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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Gazur, I. Diagnostika a její aplikace na FKF 460 CNC. Ostrava: katedra výrobních 

strojů a konstruování, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2009, 53s. 

Diplomová práce, vedoucí: Blata, J. 

 

Diplomová práce je zaměřena na aplikaci technické diagnostiky na 

FKF 460 CNC. V úvodní části se zabývám ekonomikou, rozdělením a stručným 

popisem technické diagnostiky. Dalším bodem je jednoduchý popis cílů údrţby a 

představení filozofie řízení 5S. Poslední kapitoly teoretické části popisují metody 

tribodiagnostiky a vibrodiagnostiky. 

 Praktická část začíná popisem diagnostikovaného stroje a jeho technickými 

údaji. V následujících kapitolách se zabývám praktickou aplikací vybraných metod 

technické diagnostiky a hodnocením výsledků vibrační diagnostiky. 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

Gazur, I. Diagnostika a její aplikace na FKF 460 CNC. Ostrava: katedra výrobních 

strojů a konstruování, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2009, 53s. 

Diplomová práce, vedoucí: Blata, J. 

 

Thesis includes an application technical diagnostics on FKF 460 CNC. At the beginning 

of thesis includes an economics, a separation and description brief of technical 

diagnostics. The other point is description brief of maintainance target and philosophy 

of manage 5S.  Last chapters of theoretical part explained methods of tribodiagnostics 

and vibrodiagnostics. 

 Practical part begins account of diagnosed machinery and its technical 

specification. The following chapters explained practical application of chosen methods 

of technical diagnostics and evaluation vibrodiagnostics results. 
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Přehled použitých symbolů a zkratek 

Název:  Význam:            Jednotka: 

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 ] 

FFT   rychlá Fourierova transformace               - 

FTF   frekvence rázů klece loţiska     [ Hz ] 

RMS       efektivní hodnota vibrací        -  

RPM   otáčky hřídele                   [min
-1

] 

Pd   roztečný průměr kola      [ mm ] 

a   amplituda zrychlení               [mm.s
-2

] 

f   frekvence       [ Hz ] 

f0   otáčková frekvence hřídele elektromotoru   [ Hz ] 

f1   otáčková frekvence mezihřídele převodovky  [ Hz ] 

f2   otáčková frekvence výstupního hřídele převodovky  [ Hz ] 

n       počet valivých elementů v loţisku jedné řadě    - 

t                  čas        [ s ] 

v   amplituda rychlosti               [m.s
-1

]                                                

z                                  počet zubů ozubeného kola                                           - 
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1 Úvod 

Ve své práci se budu zabývat aplikací technické diagnostiky na kotoučovou frézku 

FKF 460 CNC, která je určena pro opracování středních kusů zdvihů zalomených 

hřídelů. Aplikaci diagnostiky zaměřím především na část pohonu frézky, dále na 

aplikaci vibrační diagnostiky a návrh tribodiagnostiky. V této práci se také budu snaţit 

navrhnout jednoduchou termodiagnostiku s pouţitím teploměrů. V současné době patří 

frézka firmě VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY s.r.o. Opravy a servis pro tento stroj 

zajišťuje firma VÍTKOVICE MECHANIKA s.r.o. Aby se zaručilo plné pracovní 

nasazení stroje a prodlouţil se bezporuchový provoz spojený s maximálním sniţováním 

nákladů, je nutné se o stroj velmi dobře starat, nezanedbávat údrţbu a vyuţívat 

veškerých dostupných metod pro kontrolu technického stavu. Tento stroj spadá do 

kategorie klíčových strojů v holdingu Vítkovice.  
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2 Technická diagnostika 

Technická diagnostika je obor, který se zabývá stavem technického zařízení, 

metodami určování těchto stavů a principy konstrukce diagnostických zařízení. 

Základní rozdělení technické diagnostiky je na: 

 Technickou bezdemontáţní diagnostiku (TBN) 

 Technickou nedestruktivní diagnostiku (TND) 

Cílem technické diagnostiky je objektivní poznání technického stavu 

diagnostikovaného objektu a zajištění schopnosti vykonávat poţadované funkce za 

určitých podmínek, v současnosti a v budoucnosti. Diplomová práce je zaměřena hlavně 

na aplikaci bezdemontáţní technické diagnostiky.  

 

Úkoly technické diagnostiky: 

 V rámci diagnózy technického stavu by se měly odhalovat skryté poruchy, měla 

by se identifikovat místa a rozsah vzniku poruch a jejich příčiny. Měly by se 

charakterizovat ekonomické, ekologické a bezpečnostní důsledky dalšího 

provozu bez obnovy. 

 V rámci prognózy technického stavu musíme rozhodnout o potřebných 

údrţbářských a opravárenských úkonech, nebo o účelném ukončení provozu 

stroje, popřípadě o jeho případné prodejní ceně. 

 

 

 

2.1 Ekonomické aspekty technické diagnostiky 

Ekonomický význam technické diagnostiky není zanedbatelný. Některá literatura 

uvádí, ţe naopak bývá často značný. Celá řada odborných knih uvádí různé názory na 

výši předpokládaných ekonomických přínosů. Existují i takové prameny, které uvádí 

sníţení nákladů aţ o 68 % oproti nákladům na plánovanou periodickou údrţbu a aţ o 86 

% oproti nákladům na údrţbu po poruše. Obecně je uváděno, ţe zavedením technické 

diagnostiky (TD) se dosahuje těchto výsledků: 

 Sníţení nákladů na údrţbu o 20 aţ 30 %v závislosti na druhu zařízení 

 Zvětšení cyklu velkých oprav ze 3 na 8 let 

 Sníţení spotřeby elektrické energie o 1 % 

 Zvýšení bezpečnosti a hygieny práce    
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Úspory pouţitím TD plynou z: 

 Odhalení nesprávně nastavené hodnoty a seřízení 

o Sníţíme tím přímé provozní náklady (např. sníţení spotřeby energie) 

o Můţeme tím zpomalit proces opotřebení 

 Odhalení procesu, který můţe vést k havárii, nebo neplánované poruše 

o Můţeme výrazně sníţit, nebo omezit prostoje stroje 

o Dochází ke sníţení nákladů na zásoby dílů 

o Odstraníme ztráty vlivem následných závislých poruch 

o Sníţíme náklady na přesčasy při opravách 

  Provozu strojů ve shodě s normami a předpisy 

o Zvýšení bezpečnosti provozu 

o Zlepšení ţivotního prostředí (sníţení hluku vlivem zvýšených vibrací) 

[4]. 

2.2 Tribodiagnostika 

Tribodiagnostika patří mezi metody technické bezdemontáţní diagnostiky. Tato 

metoda vyuţívá maziva jako parametru k získání informací o dějích a mechanických 

změnách v technických systémech, v níţ jsou maziva aplikována. Správná interpretace 

výsledku umoţňuje včas upozornit na příznak vznikající poruchy, ale také lokalizuje 

místo poruchy.  

2.2.1 Sledování stavu opotřebení strojních zařízení 

Do skupiny sledování stavu opotřebení strojních zařízení patří takové postupy, které 

umoţňují stanovit celkovou koncentraci jednotlivých kovů obsaţených ve vzorku oleje.  

 Metody pro stanovení koncentrace otěrových kovů 

o Atomová spektrofotometrie 

o Atomová emisní spektrofotometrie 

o Atomová absorpční spektrofotometrie 

o Polarografie a volumetrie 

o Metoda RAMO 

 Metody pro hodnocení morfologie a distribučního rozdělení částic kovů 

o Částicová analýza (ferografie) s vyhodnocením 

 Feroskopickým (morfologie a chemické sloţení) 

 Ferodenzimetrickým (distribuce vzhledem k velikosti)  
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2.2.2 Sledování degradace samotného maziva 

Ve své podstatě je to hodnocení fyzikálně chemických parametrů maziva. Následně 

mluvíme o: 

 Aplikaci následujících testů 

o Kinematická viskozita 

o Bod vzplanutí 

o Obsah vody 

o Číslo celkové alkality a kyselosti 

o Conradsonův karbonizační zbytek 

o Kapková zkouška 

o Celkové znečištění 

o Mechanické nečistoty 

 Spektrální analýze olejů [2]. 

2.3 Vibrodiagnostika 

Všechny točivé stroje jsou doprovázeny mechanickým chvěním. Není moţné se 

tomuto chvění vyhnout, protoţe nic nejde vyrobit absolutně přesně. Dynamické síly 

vznikají stykem dílů pohyblivých součástí, třením, odvalováním a nevyváţenostmi 

součástí s rotačním, kmitavým, kývavým a vratným pohybem. 

