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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

GOŘALÍK, T. Diagnostika na frézovacím zařízení KHF 550 CNC. Ostrava: katedra 

výrobních strojů a konstruování, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

2009, 60s. Diplomová práce, vedoucí: Blata, J. 

 

Diplomová práce se zabývá pouţitím technické diagnostiky na stroji  KHF 550 

CNC. V úvodu jsou zmíněny metody technické diagnostiky, které mohou být na daný 

stroj pouţity. Danými metodami jsou vibrodiagnostika, tribodiagnostika a 

termodiagnostika. Dále uvádím přehled diagnostických měření podle normy (ČSN) ISO 

230-1. Dále se zabývám informačními technologiemi v údrţbě a jejich vyuţití v praxi 

vzhledem k diagnostice. 

V praktické části se zabývám praktickým vyuţití technické diagnostiky na stroji  

KHF 550 CNC. Jedná se o tribologii (vyhodnocení stavu maziva) a především 

nasazením vibrodiagnostiky a to návrhem diagnostického systému.  Tento diagnostický 

systém se zabývá nasazením vibrodiagnostiky na KHF 550 CNC. 

 

ANNOTATION OF THESIS 

GOŘALÍK, T. Diagnostics on the Milling Equipment KHF 550 CNC. Ostrava: 

Katedra výrobních strojů a konstruování, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, 2007, 60s. Diplomová práce, vedoucí: Blata, J. 

Thesis deals with the use of technical diagnostics in the KHF 550 CNC machine. 

The  technical methods of diagnosis,which can be used on this machine, are discussed 

in the introduction. The methods are these: vibrodiagnostics, tribodiagnostics and 

termodiagnostics. In addition, I present an overview of diagnostic measurements in 

accordance with the standard (CSN) ISO 230-1. We are also engaged in the 

maintenance of information technologies and their use in  practice due to the diagnosis.  

In the practical part, we are dealing with the practical use of technical 

diagnostics in the KHF 550 CNC machine. This is a tribologii (evaluation of the state of 

the lubricant), and in particular by deploying vibrodiagnostics and to design a diagnostic 

system. This diagnostic system is engaged in deploying vibrodiagnostics of  the KHF 

550 CNC. 
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Přehled pouţitých symbolů a zkratek: 

Název:   Význam:            Jednotka: 

A1                                hmotnost CCT                                                                       g 

A2                                          naváţka vzorku                                                                      g 

Bd   průměr valivého segmentu     [ mm ] 

BPFO   frekvence rázů vnitřního krouţku loţiska   [ Hz ] 

BPFI    frekvence rázů vnějšího krouţku loţiska   [ Hz ] 

BSF   frekvence rázů valivých segmentů loţiska   [ Hz ] 

CAMS                        počítačově podporované systémy řízení údrţby                   - 

CMMS                        počítačový systém řízení údrţby                                          - 

ERP                            podnikové informační systémy                                             - 

FFT   rychlá Fourierova transformace               - 

FTF   frekvence rázů klece loţiska     [ Hz ] 

EAM systems             systémy pro správu podnikového hmotného majetku           - 

IDP                             Informační systém Vítkovice  Heavy  Machinery                - 

RMS       efektivní hodnota vibrací     -  

RPM   otáčky hřídele                  [min
-1

] 

Pd   roztečný průměr kola      [ mm ] 

IS                                informační systém                                                                 - 

IT                                informační technologie                                                         - 

T   doba jednoho kmitu      [ s ] 

a   amplituda zrychlení      [m.s
-2

] 

b   koeficient tlumení       [ s
-1

 ] 

c                                  konstanta viskozimetru                                                         - 

f   frekvence       [ Hz ] 

fc   otáčková frekvence valivých elementů loţiska   [ Hz ] 

fe   otáčková frekvence vnějšího krouţku loţiska   [ Hz ] 

fep   poruchová frekvence vnějšího krouţku    [ Hz ] 

fi   otáčková frekvence vnitřního krouţku loţiska   [ Hz ] 

fip   poruchová frekvence vnitřního krouţku    [ Hz ] 

fo   otáčková frekvence hřídele      [ Hz ] 

fr   otáčková frekvence klece loţiska     [ Hz ] 

frp   poruchová frekvence klece      [ Hz ] 

fv              frekvence vad ozubených kol     [ Hz ] 
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k   tuhost pruţiny       [N.m
-1

] 

m   hmotnost tělesa       [ g ] 

n       počet valivých elementů v loţisku jedné řadě  - 

t                  čas        [ s ] 

v   amplituda rychlosti                 [m.s
-1

] 

x   poloha tělesa         [ mm ] 

y                   amplituda výchylky        [m]                                                 

z                                  počet zubů ozubeného kola                                                    - 

ω                  kruhová frekvence                                                             [s
-1

] 

τ                                  je aritmetický průměr doby průtoku viskozimetru                - 

ν                                 viskozita                                                                   [mm
2
. s

-1
]                                                                                    

 

 

Přílohy: 

1) Protokol firmy KOMA o mazivu Shell Omala 320 

2) Protokol firmy KOMA o mazivu Shell Tonna T68 
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1 Technická diagnostika 

 

 

      V dnešní době je velice důleţité pro jakoukoliv společnost sníţit své náklady na 

minimum. Jedním s nástrojů k zmenšení nákladů je správný systém údrţby. K 

nejdůleţitějším prostředkům údrţby patří metody technické diagnostiky 

(vibrodiagnostika, tribodiagnostika atd.). Metody technické diagnostiky slouţí k 

inspekční a revizní činnosti. Vhodným zvolením metody technické diagnostiky lze určit 

a změřit změnu fyzikální veličiny charakterizující poruchu, resp. její vznik a vývoj. 

Podle měřené změny fyzikální veličiny (např. vibrace) lze určit okamţitý technický stav 

stroje, případně určit moţný vznik poruchy aţ do mezního stavu hrozícího havárií. 

Pomocí metod technické diagnostiky lze určit druh poruchy,  dobu po kterou bude 

moţno stroj ještě pouţívat, a termín, kdy bude třeba provést jeho demontáţ a opravu. Z 

hlediska komplexního řešení je moţno technickou diagnostiku rozdělit na: 

 

1. Odhalení existence vznikající poruchy - detekce 

2. Stanovení vadné součásti nebo uzlu - lokalizace 

3. Stanovení příčiny vznikající poruchy - specifikace 

4. Určení prognózy zbytkové ţivotnosti – predikce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce  Tomáš Gořalík 

 
VŠB TU Ostrava  Stránka 10 

2 Vibrodiagnostika 

 

      Vibrace u strojů jsou způsobeny dynamickým namáháním stroje, které mohou 

být vyvolané stavem loţisek, převodovek, nevývahou, atd. Pomocí vibrodiagnostiky lze 

monitorovat a vyhodnocovat technický stav těchto komponentů. Vibrodiagnostika 

vyuţívá vibrace (diagnostický parametr) k stanovení aktuálního technického stavu 

stroje. Do vibrací patří zejména intenzivnější mechanické chvění (kmitaní). Měření a 

vyhodnocení tohoto kmitaní je základem vibrodiagnostiky.  

 

2.1 Rozdělení druhů kmitaní 
 

      Kmitaní je vlastně kmitavý pohyb pevných těles kolem určité, zpravidla 

rovnováţné, polohy.  Rozdělujeme dva základní druhy kmitaní. 

 

1. Periodické kmitaní 

      Jedná se kmitaní, která probíhá v pravidelně se opakující periodě a ve stejný 

časový průběh. Klasickým periodickým kmitaní je harmonické kmitaní. 

 

2. Mechanické kmitní  

      Mechanické kmitaní lze vysvětlit jako pohyb tělesa zavěšeného na pruţině. 

Kmitavý pohyb tělesa je způsoben pruţnou silou. Pohyb takového tělesa pak můţeme 

popsat rovnicí: 

0 xkxbxm                                                                                          ( 1 ) 

m - hmotnost tělesa [g] 

x - poloha tělesa [mm] 

b - koeficient tlumení [ 1/s ] 

K - tuhost pruţiny [N.m
-1

] 
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Obr. 1 Model lineární soustavy [1] 

 

2.2 Základní parametry kmitaní 
 

            U kmitaní určujeme několik základních vlastností. Základním parametrem 

kmitaní je frekvence kmitaní, nazývá se kmitočet a vyjadřuje se v Hz (Hertz). Jedná se o 

počet plných cyklů kmitavého pohybu za sekundu.  Výpočet kmitočtu frekvence f: 

 
T

f
1


    

[Hz]                                                                                                         ( 2 ) 

f – frekvence [Hz]                                                                                                                            

T - doba jednoho kmitu [ s ] 

 

Dalším parametry u kmitaní: 

Maximální rozkmit (Peak-Peak) označovaný jako hodnota špička-špička. 

Maximální rozkmit udává největší rozkmit vlny.  

