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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
GRYGA, M. Tribodiagnostika - analýza olejů jako preventivní údržba strojů a zařízení  
Ostrava: katedra výrobních strojů a zařízení, Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 
2009, Diplomová práce, vedoucí  Ing. Jan Blata 
    
Cílem této diplomové práce je poukázat na problematiku a využití tribodiagnostiky jako 
preventivní údržbu  strojú a zařízení. V první části je seznámení základních pojmů a rozdělení 
tribodiagnostiky jako celku, který nám slouží k určování stavu maziva a strojního objektu.                               
     
Další část je určena postupu měření a vyhodnocení výsledků konkrétního měření v praxi. 
Měření probíhalo v čtyřech etapách a posuzovala se degradace maziva jako ukazatel stavu 
objektu. Jako objekt měření byl vybrán soustruh S2500 CNC který je majetkem Vítkovice  
Machinery Group. 
 
 
 

ANOTATION OF THESIS 
 
GRYGA, M. tribodiagnostics - analysis of oil as a preventive maintenance of machinery and 
equipment Ostrava: Department of production machinery and equipment, Faculty of 
Mechanical Engineering VŠB-Technical University of Ostrava, 2009, Master's thesis, 
Supervisor Ing. Jan Blata 
 
The aim of this thesis is to highlight the issue and use tribodiagnostics as preventive 
maintenance of machinery and equipment. The first part is to introduce basic concepts and the 
distribution of tribodiagnostics as a whole, which we used to determine the state of the 
lubricant and machinery building.  
 
The next section defines the procedure for measuring and evaluating the outcome of a 
particular measurement in practice. Measurements carried out in four stages and examined the 
degradation of lubricants as an indicator of the state of the object. The object of measurement 
was chosen S2500 CNC lathe which is the property of Vítkovice Machinery Group. 
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1. Úvod 
    
   Tribodiagnostika je jedna z metod bezdemontážní diagnostiky, kde je cílem sledování stavu 
maziva z kterého můžeme získat informace o stavu objektu a stavu samotného maziva. 
Tribodiagnostika plní dvě hlavní úlohy a to  sledování degradace (stárnutí) maziva a sledování 
opotřebení strojních zařízení.  
   Stárnutí oleje je běžný jev, který vzniká především v důsledku reakce s vzdušným kyslíkem. 
Rozsah a rychlost změn závisí na samotném složení maziva, teploty a aditiv. Sledování těchto 
fyzikálních a chemických vlastností měnících se za provozu stroje, poskytuje relativně přesný 
obraz o okamžitém stavu maziva a následuje rozhodnutí a jeho dalším provozu. 
   Hlavním cílem diagnostiky a tedy i tribodiagnostiky je odhalovat a včas upozornit na 
možnost poruchy stroje a tím předejít neplánovaným výpadkům strojů. Neplánovaný prostoj 
výrobního zařízení se ve většině firem stává doslova noční můrou. Náhrada ztracené výrobní 
kapacity je v nepřetržitých provozech velmi složitá, velmi nákladná, a někdy dokonce i 
nemožná.  
   Tribodiagnostika je tedy běžnou součástí provozu a hlavně údržby strojů a každá solidní 
firma ji věnuje náležitou pozornost. 
 
1.1. Tribodiagnostika 
    
   Patří do oblasti bezdemontážní diagnostiky spolu s vibrodiagnostikou, akustickou 
diagnostikou a termodiagnostikou. Ke zjištění technického stavu stroje využívá maziva a 
zkoumá se i samotný stav maziva. 
 
1.2. Tribotechnika  
    
   Patří do oboru tribologie, který se zabývá aplikací výsledků tribologie v praxi.Tribotechnika 
- (z řeckého tribos - tření) se zabývá komplexně, praktickým řešením otázek, týkajících se 
tření, opotřebení a mazání. Při vzájemném působení povrchů v pohybu dochází k odporu proti 
pohybu - ke tření. Důsledkem tření je opotřebení pohybujících se povrchů. Tření a opotřebení 
se zmenšuje mazáním, přitom mazivem může být látka jakéhokoliv skupenství. 
 