Tato metoda vyuţívá právě zmíněného chvění jako parametru při změně 

technického stavu. Chvění je reprezentativní diagnostický signál slouţící k určení 

objektivního stavu rotujících strojních systémů. Kaţdý rotační stroj má i v perfektním 

stavu určitou hladinu chvění. [1]. 
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2.4 Termodiagnostika 

Termodiagnostika se v poslední době velmi rozvíjí. Tato metoda se vyznačuje 

vyuţíváním teploty jako diagnostického parametru, která charakterizuje stav 

diagnostikovaného objektu. Vyuţívá se jak u klasických strojních zařízení, tak u 

zařízení energetických, ale i elektrických. Pro zjištění teploty se ve velké míře vyuţívají 

kontaktní teploměry, které bývají vyvedeny na displej a teplota se tak sleduje neustále. 

Je to nejjednodušší měření teploty např. loţisek. V poslední době se začínají hojně 

vyuţívat metody bezkontaktního měření teploty v oblasti infračerveného spektra. Díky 

moderním a stále dostupnějším infračerveným teploměrům a kamerám se 

termodiagnostické metody šíří do téměř všech oblastí techniky. [7]. 

 

2.5 Akustická diagnostika 

Akustická diagnostika je metoda zaloţená na detekování, lokalizaci a 

vyhodnocování materiálových vad a trhlin sledování úniku média. K hodnocení se 

pouţívá objektem emitovaný ultrazvukový signál. Tato metoda se pouţívá například u 

hydraulických a pneumatických obvodů pro rozpoznání netěsností. 
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3 Údržba 

Do údrţby patří všechna opatření pro zachování a opětovné vytvoření 

poţadovaného stavu objektu a také všechny nástroje pro zjištění a posouzení skutečného 

stavu objektu. 

Mezi základní, prvky jak zachovávat stabilitu společnosti, nepochybně patří procesy 

v oblasti správy majetku, a to jak při jeho pořizování, tak i později při jeho údrţbě, 

proto je údrţba strojů velká investice. Proto je jednou z důleţitých a velice náročných 

činností v takřka všech podnicích. S rostoucím počtem všech hydraulických, 

elektronických a automatizačních prvků roste také počet údrţbářských pracovníků 

v údrţbě a stoupají také náklady na údrţbu.  

Základní úkoly údržby jsou: 

 zabránění nepředvídatelným přerušením provozu a výpadkům výroby či 

sluţeb 

 zajištění jakosti výrobku 

 zajištění bezpečnosti práce, ochrany ţivotního prostředí, péče o objekt a jeho 

zachování 

 optimalizace provozuschopnosti zařízení 

Kaţdý správně vyprojektovaný a implementovaný systém údrţby musí být postaven na: 

ZÁSADĚ 3 P 

 

 

 PREVENTIVNOST  (provedení v pravý čas -  v předstihu) 

 PROAKTIVNOST  (hledání příčinnosti poruchy) 

 PRODUKTIVNOST (je nedílnou součástí výroby, tzn. řešení 

produktivity) 

 

Chceme-li dosáhnout poţadované provozní spolehlivosti, musíme mít stále na 

mysli, ţe „Provozní spolehlivost přinese sníţení nákladů, ale sníţení nákladů nepřinese 

provozní spolehlivost”, a ţe „Provozní spolehlivost je cíl pro údrţbu, nikoliv ztráta 

práce pro údrţbáře“. 

[3]. 
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3.1 Program 5s 

Tato filozofie řízení je základním pilířem systému totálně produktivní údrţby (TPM). 

 

obr.1 Základní pilíře Totálně produktivní údrţby 

 

Filozofie 5S je jednoduchá a praktická, vychází z běţných pravidel udrţování 

pořádku, které se velmi často podceňují a nepřikládá se jim velký význam, přitom jejich 

dodrţování je nezbytné pro zdravý chod podniku. Důleţité je nehledat ve věcech 

sloţitost, protoţe v jednoduchosti a jednoznačnosti se ukrývá síla.    

Tento program se musí vţdy přizpůsobit k reálnému prostředí konkrétního podniku.  

Přínosy programu 5S: 

 Eliminace plýtvání 

 Zvýšení bezpečnosti na pracovišti 

 Zvýšení produktivity (odstranění plýtvání, zlepšování a zrychlování 

procesů) 

 Eliminace neproduktivních časů hledání a čekání 

 Zkrácení průběţného času výroby 

 Zvýšení celkové kvality 

 Sníţení poruch výrobních zařízení 

 Zjednodušení pracovních postupů 

 Transparentnost procesů (přehlednost) 

 Zlepšení kultury pracovního prostředí 

[10]. 
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3.1.1 Úklid 

Je první krok programu 5S na pracovišti. Znamená to odstranění všech 

nepotřebných a neţádoucích věcí z dosahu pracovního prostoru a ponechat jen to 

důleţité. Materiál, nářadí, zařízení a zásoby, které nejsou často pouţívány, by měly být 

přesunuty do odděleného a k tomu určeného skladovacího prostoru. Předměty, které se 

nepouţívají vůbec, by se měly úplně odstranit. Takové věci jen zbytečně zabírají místo 

v provozu, překáţejí, způsobují zdrţení a mohou být také zdrojem pracovních úrazů. 

3.1.2 Pořádek, správné ukládaní předmětů 

Druhý krok programu je udrţování pořádku na pracovišti a správné ukládaní 

předmětů tak, aby bylo přehledné a naprosto jednoznačné, kde se co nachází. Platí to 

hlavně pro pouţívané nástroje, pomůcky a přípravky, které musejí být vţdy po ruce. 

Pokud je na pracovišti pořádek, lze snadno zjistit, který předmět chybí. Je vhodné, aby 

byl přesně určen pracovník, který bude zodpovědný za pořádek v daném prostoru. 

Tento systém je taky velmi vhodný i pro motivační systém odměn a sankcí. 

3.1.3 Čištění 

Účelem čištění je zbavit pracoviště veškeré špíny a nečistot a udrţovat jej neustále 

čisté. Na čistém pracovišti jsou okamţitě identifikovatelné abnormality jako olejové 

skvrny, nebo špína na částech strojního zařízení či na podlaze. V průběhu čištění je také 

snadno kontrolovat stroje, nástroje, zařízení a další pomůcky, zda jsou v poţadovaném 

stavu, nebo poškozené. Kaţdou objevenou abnormalitu by měl pracovník, který provádí 

čištění označit a nahlásit. Pracovník by měl vědět: 

 Co se čistí 

 Proč se čistí 

 Jak a čím se čistí 

 Kde se čistí 

 Kdo čistí 

 Kdy se čistí 

Pokud se čištění, kontrola a údrţba pracoviště provádí pravidelně jako běţný 

návyk, nezabere mnoho času, ale celkově se urychlí a zjednoduší provoz a v důsledku 

se tím efektivně zabrání neproduktivním časům, pracovním úrazům a zbytečně 

vynaloţenému úsilí a energii. 
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3.1.4 Standardizace 

Standardizace, v tomto smyslu rozvoj a plnění všech předchozích S ve 

vytvořeném programu. Předpokládá se zvládnutí eliminace výskytu zbytečných a 

nepotřebných věcí, zabránění nesystémovostí na pracovišti a nepořádku, zabránění 

nesprávného ukládání předmětů a zabezpečení striktní čistoty v provozu. Takto se 

vytvářejí jednoduché standardy, jeţ zkracují a zjednodušují procesy. Tyto standardy se 

nemění obměnou pracovníků, ale v důsledku realizace zlepšení.  

3.1.5 Disciplína a trénink 

Tento krok se přímo dotýká myšlení lidí, jejich kulturního smýšlení, chování a 

motivace. Personál musí být účinně podporován managementem, účinně motivován a 

odměňován. Je důleţité se zaměstnanci diskutovat o výhodách tohoto úsilí, které jim 

zajistí lepší pracovní podmínky a zjednoduší tak jejich práci. Je důleţité srovnávání 

dřívějšího špatného stavu se současným lepším stavem. Taktéţ je důleţité vyvíjet úsilí 

na to, aby kompletní program přešel ve zvykové chování pracovníků podniku. Počítá se 

zde také se zdokonalováním standardů. Je to proces celoţivotního vzdělávání a 

zdokonalování. [8]. 
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4 Aplikace tribodiagnostiky: 

4.1 Odběr vzorku oleje 

Vzorek oleje musí přesně reprezentovat sloţení sledovaného maziva. To znamená, 

ţe zásadně závisí na tom, kde vzorek odebereme. 

Odběrné místo můţe být zadáno přímo výrobcem zařízení, popřípadě toto místo 

můţeme zjistit u výrobce. Pokud odběrné místo neznáme, měli bychom se drţet 

několika zásad pro výběr odběrového místa. Musíme však dbát na to, aby místo odběru 

bylo vţdy stejné. 

Několik zásad pro výběr místa odběru oleje: 

 Účel odběru. 