Vrcholová hodnota (Peak) ukazuje nejvyšší špičku vlny, ale neodráţí časový 

průběh ani kmitočtové sloţení hodnoceného chvění.  

Efektivní hodnota (RMS) je nejdůleţitější hodnotou, protoţe odráţí časový 

průběh chvění a jeho energetický obsah vlny. Efektivní hodnota je měřítkem škodlivosti 

mechanického chvění.  

Střední hodnota (Average) odráţí časový průběh hodnoceného chvění 
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.  

Obr. 2 Vztah mezi maximálním rozkmitem, střední hodnotou a efektivní hodnotou 

 

Rychlost kmitání je rychlost, kterou kmitající bod pohybuje kolem své klidové 

polohy.   

 dta
f

a
v 




2
 [mm.s

-1
]                                                                                        ( 3 ) 

 

Zrychlení kmitání je zrychlení, kterým se kmitající bod pohybuje kolem své 

klidové polohy.   

  yva  2          [m.s
-2

]                                                                                     ( 4 ) 

 

Výchylka je okamţitá vzdálenost kmitajícího bodu od jeho klidové polohy. 

 


 dtv
f

a
y

224
   [m]                                                                                        ( 5 ) 

 

y - amplituda výchylky  [m]                                                 

a - amplituda zrychlení [m.s
-2

]             

t - čas [ s
 
] 

v - amplituda rychlosti [ mm.s
-1

] 

ω - kruhová frekvence [Hz]                                                                                                                            

f - kmitočet [Hz]                        
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2.3 Cíle měření vibrací 
 

      Cílem měření je získaní parametrů kmitaní, které se později analyzují a 

vyhodnocují. Tyto parametry se většinou zaznamenávají do tzv. spektra vibrací, ze 

kterého lze vyčíst moţné poruchy a problémy v daném měřeném místě.  

 

 

Obr. 3 Ukázka frekvenčního spektra [10] 

 

2.4 Poruchové frekvence 
 

Jedná se o frekvence, které ve spektru vibrací znamenají moţný problém nebo 

poruchu. Ve spektru vibrací stroje analyzujeme vrcholové hodnoty (PEAK) a 

porovnáváme s poruchovými frekvencemi. Poruchové frekvence se matematicky 

počítají nebo existuje několik zásad pro určení poruchových frekvencí. 

Výpočet poruchové frekvence u ozubených kol - pro výpočet musíme znát dva 

základní údaje a to otáčky hřídele a počet zubů ozubeného kola: 

 

Otáčková frekvence 

60

2
0

n
f                                                                                                                            ( 6 ) 

Frekvence vad ozubených kol 

02 fzfv                                                                                                                      ( 7 ) 
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Výpočet poruchové frekvence u ložisek – pro výpočet musíme znát Pd (střední 

průměr),  Bd (průměr val. elementu), RPM (otáčky hřídele), n (počet valivých elementů) a ø 

(konstantní úhel). Všechny tyto údaje získáme od výrobce loţiska. 

 

 

Obr. 4 Poruchové frekvence valivého ložiska [1] 

 

BPFI-Poškození vnějšího kroužku  

)cos1(
602


d

d

P

BRPMn
BPFI                                                                        ( 8 ) 

BPFO-Poškození vnitřního kroužku  

)cos1(
602


d

d

P

BRPMn
BPFO                                                                     ( 9 ) 

BSF-Poškození valivých elementů 

]cos)(1[
602

22 
d

d

d

d

P

BRPM

B

P
BSF                                                        (10) 

FTF- Poškození klece 

)cos1(
602

1


d

d

P

BRPM
FTF                                                                           (11) 

 

Pro ostatní zařízení jsou dána základní pravidla, která určují poruchové 

frekvence. Například u elektromotorů je známo, ţe na rotorové frekvenci stroje se 

projevuje nevyváţenost. 1x & 2x & 3x rotorová frekvence je projevem nesouososti 

hřídelů. Mnoho násobků rotorové frekvence znamená uvolnění rotujících částí. 
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2.5 Základní metody vibrační diagnostiky 
 

Jsou to metody pro zpracování vibračního signálu. Tyto metody slouţí ke 

zpracovaní a vyhodnocení naměřeného vibračního signálu vzhledem k časovému 

průběhu. 

2.5.1 Frekvenční analýza 
 

      Frekvenční analýza je vlastně matematická metoda hledající periodické děje 

v průběhu vibračního signálu. Frekvenční analýzou dostaneme frekvenční spektrum, 

coţ je závislost amplitudy měřené veličiny na frekvenci. Z frekvenčního spektra jsou 

pak patrné frekvence jednoduchých kmitavých pohybů. Frekvenční spektrum je 

základním zdrojem o technickém stavu stroje a je schopna podat hlubší informace o 

vibračním chování stroje.  

 

Obr. 5 Frekvenční analýza [1] 

 

 

      Pro frekvenční analýzu vibračních signálů se pouţívá tzv. FFT (Fast Fourier 

transform - Rychlá Fourierova transformace). Je to efektivní algoritmus pro spočtení 

diskrétní Fourierovy transformace (DFT). Pro FFT je důleţité vybrat reprezentativní 

vzorek vibračního signálu, pro tento účel slouţí tzv. časové okno. Časové okno slouţí 

k výběru malého časového úseku vibračního signálu, která pak reprezentuje celou 

Zubové frekvence

Defekt na ložisku

Defekt na ložisku

Nevyvážek

Nevyvážek

 y

Frekvenční spektrum

čas
Zubové frekvence

y

http://cs.wikipedia.org/wiki/Algoritmus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diskr%C3%A9tn%C3%AD_Fourierova_transformace
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vibrační energii. Paměť analyzátoru nabere vzorek časové funkce, který povaţuje za 

transparentní z dlouhodobého hlediska a vytvoří z něj nekonečnou smyčku. Nejznámější 

časová okna jsou typu Rectangular, Flat Top a Hanning.  

 

Obr. 6 Typy časových oken [1] 

2.5.2 Kepstrální analýza 
 

Kepstrální analýza je metoda, která hledá pravidelně se opakující rozdíly mezi 

sousedními frekvenčními čarami ve frekvenčním spektru. Vzniká tzv. kepstrum, coţ 

udává závislost velikosti modulační amplitudy vibrací na periodě modulační frekvence. 

Vzniká vícenásobnou analýzou signálu. Kepstrální analýzou lze zjistit série 

harmonických nebo bočních pásem, nacházejících se ve frekvenčních spektrech, které 

se hlavně pouţívá pro zjišťování technického stavu ozubení u převodovek. 

2.5.3 Orbitální analýza  
 

Jde o vytvoření orbity, která znázorňuje vibrace. Tato orbita zobrazuje pohyb 

středu hřídele za jednu nebo více otáček hřídele kolem své statické polohy středu 

hřídele. Orbita je tvořena dynamickou (kinetickou) sloţkou vibrací. Vibrace hřídele se 

měří pomocí dvou na sebe kolmých bezdotykových snímačů výchylky. Naměřené 

hodnoty se pak zobrazují v kartézských souřadnicích viz. obr. 7. 
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Obr. 7 Standardní tvar orbity [1] 

Změna tvaru orbity znamená závadu. Například se orbita zplošťuje, mění na 

banánový, znamená to problém v nesouososti. 

2.5.4 Modální analýza 
 

      Modální analýza je matematická metoda, která rozkládá kmitavé vlastnosti na 

dílčí, tzv. modální (vlastní) příspěvky. Při matematickém řešení rozklad spočívá 

v náhradě soustavy vzájemně vázaných diferenciálních rovnic popisující kmitavé 

chování uvaţované konstrukce soustavou nezávislých, izolovaně řešitelných 

diferenciálních rovnic pomocí tzv. modální transformace. Při experimentálním řešení se 

měří odezva při řízeném buzení konstrukce. Pak se určuje modální frekvence a modální 

tvar kmitů pomocí regresním výpočtem naměřených hodnot z jednotlivých dvojic 

sousedních bodů. Modální analýza se pouţívá pro tří základní cíle, a to je stanovení 

vlastních frekvencí soustavy, tlumení na těchto frekvencí a stanovení vlastních tvarů 

kmitů. 

 

2.6 Vyhodnocení vibrací (trendovaní) 
 

      Pravidelným měřením vibrací a časovým sledováním průběhu vibrací můţeme 

sestrojit tzv. vanovou křivku. Jedna se o křivku, která představuje časový průběh 

hladiny vibrací v důleţitém bodě stroje. Z vanové křivky lze predikovat (prognózovat) 



Diplomová práce  Tomáš Gořalík 

 
VŠB TU Ostrava  Stránka 18 

zbytkovou ţivotnost (čas do nutné opravy) dané součásti stoje a další potřebné údaje 

nutné pro strategické plánování údrţby daného budou zařízení. 