Do tribotechniky patří: 
 
 •  výběr a způsoby aplikace maziv 
 •  maziva a jejich testování 
 •  materiály pro třecí dvojice 
 •  výpočet, konstrukce a optimalizace třecích dvojic 
 •  mazací technika 
 •  vědecké základy pro tření a opotřebení 
 •  měřicí a kontrolní metody pro tribotechnické pochody 
 •  spolehlivost a diagnostika konstrukčních částí a skupin 
 •  speciální technologické postupy vedoucí ke zvýšení odolnosti proti   
     opotřebení 
 •  organizace techniky mazání, 
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1.3. Tribometrie  
     
   Metody zkoušení tření a opotřebení. 
Do oblasti tribometrie patří měření velikosti tření (součinitele, třecí síla) a opotřebení, 
zkoušení maziv, hodnocení tribotechnických prvků strojů, sledování jejich provozních 
chování. 
    
Vlastní zkoušky se dělí do: - modelových zkoušek 
                                               - simulační zkoušky 
                                               - provozní zkoušky 
    
Při určení velikosti tření určujeme vlastně součinitele tření, resp. velikost třecí síly. v 
Konečném hodnocení opotřebení určíme např. změnu hmotnosti,rozměru, změnu objemu, 
změnu profilu povrchu atd. 
   Zkušební přístroje musí splňovat uspořádání třecích uzlů dané konstrukce - druh 
dotyku,opotřebení, způsob zatížení atd.  
 
1.4 Tribologie  
     
   Je to mezioborová věda, zabývající se obecně vzájemným působením povrchů tuhých těles 
při jejich relativním pohybu nebo při pokusu o vzájemný pohyb a s tím související 
technologií.Tribologie je nauka o vědeckém výzkumu a technickém použití zákonitostí a 
poznatků pro vědní obory tření, opotřebení a mazání. 
 
1.4.1. Tribologický systém  
 
Rozděluje se  na dva druhy: umělý       - části technického systému 
                                              přirozený - klouby, pohybový aparát ... 
 
Tribologický systém je systém základní úrovně , v kterém probíhá tření v důsledku 
vzájemného působení minimálně dvou systémových prvků. 

 

KOMPLEX 
ZATÍŽENÍ 

TŘECÍ TĚLESO 1 

TŘECÍ TĚLESO 2 

ÚBYTEK MATERIÁLU 
(měření otěru) 

ZMĚNA POVRCHU 
(forma opotřebení) 

HODNOTY OPOTŘEBENÍ 

MEZILÁTKA

OKOLÍ 

STRUKTURA SYSTÉMU 
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Redukovaný tribologický systém - jeden prvek neexistuje, resp. splyne s jiným. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁKLADNÍ TRIBOLOGICKÉ PROCESY 

KONTAKTNÍ 
PROCESY 

TŘECÍ 
PROCESY 

PROCESY 
OPOTŘEBENÍ 

MAZACÍ 
PROCESY 

PROCESY OKOLÍ 
TECHNOLOGICKÉ PROCESY 

DALŠÍ PROCESY 
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2. Tribologické procesy 
 
2.1. Kontaktní procesy 
 
   Probíhají mezi aktivními členy tribologického systému pro splnění požadované technické 
funkce,jsou primárním jevem. vyjadřují kontakt nebo dotyk. jsou ovlivňovány počtem 
těles,vnějšími rozměry těle,fyzikálními,chemickými a mechanickými vlastnostmi 
těles,druhem deformace,velikostí napětí,typem a rychlostí vzájemného pohybu. 
 
Máme dva druhy: pružný - elastický kontakt 
                             plastický kontakt 
 
Tyto deformační procesy mění v místě kontaktu mechanickou energii přiváděnou do systému, 
což je příčinou vzniku ztrát energie. 
 
2.2. Třecí procesy  
    
   Tření je přírodním jevem, který má charakter procesu a je vázán na vzájemný relativní 
pohyb dvou dotýkajících se prvků tribologického systému a je vyjadřováno ztrátou 
mechanické energie, resp. ukončením relativního pohybu. 
 
Vnější tření - styk dvou třecích ploch 
Vnitřní  tření - probíhá v materiálových vrstvách 
 
Definice pro tření - tření je odpor proti relativnímu pohybu, vznikající mezi dvěma k sobě 
přitlačovanými tělesy v oblasti jejich dotyku povrchů v tangenciálním směru. 
 