 Vhodným místem odběru bývají kolena v potrubí mazacích systémů. 

 Při odběru z nádrţe se mazivo odebírá obvykle z ústí vratného potrubí mazacího 

systému, popřípadě můţeme vzorek odebrat z poloviny úrovně hladiny. 

Nesmíme olej odebírat ze dna nádoby, kde bývá usazeno největší mnoţství 

nečistot. 

 Místa odběru také bývají často dány nalévacími a odvzdušňovacími otvory. 

 Toto místo by mělo být vyznačeno buď na výkrese, nebo vyfoceno. 

Musíme mít také na paměti, ţe odběr se provádí během provozu, nebo ihned po 

zastavení stroje. Pokud stroj nebyl v provozu, stroj musíme minimálně na dobu 20 

minut zprovoznit, aby se olej dostatečně promísil a zahřál na provozní teplotu. Při 

otevírání nádrţe, ze které se bude olej odebírat, bychom si měli uvědomit, ţe se do oleje 

nesmí dostat nečistoty z okolí, proto musíme okolí uzávěru očistit. Aţ poté můţeme 

provést samotný odběr reprezentativního vzorku oleje. Musíme mít také na paměti, ţe 

se vzorek pořizuje zásadně před doplněním oleje. Vzorkovnice bývá umělohmotná a 

musí být čistá. Ihned po nabrání oleje vzorkovnici uzavřeme a popíšeme základními 

údaji. 

Firma :…………………………….. 

Stroj :……………………………… 

Agregát :…………………………... 

Druh oleje:………………………… 

Datum odběru:…………………….. 

Odebral:…………………………… 
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4.2 Barva a vzhled oleje 

Vzorek oleje se musí zahřát na 40 °C, pak se olej musí protřepat na třepačce a 

přelít do kádinky. Z kádinky se olej přelije do suché a čisté zkumavky aţ do 2/3. Vzhled 

a barva se posuzuje proti světlu.  

Barva: 

Čirý 

Světle ţlutý 

Ţlutý 

Tmavě ţlutý 

Světle zelený 

Zelený 

Tmavě zelený 

Světle hnědý 

Hnědý  

Tmavě hnědý 

Červený 

Tmavě červený 

Černý 

Ţlutozelený 

Ţlutohnědý 

Červenohnědý 

 

4.3 Měření viskozity  

 Viskozita je základní a také rozhodující vlastností olejů, která určuje snadnost 

jejich dopravy na mazaná místa. Určuje také, jak dlouho vydrţí na mazaném místě, 

nebo jak rychle z tohoto místa odteče. Na viskozitě také závisí síla mazacího filmu. Je 

to rozhodující vlastnost maziva v oblasti hydrodynamického tření. Proto je viskozita 

hlavním zkušebním údajem mazacích olejů a také základem pro jejich třídění. Změny 

viskozity během pouţívání oleje se mohou ubírat dvěma směry:  

 zvyšování viskozity 

 sniţování viskozity 

 

 

Vzhled: 

Čirý 

Průhledný 

Mírný zákal 

Zamlţený 

Zakalený 

Neprůhledný 
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Zvyšování viskozity je způsobeno meziprodukty oxidační povahy, produkty 

částečné oxidace oleje, vytvářením emulze těchto produktů s vodou, případně 

znečišťováním kondenzačními produkty.  

Sniţování viskozity je naopak způsobeno především tepelnou a mechanickou 

degradací aditiv, případně záměnou olejů, u motorových olejů vniknutím paliva do 

mazacího systému.  

 Pokud je viskozita příliš nízká, obvykle dochází k meznímu aţ suchému tření 

s důsledkem nadměrného opotřebení, v nejhorším případě dochází k zadření ploch. 

Vysoká viskozita způsobuje ztráty energie vzhledem ke zvýšenému koeficientu tření. U 

olejů průmyslových je charakteristická závislost jejich viskozity na teplotě. Změna 

teploty o 1°C znamená změnu viskozity aţ o 5%. Vlastní měření se provádí pro 

kinematickou viskozitu.   

4.4 Stanovení obsahu vody 

Přítomnost vody v mazacím a hydraulickém oleji je neţádoucí z několika důvodů. 

Způsobuje a podporuje: 

 korozi součástí  

 vypadávání aditiv 

 pěnění oleje 

 tvorbu emulze 

 zvyšování viskozity 

 sniţování oxidační stability 

 tvorbu kalů 

 

Nejjednodušší metoda je tzv. ţehličková metoda, která spočívá v nalití malého 

mnoţství oleje na rozpálenou kovovou podloţku. Rozpálenou podloţku můţe 

reprezentovat např. stará ţehlička. Mnoţství vody v oleji posuzujeme pomocí 

praskavého zvuku a velikosti vznikajících bublin. Spodní mez rozlišitelnosti této 

metody se udává 0,02% vody v oleji a právě v tomto případě se vytvoří pouze několik 

mikrobublinek. Při obsahu 0,1% vznikají drobné bublinky na povrchu rozpálené 

podloţky, které mají asi 0,5 mm a setrvávají asi po dobu 1-2 sekund. Při obsahu 0,2% 

vznikají větší bublinky o průměru asi 1mm po dobu 3 sekund. Tato zkouška je 

v provozních podmínkách velmi vhodná a také velice rychlá. Výhodou je to, ţe zkouška 
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takřka nic nestojí a dokáţeme pomocí ní zjistit, zda je v oleji větší, neţ stopové 

mnoţství vody. Nevýhodou je moţnost přesně kvantifikovat mnoţství vody v oleji. 

 Existují také metody pro přesné stanovení mnoţství vody v oleji. Mezi ně patří 

např. coulometrická titrační metoda podle Karla Fischera podle normy ČSN EN ISO 

12937.  

 

4.5 Měření množství a velikosti nečistot 

(stanovení kódu čistoty podle normy ČSN ISO 4406 (656206)) 

Norma uvádí metodu stanovení kódu pouţívaného při definování mnoţství 

pevných částic v kapalině pouţívané v daném hydraulickém kapalinovém systému. Kód 

čistoty se uvádí jak pro měření částic čítačem částic, tak pro měření částic 

mikroskopem. Vyjadřuje se třemi čísly odděleným lomítky. V normě je uvedena tabulka 

přiřazení kódu podle počtu a velikosti částic. Podle kódu čistoty můţeme rozlišit 

velikost částic a jejich distribuci: 

 První číslo reprezentuje mnoţství částic větších neţ 4 m v 1 ml kapaliny 

 Druhé číslo reprezentuje mnoţství částic větších neţ 6 m v 1 ml kapaliny 

 Třetí číslo reprezentuje mnoţství částic větších neţ 14 m v 1 ml kapaliny 

 

Stanovení kódu čistoty pomocí dCA monitoru: 

 DCA monitor funguje na principu blokování pórů. Vzorek oleje proudí pod 

tlakem přes kalibrované sítko, na kterém se částice zachytávají. Proudění kapaliny přes 

sítko se vlivem zanesení pórů zpomaluje a výsledkem je křivka zpomalování proudění 

v závislosti na čase. Pomocí softwaru se tato křivka převede na křivku rozloţení 

velikosti částic. Tato metoda je velice rychlá a výsledky bývají asi do 3 minut. 

4.6 Stanovení mechanických nečistot membránovou filtrací 

Touto metodou se dá zjistit mnoţství mechanických nečistot v oleji pomocí 

váţení. Metoda zjednodušeně spočívá v rozpuštění ropného výrobku v xylen- 

ethanolové směsi a následné filtraci přes papírový filtr. Výsledkem je mnoţství 

mechanických nečistot v mg  v 100 cm
3 
oleje.   

 Postup této zkoušky je podrobně popsán v normě ČSN 65 6219.   
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4.7 Stanovení čísla kyselosti 

Číslo kyselosti patří k základním parametrům, kterými můţeme sledovat 

znehodnocování oleje. Metoda zkoumá podíl chemických sloţek v oleji, které jsou 

ovlivněny provozními faktory, kvalitou oleje a ošetřováním oleje. Ropa obsahuje 

naftenové kyseliny, také mastné kyseliny a fenoly. Provozováním oleje dochází k jeho 

degradaci a ta má za následek vznik organických kyselin jak niţších tak vyšších. Proto 

také dochází k negativním důsledkům, které mohou zapříčinit: 

 Zvýšení korozivnosti oleje, která je důsledkem zvýšené kyselosti. 

 Zvýšením korozivnosti oleje také dochází ke zvyšování viskozity a následnému 

zhoršenému mazání. 

 Korozi olejové nádrţe. 

Číslo kyselosti, nebo alkality můţeme laboratorně stanovit podle normy ČSN ISO 6618 

(656070). 

