Obr. 14 Schéma integrace diagnostické jednotky do řídicího systému a diagnostické sítě (projekt č. 2) 
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5.4 Příklady zachycených závad 

 

Vypovídající schopnost každého nastaveného objektu diagnostické jednotky lze prakticky 

ověřit až v případě výskytu závady v reálném procesu. Tato kapitola je věnována několika 

příkladům potvrzující schopnost nastavených objektů signalizovat změnu technického nebo 

procesního stavu. Jako první příklad je uvedeno zachycení zvýšené nevyváženosti vřetena. 

Na obrázku 15 je zobrazen trend amplitudy na otáčkové frekvenci vřetena. Z trendu jsou patrné 

oblasti zvýšených hodnot.  

 

 

Obr. 15 Zachycení zvýšené nevyváženosti (projekt 2), trend vývoje otáčkové frekvence   

 

Podle vyjádření kontroly kvality byly na tomto stroji zaznamenány obrobky, které nesplňovaly 

povolené tolerance. Zdrojem zvýšených hodnot bylo vniknutí třísky na upínací kužel nástroje 

(obrázek 16). 

 

 

Obr. 16 Tříska na stykové ploše upínacího kuželu [8] 
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Výraznější projev této závady byl zaznamenán na efektivní hodnotě rychlosti vibrací (obrázek 

17). Otáčková frekvence v tomto případě nebyla dominantní amplitudou. Pravděpodobně zvýšení 

hodnot bylo způsobeno harmonickými násobky otáčkové frekvence, případně frekvencemi 

souvisejícími se záběrem břitů frézy. V této souvislosti došlo také ke zlomení nástroje (obrázek 

18).  

 

 

Obr. 17 Zachycení zvýšené efektivní hodnoty rychlosti (projekt 2), trend vývoje efektivní hodnoty rychlosti   

 

 

Obr. 18 Ulomený nástroj [8] 
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Další příklad zachycených závad je projev objektů monitorující ložiskové frekvence obálkovou 

metodou. Poloha snímačů není u všech strojů ideální. Z počátku byly určité obavy, zda systém 

dokáže včas zachytit zhoršení stavu vřetenových ložisek vzhledem k umístění snímačů na pinole. 

Kvůli velké vytíženosti strojů nešlo provést zkušební testy potvrzující vhodnost umístění senzorů. 

Jedinou možností bylo čekat na reálné zvýšení hodnot v důsledku poškození ložisek. Obrázky 19 

a 20 zobrazují trendy se zaznamenaným nárůstem hodnot objektů monitorující ložiskové 

frekvence. 

 

 

Obr. 19 Trend objektů monitorujících vřetenová ložiska 

 

 

Obr. 20 Trend objektů monitorujících vřetenová ložiska 
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 Veškeré zaznamenané hodnoty při nutné výměně vřetena se pohybují na nízkých úrovních. 

To je způsobeno značným útlumem měřených hodnot vlivem pozice snímače. Při srovnání 

efektivní hodnoty zrychlení vibrací s pochůzkovým analyzátorem jsou zaznamenané hodnoty on-

line diagnostikou až 5x menší. Ovšem stejné měřítko platí pro minimální hodnoty při dobrém stavu 

vřeten. Jak je patrné z předchozích trendů, i při  velkém útlumu mají měřené hodnoty velkou 

vypovídající schopnost a není třeba řešit konstrukční úpravy kvůli vhodnější pozici senzorů on-line 

diagnostiky. 

 

 

5.5 Detekce otupení nástrojů pomocí měření vibrací 

 

V rámci řešených projektů on-line monitoringu vibrací byl u jednoho projektu vznesen 

požadavek na možnost monitorování otupení nástrojů (nejedná se o popsané projekty č. 1 a 2). 

Projekt byl realizován na obráběcím centru Heller. Opět se jednalo o velkosériovou výrobu, která 

zajišťovala stálost řezných podmínek a materiálu obrobku (odlitky bloků motorů). V projektu bylo 

vytipováno několik nástrojů, u kterých byl zmapován počet břitů. Jako první diagnostický objekt, 

u kterého se předpokládala vypovídající schopnost o otupení nástroje, byla záběrová frekvence 

břitů fréz. Záběrové frekvence byly monitorovány ve zrychlení vibrací.   

 

Diagnostická jednotka byla propojena v rámci I/O signálů s PLC stroje. Pomocí vytvořeného 

programu v OS probíhala aktivace příslušného vstupu (varianty měření) diagnostické jednotky. 