Obr. 8 Hladiny chvění, tzv. VANOVÁ KŘIVKA 

 

     Trendový graf je podobný vanové křivce. Sleduje celkové vibrace (celková 

vibrační energie celého stroje) v závislosti na čase. V trendovém grafu jsou naznačeny 

úrovně výstrahy a poplachu, přes kterou by se hodnoty vibrací neměli dostat. Vývoj 

vibrací v čase se sleduje pro vypočtené lokální otáčkové frekvence (otáčková frekvence 

ozubení apod.). Trendy nám umoţňují určit (predikovat) zbytkovou ţivotnost (čas do 

nutné opravy), tzn. dopočítaní průběhu trendu do dané limitní hodnoty (výstraha a 

poplach). 

 

Obr. 9 Trendovaní vibrací [1] 
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2.7 Snímače vibrací 
 

 

      Základním rozdělením snímačů je parametr, který daný přístroj měří. Měřené 

parametry jsou rychlost kmitání, zrychlení kmitání, výchylka.  

 

 Přístroje měřící rychlost kmitaní jsou seismometry. Měří rychlost, kterou 

kmitající bod pohybuje kolem své klidové polohy. Snímač rychlosti je seizmické 

zařízení, které generuje napěťový signál úměrný mechanické vibrační rychlosti 

tělesa. 

 Přístroje měřicí zrychlení jsou akcelerometry. Měří zrychlení kmitajícího bodu, 

který se pohybuje kolem své klidové polohy. Při měření jakékoli veličiny 

charakterizující chvění se dnes pouţívají pouze akcelerometry, neboť rychlost a 

výchylku lze jednoduše stanovit pouţitím integrujících členů.  

 Přístroje zaloţené na měření výchylky, měří okamţitou vzdálenost kmitajícího 

bodu od jeho klidové polohy. Snímač výchylky je bezdotykové zařízení, které 

můţe přímo ověřit vibrační výchylku rotujícího hřídele vůči stacionárnímu 

loţisku nebo skříni stroje. 
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3 Tribodiagnostika 

 

 

 Tribodiagnostika je jednou z metod technické bezdemontáţní diagnostiky, která 

vyuţívá maziva k objektivizaci zjištění technického stavu sledovaného objektu a 

objektivizaci zjištění kvality vlastního maziva.[2] Tribodiagnostika je zaloţena na 

vyuţití maziva jako diagnostické veličiny. Pomocí tribodiagnostiky určujeme mnoţství 

cizích látek v mazivu, podle kterého lze vyuţít jak pro určení stavu oleje, tak i pro 

určení technické stavu samotného zařízení. Pomocí tribodiagnostiky můţeme určit 

kvantitativní a kvalitativní rozloţení cizích látek v mazivu, coţ dává moţnost odhalit 

první příznaky poruch, tak i určit místo vzniku této poruchy.  

 

3.1 Tribodiagnostika opotřebení strojních systémů   
 

 

Tribodiagnostika strojních součástí vychází z toho, ţe při cirkulaci maziva ve 

stroji jsou do maziva vyplavovány určité otěrové kovy z problémových míst (třecí 

místa). Tribodiagnostika se zabývá stanovení koncentrace otěrových kovu v mazivu. 

S následného vyhodnocení koncentrace otěrových kovů jsem schopni určit technický 

stav zařízení a určit případné místo vzniku poruchy. Na stanovení koncentrace 

otěrových kovů existuje několik metod: 

3.1.1 Atomová spektrofotometrie 
 

Jedná se o analytickou metodu. Je zaloţena na rozboru spektra vzorku, ze 

kterého lze zjistit kvalitativní i kvantitativní mnoţství otěrových kovů. Rozdělujeme dva 

základní typy: 

Atomová emisní spektrofotometrie - zkoumá záření, které vysílají vzbuzené 

atomy, jeţ do toho stavu uvádíme vzbuzením energie (teplem plamene, el. oblouku 

apod.) 

Atomová absorpční spektrofotometrie - zkoumá zeslabení paprsku při průchodu 

analytickým prostředím (kaţdý prvek je schopen absorbovat světlo téţe vlnové délky – 

Kirchhoffův zákon). 
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3.1.2 Polarografie a Volumetrie 
 

Polarografie je zaloţená na studiu elektrolýzy se rtuťovou elektrodou a na 

interpretaci měřením vzniklých křivek intenzity proudu a napětí.[2] Volumetrie je 

zaloţena na stejném principu jako polarografie, ale pracující se stacionární rtuťovou 

kapkou. 

3.1.3 metoda RAMO 
 

Přibliţné stanovení základních kovů (Fe, Cu, Pb a Al). Jedná se o extrakci 

otěrových kovů z upotřebeného oleje do vodní lázně. 

 

Další metody se zabývají distribučním rozdělením otěrových kovů v mazivu a 

jejich morfologickým hodnocením. K přesnému posouzení stavu strojního zařízení a 

průběhu opotřebení je třeba znát kromě koncentrace i počet, tvar a velikost otěrových 

částic, které charakterizují určitý režim opotřebení.  

3.1.4 Ferografie (částicová analýza) 
 

Separace magnetických a paramagnetických otěrových částic na skleněné 

(plastové) transparentní podloţce nebo v trubici, které jsou umístěné v silném 

magnetickém poli. Takto získané ferogramy (stopa na transparentní podloţce) lze 

vyhodnocovat dvěma základními způsoby: 

 Feroskopickým (morfologie a chemické sloţení) -  mikroskopická prohlídka 

ferogramu při bichromatickém osvětlení. 

 Ferodenzimetrickým (distribuce vzhledem k velikosti) - měření světla 

procházejícího ferografickou stopou v místě usazování charakteristických 

částic. 



Diplomová práce  Tomáš Gořalík 

 
VŠB TU Ostrava  Stránka 22 

 

Obr. 10 Ukázka ferogramu 

 

3.2 Tribodiagnostická degradace maziva 
 

Při provozu stoje dochází k tzv. degradaci oleje, to znamená ztrátu jeho 

vlastností. Základním důvodem degradace (stárnutí) oleje je jeho reakce se vzdušným 

kyslíkem. Proto rozsah a rychlost změn oleje závisí na chemickém sloţení maziva 

(aditiva – přídavné látky zpomalujících oxidační reakce), dále pak na teplotě, která je 

vţdy aktivačním činitelem při oxidačních reakcích. Při stanovení degradace vlastně 

mluvíme o fyzikálně-chemických parametrech maziva. Mluvíme o sledování některých 

parametrů maziv. 

3.2.1 Kinematická viskozita 
 

Je to míra vnitřního tření (charakterizuje mazivost). Hlavní zkušební údaj 

mazacích olejů (náhlá změna viskozity téměř vţdy souvisí s mechanickou závadou). 

Zvyšování viskozity - nečistoty, oxidační produkty, emulze těchto produktů s vodou. 

Snižování viskozity - degradací aditiv, u motorových olejů vniknutím paliva. 

Princip měření: provádí se několika druhy viskozimetrů podle ČSN. Všechny 

viskozimetry jsou kapilárního typu a kinematická viskozita zkoušeného vzorku se 

vypočítá podle vztahu : 

ν = c . τ [mm
2
 . s

-1
]                                                                                  (12) 

 

c - konstanta viskozimetru (uvedená ve zkušebním listě) 

τ - je aritmetický průměr doby průtoku viskozimetru 
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3.2.2 Bod vzplanutí 
 

Je to nejniţší teplota, při které dojde ke vznícení oleje. Udává jakost a 

bezpečnost. 

Princip zkoušek: podstatou zkoušky je zahřívaní oleje, dokud nedosáhne takové 

teploty, při níţ na určitou dobu vzplanou vzniklé výpary. Pro bod vzplanutí existují dva 

druhy zkoušek: 

 

Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku - vzorek se zahřívá bez míchání 

v uzavřeném kelímku a v pravidelných teplotních intervalech se zavádí do kelímku na 2 

sekundy zkušební plamének. Zjišťuje se teplota, při které vzplane a opět zhasne 

plamínek.  

Bod vzplanutí a hoření v otevřeném kelímku – vzorek se zahřívá v otevřeném 

kelímku předepsanou rychlostí do prvního vzplanutí par vzorku nad hladinou po 

přiblíţení zkušebního plamínku. Zjišťuje se teplota, při které páry nad kelímkem 

vzplanou na nejméně 5 s.  

   

3.2.3 Obsah vody 
 

Přítomnost vody v mazivu způsobuje korozi součástí, vypadávání aditiv, pěnění 

oleje, zvyšování viskozity, sniţování oxidační stability oleje. U maziv povoleno max. 

0,2% hmot. obsahu vody.  

Metody měření obsahu vody: 

 Vizuální zkouška - princip zkoušky je ve vizuálním posouzení vzorku oleje. 