Podle stavu rozeznáváme: - tření pevných těles 
                                           - kapalinové tření 
                                           - plynové tření 
                                           - plazmové tření 
 
Podle fáze pohybu: - pohybové (kinetické) 
                                - klidové (statické nebo adhezní) 
                                - nárazové (vibrační) 
 
Podle druhu relativního pohybu dvou těles: - kluzný pohyb 
                                                                      - valivý pohyb 
                                                                      - rotační pohyb 
                                                                      - nárazový pohyb 
                                                                      - oscilační pohyb  
                                                                      - tečení 
 
Pro kapalinové tření a nejčastější kapaliny je velikost tření vyjadřována součinitelem tření, 
který závisí na hodnotě středního tlaku,velikosti kluzné rychlosti a viskozitě. 
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2.3. Procesy opotřebení  
    
   Opotřebení je v důsledku tření dáno stálou změnou tvaru, změnou velikosti nebo změnou 
vlastností vrstev materiálu tvořících povrch pevných těles. je nežádoucí změna povrchu 
rozměrů atd. způsobená vzájemným působením povrchů. 
 
Vstupní faktory - třecí tělesa se svými základními vlastnostmi, mezilátka (mazivo), zatěžovací  
                             komplex. 
Vnitřní faktory - změna drsnosti a stavu povrchu, změna vlastností mazací vrstvy, vznik a     
                            přestup tepla, změna struktury podpovrchových vrstev,změna mechanických 
                            vlastností.    
Výstupní faktory - třecí síla a moment, intenzita opotřebení . 
 
Druhy opotřebení: adhezivní,abrazivní,erozivní,kavitační,únavové a vibrační.   
Průběh opotřebení má postupnou degradaci a rychlost opotřebení je různá ve fázích 
technického života objektu   
 
Obecný průběh poškození vlivem opotřebení nám nejlíp ukáže Vanová křivka.viz obr. 2 
            

                    
I.    záběh 
II  .oblast normálního opotřebení 
III. oblast zvýšeného opotřebení a včasného zjištění 
IV. oblast poruch 

           
         
2.4. Mazací procesy 
 
2.4.1. Mazání 
   Mazání popisuje účinek maziva v místě tření. Intenzivní kontakt třecích těles v důsledku 
nízké rychlosti nebo velkého zatížení znamená mezní mazání. 
   Plné mazání nastává při odpovídající rychlosti, nízkém zatížení příslušné viskozitě. Správná 
volba maziva tak ovlivňuje optimální úroveň mazání. Při mazání je důležité přihlédnout k 
následujícím souborům faktorů: 
                                                    Druh tření: - kluzné 
                                                                       - valivé 
                                                                       - válcové 
                                                                       - vrtání 
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                                                Druh pohybu: - plynulý 
                                                                       - kolísavý 
                                                                       - přerušovaný 
                                                Zatížení, rychlost, teplota 
 
   Maziva jsou v tribosystému konstrukčními prvky. Mazivo, jako látka mezi třecími tělesy, 
ovlivňuje tření a opotřebení. Podle nároků na třecí místo je potřeba, aby maziva měla některé 
charakteristické znaky. Jsou požadovány tyto vlastnosti: - přilnavost 
                                                                                           - afinita ke kovům 
                                                                                           - polarita 
                                                                                           - elektrické vlastnosti 
                                                                                           - absorpční schopnosti 
                                                                                           - odolnost vůči vodě 
                                                                                           - smáčecí schopnosti 
 
 
   Aby maziva mohla naplno působit, musí se třecí místa pečlivě očistit, popřípadě ochránit a 
správně namazat.  
 
 

Plynné Kapalné Konzistentní Tuhé
Mezní mazání Mezní mazání Mezní mazání Tření pevných těles
nepřípustné opotřebení Při nadměrně tenkém Při nadměrně tenkém (suché tření,tření mezní

mazacím filmu a mazacím filmu a vrstvy) bez mazacího
mikroskopickém mikroskopickém filmu
kluzném pohybu kluzném pohybu

Částečné mazání Smíšené mazání Smíšené mazání Tření povrchových
(špatné mazání) Při nepatrné rychlosti Při nepatrné rychlosti vrstev
přípustné opotřebení a při rozběhu a dojezdu a při rozběhu a dojezdu (suché mazání) relativně

omezená životnost
transferním mazáním

Plné mazání Tření plynu Kapalinové tření Kapalinové tření
bez opotřebení aerodynamické hydrodynamické hydrodynamické

mazání mazání mazání
elastohydrodynamické elastohydrodynamické
mazání mazání
hydrostatické mazání