4.8 Částicová analýza – Ferografie 

Tato metoda se řadí do metod laboratorních a spočívá v oddělení magnetických a 

paramagnetických otěrových částí, které obsahuje olej.  

Je to diagnostická metoda, která spočívá v separaci magnetických a 

paramagnetických otěrových částic, které jsou obsaţeny v oleji. Olej se nanáší na čistou 

a odmaštěnou skleněnou destičku, kterou umístíme do silného magnetického pole. 

Podstatou je vytvoření ferografické stopy zkoušeného oleje ve ferografu. Roztok, který 

je naředěný, stéká po šikmé podloţce, umístěné v magnetickém poli. Velké 

feromagnetické částice se usazují jako první a ty menší postupně podle své velikosti a 

tvaru. Popis ferografického sklíčka je na obr.2. 

Ferogram se vyhodnocuje pod mikroskopem a začíná se v pozici velkých částic, kde 

hodnotíme ferografickou stopu a podíl ocelových a zoxidovaných částic při pouţití 

červeného filtru se spodním a horním osvitem. Poté s pouţitím polarizačního filtru bez 

spodního prosvitu vyhodnocujeme podíl částic prachu a rzi v pozici malých částic. 

Nakonec za pouţití modrého filtru s horním a dolním podsvícením vyhodnotíme kovové 

částice. Hodnotí se počet, velikost a charakter částic. V průběhu hodnocení pořizujeme 

fotodokumentaci a na základě fotodokumentace určíme míru opotřebení.  
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Obr. 2 – Popis ferografického sklíčka 

 

4.9 Mikroskopické vyhodnocení ferogramu 

 

 Morfologie částic je závislá na druhu tření a podává specifické informace o 

povrchových vrstvách jednotlivých částí strojního zařízení, které jsou ve vzájemném 

pohybu a z nichţ otěrové částice vznikají. Tvar částic tedy umoţňuje stanovit druh 

opotřebení vyskytujícího se v kluzných dvojicích.  

 Částice adhezivního otěru jsou jednorozměrné částice, jejichţ šířka a délka se 

příliš neliší (5 ÷ 15µm). Tloušťka těchto částic je velmi malá (0,25 ÷ 0,75µm). Pokud 

tyto adhezivní částice pokrývají větší částice ferografické stopy a jejich velikost v místě 

„L“ nepřesáhne 15µm, můţeme být se stavem opotřebení spokojeni. 

Částice abrazivního otěru jsou charakteristické dlouhým lineárním rozměrem a 

přitom velmi malou tloušťkou. Délka se pohybuje v desítkách aţ stovkách, tloušťka 

v desetinách mikrometrů. 

Laminární částice vznikají především v převodových, hydraulických a 

motorových olejích. Vznikají většinou průchodem únavových částic valivými elementy 

valivého loţiska. Velikost těchto částic je velká (40 aţ 250 µm) a mají hladký a 

nepravidelný povrch.  

Částice vzniklé únavovým opotřebením jsou typické především pro převodové 

systémy. Vzniklé částice mají typický trojrozměrný tvar, délka, šířka a hloubka částic 

mají nepříliš rozdílné rozměry. Jejich povrch není hladký, vykazuje řadu nerovností a 

rýhování. Částice, které světlo odráţejí (kovy) se jeví jako červené, částice průhledné, 

které světlo propouštějí se jeví jako zelené. Ty, které světlo neodráţejí ani nepropouští, 

jsou černé. Částice průsvitné světlo zeslabují a jeví se jako ţlutozelené. [11]. 
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5 Aplikace vibrační diagnostiky 

5.1 Měření a vyhodnocování spekter signálů 

Všechny stroje pracující s rotačním pohybem jsou provázeny mechanickými 

vibracemi, které nelze nikdy úplně odstranit. Vibrace jsou zapříčiněné dynamickým 

namáháním stroje, stavem loţisek, nevývahami rotujících součástí, nesouosostí, vůlemi 

součástí a rázy.  

Převedení časového signálu do frekvenčního spektra lze obecně převést dvěma 

hlavními metodami: 

 Pomocí pásmové analýzy, kdy je signál filtrován řadou frekvenčních propustí o 

určité šířce pásma (oktávová analýza u akustického signálu). 

 Rychlou Fourierovou transformací (FFT), kdy je ze vzorku časového průběhu 

určitým algoritmem vypočítáno frekvenční spektrum (vibrační signály). 

5.2 Algoritmus FFT a jeho vlastnosti 

Průběh signálu se obvykle znázorňuje v časové oblasti. Posuzování časového signálu 

doplňujeme i jeho rozkladem na elementární funkce. Pro obecné neperiodické funkce se 

pouţívá rychlá Fourierova transformace – FFT.  

 Podstatou FFT je volba zvláštní délky záznamu a vychází ze značného urychlení 

výpočtu Fourierovy transformace vycházející z Fourierovy řady. 

[1].  

5.3 Frekvenční analýza 

Frekvenční analýzou naměřeného signálu získáme frekvenční spektrum, coţ je 

závislost amplitudy měřené veličiny na frekvenci. Ze spekter jsou pak patrné frekvence 

jednoduchých kmitavých pohybů, které mají na výsledný sloţený průběh největší vliv. 

Metody pro získání frekvenčních spekter jsou dvě: 

 První metodou je pouţití přístrojů s laditelnými filtry, které propustí pouze ty 

sloţky kmitání, které mají hodnoty frekvencí v určitém intervalu.  

 Druhá metoda získávání frekvenčních spekter je pouţitím matematické operace 

Fourierovy transformace, kdy se signál snímá širokopásmově v čase a potom je 

softwarově zpracován do frekvenčního spektra. 

 Tato analýza dokáţe podat hlubší informace o chování stroje. 
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Obr. 3 Frekvenční analýza 

5.3.1 Frekvenční analýza pomocí FFT 

Frekvenční analýza signálů vibrací pomocí FFT je nejběţnější analytická metoda, která 

v signálu hledá periodické děje, které potom zobrazí v souřadném systému. Máme-li 

souřadný systém amplituda (osa y) a frekvence (osa x), mluvíme o frekvenčním spektru 

a mluvíme-li o souřadném systému amplituda (osa y) a čas (osa x), mluvíme o časovém 

spektru.  

 

5.3.2 Frekvenční spektrum a volba časového okna 

U strojů s periodickým pracovním cyklem je vibrační signál způsoben periodickými 

ději, u nichţ frekvenční rozklad dává diagnostikovi významný nástroj pro identifikaci 

technického stavu a příčin jeho případného zhoršení. 

 Paměť analyzátoru nabere vzorek časové funkce a vtvoří z něj nekonečnou 

smyčku. Signál by měl začínat a končit ve stejném bodě. K úpravě signálu slouţí časová 

okénka, která upravují hodnoty na začátku a na konci měřeného signálu. Nejznámější 

časová okna jsou Rectangular, Hanning a Flat Top.  

Okna Flat Top a Hanning dávají největší váhu signálu uprostřed záznamu a na 

začátku a konci záznamu je váha nízká (dokonce záporná). 

  Kompromisem z hlediska počtu spektrálních čar a přesnosti se jeví okno typu 

Hanning. 

Okno typu Hanning je také nejvhodnější v případech, kdy neznáme frekvenci ani 

amplitudu sloţek signálu, protoţe účelem analýzy je parametry zjistit. Pro účely 

cejchování je nepřesnější Flat Top okno.  
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Obr. 4 Typy časových oken 

 

5.4 Kepstrální analýza 

Kepstrální analýza je metoda, která hledá periodické děje ve frekvenčním spektru    ( 

pravidelně se opakující rozdíly mezi sousedními frekvenčními čarami) Kepstrum je tedy 

frekvenční analýzou frekvenčního spektra a udává periodické jevy ve frekvenční oblasti 

modulace postranního pásma.  

Je vhodná především pro diagnostiku převodovek, pro identifikaci amplitudové a 

frekvenční modulace. Typickým příkladem je vyuţití při zjišťování technického stavu 

ozubení. Nutnou podmínkou je, ţe frekvenční analyzátor má v sobě kepstrální analýzu 

obsaţenou. 

Kepstrální analýza vzniká vícenásobnou analýzou signálu, pomocí níţ lze najít 

periodicky se vyskytující děje ve frekvenčním spektru. Dají se jimi zjistit série 

harmonických nebo bočních pásem, nacházejících se ve frekvenčních spektrech a 

ohodnotit jejich relativní intenzity. Tato metoda je vhodná zejména pro diagnostiku 

převodovek. Výhodou kepstrální analýzy je zachování signálů s nízkou úrovní a díky 

pouţití logaritmických funkcí také opakujících se amplitud ve vstupním signále. 