Zkouška spočívá v protřepaní vzorku oleje a zkoumáním jeho zakalenosti. Je-li 

olej čirý je vzorek v pořádku, pokud je zakalený obsahuje víc jak 0,025% vody.  

 Prskací zkouška – princip zkoušky spočívá v nanášení malého mnoţství oleje (2 

– 3 kapky) na předem vyhřátou (asi 180
o
C) zkušební plochu. Obsahu je-li 

jakékoliv mnoţství vody, začnou se na povrchu tvořit bublinky. Podle velkost 

bublinek lze zhruba rozpoznat mnoţství obsahu vody.  

 Coulometrická metoda - metodu k určení stopových mnoţství vody. Princip 

metody je zaloţen na Real vody s jodem. Zkouška probíhá v titrační nádobce, 

kde se průchodem proudu uvolňuje jód J2, který reaguje s vodou, kterou 

obsahuje vzorek oleje. 
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 Destilační zkouška - umoţňuje kvantitativní stanovení mnoţství vody. Provádí 

se destilací vzorku oleje. 

3.2.4 Číslo celkové alkality a kyselosti 
 

Je to jediný ukazatel stárnutí oleje. Číslo celkové alkality TBN udává alkalickou 

rezervu, tj. zda olej obsahuje látky zásadité povahy a můţe proto neutralizovat kyseliny 

vzniklé např. spalováním (oxidací). Udává se v mg KOH v 1g oleje. Číslo celkové 

kyselosti TAN udává mg KOH potřebné na neutralizaci kyselin v 1g oleje. 

Stanovení přítomnosti kyselin a zásad rozpustných ve vodě  dle ČSN 65 6071 – princip 

zkoušky je zaloţen na vytřepání kyselin a zásad rozpustných ve vodě z ropných 

výrobků vodou nebo vodným roztokem lihu. 

3.2.5 Conradsonův karbonizační zbytek 
 

Jedná se o náchylnost maziva k tvorbě uhlíkatých zbytků při vysokých teplotách. 

Princip zkoušky - zkouška spočívá v zahřívání oleje za nepřítomnosti vzduchu, aby se 

odpařily všechny původní i tepelným rozkladem vzniklé těkavé látky. Vlastní CCT 

zkoušeného ropného produktu (x) v procentech se pak určuje: 

106.
2

1

A

A
x                                                                                                                     /13/ 

kde  A1 je hmotnost CCT  g 

A2 naváţka vzorku    g 

3.2.6 Mechanické nečistoty 
 

Jedná se o měření mnoţství a velikosti nečistot, podle kterého se stanovuje kód 

čistoty. Nejpouţívanějšími normami pro kódy čistoty jsou NAS 1638, ISO 4406 a SAE 

AS 4059. Kód se skládá ze dvou čísel (např. 21/18). První číslo reprezentuje částice  5 

m a druhé číslo reprezentuje počet částic  15 v 1ml maziva. Počet částic se stanovuje 

mikroskopicky.  
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Obr. 11 Kód čistoty podle ISO 4406, třída čistoty21/18 [2] 

 

3.3 Odběr vzorků pro analýzu 
 

Pro odběr vzorku se pouţívá norma ČSN 65 6207. Podle té to normy by mělo 

platit několik základních pravidel: 

 vzorek musí představovat průměrné sloţení pouţívaného maziva ve strojním 

zařízení. 

 vzorky by měla odebírat jedna osoba. 

 měla by být vypracován přesný pracovní postup a jednotná metodika. 

 zařízení musí být minimálně 20 minut v provozu z důvodu dokonalého promíchání a 

ohřátí oleje na provozní teplotu. 

 Odebraný vzorek označíme (místo odběru, okamţiku odběru, intervalu odběru, 

způsobu odběru, uloţení vzorku) a předáme ke zkoušce.  
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4 Termodiagnostika 

 

 

      V dnešní době se stále častěji pouţívají nové metody preventivní údrţby. Mezi 

tyto nové metody technické diagnostiky patří i termodiagnostika. Termodiagnostika  je 

zaloţena na vyuţití tepla jako diagnostické veličiny. Pouţití termodiagnostiky je velice 

velké, například kontrola (diagnostika) stavu elektrických zařízení, tepelně zátěţové 

charakteristiky pohonů, strojů a zařízení. 

 

  

Obr. 12 Použití termodiagnostiky na elektrickém rozvodu ke stroji  

 

 

       Podle typu snímaní teploty rozdělujeme snímače teploty na kontaktní a 

bezkontaktní. 

 

4.1 Kontaktní metody měření teploty a teplotních polí 
 

       Princip kontaktních metod je na přímém kontaktu měřeného tělesa s měřícím 

zařízení. Do kategorie kontaktních teploměrů patří: 

 Dilatační teploměry - jsou zaloţené na principu roztaţnosti látek vlivem změny 

teploty. Teplotní dilatace se projevuje změnou délky, objemu nebo tlaku pouţité 

látky. Nejčastějším provedením dilatačních kapalinových teploměrů jsou 

teploměry skleněné. Měření změny objemu kapaliny je převáděno na měření 

délky sloupce v kapiláře. 
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 Odporové snímače - vyuţívající odporu (při růstu teploty roste odpor), odpor 

snímače pro stanovení teploty se zjišťuje podle Ohmova zákona. Při měřicím 

proudu I je měřen úbytek napětí na měřicím rezistoru (snímači) U. 

 Termistory - polovodičové snímače teploty. 

 Termoelektrické snímače (termočlánky) - vyuţívající Seebeckova jevu, kdy 

v obvodu, tvořeném 2 vybranými kovy na jednom konci spojenými v měřeném 

místě, na druhém místě (studený konec) vznikne napětí.  

 Polovodičové teploměry - jsou zaloţeny na teplotní změně odporu 

polovodičových keramických materiálů. Výhodami těchto čidel jsou velká 

změna odporu vlivem teploty a malé rozměry, nevýhodami silná nelinearita a 

horší časová stálost vlastností. 

 Tepelně citlivé barvy - jsou to nátěry, které mění po dosaţení určité teploty 

zabarvení. 

 

4.2 Bezkontaktní metody měření teplot a teplotních polí 
 

       Bezkontaktní měření teplot vyuţívá elektromagnetického záření (infračervené 

záření), které vyvolává teplota objektu. Pro bezkontaktní snímání teplot pouţíváme 

pyrometry (pro teplotu v jednom místě) nebo systémy snímání teplotního pole (měříme 

teplotu na větším prostoru). 

 

 Pyrometry - podle oblasti záření rozdělujeme pyrometry na optické a 

infračervené, které se dále dělí na úhrnné, pásmové a monochromatické podle 

šířky detekovaného spektra. 

 Úhrnné pyrometry - tepelné záření je koncentrováno na teplotní snímač.  

 Pásmové pyrometry - pracují s tzv. kvantovými snímači, které jsou 

zaloţeny na fotoelektrickém jevu 

 Systémy snímání teplotních polí - systémy snímání teplotních polí můţeme 

rozdělit na systémy z rozkladu teplotního obrazu a na bez rozkladu obrazu.  
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Dále existuje několik typu systému snímaní teploty bez rozkladu obrazu:  

 

 Obrazové měniče - tepelné záření objektu je optikou promítnuto na fotokatodu, 

ta způsobí emisi elektronů, které jsou elektronovou optikou usměrňovány na 

luminiscenční stínítko, kde vytvářejí viditelný obraz teplotního pole. 

 Systémy založené na infrafotografii - vyuţití fotografického materiálu citlivého 

na infračervené záření 

 Evapografy – zaloţené na přeměně tepelného záření objektu ve viditelné 

zobrazení vypařováním či kondenzací tekutiny na tenké membráně 
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5 Diagnostika NC a CNC strojů 

 

        Obráběcí stoje jsou velice důleţití pro výrobu, proto kontrola stavu je hlavním 

předpokladem pro udrţení kvality výroby. Při kontrole obráběcích strojů se vychází z 

norem ISO 9001 (ČSN ISO 230). Z takto získaných výsledku kontroly lze předvídat 

technický stav obráběcího stroje a v návaznosti na to zajišťovat kvalitu výroby. 

Provedené měření se archívuje a následně sleduje trend změn, ze kterého získáváme 

přehled o vývoji obráběcího stroje. Sledovaní trendu vývoje přednosti lze určit 

technický stav obráběcího stroje a předejít tak moţné poruše. ČSN ISO 230 se skládá 

z 6 částí: 

 

5.1  Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za 

dokončovacích podmínek obrábění 
 

        Norma (ČSN) ISO 230-1 Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení 

nebo za dokončovacích podmínek obrábění normalizuje metody zkoušení přesnosti 

obráběcích strojů, které pracují buď bez zatíţení, nebo za dokončovacích podmínek 

obrábění, pomocí geometrických zkoušek nebo zkoušek obráběním.[5] Tato norma se 

zabývá pouze zkouškami přesnosti a nezabývá se funkčními zkouškami stroje (vibrace, 

trhavé pohyby částí atd.), ani zjišťováním charakteristických parametrů (otáčky, 

posuvy). 