Každý nástroj měl přidělenu svou variantu. Tím bylo zajištěno rozlišení nástrojů a monitorovaných 

frekvencí. Některé nástroje vykonávaly několik operací s rozdílnou velikostí otáček. To bylo 

vyřešeno pomocí zapojení signálu otáček z PLC do procesního vstupu diagnostické jednotky. I při 

změně otáček byla stále monitorována záběrová frekvence břitů příslušné frézy. Vždy po přepnutí 

varianty došlo k uložení zaznamenaných hodnot do vnitřní paměti jednotky. Tím, že se jednalo 

o starší typ jednotky ze série AE, byla zde značná omezení v kapacitě vnitřní paměti. Přesto se 

podařilo zachytit u frézy 5327 výrazný pokles hodnot (obrázek 21).  
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Obr. 21 Trend hodnot záběrové frekvence frézy 5327 

 

Pokles hodnot byl způsoben výměnou nástroje za nový z důvodu konce jeho životnosti. 

Výměna nástroje je zaznamenána v kartě výměny nástrojů (obrázek 85). Bohužel projekt byl 

zastaven a nebylo možné pokračovat v dalším testování ostatních objektů.  

 

 

Obr. 22 Záznam v kartě výměny nástrojů (fréza 5327 - výměna 27.5 2012) [8] 
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6 ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

 

 Disertační práce se zabývá problematikou on-line monitoringu vibrací OS v komplexním 

pohledu. Proto lze jednotlivé výsledky rozdělit do několika samostatných skupin, které řeší 

konkrétní úrovně práce. 

 

 

Realizace diagnostického systému 

Práce navrhuje a popisuje celkový postup realizace monitorovacího systému, který je rozdělen 

do dílčích kroků. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajišťují tak efektivní postup instalace. Každá 

úroveň obsahuje podrobný popis obsahující metodiku řešení a jednotlivé výsledky. V rámci 

řešených postupů jsou v disertační práci uváděny příklady na dvou vybraných projektech. Oba 

projekty jsou realizovány přímo ve výrobním procesu (velkosériová výroba), což přinášelo určitá 

omezení při realizaci. Vytíženost strojů neumožňovala provést veškeré testy. Samotná instalace 

byla podmíněna možnostem jednotlivých úseků výrobních závodů (strojní údržby, elektroúdržby 

a možnostem IT oddělení). Výrazná omezení se týkala zejména instalace akcelerometrů. Ideální 

umístění senzorů by vyžadovalo určité zásahy do konstrukce stroje, které jsou proveditelné pouze 

při odstávce zařízení. Z těchto důvodů byly zvoleny alternativní měřící body, které umožňovaly 

instalaci s minimálním omezením výroby. Řešení obou projektů bylo přizpůsobeno tamním 

podmínkám. 

 

 

Zajištění základních funkcí vyhodnocovací jednotky 

Oba popsané projekty řeší zadání, které vychází z provozních zkušeností. Základním 

požadavkem byla detekce poškozených ložisek vřeten a detekce kolizí. Včasné upozornění má 

předejít vážnějšímu poškození elektrovřeten. Pro řešení diagnostiky ložisek jsou nastaveny dvě 

metody měření (diagnostické objekty). První metoda vyhodnocuje poruchové frekvence ložisek 

obálkovou metodou (H-FFT). Druhý diagnostický objekt monitoruje efektivní hodnotu zrychlení 

vibrací v pásmu 2,5 kHz až 6 kHz. Uvedené pásmo bylo zvoleno na základě zkušeností 

s pochůzkovým analyzátorem. Při poškození ložisek dochází k nárůstu hodnot v oblasti kolem 4 

kHz. Pravděpodobně se jedná o projev vlastní frekvence ložisek. Vzhledem k velkému ovlivnění 

diagnostických objektů obráběcím procesem, nelze provádět jejich monitoring kontinuálně. 

Řešením tohoto problému bylo vytvoření programu v řídicím systému OS, který zajišťuje aktivaci 

referenčního chodu vřeten (chod na prázdno). Při referenčním chodu je současně aktivována 

varianta v diagnostické jednotce pomocí digitálního signálu z PLC obráběcího centra. Aktivace 

příslušné varianty spustí monitoring diagnostických objektů hodnotící stav ložisek. Tím je zajištěno 

měření za stálých podmínek. 
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V rámci referenčního chodu byly testovány různé velikosti otáček. Z počátku byl referenční 

chod nastaven na otáčky 3000 min-1. V dalším kroku byla provedena změna otáček na 13 000 min-

1 s úmyslem přiblížení k pracovním otáčkám. Zaznamenané hodnoty výrazným způsobem vzrostly. 