5.5 Orbitální analýza 

Orbit tvoří dynamická (kinetická) sloţka vibrací ze dvou vzájemně kolmých 

bezdotykových snímačů výchylky vynesená v kartézských souřadnicích. Zobrazení 

vibrací ve formě orbitu je zobrazení pohybu středu hřídele za jednu či více otáček 

kolem statické polohy středu hřídele. Takto lze snadno zjistit směr precesního pohybu 
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hřídele vůči směru otáčení (souběţná a protiběţná precese), odhadnout velikost 

amplitudy – špička-špička. 

Měření orbity není moţné bez určení absolutní fáze vibrací, která je definována jako 

zpoţdění prvního kladného maxima signálu na daném snímači za signálem 

synchronizačním značky v úhlových jednotkách, kdy jednomu cyklu vibrací odpovídá 

360º. Je to frekvence mezi polohou rotoru a měřeným signálem vibrací. 

Z tvaru orbity lze usuzovat na směr působení radikálních sil v loţisku. Standardní 

eliptický tvar orbity se vlivem závad souososti a tím vzniku radiálního předpětí podle 

velikosti nesouososti zplošťuje, mění na banánový a dokonce dostává tvar „osmičky“. 

Směr hlavní osy orbity je pak kolmý na směr působení radiální síly.  

5.6 Modální analýza 

 

Modální analýza je obor dynamiky pouţívající k popisu kmitavých vlastností moţnosti 

rozkladu sloţitého kmitavého procesu na dílčí, tzv. modální (vlastní) příspěvky. Kaţdý 

příspěvek je charakterizován modální frekvencí a modálním tvarem kmitu. 

Při matematickém modelování spočívá takový rozklad v náhradě soustavy vzájemně 

vázaných diferenciálních rovnic popisující kmitavé chování uvaţované konstrukce 

soustavou nezávislých, izolovaně řešitelných diferenciálních rovnic pomocí tzv. 

modální transformace.  

Modální analýza se pouţívá hlavně : 

 stanovení vlastních frekvencí soustavy; 

 stanovení tlumení na těchto vlastních frekvencích; 

 stanovení vlastních tvarů kmitů, tedy tvarů deformací soustavy při vibraci na 

vlastních frekvencích. 

 

Prvotním cílem pro aplikaci poměrně sloţité a zdlouhavé metody bývá nejčastěji 

spolehlivé stanovení vlastních frekvencí ve vztahu k moţným rezonancím.  
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6 Měření technického stavu ložisek 

Pomocí frekvenčních a časových spekter nebývá snadné z jednoho měření 

spolehlivě určit stav poškození valivých loţisek. Byly vyvinuty metody zpracování 

signálu, které mají větší vypovídací schopnost k určení technického stavu. Činnost 

valivých loţisek vytváří vibrační signál s mnohem niţší amplitudou a vyššími 

frekvencemi, neţ signál buzený otáčkovou frekvencí. Odfiltrováním otáčkových 

vibračních signálů a zesílením opakujících se sloţek signálu poškozeného loţiska 

dosáhneme poţadovaných výsledků měření.  

 Vibrační sloţky loţisek odpovídající poškození vnitřního, vnějšího krouţku, 

valivých těles a klece jsou maskovány šumem a jinými sloţkami buzení. Stav loţisek 

můţeme zjišťovat pálkováním rychlosti, nebo zrychlení vibrací.  

6.1 Metody měření ložisek 

SPM ( Shock Pulse Meter) - Snímání krátkodobých tlakových vln vyvolávaných 

mechanickými rázy, které vznikají vlivem drsnosti loţiskových drah a valivých těles. 

Tzv. rázové impulsy snímáme v rozmezí 30-40 kHz. Snímáme tzv. prahovou úroveň 

(dBc) a špičkovou úroveň (dBm), zakreslujeme do grafu a při vstupu do červeného pole 

( 35 dB) je loţisko vadné. (1). 

BCU ( Bearing Condition Unit) - Nepřímé měření rázových impulzů pomocí obsahu 

energie akustických kmitů šířených v pevném materiálu projevujících v kmitočtové 

oblasti 20-40 kHz. Vyhodnocují se špičkové hodnoty měřeného signálu. (1). 

RBP (Related Bearing Produkt) - Zjišťují se efektivní hodnoty zrychlení v rozsahu 2 

– 16 kHz. 

CREST factor - Vyhodnocení poměru špičkového zrychlení a jeho střední hodnoty 

ve frekvenčním pásmu 10 Hz – 10 kHz a časové posloupnosti. (1). 

Q faktor - Vyuţití poměru mezi střední a špičkovou hodnotou amplitudy 

emitovaného ultrazvukového signálu na pracovní frekvenci 40 kHz. (1). 

K(t) parametr 

)()(

)()0(
)(

tpeektef

opeekef

aa

aa
tK           / 1 / 

(0)– výchozí hodnoty zrychlení v čase 0 
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(t) – okamţité hodnoty zrychlení v čase t 

ef – efektivní hodnoty 

peek – špičková hodnota zrychlení 

KURTOSIS - Posouzení statistického rozdělení amplitud chvění se zřetelem 

odchylku od normálního rozdělení ve frekvenčním rozsahu 2,5 – 80 kHz při rozdělení 

do pěti frekvenčních pásem. Hodnotí se podle velikosti tzv. K-faktoru. 

4

4 )()( dxxpxx

KA                                 / 2 /                                     

x – amplituda signálu 

‾x – střední hodnota 

            p(x) - pravděpodobnost (x) 

            σ – standardní odchylka vůči nulovému signálu 

[1]. 

OBÁLKOVÁ METODA (ENVELOP) - Činnost loţisek a záběr ozubených kol 

jeţ mají opakující se charakter, vytváří vibrační signály s mnohem niţší 

amplitudou a konstrukcí. Tento signál má ovšem tak nízkou energii, ţe se při 

běţném měření (celkové frekvenční spektrum) zcela ztratí v šumu a dalších 

budících otáčkových frekvencích. [1]. 

 

TECHNOLOGIE SEE ( Spectral Emitted Energy) - Poskytuje velmi včasnou 

detekci závad loţisek a převodů ozubených kol měřením akustické emise generované 

kovem, je-li tento poškozen nebo nastanou-li jiné specifické podmínky. (1). 

Technologie SEE pouţívá speciální snímače akustické emise, které „slyší“ 

ultrazvukovou akustickou emisi vznikající následkem poškození elementů 

loţisek ( tato akustická emise se objevuje ve frekvenční oblasti 150-500 kHz). 

Takový signál není ani tak vibračním signálem, jedná se spíše o zvuk o vysoké 

frekvenci, přesto název vibrace je běţně uţívaným technickým termíne. [1]. 
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A) Numerické analýze SEE – protoţe signál SEE indikuje defekt v blízkosti 

(okolí) monitorujícího snímače, je znalost částí stroje v této oblasti zásadní věcí. 

Obecně vyšší neţ normální hodnoty indikují defekt. Pokud není normální průběh 

signálu SEE znám, pouţije se k hodnocení mohutnosti signálu SEE následující tabulka 

jako vodítko: 

B) Spektrální analýza SEE – počínající mikroskopické defekty loţisek nejsou na 

normálních vibračních spektrech rychlosti a zrychlení vůbec porovnatelné, ale opakující 

se akustické signály vznikající působením počínajícího defektu jsou zesilovány, tzn. 

projeví se jako špičky, pak to znamená, ţe neexistuje ţádný akustický signál SEE.  

[1]. 

 

Vysokofrekvenční detekce ( HFD – High Freqency Detection)Dává číselnou 

hodnotu celkové úrovně vibrací generovaných ve vysokofrekvenčním pásmu ( 

5kHz – 60 kHz) malými vadami. K zesílení nízkoúrovňového signálu 

generovaného malými vadami se pouţívá rezonanční frekvence vlastního 

snímače. Jelikoţ se jedná o vysoké frekvence je měření prováděno 

akcelerometry, hodnoty jsou uváděny většinou v „g“, měří se špičkové nebo 

efektivní hodnoty, apod. [1]. 

 

6.2 Zjišťování etap poškození ložiska 

6.2.1 Poruchové frekvence ložisek 

Poškození ložiska se projeví prasklinami ,které vytvaří impulsní síly. 