Druh maziva
Stav mazání

Tab.  Úrovně mazání podmíněné druhem maziva 
 
 
Maziva se tedy rozlišují podle jejich skupenství: - plynná 
                                                                              - kapalná 
                                                                              - konzistentní 
                                                                              - tuhá 
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2.4.2. Plynná maziva 
   
   Uplatňují se především pro plynová ložiska, a to převážně pro vysoké obvodové rychlosti 
10 000 až 600 000 ot.min. a teploty 300 °C i více. Předností plynových maziv je nízká 
viskozita, nepatrné tlakové ztráty,nízký součinitel tření,malé třecí teplo,vyloučení kavitace. Z 
plynů se používají vzduch,helium,dusík,vodík,metan,vodní pára. 
U těchto plynných maziv se vyžaduje maximální čistota. 
 
 
2.4.3. Kapalná maziva 
    
   Jedná se o nejrozšířenější skupinu maziv. Nejvíce se požívají ropné oleje.a dále syntetické 
oleje. Tyto kapaliny jsou upravovány vhodnými zušlechťujícími přísadami. Maziva dělíme do 
několika základních skupin podle použití. jedná se předně o motorové a převodové oleje,oleje 
průmyslové a oleje speciální. Jednotlivé typy olejů podléhají mezinárodním klasifikacím, a to 
viskozitním a výkonovým. Rozhodujícím je vždy dodržet předepsané podmínky jakosti. 

Druhy maziv 

Kapalná maziva Konzistentní maziva Tuhá maziva 

Tukové oleje 
(živočišné/rostlinné) 

Minerální oleje 

Syntetické oleje 

Mazací vosky Tuhá maziva se 
strukturou 
vrstevn. mřížky 

Plastická maziva 

Mazací pasty Materiály 
tribosystému 

Umělé hmoty 

Kovy 

Suspenze 
Disperze 

Emulze, 
Separační látky, 
ochrana proti 
korozi 

Plynná maziva 

Kluzné laky 

Vzduch 

Kluzné laky 
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   Tato maziva jsou schopná odvádět teplo, chránit povrch, vést el. proud a odvádět 
opotřebované částice.  
   Mazací oleje se skládají ze směsi základových olejů a účinných přísad. Tyto základní 
komponenty přímo určují také užitné vlastnosti oleje. Charakteristické vlastnosti výrobku 
určuje základový olej a o jeho skutečné výkonnosti pak rozhodují použité přísady. Ty zlepšují 
jeho základní aplikační a funkční vlastnosti jako: 

• oxidační stabilitu 
• protikorozní ochranu 
• ochranu proti opotřebení 
• chování při nouzovém běhu 
• smáčecí schopnosti 
• emulgační schopnosti 
• kluzné vlastnosti (stick-slip) 
• viskozitní index 

 
Výhody mazacích olejů - v porovnání s plastickými mazivy spočívají zejména v možnosti 

odvodu tepla z třecích míst, v lepší zatékavosti a schopnosti 
smáčet mazané povrchy 

Nevýhody mazacích olejů - nutnost konstrukčně a technologicky poměrně složitých a 
nákladných mazacích systémů a také nebezpečí úniku 
(průsaku) 

 
    
   Mazací oleje jsou nejčastěji používanými mazivy pro strojní a konstrukční součásti. Typické 
použití mají například u kluzných ložisek, řetězů, převodovek, hydrauliky, vzduchotechniky. 
   Musí splňovat i další vlastnosti a to protikorozní ochrana, neutrální vůči materiálu 
mazaných součástí, aplikovatelné v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, teplotně 
stabilní a biologicky rychle odbouratelné. 
 
 

Ropné oleje Synt. uhlovodíkové Esterové Polyglykolové Polyfenylové Silikonové Perfluor
oleje oleje (polyalfa oleje oleje oleje oleje alkyléter

nenasyc. Uhlovod.)
Hustota při 20 °C [g/ml] 0,9 0,85 0,9 0,9...1,1 1,2 0,9...1,05 1,9
Viskozitní index 80...100 130...160 140...175 150...270 -20...-74 190...500 50...140
Bod tuhnutí [°C] -40...-10 -50...-30 -70...-37 -58...-23 -12...12 -80...-30 -70...-30
Bod vyplanutí [°C] <250 <200 200...230 150...300 150...340 150...350 nehořlavý
Oxidační stabilita průměrná dobrá dobrá dobrá velmi dobré velmi dobrá velmi dobrá
Tepelná stabilita průměrná dobrá dobrá dobrá velmi dobré velmi dobrá velmi dobrá
Mazací schopnost dobrá dobrá dobrá velmi dobrá dobrá neuspokojivá dobrá
Snášenlivost s 
elastomery. Nátěry atd.