Z tohoto důvodu bylo provedeno testovací měření mapující vývoj hodnot vibrací v závislosti 

na otáčkách. Rozborem zaznamenaných dat byla stanovena hodnota vhodných referenčních 

otáček na 6000 min-1.  

 

Umístění akcelerometrů není z hlediska přenosu vibrací ideální. Dalším faktorem je umístění 

vřetena v pinole. Akcelerometr není tedy v přímém kontaktu s uložením ložisek. Z pochopitelných 

důvodů jsou zde obavy o dostatečný přenos vibrací signalizující poškození ložisek. Uvedené 

trendy dokazují, že i při stávajícím umístění senzorů je přenos vibrací od poškozených ložisek 

dostatečný a z hlediska trendů má dobrou vypovídající schopnost. Zaznamenané hodnoty, 

z důvodu značného útlumu, jsou výrazně nižší než naměřené hodnoty pochůzkovým analyzátorem 

z místa uložení ložisek (pracovní prostor stroje). Proto nebylo možné stanovit alarmové meze na 

základě zkušeností z pochůzkového měření. Limitní meze byly stanoveny experimentálně 

v součinnosti s informacemi výstupní kontroly. Při nevyhovujících přesnostech byla provedena 

výměna ložisek vřetena. Systém zaznamenal v trendu výrazný pokles hodnot. Na základě 

zaznamenaných dat byly stanoveny limitní meze (varování - žlutá, alarm - červená). Tímto 

přístupem je řešena nejen informace o poškození ložisek, ale i o vzniku problému s nepřesností 

výroby. Zabráněním výroby zmetků se zvýší efektivita výrobního procesu. 

 

Pro monitorování kolizí byla zvolena metoda měření vibrací v časové oblasti. V diagnostické 

jednotce byl nastaven objekt vyhodnocující maximální špičku zrychlení. Špičky jsou 

vyhodnocovány v navazujících intervalech po 81,92 ms. Měření v časové oblasti vyžaduje aktivaci 

filtru s dolní propustí. Počáteční měření maximální špičky bez použití filtru vykazovalo vysoké 

hodnoty. Ty jsou způsobeny vysokofrekvenční odezvou při tvorbě třísky. Pro jednoznačnou 

identifikaci kolize bylo nutné odstranit tento nežádoucí projev. Postupným testováním a analýzou 

problému byl zvolen filtr s dolní propustí 975 Hz (low-pass filter 975 Hz). Tím došlo k odfiltrování 

vysokofrekvenčních projevů a hodnoty zaznamenané při obráběcím procesu výrazně klesly. 

Zároveň došlo i k poklesu hodnot špiček generovaných při simulovaných kolizích. Simulace rázů 

neodpovídala intenzitě skutečné kolize z důvodu možného poškození vřetena. Přesto 

zaznamenané špičky byly výrazně větší než hodnoty špiček při obráběcím procesu. Během 

monitorování strojů nebyla zaznamenána žádná kolize, přesto doporučuji nastavení limitních mezí: 

varování (žlutá) – 5000 mg, alarm (červená) – 16000 mg. 
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Monitoring obráběcího procesu 

Pro monitorování obráběcího procesu jsou zvoleny objekty efektivní hodnoty rychlosti 

a zrychlení vibrací v pásmu 70 Hz až 2500 Hz (projekt č. 1). Spodní hranice frekvenčního pásma 

byla zvolena na základě nejnižších pracovních otáček. Horní hranice je stanovena na základě 

zmapování počtu břitů nástrojů a jejich pracovních otáček. Cílem je obsáhnout v monitorovaném 

pásmu minimálně čtvrtý harmonický násobek záběrové frekvence břitů nástrojů při všech 

pracovních otáčkách.  Z rozborů dlouhodobých trendů a provedených testů, vykazovalo tohle 

pásmo nejlepší vlastnosti pro monitorování obráběcího procesu.  

 

Jako doplňkové měření je nastaven diagnostický objekt monitorující rychlost vibrací na 

otáčkové frekvenci. Porovnáním hodnot otáčkové frekvence při referenčním chodu a řezném 

procesu bylo zjištěno značné navýšení velikosti amplitudy na otáčkové frekvenci při obrábění. 

Nastavením dostatečného průměrování zaznamenaných hodnot je možné tento problém částečně 

potlačit. Přesto doporučuji monitorování otáčkové frekvence během obráběcího procesu jako 

doplňkové měření.  