Frekvence impulsů má jednoduchý vztah ke geometrii ložiska a k otáčkové 

frekvenci hřídele. Odvozené rovnice definující frekvenci závad (poruchové 

frekvence valivého ložiska): 

BPFI-Poškození vnějšího krouţku  

)cos1(
602 d

d

P

BRPMn
BPFI                                                                  / 3 / 

BPFO-Poškození vnitřního krouţku 

)cos1(
602 d

d

P

BRPMn
BPFO                                                              / 4 / 

BSF-Poškození valivých elementů 
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]cos)(1[
602

22

d

d

d

d

P

BRPM

B

P
BSF                                                     / 5 / 

FTF- Poškození klece 

)cos1(
602

1

d

d

P

BRPM
FTF                                                                  / 6 / 

Pd-střední průměr [ mm ] 

Bd-průměr val. Elementu [ mm ] 

RPM-otáčky hřídele [ min
-1

 ] 

n-počet valivých elementů 

ø-konstantní úhel [ ] 

V dnešní době se pro vyhodnocování naměřených frekvenčních spekter 

používá počítavá technika, která obsahuje katalogy ložisek a stačí tedy zadat 

pouze typ ložiska a otáčkovou frekvenci ložiska 

 

 

6.2.2 Etapy poškození ložisek 

Vznik zhoršování stavu ložiska se často objeví velmi brzy, když se valivé 

dráhy začínají opotřebovávat a v zatížené zóně se objevuje mikropitting 

(prasklinka). Výskyt mikropittingu  neznamená nezbytně zkrácení provozní 

životnosti ložiska, ale je často dobrou indikací, že hrozí rozvoj závady. 

První etapa  

1.  první indikace problémů valivých loţisek se objevují v ultrazvukové oblasti ve 

frekvenčních pásmech od 20 do 60 kHz..První etapa znamená, ţe loţisko je stále 

ještě „dobré“. Na obr. 5 je taková první etapa poškození loţiska znázorněná 

 

Obr.5 Frekvenční pásmo loţiska v první etapě poškození 

 

Druhá etapa 
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2. začínají se projevovat malé loţiskové vady, které vybuzují vlastní frekvence 

komponent loţiska. Druhá etapa znamená loţisko s určitým opotřebením, coţ je 

indikováno harmonickými násobky.  

 

Obr. 6 Frekvenční pásmo loţiska v druhé etapě poškození 

 

Třetí etapa 

3. Třetí etapa ţivotnost loţiska se blíţí k závěru. FFT spektra ukazují základní 

frekvenci závady a harmonické násobky často začínají mít postranní pásma s otáčkovou 

frekvencí hřídele. U loţiska v této fázi je moţné opotřebení odhalit i vizuální kontrolou.  

 

Obr. 7 Frekvenční pásmo loţiska v třetí etapě poškození 

Čtvrtá etapa 

4. Ţivotnost loţiska je velmi malá a ţádá si okamţitou výměnu. Je často 

charakterizována ve spektrálním oboru rychlosti nebo zrychlení širokopásmovým 

šumem ( „kupou“ amplitud) v oblasti frekvencí závad loţiska 

 

Obr. 8 Frekvenční pásmo loţiska ve čtvrté etapě poškození 
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7 Popis diagnostikovaného stroje 

 

obr. 9 Frézka FKF 460 CNC 

Frézovací jednotka se skládá z frézovacího stojanu, dvou bočních stojanů, 

hydraulického vyvaţování, zdvihové jednotky, náhonu zdvihové jednotky, náhonu 

frézovacího kotouče, frézovacího talíře, ocelových drţáků nástrojů, hydraulického 

agregátu, mazání a frézovacího kotouče. Frézka je znázorněna na obr. 9. 

Stojan frézovací jednotky je svařenec z ocelových plechů skříňového tvaru 

vyztuţeného ţebry. Před vlastním opracováním byl vyţíhán pro odstranění vnitřních 

pnutí. Se základem je vlastní stojan spojen základovými šrouby s klínovými podloţkami 

pro ustavení celé jednotky. 

Po obou stranách stojanu jsou přišroubovány dva boční stojany, které jsou 

svařeny z ocelových plechů skříňového tvaru s ţebry. Před opracováním byly vyţíhány 

pro odstranění vnitřních pnutí. Kaţdý stojan nese 3 ks lineárních vedení s vnitřními 

brzdami, které jsou hydraulicky ovládané. Tato vedení středí vlastní zdvihovou 

jednotku. 

Těleso zdvihové jednotky je svařenec z ocelových plechů skříňového tvaru s 

ţebry, který byl před opracováním vyţíhán pro odstranění vnitřních pnutí. Těleso 

zdvihové jednotky je tak konstruováno, ţe obsahuje prostor, který slouţí jako olejová 

nádrţ hydraulického systému. 

Pro vyváţení váhy zdvihové jednotky je ve stojanu stroje umístěn hydraulický 

válec, který nese celou váhu zdvihové jednotky tak, aby kuličkové šrouby, které 

obstarávají posuv celé zdvihové jednotky měly pro posuv ± stejný odpor. V případě 
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výpadku přívodu el. energie do stroje udrţí tento válec celou jednotku ve stávající 

poloze. 

Náhon posuvu celé zdvihové jednotky obstarávají 4 ks kuličkových šroubů, 

které jsou poháněny servomotory přes řemenový převod 1:3. Pohyb těchto motorů je 

synchronizován a řízen PC stroje. Přesné ustavení zdvihové jednotky je řízeno 

počítačem stroje, údaji z lineárního pravítka LB 382. 

Popis pohonu frézky: 

Frézovací kotouč (opracovaný odlitek) o průměru 4.600 mm je pevně 

sešroubován s válečkovým kříţovým loţiskem, které je součástí ozubeného věnce. 

Ozubený věnec je poháněný 2 pastorky, které jsou elektronicky synchronizovány a 

vymezují vůli v ozubení. Ozubení je čelní s šikmým ozubením. Kříţové loţisko je 

podepřeno smykovými segmenty, které odlehčují zatíţení loţiska. Frézovací talíř je 

podepřen podpěrným hřídelem, který je axiálně podepřen loţiskem a radiálně veden 

dvouřadým válečkovým loţiskem s kuţelovým otvorem pro vymezení radiální vůle. 

Tak je frézovací kotouč radiálně i axiálně přesně uloţen. Náhon kotoučové frézky je 

zajištěn pomocí dvou motorů siemens 1PH7 186 – 2NT20 – OBJO, z nichţ kaţdý má 

výkon P=60kW a otáčky n=1250min
-1

. Z motoru je moment přenášen přes spojku do 

převodovky s kuţelovým ozubením s převodovým poměrem i=35,13. Na výstupu 

převodovky je na hřídeli pastorek, který zabírá do ozubeného věnce a je spojen 

s frézovacím kotoučem. V tab.1 jsou uvedeny základní technické údaje týkající se 

pohonu frézy. 

Pohon frézy: pravý, levý 

elektromotor SIEMENS 

1PH 186-2NE200BJ0 

Otáčky 

Napětí 

Výkon 

Proud 

cos φ 

krytí 

hmotnost 

loţiska 

1250 min
-1

 

400 V 

60 kW 

120 A 

0,79 

IP 55 

440 kg 

Neznámá 
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Převodovka: pravá, 

levá:FLENDER B3 HV 

7A 

Vstupní otáčky 

Výstupní otáčky 

Převodový poměr 

Olej 

Objem 

Hmotnost 

Loţiska uloţení hřídelí 

1250 min
-1 

35,58 min
-1 

35,13 

VG 320 

60 l 

520 kg 

SKF 32314 

SKF 32311 

SKF 32310 

NCF 2932 

Hnací pastorky 

Otáčky 

Počet zubů 

spodní loţisko uloţení 

horní loţisko uloţení 

35,58 min
-1 

24 

NU 226E.TVP2 (FAG) 

NU 222E.TVP2 (FAG) 

Věnec 

Počet zubů 

Spodní loţisko 

Horní loţisko 

132 

NN 3052ASK.M.SP(FAG) 

PSL 912-23-4 

 

tab. 1 Technické údaje pohonu stroje 
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8 Praktická aplikace technické diagnostiky: 

Výše uvedené metody a postupy jsou prakticky aplikovány na pohon frézky FKF 

460 CNC. Na obr. 10, 11 můţeme vidět následky nepouţívání technické diagnostiky. 

Fotografie havárie, která se stala před nasazením technické diagnostiky. Loţisko na 

obrázku bylo z důvodu nedostatečného utěsnění zbytečně zničeno. Na fotografii vidíme 

rozmělněný kovový prášek. Loţisko mělo zničený vnější krouţek.  

 

Obr. 10 opotřebený zub pastorku 
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Obr. 11 Částečky kovové prášku na loţisku 
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8.1 Umístění snímačů vibrací 

Z konstrukce samotného stroje vyplývá, ţe měřící místa jsou za normálních podmínek 

nepřístupná, proto byl nainstalován semipermanentní systém, coţ znamená, ţe na měřící 

místa jsou namontovány snímače a jejich výstupy jsou vyvedeny do konektorové skříně. 

Stroj byl snímači osazen při poslední opravě. Výstupy snímačů jsou vyvedeny do 

konektorové skříně umístěné na čele stroje a jsou osazeny BNC výstupy.  