 

5.2  Stanovení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v 

číslicově řízených osách 
 

        Norma (ČSN) ISO 230-2 Stanovení přesnosti a opakovatelnosti nastavení 

polohy v číslicově řízených osách specifikuje metody zkoušek a vyhodnocení přesnosti 

a opakovatelnosti nastavení polohy v osách číslicově řízených strojů přímým měřením v 

jednotlivých osách.[5] Popisuje metody měření os, a to jak lineární tak otočné. Všechny 

metody měření jsou zaloţené na opakovaném měření v kaţdé poloze.  
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5.3  Určení tepelných vlivů 
 

        Norma (ČSN) ISO 230-3 popisuje tři zkoušky: 

- zkouška pro určení chyby vzniklé v důsledku kolísání teploty prostředí (ETVE) 

-  zkouška tepelných deformací způsobených otáčením vřetena 

-  zkouška tepelných deformací způsobených pohybem v lineárních osách 

 

5.4  Zkoušky kruhové interpolace u číslicově řízených obráběcích 

strojů 
  

        Norma (ČSN) ISO 230-4  Zkoušky kruhové interpolace u číslicově řízených 

obráběcích strojů specifikuje metody zkoušek a vyhodnocení kruhové hysterese, 

úchylky kruhovitosti a radiální úchylky kruhové dráhy, která je tvořena současným 

pohybem ve dvou lineárních osách.[5] Tato norma určuje metody měření tvarů 

vykonávaných pohybů u číslicově řízených obráběcích strojů.  

 

5.5  Určení emise hluku 
 

        Norma ISO 230-5 Určení emse hluku specifikuje metody pro měření hluku 

pevně umístěných na podlahu montovaných obráběcích a tvářecích strojů a 

souvisejících pomocných zařízení přímo v dílně. [5] Tato norma určuje metody měření 

emise hluku obráběcích strojů (např. pracovní podmínky zkoušeného stroje, volbu 

poloh mikrofonu v místě obsluhy atd.). Naměřené hodnoty emise hluku se pak 

porovnávají podle normy ISO 4871 nebo můţou slouţit k porovnaní dvou obráběcích 

strojů, které jsou měřeny za stejných podmínek.  

 

5.6  Určení přesnosti nastavení polohy na diagonálách tělesa a stěn 
 

        Norma ISO 230-6 Určení přesnosti nastavení polohy na diagonálách tělesa a 

stěn specifikuje zkoušky diagonálního přestavení, které umoţňují odhadnutí 

volumetrických vlastností obráběcího stroje.[5] Nejedná se přímo o metody pro 

diagnostiku obráběcích strojů, ale z výsledku měření volumetrických vlastností 

obráběcího stroje lze někdy určit diagnostické závěry.  
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6 Informační technologie v diagnostice 

       Řízení údrţby a celkově celého podniku je velmi sloţitý proces a proto se 

rozvijí nové informační technologie (IT). Základním cílem nasazení IT je zvýšení 

efektivnosti všech činností v podniku a to i údrţby. Společnost se snaţí všechny své 

hlavní oblasti činnosti a jejich procesy monitorovat ve svém informačním systému (IS). 

IS zahrnuje všechny důleţité systémy ve společnosti tzn. musí obsahovat systémy pro 

údrţbu, správu a evidenci majetku atd.  Informační systém (IS) je systém pro sběr, 

udrţování, zpracování a poskytování informací a dat. IS monitoruje jednotlivé stroje 

pomocí hardwaru a k němu speciálně navrţeného softwaru. 

       Základním systémem IS je informační systém pro údrţbu. Tento informační 

systém slouţí ke sběru a uchovaní dat o údrţbě a opravách na daném zařízení. Slouţí ke 

sledovaní technického stavu zařízení a případné nasazení technické diagnostiky 

v případě moţné poruchy. Tento systém dává ucelený obraz technického stavu zařízení 

po celou dobu jeho pracovní činnosti. Všechny tyto systémy lze integrovat do ERP 

systému (Enterprise Resource Planning) coţ jsou informační systémy, pomocí nichţ se 

řeší celé řízení a plánovaní činností a procesů společnosti. 

       Celá podstata systému údrţby je ve vytvoření relativně uzavřeného systému 

řízení údrţby, který je kompatibilním subsystémem řízení výroby, coţ je na obr. 13. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m
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Obr. 13 Schéma systému údržby a řízení výroby [3] 

 

 

V dnešní době jsou rozlišovány následující informační systémy k řízení údrţby a 

správě hmotného majetku.  

 CMMS (Computerized Maintenance Management Systems – Počítačový systém 

řízení údrţby). Systémy jsou zaměřené na základní funkce údrţby, jako je 

plánování pracovních příkazů a preventivní údrţba, a slouţí ke sniţování počtu 

poruch a prostojů výrobních zařízení.  

 CAMS (Computer Aided Maintenance Systems – Počítačově podporované 

systémy řízení údrţby). Systémy, které vyuţívají software na organizovaní plánů 

oprav a údrţby. 

 EAM systems (Enterprise Asset Management Systems – Systémy pro správu 

podnikového hmotného majetku). Jsou to systémy pro řízení a správu 

provozních zdrojů podniku. EAM přitom není pouze počítačové řízení údrţby, 

ale je to komplexní systém jejího řízení. 
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7 Využití informačních technologii 

 

Vítkovice  Heavy  Machinery  a.s. pouţívají několik informačních systému. 

Jedním z pouţívaných IS je například Vítkovický  Intranet - Evidence strojů. Tento 

systém slouţí k evidenci strojů, která obsahuje základní informace o kaţdém stroji ve 

vítkovicích. Tento systém je velmi jednoduchý a přehledný. Ukázka menu takového 

systému je na obr. 14. 

 
 

Obr. 14 Menu informačního systému Evidence strojů 

 

 

Z obrázku je vidět co takový systém obsahuje. Název stroje, inventární číslo, 

pozice (umístění stroje v továrně) a kategorii stroje (na jakou výrobu je určen). Po 

kliknutí na daný stroje se otevře karta tohoto stroje. Na kartě najdeme základní 

informace o stroji – obr. 15.  
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Obr. 15 Karta KHF 550 CNC z jeho vlastnostmi 

 

Z informačního systému je moţné i vyčíst vytíţenost stroje. Diagram ukazuje 

vytíţenost stoje v % během časového úseku – obr. 16. 
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Obr. 16 Vytížení KHF 550 CNC 

 

Vítkovice Heavy Machinery a.s. pro údrţbu pouţívali systém IDP (Information 

Display Processo). Jedna se o informační systém, který zaznamenává všechny činnosti 

údrţby (opravy, diagnostika, atd.), které byly na stroji provedeny. Dnes uţ společnost 

pouţívá nový systém - Helios Green. Jedna se o tzv. ERP (Enterprise Resource 

Planning), který sdruţuje uţ všechny důleţité systémy (údrţba, řízení provozu, atd.) do 

jednoho informačního systému. Je zaveden od 1. 1. 2009 takţe zatím nejsou ţádné 

materiály z pouţívaní tohoto systému. Pro příklad uvádím, jak vypadá takový systém 

údrţby v praxi (IDP). 

 

http://stroje.vitkovice.cz/order.php?id=123
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Obr. 17 Zpráva z IDP (informačního systému údržby) 
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8 Nasazení tribodiagnostiky u KHF 550 CNC 

 

Nasazení tribologie ve Vítkovice Heavy Machinery a.s. souvisí hlavně se 

sledováním degradace samotného maziva. Ke kontrole maziva se většinou pouţívá 

vizuální kontrola, v případě potřeby se oleje posílají na technický rozbor. 

 

8.1 Používané mazivo a jeho charakteristika 
 

Prvním pouţívaným olejem je Shell 

Omala 320 (ISO VG 68). Jedná se o 

převodový olej vhodný pro mazaní 

průmyslových převodových skříní, 

valivých a kluzných loţisek a jako 

mazací oleje pro oběhové systémy 

strojů a zařízení. Tento olej kombinují 

vysokou odolnost proti stárnutí a 

termooxidační stabilitu s dobrými 

deemulgačními vlastnostmi, má 

vysokou únosnost mazacího filmu. 