 

V rámci projektu řešeného opět ve výrobním procesu byly zkoumány možnosti monitoringu 

otupení nástrojů prostřednictvím vibrací. Projekt byl bohužel zastaven. Před ukončením projektu 

bylo testováno monitorování záběrové frekvence břitů vybraných nástrojů. K tomuto řešení bylo 

nutné vytvořit program v řídicím systému OS, který pomocí digitálních signálů PLC aktivoval 

varianty měření podle používaného nástroje. Výsledkem testování je záznam trendu vykazující 

výrazný pokles vibrací po výměně nástroje. Tato problematika byla popsána již řadou publikací. 

Autoři doporučují různé metody, které je třeba ověřit v praxi dalším měřením. V kapitole 5.5 je 

uveden návrh testů, které navazují na monitorování záběrové frekvence břitů.  Proto budu 

pokračovat testováním různých metod v již řešených projektech. Cílem je opět specifikovat 

diagnostické objekty, které mají spolehlivou vypovídající schopnost.  

 

 

Integrace diagnostických jednotek do nadřazeného systému 

V teoretické části jsou popsány základní požadavky na on-line vibrodiagnostický systém 

aplikovaný na OS. Velký důraz je kladen na komunikační rozhraní, které umožňuje propojení 

řídicího systému OS s diagnostickou jednotkou. Práce popisuje několik variant integrace 

diagnostiky do řídicího systému na binární a analogové úrovni. V rámci řešených projektů je 

uveden i popis komunikace s využitím ethernetového rozhraní – vizualizace. Pro zajištění 

automatické diagnostiky ložisek, vyplývá jednoznačná nutnost minimálně binární komunikace pro 

zajištění stálých podmínek měření a potlačení rušivých vlivů obráběcího procesu (referenční chod). 
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Možnosti vibrační diagnostiky při monitoringu OS 

Uvedené výsledky a podklady jednoznačně potvrzují velký potenciál on-line monitoringu 

vibrací OS. V teoretické části jsou popsány sofistikované systémy, které např. pomáhají 

předcházet nestabilitě řezného procesu. V uvedených dvou projektech byly řešeny různé přístupy 

monitorování vibrací. Výrazný přínos je v automatizované diagnostice technického stavu 

(vřetenová ložiska) a monitorování řezného procesu. Záznam vibrací také nachází široké uplatnění 

při nastavení řezných podmínek (posuv, velikost třísky, atd.). Záznamem vibrací lze analyzovat 

zvýšené hodnoty a soustředit se na úpravu řezných podmínek v určité fázi obrábění. Vhodným 

objektem pro tuto analýzu v systému efector octavis je využití průběhu vibrací v časové oblasti 

(monitorování největší špičky zrychlení Peak (a_max) nebo efektivní hodnoty zrychlení). U těchto 

objektů lze nastavit intervaly vyhodnocení až v řádech desetin milisekund. Časový záznam jejich 

průběhu umožňuje přesně identifikovat fázi obrábění se zvýšenou hodnotou vibrací. 

 

 

Přínosy pro praxi, vědu a doporučení dalších postupů 

Přínosem pro praxi je samotný popis realizace on-line diagnostického systému OS dle 

navrženého postupu. Uvedená řešení a doporučení na základě dlouhodobých testů mohou 

v provozní praxi sloužit pro efektivnější řešení dalších projektů. Výsledky popsané v závěru 

jednoznačně potvrzují přínos pro praxi v oblasti OS. Realizace on-line diagnostického systému 

přinesla výrazné úspory z hlediska nákladů na údržbu. Dalším výrazným přínosem je zamezení 

tvorby zmetků, což zvyšuje efektivitu výroby.   

 

Z hlediska vědeckých přínosů práce je možné uvést nestandardní využití on-line vibrační 

diagnostiky k monitoringu obráběcího procesu. V současnosti je vibrační diagnostika spíše 

používána v souvislosti s monitoringem technického stavu rotačních strojů. Výsledky 

experimentálně stanovených diagnostických objektů napomáhají k zabezpečení samotného 

obráběcího procesu. V souvislosti s monitoringem obráběcího procesu jsem využil vibrační 

diagnostiku také k detekci otupení řezných nástrojů. Tato nepřímá metoda měření otupení je 

v odborné literatuře popisována v rámci experimentů v laboratorních podmínkách. Práce obsahuje 

návrh realizace monitoringu otupení nástrojů v reálných podmínkách. Jednotlivé fáze testů 