Snímači jsou osazeny: 

2 elektromotory Siemens 1PH7 186 – 2NE20 – OBJO 

2 převodovky Flender B3 HV 7 A 

2 pastorky – 2 uloţení  

horní a dolní uloţení hřídele s věncem 

 

Rozmístění snímačů: 

Rozmístění snímačů můţeme vidět na obr. 13, který znázorňuje schéma umístění 

snímačů s jejich zapojením do konektorové skříně s BNC výstupy. 

Elektromotory SIEMENS jsou osazeny snímači v horizontálním směru v úrovni loţisek. 

Správně by loţiska měla být ve 3 směrech, ale z důvodu úspory nákladů se zvolila 

varianta s 1 snímačem na loţisko. Jelikoţ nejsou známá loţiska elektromotoru, 

nedokáţeme určit poruchové frekvence krouţků, valivých těles a klece.Zaměříme se 

tedy na sledování trendů mohutnosti vibrací a zjišťování poruch elektromotorů. 

 Převodovky FLENDER jsou osazeny 4 snímači. Jeden snímač je vţdy ve směru 

axiálním a je u vstupu hřídele do převodovky. Další tři snímače jsou ve směru 

horizontálním. 

 Hřídel s pastorkem jsou uloţeny ve dvou loţiscích. Spodní loţisko je měřeno 

v axiálním směru a horní loţisko je měřeno ve směru radiálním. Tyto loţiska známe, a 

proto dokáţeme vypočítat a určit poruchové frekvence krouţků, klece a valivých 

elementů. Dokáţeme také vypočítat poruchovou frekvenci čelního ozubení. 

 Hřídel s ozubeným věncem jsou uloţeny ve dvou loţiscích. Spodní loţisko je 

radiální a horní loţisko kříţové. Tyto obě loţiska jsou měřena v axiálním směru. Dolní 

loţisko je měřeno v axiálním směru a horní kříţové loţisko je měřeno v radiálním a 

axiálním směru.Jelikoţ obě loţiska známe, dokáţeme vypočítat všechny poruchové 

frekvence loţisek a známe také poruchovou frekvenci ozubeného převodu.  

Snímače jsou přišroubovány na měřící podloţky šroubem M6 a jsou zajištěny proti 

samovolnému uvolnění lepidlem LOCTITE 270. Měřící podloţky jsou na měřící místa 
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připevněna pomocí dvousloţkového lepidla X60 Schnellklebstoff. Na obr.č. 12 můţeme 

vidět odezvu snímače s pouţitím lepené podloţky. Můţeme zde vidět, ţe lze velice 

přesně měřit asi do 10 kHz, nad touto hodnotou se zesílení signálu stává nepřijatelné. 

 

obr.12 Odezva snímače podle připevnění (lepená podloţka) 
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obr. 13 Schéma umístění snímačů zrychlení na pohon frézky 
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8.2 Výpočet alarmů pro hodnocení ložisek 

Výpočet alarmů je prováděn statistickou metodou. Pro výpočet alarmu pouţiju první 4 

měření. Nejpřesnější a nejspolehlivější metoda bude trendování vibrací v čase a určení 

základních hodnot a nastavení poplachů nad základními hodnotami.  

V prvním kroku vypočteme střední hodnotu 

          / 7 / 

    

Pro začátek vypočteme směrodatnou odchylku měření: 

                / 8 / 

Výpočet samotných alarmů: 

Alarm1 = výstraha                       / 9 / 

    / 10 / 

Alarm2= alarm                       

Výstrahy a alarmy pro hodnocení loţisek jsou počítány statistickou metodou z prvních 

čtyř měření a jsou obsaţeny v tab. 4. 

8.3 Výpočet poruchových frekvencí ložisek 

Poruchové frekvence loţisek byly počítány pomocí programu Frequency 

Calculator. Tento program dokáţe vypočítat poruchové frekvence loţisek s jejími 

harmonickými násobky a také s postranními pásmy. 

8.4 Aplikace termodiagnostických metod 

Jelikoţ je celý pohon ukryt pod celým strojem, navrhuji, aby byly při další opravě 

namontovány odporové snímače teploty s kabelovým vývodem na kaţdé loţisko 

pohonu, zejména na loţiska elektromotoru, loţiska uloţení hřídele frézovacího kotouče 

a na uloţení pastorku. 

Snímače doporučuji proto, ţe jediná moţná diagnostika je pomocí vibrací a 

termokamera v tomto případě pouţít nelze. Teplota je základní diagnostická veličina a 

můţe upozornit na zvýšené tření a s tím související zvýšené opotřebení loţiska. 

Doporučuji výstupy teploměrů vyvést na monitor, kde budou teploty přehledně čitelné. 

Pokud by to bylo moţné, můţe se sledovat trend teplot v systému Helios Green, který je 

poměrně čerstvě nasazen v holdingu Vítkovice. 
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Termodiagnostiku bude taky moţno vyuţít u rozvodné skříně elektrické energie 

ke stroji. Pomocí termokamera můţeme přijít např. na chybně instalovaný vodič pod 

zatíţením, který se přehřívá. 

8.5 Aplikace tribodiagnostických metod 

Pro tuto diagnostiku pouţíváme metody pro hodnocení fyzikálně chemických 

parametrů kapalných maziv. V první fázi doporučuji pouţívat jen základních 

provozních metod. Doporučuji hodnotit hlavní parametr maziva, kterým je viskozita. 

Firma Vítkovice vlastní viskozimetr a proto doporučuji měřit viskozitu kaţdý měsíc a 

jednou za tři měsíce doporučuji některou z provozních metod zjišťovat přítomnost vody. 

V případě špatných výsledků doporučuji olej nechat prověřit některou z certifikovaných 

laboratoří a provést tyto testy: 

 kinematická viskozita při 40°C dle ČSN EN ISO 3104 

 kinematická viskozita při 100°C dle ČSN EN ISO 3104 

 číslo kyselosti dle ČSN 65 6070 

 deemulgační charakteristika dle ČSN 65 6229 

 bod vzplanutí v otevřeném kelímku dle ČSN EN ISO 2592 

 barva a vzhled oleje 

 kód čistoty dle ČSN 65 6206 

 mechanické nečistoty filtrací dle ČSN 65 6219 

 obsah vody coulometricky dle ČSN 65 0330, ISO 760 

 ferografie  
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9 Vyhodnocení měření 

9.1 Hodnocení rychlosti vibrací na základě ČSN ISO 10816  

Měření se hodnotí podle normy ČSN ISO 10816-1,3a jelikoţ tato norma uvádí 

hranice pásem mohutnosti vibrací v efektivních hodnotách výchylky a efektivních 

hodnotách rychlosti, vloţil jsem zde tab.3. která ukazuje efektivní hodnotu rychlosti 

vibrací ke kaţdému měřícímu bodu. Tyto hodnoty platí pro stroje skupiny 2: Stroje o 

střední velikosti se jmenovitým výkonem nad 15 kW aţ do 300 kW včetně. Elektrické 

stroje s výškou hřídele 160 mm ≤ H < 315 mm. Hodnoty v tabulce se vztahují 

k poslednímu provedenému měření dne 17.4.2009. Tato tabulka obsahuje i taková 

měření, které uţ nemůţeme podle této normy vyhodnocovat. Jedná se hlavně o měření, 

která jsou za převodovkami. Tam otáčky hřídelů neodpovídají otáčkovému rozsahu 

v normě. Norma udává rozsah otáček 120 min
-1

 aţ 15000 min
-1

. Otáčky na výstupu 

z převodovky jsou asi 35 min
-1

 a otáčky celé kotoučové frézy jsou 6 min
-1

. U takto 

malých otáček by se měly sníţit spodní hranice pásem. Nejlepší však bude sledovat 

trend vibrací. Pokud uvidíme, ţe se bude celková hodnota rychlosti vibrací rychle 

zvyšovat, bude to znamenat problém. Hranice pásem mohutnosti vibrací jsou v tab.2. 

Popis pásem:  

Pásmo A: V tomto pásmu mají být za obvyklých podmínek vibrace nových přejímaných 

strojů 

Pásmo B: Stroje, jejichţ vibrace leţí v tomto pásmu, mohou být zpravidla provozovány 

po neomezeně dlouhou dobu. 

Pásmo C: Stroje, jejichţ vibrace leţí v tomto pásmu, jsou za normálních okolností 

povaţovány za neuspokojivé pro dlouhodobý a trvalý provoz. Obecně moho být stroje 

za takovýchto podmínek provozovány do té doby, neţ se nalezne moţnost nápravy. 