 

    Typické vlastnosti: 

Hustota při 15°C   903 kg/m
3
 

Kin. viskozita při 40°C   320 mm
2
s

-1
 

 Kin. viskozita při 100°C   25,0 mm
2
s

-1
 

Bod vzplanutí    205 °C 

Bod tuhnutí   -15 °C 

FZG test - nevyhovující 

stupeň 

>12 

Timken test  N >230 

Koroze na mědi                1-100 A3 st. 

koroze 

Koroze na oceli                  0-B st. koroze 

 Deemulgační vlastnosti 

při 82°C   

15 min 

Tab. 1 Charakteristické vlastnosti 

maziva Shell Omala 320

Druhým pouţívaným mazivem je Shell 

Tonna T68 (ISO VG 68). Tento olej je 

na ropné bázi. Jsou to Speciální 

aditivované strojní oleje s vysokou 

přilnavostí. Mají dobrou viskozitně-

teplotní závislost a vysokou odolnost 

proti stárnutí. Poskytují spolehlivou 

ochranu proti korozi a díky účinným 

přísadám potlačují trhavé pohyby 

(Stick-Slip) smykových částí po loţi. 

Pouţívá se na mazaní kluzných ploch a 

vedení obráběcích strojů. 

Typické vlastnosti: 

Hustota při 15°C 882 kg/m
3
 

Kinematická viskozita 

při 40°C 

68 mm
2
s

-1
 

Kinematická viskozita 

při 100°C 

9,3 mm
2
s

-1
 

Bod vzplanutí   219°C 

Bod tuhnutí -27°C 

Neutralizační číslo 1,3 mg KOH/g 

Číslo zmýdelnění 1,4 mg KOH/g 

Koroze na oceli 0-A st. koroze 

Koroze na mědi 1-100 A3 st. 

koroze 

Tab. 2 Charakteristické vlastnosti 

maziva Shell Tonna T68
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8.2 Tribologické testy daného maziva 
 

Testy byly zadané firmě Koma s.r.o. Koma s.r.o. provedla základní rozbor 

vzorku - to je provedení několika základních testů maziva viz tab. 3 a tab. 4. Po 

naměření byly z měření byly vypracovány protokoly o stavu maziva viz. příloha č. 1 a 

příloha č. 2. Naměřené hodnoty se porovnávají  budˇ podle dané normy tzn. třeba kód 

čistoty se porovnává podle normy ISO 4406 a NAS 1638, nebo se naměřené hodnoty 

porovnávají podle bezpečnostního listu daného maziva. Tento bezpečností list obsahuje 

všechny důleţité informace o maziva např. sloţení maziva, fyzikální a chemické 

vlastnosti, viskozitu a atd. V tab. č. 3 a č. 4 lze vidět měřené parametry jakosti a 

naměřená hodnota tohoto ukazatele s jejím vyhodnocením. 

 

8.3 Vyhodnocení tribologických testů maziva 
 

Z tabulky č. 3 a č. 4 je patrné, ţe všechny jakostí parametry obou maziv splňují 

podmínky jakosti podle norem a bezpečnostního listu.  

 

Mazivo SHELL   Tonna T68 

Ukazatel jakosti Stanoveno Vyhodnocení 

Stanovení viskozity    40
o
 C 66,3 mm

2
/s Odpovídá ISO VG 68 

Stanovení viskozity    100
o
 C   

Bod vzplanutí              224
 o
 C Odpovídá ukazatelům jakosti 

Číslo kyselosti     0,90  mgKOH/g Odpovídá ukazatelům jakosti 

Obsah vody              0 % Odpovídá ukazatelům jakosti 

Kód čistoty dle   NAS  1638 Tř. 9 Odpovídá-střední znečištění 

Kód čistoty dle   ISO   4406 Tř. 17/14 Odpovídá-střední znečištění 

Obsah nečistot - celkem 5-50 µm 1 117 částic/ml  

Druhy nečistot Ţelezo, prachové částice  

Velikost nečistot Množství částic  

15 µm 83  částic/ml  

 

25 µm 20  částic/ml 

30 µm 11  částic/ml 

40 µm  4  částic/ml 

50 µm  2  částic/ml 

Tab. 3 Měřené ukazatelé jakosti maziva Shell Tonna T68 a  jejich naměřené hodnoty a 

jejich vvhodnocení 
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Mazivo SHELL   Omala 320 

Stanovení viskozity    40
o
 C 327,1 mm

2
/s Odpovídá ISO VG 320 

Stanovení viskozity    100
o
 C   

Bod vzplanutí              > 250
 o
 C Odpovídá ukazatelům jakosti 

Číslo kyselosti     0,50 mgKOH/g Odpovídá ukazatelům jakosti 

Obsah vody              0 % Odpovídá ukazatelům jakosti 

Kód čistoty dle   NAS  1638 Tř. 9 Odpovídá-střední znečištění 

Kód čistoty dle   ISO   4406 Tř. 17/14 Odpovídá-střední znečištění 

Obsah nečistot - celkem 5-50 µm  1 195  částic/ml  

Druhy nečistot Ţelezo,prachové částice  

Velikost nečistot Množství částic  

15 µm 89  částic/ml  

 

25 µm 21  částic/ml 

30 µm 12  částic/ml 

40 µm  5  částic/ml 

50 µm  2  částic/ml 

Tab. 4 Měřené ukazatelé jakosti maziva Shell Omala 320 a  jejich naměřené hodnoty a 

jejich vvhodnocení 

 

Jak je patrné z tabulky, stav maziva je v pořádku a není potřeba jej měnit. Ani 

nejsou vidět nějaké náznaky vzniky nějaké poruchy. Mnoţství otěrových kovů není 

zvýšené a naměřené hodnoty odpovídají mnoţství, které se do maziva dostane při 

běţném provozu bez jakéhokoliv moţného náznaku problému.  

 

8.4 Vyhodnocení nasazení tribodiagnostiky 
 

V budoucnu bude stačit pravidelná vizuální kontrola vyškoleným personálem. 

Doporučoval bych posílat olej čtvrtletně na tribologické testy, aby bylo moţno 

detekovat moţnou poruchu. Také při podezření na degradaci oleje doporučuji ojel 

poslat na tribologické testy, aby se předešlo degradaci maziva a případně předejít tak 

vzniku poruchy, která by tato degradace maziva mohla znamenat. Vyuţití 

tribologických testů maziv jako diagnostického je velmi důleţitá, je to jedna z metod 

bezdemontáţní diagnostiky pro zjišťovaní technické stavu stroje. 
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9 Nasazení vibrodiagnostiky u KHF 550 CNC 

 

 

Zabývám se návrhem diagnostického systému pro frézovací stroj KHF 550 

CNC. Tento diagnostický systém se zabývá sledováním vibrací na pohonu tohoto 

frézovacího stroje. Diagnostický systém se hlavně zabývá návrhem pouţití 

vibrodiagnostiky, ale v diagnostickém systému by měla být začleněna i 

tribodiagnostika. Účelem diagnostického systému je monitorovaní technického stavu 

stroje (tj. sledovaní ţivotnosti jednotlivých komponentů). Takto navrţený systém pak 

aplikovat do informačního systému. Informační systém by pak informoval o průběhu 

naměřených vibrací a následně upozorňoval na moţné náznaky poruchy. Takto 

navrţený systém by mohl ušetřit náklady na údrţbu a provoz stoje.  

 

9.1 Návrh diagnostického systému 
 

Diagnostický systém jsou diagnostické prostředky, diagnostikovaný objekt a 

obsluha. Rozdělujeme dva základní typy diagnostických systému:  

 Diagnostické systémy ON-LINE – diagnostický systém, který měří a 

vyhodnocuje metody diagnostiky během provozu stroje. Měření je 

monitorováno on-line, coţ znamená neustále sledovaní stavu objektu 

s průběţným vyhodnocováním mezních stavů objektu. 

 Diagnostické systémy OFF-LINE – diagnostický systém, který měří a 

vyhodnocuje metody diagnostiky různými testy diagnostiky při odstávce stroje. 

Monitorovaní probíhá porovnáním s výsledky z předešlých provedených testů. 

9.1.1 Volba diagnostického systému 
 

Pro frézovací stroj KHF 550 CNC volím diagnostický systém ON-LINE. Jedná 

se o systém, který bude neustále monitorovat úroveň vibrací. Tento diagnostický systém 

by měl zaznamenávat vibrace na důleţitých místech stroje, monitorovat je a 

zaznamenávat v informačním systému.  

Uvádím dva příklady systému, který by se daly pouţít. Jedná se o systémy 

Adash 3600 od firmy ADASH a systém Multilog od firmy SKF.  
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MULTILOG 

Multilog je on-line systém schopný multiparametrického monitorovaní. Tato 

schopnost multiparametrického monitorovaní dovoluje zhodnotit velké mnoţství měření 

a tím zjistit závadu v jejím raném stádiu. Tento systém má 32 kanálů pro dynamické 

vstupy, 8 tachometrických a 8 logických vstupů. Kaţdý dynamický kanál můţe být 

konfigurován na 4 měření. Takţe jedna lokální monitorovací jednotka můţe sbírat aţ 

128 různých typů měření. Základní moţnosti systému jsou na obr. 17. 

.