vycházejí z publikovaných výsledků laboratorních testů. Jedná se tedy o ověření vědeckých závěrů 

v praktickém prostředí. Cílem je opět stanovení vhodného diagnostického objektu k monitoringu 

otupení. Testována byla dosud pouze metoda založená na monitoringu záběrové frekvence břitů 

nástroje. Testování bylo bohužel z provozních důvodů ukončeno. Pokračování v experimentu bude 

realizováno v uvedeném projektu č. 1. Poznatky nabyté při řešení problematiky on-line měření 

vibrací na OS slouží také jako věcné připomínky k vývoji další generace diagnostických jednotek 
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typu VSE. Při realizaci systému byly některé postupy a výsledky konzultovány přímo s vývojáři 

použitého on-line diagnostického systému. Získané výsledky z řešených projektů jsou poskytovány 

výrobcům strojů, což umožňuje další vývoj monitorovacího systému OS. 

 

V případě řešeného projektu č. 1 je nutné dokončit specifikaci limitních mezí některých 

diagnostických objektů. Pro rozšíření možností diagnostiky, považuji za nutné doplnění chybějícího 

otáčkového signálu vřeten pro diagnostickou jednotku. Dalším krokem je nutnost vytvoření 

diagnostické sítě. Současný počet osazených strojů vyžaduje další úroveň komunikace pro 

zefektivnění monitoringu. Problematika nepřímého měření otupení nástrojů pomocí vibrací je stále 

aktuálním tématem, zejména v projektu č. 1, je snaha o realizaci testů. Proto se chci dále věnovat 

výzkumu v této oblasti a provádět testování přímo v reálném provozu. Nedílnou součástí je také 

nutné vyškolení obsluhy v problematice vibrační diagnostiky a práce s vyhodnocovací jednotkou. 

Projekt č. 2 je ve srovnání s prvním projektem na vyšší úrovni. Monitoring v rámci sítě 

a vizualizace je efektivnější. Provoz v prvním roce přinesl konkrétní výsledky, které byly vyčísleny 

v rámci roční návratnosti. 
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7 ZÁVĚR 

 

Předložená disertační práce se zabývá problematikou zvýšení efektivnosti a spolehlivosti 

obráběcích strojů s využitím vibrační diagnostiky. Pro dosažení stanovených cílů je využito on-line 

diagnostického systému efector octavis. Hlavní oblasti řešené problematiky souvisejí s požadavky 

zákazníků společnosti ifm electronic spol. s r.o., které vyplývají z provozních zkušeností. Hlavním 

úkolem je monitorování technického stavu vřeten OS. Vedlejším cílem je zmapování možností při 

využití on-line vibrační diagnostiky pro monitorování a zabezpečení řezného procesu. Práce 

obsahuje podrobný popis instalace a provedených testů pro optimalizaci diagnostických objektů. 

Výsledky vycházejí z reálných aplikací ve výrobních závodech. Jednotlivé fáze instalace jsou 

popsány na dvou realizovaných projektech. 

 

V teoretické části práce se věnuji analýze současných technologií využívající měření vibrací 

pro zabezpečení technického stavu a řezného procesu. Dále je zde uveden rozbor a rozdělení 

druhu vibrací u OS. Rozbor je spíše zaměřen na vznik vibrací při obráběcím procesu.   

  

V úvodu praktické části práce uvádím popis funkcí a možností zvoleného HW. Obeznámení 

s funkcemi a možnostmi instalovaných komponentů je klíčové pro realizaci systému. V další části 

práce je stanoven výchozí postup instalace, testování a stanovení diagnostických objektů. 

Jednotlivé fáze projektů jsou podrobně popsány na praktických příkladech. Každá úroveň postupu 

obsahuje výsledky provedených měření a testů. Velkým přínosem pro stanovení vhodných 

diagnostických objektů je analýza trendů v kooperaci s výstupní kontrolou a záznamy v provozních 

knihách. Popis diagnostických objektů jsem rozdělil do dvou skupin – diagnostika technického 

stavu a monitoring obráběcího procesu. Součástí praktické části je rozbor alternativního využití 

měření vibrací na OS. Dále jsem uvedl několik příkladů zachycených závad v rámci testovacího 

provozu monitorovacího systému. Závěr praktické části je věnován analýze referenčního chodu 

vřeten a popisu tvorby vizualizace monitorovaných strojů v projektu č. 2. 