Pásmo D: Hodnoty vibrací v rámci tohoto pásma jsou za normálních okolností 

povaţovány za natolik nebezpečné, ţe mohou vyvolat poškození stroje.   
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Třída uloţení Hranice pásma 
Efektivní hodnota 

výchylky mm 

Efektivní hodnoty 

rychlosti mm∙s-1 

Tuhé 

A/B 22 1,4 

B/C 45 2,8 

C/D 71 4,5 

Pruţné 

A/B 37 2,3 

B/C 71 4,5 

C/D 113 7,1 

tab. 2 - Klasifikace pásem mohutnosti vibrací pro stroje skupiny 2: Stroje o střední 

velikosti se jmenovitým výkonem nad 45kW aţ do 300kW včetně. Elektrické stroje 

s výškou hřídele 160mm ≤H<315mm 

 

 

 

 
Číslo měřícího 

bodu 
Efektivní hodnota rychlosti vibrací (mm∙s-1) 

Změna 

posledních 

měření 

  19.12.2008 19.2.2009 17.4.2009 

Levý motor 
1 0,30 0,46 0,24 -48,7% 

2 0,41 0,30 0,36 17,0% 

Levá 

převodovka 

3 0,29 0,28 0,24 -14,8% 

4 0,2 0,24 0,15 -36,2% 

5 0,4 0,31 0,3 -3,3% 

6 0,25 0,36 0,2 -45,4% 

Levý pastorek 
7 0,1 0,17 0,11 -35,0% 

8 0,12 0,12 0,15 23,0% 

Pravý motor 
1 0,54 0,44 0,43 -3,6% 

2 0,58 0,59 0,54 -8,1% 

Pravá 

převodovka 

3 0,36 0,41 0,24 -42,3% 

4 0,36 0,29 0,3 1,5% 

5 0,44 0,45 0,39 -13,0% 

6 0,31 0,51 0,24 -53,6% 

Pravý pastorek 
7 0,13 13,47 0,13 -99,1% 

8 0,12 0,16 0,1 -39,3% 

Horní uloţení 9 0,05 0,17 0,03 -82,1% 

Dolní uloţení 10 0,04 0,16 0,05 -69,1% 

tab.3- Efektivní hodnoty rychlosti vibrací přiřazené k jednotlivým měřícím 
místům 
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9.2 Hodnocení stavu ložisek 

Obálka zrychlení umoţní detekovat signál nízkoúrovňových impulzů od 

poškozeného loţiska mnohem dříve, neţ pomocí tradiční analýzy. Výsledná spektra tak 

mnohem zřetelněji zobrazí závady loţisek a jejich částí. 

Jako první krok pouţijeme vypočtené výstrahy a alarmy, které jsme vypočítali 

statistickou metodou. Ty jsou uvedené v tab. 4 spolu se třemi posledními měřenými 

efektivními hodnotami obálky zrychlení. V tabulce je také zaznamenána procentuální 

změna mezi dvěma posledními měřeními.  

 

M
ěř

íc
í 

b
o
d

 

Efektivní hodnota zrychlení (gSE) 

Z
m

ěn
a 

v
ý
st

ra
h
a 

al
ar

m
 

19.12.2

008 
19.2.2009 17.4.2009 

Levý motor 
1 0,64 0,68 0,69 2,0% 0,82 1,24 

2 0,76 0,77 0,86 11,3% 1,43 2,14 

Levá 

převodovka 

3 0,34 0,35 0,35 -3,4% 0,42 0,63 

4 0,3 0,39 0,39 2,5% 0,44 0,67 

5 0,37 0,37 0,4 15,1% 0,75 1,13 

6 0,21 0,25 0,21 -18,5% 0,32 0,48 

Levý 

pastorek 

7 0,1 0,11 0,09 -16,0% 0,22 0,33 

8 0,12 0,13 0,12 -7,8% 0,16 0,24 

Pravý motor 
1 0,64 0,66 0,68 3,4% 1,02 1,53 

2 1,08 1,29 1,27 -1,9% 1,27 1,91 

Pravá 

převodovka 

3 0,28 0,31 0,28 -10,5% 0,59 0,88 

4 0,22 0,2 0,2 1,7% 0,6 0,9 

5 0,35 0,25 0,31 22,0% 0,81 1,21 

6 0,24 0,22 0,21 -7,3% 0,73 1,1 

Pravý 

pastorek 

7 0,13 0,13 0,12 -11,4% 16 0,24 

8 0,11 0,11 0,1 -4,2% 0,29 0,44 

Horní 

uloţení 
9 0,037 0,08 0,036 -6,7% 0,05 0,08 

Dolní 

uloţení 
10 0,052 0,045 0,04 -12,3% 0,08 0,12 

tab.4 Efektivní hodnota obálky zrychlení ložisek a jejich výstrahy a alarmy 
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9.3 Hodnocení spekter vibrací 

Vibrace jsou vyhodnocovány na základě kaskádových spekter z důvodu 

nedostatečné technické dokumentace. Vyhodnocují se změny velikosti amplitudy. 

Jelikoţ vibrace jsou velice nízké, vybral jsem několik spekter, kde jsou vyznačeny 

moţné zubové frekvence v převodové skříni. 

První kaskádové spektrum na obr. 14 ukazuje moţnou zubovou frekvenci 

ozubeného kola na vstupním hřídeli f= 328 Hz. Coţ by znamenalo počet zubů z1=17 při 

otáčkové frekvenci vstupního hřídele f0=19,3 Hz. Ve spektru je také vyznačen 

dvojnásobek zubové frekvence, ale její amplituda je velice malá. Je také vidět, ţe 

amplitudy zubové frekvence se od počátku měření sníţily. 

Na obr. 15 vidíme postranní pásma zubové frekvence, které odpovídají svým 

odstupem od zubové frekvence, frekvenci otáčkové. 

Další kaskádové spektrum na obr. 16 ukazuje na moţnou otáčkovou frekvenci 

vloţeného hřídele levé převodovky na frekvenci f1=8,6 Hz. To odpovídá počtu zubů 

z2=38. 

Obr. 17 znázorňuje otáčkovou frekvenci výstupního hřídele převodovky 

f2=0,56 Hz a její harmonické násobky. Ve spektru je také vidět zubová frekvence 

pastorku 13,3 Hz modulovaná otáčkovou frekvencí hřídele pastorku.  

 

 

obr.14 Spektrum rychlosti vibrací L4 na levé převodovce  
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obr. 15 obálka zrychlení vibrací L3 levá převodovka 

 

 

obr. 16 kaskáda spekter obálky zrychlení v bodě L6 levé převodovky  
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obr. 17 Kaskáda spekter obálky zrychlení vibrací na pastorku na pozici L7 

 

Obr. 18 znázorňuje třetí měření po aplikaci vibrační diagnostiky. Spektrum a trend patří 

k měřícímu bodu L6 na výstupu z převodovky u pravého motoru. Ve spektru můţeme 

nalézt otáčkovou frekvenci vstupního hřídele do převodovky a její druhou harmonickou. 

Dále je vidět otáčková frekvence vloţeného hřídele a její druhá harmonická. Spodní 

trend ukazuje vypočtený poplach a alarm. Je také vidět, ţe celkové vibrace nedosahují 

poplachových hodnot. 
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obr.18 Spektrum obálky zrychlení loţiska L6 na pravém pohonu 

Obr. 19 Ukazuje Spektrum obálky zrychlení u levé převodovky na loţisku L6. Ve 

spektru jsou patrné amplitudy na frekvenci otáčení výstupního hřídele z převodovky 

f=0,55 Hz a její harmonické násobky. Dále zde můţeme vidět frekvenci záběru zubů 

pastorku f=13,2 Hz. Úroveň amplitud je nízká.  

 

obr. 19 Spektrum obálky zrychlení loţiska L6 na levém pohonu 
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10 Závěr 

Z naměřených spekter vyplývá, ţe hodnoty efektivní rychlosti vibrací spadají do 

skupiny A, coţ znamená, ţe stroj je z hlediska vibrací v pořádku. Trend stavu loţisek je 

také ustálený a ani jedno loţisko nepřekračuje pásmo pro výstrahu. Další měření 

doporučuji v intervalu 2 měsíců. Na stroji byl také zjištěn únik hydraulického oleje a 

následné smíšení tohoto oleje s olejem s vyšší viskozitou. Proto doporučuji okamţité 

zjištění místa úniku oleje a následnou opravu. Následně bych chtěl upozornit na 

moţnosti tribodiagnostiky a vyuţít základních metod ke zjištění stavu opotřebení 

strojních součástí. U tribodiagnostiky bych doporučil zaměřit se na sledování 

kinematické viskozity, obsahu vody a měření čísla kyselosti. V případě nepřijatelných 

změn fyzikálních vlastností oleje by se měl olej prozkoumat podrobněji pomocí 

ferografie, nebo infračervené spektrometrie. Myslím si, ţe u takového klíčového stroje, 

ale i podobných strojů by se měly vyuţívat veškeré dostupné metody technické 

diagnostiky jak nedestruktivní tak bezdemontáţní. 
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