 
Obr. 18 Systém Multilog a jeho vlastnosti [7] 

 

ADASH 3600 

Adash umoţňuje vyhodnocení statických i dynamických parametrů vibračního 

signálu a doplňkových provozních veličin – teploty a otáček. Je určen pro obecně 

všechny aplikace týkající se údrţby a monitorování stavu strojů. Vlastnosti tohoto 

systému jsou na obr. č. 19.  
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Obr. 19 Snímač vibrací Adash 3600 [6] 

Oba tyto systémy obsahují snímače zrychlení – akcelerometr (2.7). Výhodou 

akcelerometrů je veliký rozsah (většinou 5 Hz do 10000 Hz), snímač má malé rozměry 

a hmotnost a je necitlivý na negativní magnetické pole. Nevýhodou těchto snímku je 

jejich vyšší cena a nutnost mít zesilovač a napájení kvůli slabému vstupnímu signálu.  
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Obr. 20 Snímač vibrací [6] 

9.1.2 Měřené parametry 
 

Systém Multilog pouţívá přístroje microlog, které dokáţou změřit zrychlení, 

rychlost, výchylku, teplotu a fázi. Pomocí měření zrychlení se dá určit několik 

parametrů vibrací např. celková hodnota vibrací – celková vibrační energie změřená 

v daném frekvenčním rozsahu 

Adash A3600 umoţňuje měření zrychlení a dále dokáţe změřit rychlost (mm/s 

nebo ips coţ se rovná 25,4 mm/s), a to integrací vstupního signálu ze snímače zrychlení. 

Tento systém určuje z parametrů vibrací hlavně efektivní hodnotu RMS - odpovídá 

celkové energii vibrací ve zvoleném frekvenčním pásmu a špičkovou hodnotu PEAK - 

odpovídá absolutní hodnotě největší amplitudy signálu během periody měření. 

9.1.3 Určení měřicích míst 
 

Umístnění snímačů se volí tak, aby cesta signálu byla co nejkratší (bez přerušení 

či přechodů materiálu). Osa snímače by měla směřovat na osu maximálního zatíţení. 

Pro náš případ bych volil umístění snímačů co nejblíţe loţiskům a ozubených kol, a na 

důleţitých součástech stroje (motor, převodovka). Přesné umístnění měřicích bodů 

nelze přesně určit. Přesné umístěni měřicích bodu by zvolila obsluha, která by 

instalovala snímače vibrací, protoţe by měla moţnost stroj vidět odkrytovaný a tak 

zvolit nejlepší místa pro umístnění snímačů. Na obr. 22 jsem určil hlavní místa 

rozloţení snímačů vibrací, a to na nejdůleţitějších součástech stroje jako je motor, 

převodovka atd. 
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1. Určení měřících bodů na motoru: 

Umístění snímačů vibrací by mělo být co nejblíţe loţiskům motoru. 

Mělo by se měřit ve všech směrech (A-axiální, V-vertikální, H-horizontální), 

pokud to konstrukce celého stroje dovoluje, viz obr. 21. 

2. Určení měřicích bodů na převodovce: 

Umístění snímačů vibrací u převodovky záleţí v závislosti na její 

konstrukci. Vţdy se hlídají vibrace způsobované ozubenými převody a stavy 

hlavních loţisek. Dále se měří pomocné aparáty převodovek, protoţe část 

převodovek má například moţnost měnit v určitém rozsahu převodový poměr. 

Ukázka umístění snímačů na běţné převodovce je na obr. 21. 

3. Určení měřících bodů u ložisek a ozubených kol: 

Umístění snímačů se volí na nerotujících částech konstrukce (loţiskový 

domek) a co nejblíţe osy rotace loţisek nebo ozubených kol. 

 

Obr. 21 Určení měřicích bodů na běžném motoru a převodovce [1] 
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Obr. 22 KHF 550 CNC s místy, kde by měli být nainstalovany snímače vibrací  

(1- motor, 2 – převodovka, 3 – ložiskový domek) 

9.1.4 Monitorovaní vibrací 
 

Pro monitorovaní vibrací u systému Multilog se pouţívá program PRISM
4
 On-

Line. Program dovoluje zobrazení uţivatelem definovanùch dat a současně prohlíţení několika 

ruzných typů grafů. Program provadí trendovaní a pokročilé analýzy dat. Dále dokáţe podrobně 

sbírat události a vytvářet zprávy pro údrţbu. Menu programu PRISM
4
 On-Line je na obr. 23. 



Diplomová práce  Tomáš Gořalík 

 
VŠB TU Ostrava  Stránka 46 

 
Obr. 23 Menu programu Multilog [7] 

 

PRISM
4
 On-Line umoţňuje multitasking (provádět několik úloh současně), coţ 

znamená, ţe můţeme sledovat vibrace na více částech stroje najednou. Dále systém 

dokáţe parametrické hradlovaní, coţ je vlastnost systému, která dovoluje uţivateli 

měnit kritéria sběru dat (otáčky, zatíţení atd.). 

Program dokáţe zobrazit všechny důleţité grafy od frekvenčního spektra vibrací 

obr. 24 aţ po orbitu (orbitální analýza) obr. 25. 
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Obr. 24 Frekvenční spektrum v programu PRISM
4
 On-Line [7] 

 

 

Obr. 25 Orbitální analýza v programu PRISM
4
 On-Line [7] 
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Pro monitorovaní vibrací u systému Adash 3600 se pouţívá program na 

monitorovaní vibrací DDS 2007. DDS 2007 slouţí pro archivaci a vyhodnocení dat 

vibrační a technické diagnostiky. Na obr. 26 je základní menu programu DDS 2007.  

V základní menu je vidět co takový program obsahuje – strom, kde je vidět měřený 

stroj, dále graf trendu vibrací (2.6), a časový průběh a spektrum vibrací (2.3).  

 

Obr. 26 Hlavní menu programu DDS 2007 [6] 

 

Program DDS 2007 obsahuje několik systémových nástrojů nazývaných 

"FASIT" (Fault Source Identification Tools). Tyto funkce slouţí uţivateli jako systém 

poradců pro řízení diagnostiky. Tzn. pro fázi detekce i následně pro fázi identifikace. 

Nástroje FASIT tak tvoří expertní systém pro vyhodnocování dat. Nástroje FASIT tvoří: 

 Propracovaný systém kontroly a hlášení uživateli o změnách provozního stavu 

strojů – na základě předdefinovaných varovných a kritických úrovní 

vyhodnocuje stav měření a informaci o jejich překročení indikuje pomocí 

semaforů ve stromě. 
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Obr. 27 Graf trendu s určenými výstrahami [6] 

 

 Metoda ASTAT - analýza změn (růstu - doba do poruchy) - statistická metoda, 

která je schopna s předpovídat moţný vývoj trendu vibrací.  

 

 

Obr. 28 Obrázek trendu s předpokládaným vývojem [6] 
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 Systém statistických funkcí - nastavení a ladění systému - systém vykoná 

statistické výpočty nad všemi vybranými trendy. Tato funkce uvádí sedm 

statistických hodnot pro kaţdý trend, podle kterých lze nastavit varovné a kritické 

úrovně. 

 

Obr. 29 Systém kontrolující kritické úrovně [6] 

 

 MBFA (Multiple Bearings Faults Analysis) - rozšířená analýza valivých loţisek, 

kde se vyhodnocují poruchové frekvence loţiska v měřeném místě. Umoţňuje 

hodnocení míst, kde je několik loţisek velmi blízko sebe a signály se mixují. 

 

 

Obr. 30 Analýza valivých ložisek [6] 
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 Metoda ACMT - speciální metoda pro diagnostiku valivých loţisek a převodovek u 

pomaloběţných strojů. Při měření velmi dlouhých časových záznamů dokáţe 

zaznamenat i krátkodobé vysokofrekvenční rázy. 

 

 

Obr. 31 Diagnostika valivých ložisek [6] 

 

Všechny tyto systémy slouţí pro technikou diagnostiku především loţisek a 

převodovek, které jsou u KHF 550 CNC nejdůleţitější součásti stroje. 

 

9.2 Určení poruchových frekvencí  
 

 

Jak se určují poruchové frekvence je v bodě 2.4. U KHF 550 CNC se určují 

poruchové frekvence u loţisek i ozubených kol. Tyto vypočtené poruchové frekvence se 

potom zanesou do diagnostického systému, aby tento systém hlásil moţnost poruchy. 

9.2.1 Určení poruchových frekvencí ložisek 
 

V dnešní době se uţ pro získaní poruchových frekvencí loţisek nepouţívá ruční 

počítaní podle daných vzorců (2.4), ale existuje několik matematických programů, kde 

jsou tyto vzorce implantovaný i s databází loţisek, takţe stačí zadat typ loţiska a otáčky 

hřídele a spočítá nám poruchové frekvence.  

Pro výpočet jsem pouţil program Calculations, který je na stránkách firmy SKF. 