Vlastnosti

Oleje

dobrá dobrá neuspokojivá neuspokojivá neuspokojivá dobrá dobrá

Tab. Základové oleje pro mazací oleje 
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Střední viskozita Hranice kinematické
při 40 °C, mm2/s (cSt) viskozity při 40 °C, mm2/s (cSt)

min. max.
ISO VG 2 2,2 1,98 2,42
ISO VG 3 3,2 2,88 3,52
ISO VG 5 4,6 4,14 5,06
ISO VG 7 6,8 6,12 7,45
ISO VG 10 10 9,0 11,0
ISO VG 15 15 13,5 16,5
ISO VG 22 22 19,8 24,2
ISO VG 32 32 28,8 35,2
ISO VG 46 46 41,4 50,6
ISO VG 68 68 61,2 74,8
ISO VG 100 100 90 110
ISO VG 150 150 135 165
ISO VG 220 220 198 242
ISO VG 320 320 288 352
ISO VG 460 460 414 506
ISO VG 680 680 612 748
ISO VG 1000 1000 900 1100
ISO VG 1500 1500 1350 1650

Viskozitní třída dle ISO

 
Tab. ISO viskozitní třídy pro kapalná průmyslová maziva 

 
2.4.4. Konzistentní maziva 
 
   Tato maziva jsou schopna chránit povrch, vést el. proud a chránit před cizími tělesy. Ke 
konzistentním mazivům patří plastická maziva, mazací pasty a mazací vosky. 
   Konzistentní maziva používáme v případech kdy mazivo nesmí odtéct kvůli 
nedostatečnému těsnění, nebo když se požaduje odolnost proti kapalinám. Dnes mají velký 
význam, protože je možno dosáhnout s minimálním množstvím dlouhodobého a trvalého 
mazání s minimálním množstvím maziva. 
    
   Plastická maziva jsou koloidní soustavy tuhé až polotekuté skládající se z mazacího oleje, 
zpevňovadla a přísad. Jsou používané ve speciálně určených podmínkách. Hlavní použití je 
pro dlouhodobé mazání valivých ložisek. Typ oleje v PM určuje ropný nebo syntetický olej. 
Typ zpevňovadla může být na bázi jednoduchých mýdel Li,Na,Ca,Al apod. nebo 
kombinovaných mýdel Na-K,Li-Ca. Dále na nemýdlová zpevňovadla na bázi 
gelů,polymočoviny,polymerů atd. 
 
Základní klasifikace plastických maziv podle penetrace: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

445-475 000 tekutá
400-430 00 polotekutá
355-385 0 velmi mekká
310-340 1 měkká
265-295 2 poloměkká
220-250 3 střední
175-205 4 polotuhá
130-160 5 tuhá
85-115 6 velmi tuhá

Penetrace podle STN 65 
6307 V 

Klasifikační stupeň 
NLGI

Starší slovní vyjádření 
konzistence
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2.4.4.1. Zpevňovadla 
 

• Zpevňovadlo je chemická látka,která vytváří mřížkovou strukturu,jejíž prostor je 
vyplněn olejem, která je v průběhu mazání uvolňován mezi mazané plochy. 

• Přidáním zpevňovadla do oleje přestane být olej kapalný a změní se v mast. 
• Zajišťuje mazání v případě vzniku smíšeného a mezního tření. 
• Reaguje za vysokého tlaku a teploty s povrchem kovu kluzné plochy a vytváří na něm 

ochrannou vrstvu. 
• Jako zpevňovadla jsou používány tzv. kovová mýdla, např. na bázi lithia, sodíku, 

vápníku, (hliník,barium,olovo) 
 
 
Plastická maziva na bázi mýdel Lithia (Li) 

• Nejčastěji používaný druh plastických maziv. Jsou   odolné proti vodě a současně 
stabilní i při vysokých teplotách.Lze je používat v rozmezích teplot -20°C až 130°C. 