 

Projekty uvedené v disertační práci jsou v různé fázi vývoje. Projekt č. 1 obsahuje menší počet 

strojů, které nejsou z hlediska výstupní kontroly kvality prioritou. Projekt se nachází ve fázi 

optimalizace a testovacího provozu. Projekt č. 2 je rozsáhlejším projektem, který obsahuje 

monitoring cca 75 obráběcích center, která jsou rozmístěna v oddělených závodech. Pro efektivní 

monitoring strojů byla vytvořena diagnostická síť sdružující veškerá měřená data. Pro jejich 

snadné vyhodnocení byla vytvořena vizualizace. Projekt č. 2 přinesl již konkrétní výsledky. 

Testovací provoz monitorovacího systému vykazuje úsporu nákladů v roce 2013 za servisní 

opravy 35 000 €. Reálná úspora je ovšem daleko větší. Systém prokazatelně snižuje produkci 

zmetků a prostojů ve výrobě. Úspory v oblasti výroby nebyly dosud vyčísleny. Při uvažování 
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nákladů na vytvoření systému a ročních úspor na opravách, je návratnost investic cca 2 roky. Tyto 

výsledky potvrzují přínos on-line vibrační diagnostiky v oblasti spolehlivosti a efektivity obráběcích 

strojů. Popsaný systém on-line vibrační diagnostiky doporučuji pro výrobce OS. Jeho zařazení do 

standartní výbavy nových OS přispívá ke zvýšení spolehlivosti a konkurenceschopnosti. Modulární 

řešení celého systému umožňuje dodatečné zařazení do stávajících OS. Zároveň lze tento systém 

využít jako „černou skříňku“ v záruční době nového stroje. Zaznamenané údaje mohou např. 

odhalit poškození vřetenových ložisek chybou zákazníka (kolize nástroj - obrobek). 
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CONCLUSION 

 

The dissertation thesis deals with increasing efficiency and reliability of machine tools using 

vibration diagnostics. To achieve the stated objectives, efector octavis online diagnostic system is 

used. Major issues arising from operational experience are associated with requirements of 

customers of ifm electronic Ltd. Monitoring the technical condition of machine tool spindles is the 

main task. The secondary objective is investigation of possibilities using the on-line vibration 

diagnostics for monitoring and securing the cutting process. The thesis contains a detailed 

description of the installation and tests performed for optimizing the diagnostic objects. Results are 

based on real applications in production plants. The individual phases of installation are described 

on two realized projects. 

 

The theoretical part is devoted to current technology analysis, that uses vibration 

measurements to ensure technical condition and the cutting process. Furthermore, there is a study 

and description of vibration types in machines. The study is more focused on the formation of 

vibrations during the machining process. 

 

In the introduction to the practical part of the thesis, I describe functions and possibilities of the 

selected hardware. Familiarity with functions and capabilities of installed components is very 

important for monitoring system setup. In the next part, technique of installation, testing, and 

setting diagnostic objects is determined. The individual phases of the technique are described in 

detail with practical examples. Each phase of the process contains results of measurements and 

tests. Trends analysis in co-operation with output control and operation records in the books is a 

great asset to determine suitable diagnostic objects. Description of diagnostic objects is divided 

into two groups - technical condition diagnostics and machining process monitoring. Practical part 

also contains analysis of alternative usage of vibration measuring on machine tools. Then there are 

several examples that describe recording of defects within the test operation of the monitoring 

system. Conclusion of the practical part focuses on spindles reference run analysis and describes 

basics visualization tools basics in the monitoring project no. 2. 

 

The projects referred to in the thesis are at different levels. Project no. 1 contains a low 

number of machines. The project is currently in the process of optimization and test run. Project 

no. 2 is a larger project that includes monitoring about 75 machining centers, located in separate 

production plants. Test operation of the monitoring system performs a cost saving on repair service 

of 35,000 € in 2013. The real savings are much greater. The system reduces production of scrap 

and production downtime demonstrably. The savings in production have not been quantified yet. 

Return on investments of the system is about 2 years. These results confirm the benefits of on-line 
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vibration diagnostics in the field of reliability and efficiency of machine tools. I recommend 

introduced on-line vibration diagnostic system for machine tool manufacturers. Its inclusion in the 

standard equipment of the new machine tools contributes to increase reliability 

and competitiveness. The modular design of the monitoring system allows additional inclusion in 

current machine tools. Additionally, this system can be used as a "black box" within the warranty 

period of new machine. For example, recorded data may reveal damage of spindle bearings 

because of customer error (collision tool - workpiece). 
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