V programu si navolíme typ loţiska a jeho otáčky. Potřebné údaje (typ loţiska a otáčky 
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hřídelí) jsem vzal z výkresové dokumentace stroje. Na obr. 32 je vidět menu nástroje 

Calculations. 

 

Obr. 32 Program Calculations pro výpočet poruchových frekvencí 

 

Následující tab. 5 uvádím vypočtené poruchové frekvence pro uvedené typy loţisek. 

loţisko otáčky fi fe fc fr fip fep frp 

71914E 1498 25 0 11,2 110 330 269 221 

7012E 1498 25 0 10,9 85,6 282 217 171 

7014E 1392 22,7 0 9,88 77,9 256 178 156 

7228BE 1392 22,7 0 9,87 65,8 205 158 132 

7020E 1500 25 0 11,1 97,2 293 232 194 

 

Tab. 5 Vypočtené poruchové frekvence ložisek 
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9.2.2 Určení poruchových frekvencí ozubených kol 
 

Uvádím příklad jednoho výpočtu poruchové frekvence ozubení. Na obr. 33 jde 

vidět schéma rozloţení ozubených kol u pohonu stolu. Z výkresu jsem vyčetl všechny 

důleţité údaje, jako jsou zuby ozubených kol a otáčky vstupní hřídele z motoru. V tab. 6 

je vypočteny všechny důleţité poruchové frekvence ozubených kol. 

Příklad výpočtu: 

z11= 28,  z10=28, n11=1500 ot/min 

Převodový poměr 

1
28

28

10

11
10,11 

Z

Z
i                                                                                                (14)   

 

Otáčky 

1500
1

1500

10,11

11
10 

i

n
n min

-1 
                                                                         (15) 

 

Otáčková frekvence 

Hz
n

f 25
60

1500

60

10
0                                                                                        (16) 

 

Frekvence vad ozubených kol 

Hzfzfv 7002528010                                                                           (17) 
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Obr. 33 Kinematické schéma s ozubenými koly 

 

Počet zubů 

 

Převodový poměr 

 

Otáčky 

 

Otáčková 

frekvence 

 

Poruchová 

frekvence 

 

z1 429 i2,1 22,57895 n1 66,3007 fo1 1,105012 f1 474,05 

z2 19 i3,2 0,431818 n2 1497 fo2 24,95 f2 474,05 

z3 44 i4,3 2 n3 1362 fo3 22,69697 f3 998,6667 

z4 22 i5,4 0,55 n4 2724 fo4 45,39394 f4 998,6667 

z5 40 i6,5 0,666667 n5 1498 fo5 24,96667 f5 998,6667 

z6 60 i7,6 2,307692 n6 1349 fo6 22,485 f6 1349,1 

z7 26 i8,7 0,481481 n7 3113 fo7 51,88846 f7 1349,1 

z8 54 i9,8 1,8 n8 1499 fo8 24,98333 f8 1349,1 

z9 30 i10,9 1,071429 n9 1400 fo9 23,33333 f9 700 

z10 28 i11,10 1 n10 1500 fo10 25 f10 700 

z11 28 
  

n11 1500 fo11 25 f11 700 
 

Tab. 6 Vypočtené poruchové frekvence ozubených kol 
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9.2.3 Integrace poruchových frekvencí do praxe 
 

 

Takto vypočítané poruchové frekvence posléze integrujeme do diagnostického 

systému. Takto stanovené hodnoty kritických hodnot nám pomůţe stanovit mez 

poplachu a alarmu v grafu trendu vibrací. Integrace těchto poruchových frekvencí je 

velmi jednoduchá. 

Například u programu DDS 2007 stačí pouze vyvolat okno kritické hodnoty a 

vypočtené hodnoty zapsat do programu viz obr. 34. 

 

 
 

Obr. 34 Nastavení kritických hodnot vibrací v programu DDS 2007 

 

 

9.3 Vyhodnocení nasazení diagnostického systému 
 

 

Účelem nasazení diagnostického systému je měření a monitoring vibrací na 

stroji. Zvolil jsem diagnostický systém, který je on-line, tedy bude neustále monitorovat 
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technický stav stroje, neboť stroj jede 24 hodin a je velmi důleţitý stroj pro společnost 

Vítkovice Heavy Machinery a.s. Dále lze u uvedeného diagnostického systému nastavit 

mezní hodnoty vibrací a nastavit úroveň poplachu a alarmu pro předejití případné 

havárie a nucené odstávce. Uvedl jsem dva druhy diagnostických systému, které by se 

dali pouţít. V hodnější pro náš případ by byl systém Multilog od firmy SKF, neboť má 

stejné vlastnosti jak systém Adash 3600, ale navíc pouţívá přístroje microlog, které uţ 

Vítkovice Heavy Machinery a.s vyţívají a nebude problém uţ naměřené hodnoty 

začlenit do systému. 
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10 Nasazení termodiagnostiky u KHF 550 CNC 

 

 

Zatím není u KHF 550 CNC nasazeno sledovaní teploty důleţitých komponentů. 

Tato diagnostická metoda slouţí především k zjištění začínající poruchy neţ by slouţila 

přímo k určení technického stavu stroje. Nasazení tribodiagnostiky by slouţilo k 

sledovaní důleţitých komponentů, které by znamenalo moţnou havárii, protoţe prvním 

příznakem poruchy nebo havárie je zvýšená teplota problémového místa. 

 

10.1 Použití termodiagnostiky v praxi 
 

 

Systém Multilog uţ obsahuje zařízení, které je schopno snímat teplotu. Snímače 

teploty jsou nestolovány společně se snímači vibrací. Tyto snímače teploty mají malý 

rozsah teplot (-10 °C do 50 °C). Informace o teplotě jsou monitorovány pomocí 

programu PRISM
4
 On-Line. 

Do systému Adash 3600 lze zapojit systém Adash 3600-MPX. Jedná se o 

modul, který slouţí pro připojení snímačů vibrací, ale lze tento modul představit pro 

připojení snímačů teploty. Tyto snímače by měřily teplotu na stejných místech, kde by 

se měřily vibrace. I tento modul by se dal integrovat do informačního systému. 

Technická specifikace tohoto modulu je na obr. 35. 

 

 
 

Obr. 35 Technická modifikace modulu Adash 3600-MPX 
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10.2 Vyhodnocení nasazení termodiagnostiky 
 

 

Nasazení termodiagnostiky by bylo jenom pouze jako doplňková metoda 

k hlavním metodám pouţívaným u KHF 550 CNC. U diagnostického systému lze tento 

systém doplnit o měření teploty, ale tento systém má malý teplotní rozsah a byl by 

pouze informativní a neříkal nám by nám nic o moţné poruše. Nasazení jiných systému 

pro termodiagnostiky by bylo zbytečné a nepřineslo by nám to výsledky jako nasazení 

tribodiagnostiky a vibrodiagnostiky, proto bych navrhoval nezavádět ţádnou 

termodiagnostiky. 
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11 Závěr 

 

Ve své diplomové práci se zabývám nasazením technické diagnostiky na stroji 

KHF 550 CNC společnosti Vítkovice  Heavy  Machinery a.s. V úvodu se zabývám 

metodami, které lze a uplatnit na daném stroji.  

Na stroj se v tuto dobu pouţívá pouze tribodiagnostika, která zkoumá technický 

stav stroje pomocí rozborem oleje pouţívaného ve stroji. Testy olejů se provádí 

v určitém intervalu a mezi tím stačí vizuální kontrola vyškoleným personálem. 

V pravidelných intervalech nebo při podezření na degradaci oleje doporučuji ojel poslat 

na tribologické testy, aby se předešlo degradaci maziva a případně předejít tak vzniku 

poruchy, která by tato degradace maziva mohla znamenat.              

Dále v diplomové práci navrhuji vyuţití vibrodiagnostiky pro určení technického 

stavu stroje. Navrhl sem diagnostický systém měření vibrací pomocí diagnostického 

systému multilog od firmy SKF a pomocí diagnostického systému Adash 3600 od firmy 

Adash. Tyto systémy by monitoroval a vyhodnocovali míru vibrací a v případě moţné 

poruchy na poruchu upozornily, nebo dokonce stroj zastavily. Dané diagnostické 

systémy lze skloubit s informačními systémy Vítkovice  Heavy  Machinery a.s. Pouţití 

systému multilog by bylo lepší, protoţe ve společnosti uţ pouţívají techniku od firmy 

SKF (microlog). 

Aplikace a pouţití diagnostického systému je na Vítkovicích  Heavy  Machinery 

a.s. Tyto diagnostické systémy nepatří mezi levné záleţitosti, ale pouţití tohoto systému 

by mohlo v budoucnu ušetřit nemalé finance. Daný stoj zatím běţí bez větších 

problému, ale časem by mohlo dojít ke vzniku poruchy (opotřebení, stárnutí stroje) a 

proto by se v budoucnu uplatnění takového diagnostického systému vyplatilo. 
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