 
Plastická maziva na bázi Sodíku (Na) 

• Mazivo není odolné proti vodě,jeho maximální provozní teplota je cca 100°C. 
 
Plastická maziva na bázi mýdel Vápníku (Ca) 

• Mají hladkou strukturu,jsou odolné proti vodě a mech. namáhání. Maximální prov. 
teplota je 70°C. 

 
Konzistence 

• Konzistence plastických maziv je obdoba viskozity u olejů. 
• Konzistence udává měkkost / tuhost maziva. Je normována prostřednictvím NLGI    

tříd   000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čím větší číslo třídy.tím je mazivo tužší. 
 
2.4.4.2. Aditiva 
 
   Aditiva jsou chemické přísady,které zlepšují vlastnosti olejů a plastických maziv. Druhy 
aditiv a jejich množství se liší podle způsobu užití mazivy. Obsah aditiv v mazivu se pohybuje 
v rozsahu od 1 do 25%. Druhy a množství aditiv stanovují výrobci na základě norem a 
praktických zkoušek. 
 
Chemická struktura aditiv 

 
1. Polární aditiva 

       Velké množství aditiv jsou tzv. Povrchově aktivní – polární látky. Polární látky jsou 
chemické látky, jejichž molekuly jsou nesymetrické a proto na jejích koncích vznikají el. 
náboje. Těmito náboji jsou molekuly přitahovány k povrchům. Polární aditiva utvoří na 
povrchu tenký film, který v závislosti na chemickém složení aditiva zvyšuje odolnost proti 
korozi,proti usazování nečistot,poškození vysokým tlakem apod.  

 
2. Nepolární aditiva 

       Nepolární aditiva nejsou povrchově aktivní, tzn. Že nejsou přitahována k povrchům, ale 
jsou rozptýlena v celé objemu maziva rovnoměrně. Přesto jsou tato aditiva velice významná – 
zlepšují viskozitu maziva, snižují bod tuhnutí maziva, chrání gumové těsnění proti poškození 
apod. 
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Popis jednotlivých typů aditiv 
 
S povrchovým účinkem 
 

a) Detergenty - zamezují usazování nečistot na površích. 
b) Disperzanty - zabraňují tvorbě usazenin. 

      c)   Zlepšující ochranu proti vysokému tlaku a opotřebení (EP,AW) 
      d)   Zvyšující ochranu proti korozi 
      e)   Upravující tření 
 
Olej zlepšující 
 
      f)   Zlepšující viskozitu 
      g)   Snižující bod tuhnutí 
      h)   Chránící elastomery - zpomalují stárnutí gumových a umělohmotných částí. 
 
Olej chránící 
 
       i)   Zpomalovače stárnutí 
       j)   Deaktivátory kovů  
       k)   Snižující pěnivost 
 
2.4.5. Tuhá maziva 
 
   Využívá se jich při mazání za extrémních tlaků,teplot a jiných vlivů, kde kapalné ani 
plastická maziva nemají dostatečnou stálost a dochází zde k suchému tření. Tuhá maziva musí 
být schopná vytvořit mezi třecími plochami film, a tím zmenšit tření a opotřebení. 
Nejznámější tuhá paliva jsou Molybdensulfid, Volframdisulfid, Grafit, Fluorid uhlíku, 
Halogeny kadmia atd. Dále jsou to polytetrafluoretylen PTFE (teflon), Polyparafenylen. Často 
se tato maziva vzájemně kombinují. 
   Tuhá maziva budou pak přednostně vybrána tehdy, když z důvodu funkce nebo znečištění 
tekutá nebo konzistentní maziva nejsou ideálním řešením a zároveň tuhá maziva se svým 
mazacím výkonem postačí. 
 
2.4.6. Maziva na bázi ropy 
 
Ropa je směsí nejrůznějších uhlovodíků.Nejjednodušší složení: 
                       C1  až  C4      - plyny 
                       C 6 až  C12    - benziny 
                       C10  až  C 22  - střední destiláty (motorová nafta, topné oleje) 
                       C25  až  C 35  - mazací oleje 
 
Zpracování nafty: - atmosférická destilace 
                             - vakuové destilace 
 
Dále se jednotlivé frakce upravují: - rafinace (selektivní, hydrogenační, kyselinové) 
                                                        - odparafinování 
                                                        - práškování  
 
Výsledky olejové frakce se upravují na mazací oleje. 
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2.4.7. Obráběcí a tvářecí kapaliny 
 
Ve strojírenské a hutní technologii se používá řada procesorů k obrábění a tváření kovových 
materiálů. Maziva, která při nich slouží jako mazací a chladící prostředky jsou 
nepostradatelným pomocným činidlem a na jejich vhodném složení a vlastnostech záleží 
velikost energetických ztrát, kvalita povrchu obráběného materiálu,životnost obráběcích 
nástrojů atd. 
 
Používané procesy rozdělujeme do dvou skupin: 
 

• způsoby, při nichž se žádoucího tvarování materiálu dosáhne jeho úběrem ve formě 
třísky,pilin, aj.(třískové obrábění) - soustružení,frézování,vrtání,řezání,broušení ... 

• způsoby, při kterých se řízeným tlakem mění tvar materiálu bez jeho ztráty, jedná se o 
tváření nebo beztřískové obrábění - válcování, tažení, lisování, kování ... spotřebě 
energie,materiálu  

 
   Tribologie při zpracování kovů ovlivňuje tření mezi nástrojem a výrobkem, tím se podílí na 
a jakosti výrobku. 
 
Při tribologických procesech se musí zohlednit: 
- druh předávaného pohybu (řezání, tažení atd.) 
- pracovní podmínky (zatížení, nástroj, pracovní kus, třecí teplota ...) 
- struktura systému: vlastnosti a vztahy mezi tribologickými prvky 
- pracovním kusem a nástrojem (rozměry, geometrie, složení, drsnost povrchu, tvrdost,   
   mazivem ....) 
- vztahy mezi vstupem a výstupem z procesu (příkonem a výkonem, nástrojem a prac. kusem  
   z hlediska tření, třecích ztrát,jakost povrchu výrobku) 
 
Základní rozdělení 
     
   Řezné kapaliny můžeme rozdělit do dvou skupin podle toho , zda se jedná o mazací nebo 
chladící účinek. 
    Do první skupiny patří řezné oleje,do druhé oleje emulgační, které se používají ve vodní 
emulzi. 
   Oleje řezné jsou převážně ropné oleje s přísadami zvětšujícími mazací (řezný) účinek. 
Podmínkou je vysoká funkční schopnost bez obsahu zdraví škodlivých látek. 
   Oleje emulgační jsou taktéž převážně ropné oleje vybavené emulgátory a dalšími přísadami 
pro docílení stabilní. nekorozivní vodní emulze. je nutné zajistit dlouhodobou životnost a 
ekologičnost. 
   Řezné prostředky rozpustné ve vodě, speciální prostředky s přísadami snižující povrchové 
napětí, zlepšující smáčecí schopnost a zabraňující korozi. Přípravky musí respektovat 
ekologičnost provozu. 
 
 
2.4.8. Ekologicky odbouratelná maziva 
   
 Ekologicky šetrná maziva jsou převážně na bázi rostlinných olejů nebo syntetických esterů. 
 
Tři základní ekologické vlastnosti : - zdravotní nezávadnost 
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                                                          - snadná biologická rozložitelnost 
                                                          - neúčast na skleníkovém efektu  
Biologická rozložitelnost 
  
 Je to vlastnost organických látek rozkládat se v přírodě pod vlivem mikroorganismů. K 
hodnocení biologické rozložitelnosti se používá mezinárodní test CEC L-33-A-94 a za snadno 
biologicky rozložitelné produkty se považují takové, jejichž biologická rozložitelnost je větší 
než 80% za 21 dní. 
  Biologická rozložitelnost rostlinných olejů je okolo 98% a s přídavky aditiv se pohybuje v 
rozmezí 90% - 98%.U minerálních olejů  je to na úrovni 20% a tzv. bílých olejů okolo 40%. 
  Maziva z rostlinných olejů se v životním prostředí rychle rozloží na vodu a oxid uhličitý. 
Minerální oleje se naopak mohou hromadit v přírodě a pronikat do půdy a vod,následně 
kontaminovat rostliny. 
 
Skleníkový efekt 
 
  Rostlinné oleje jsou produkty přírodní fotosyntézy a při jejich rozkladu nevznikne více oxidu 
uhličitého, než se spotřebovalo při jejich vzniku ve výrobě. Tím nezvyšují obsah oxidu 
uhličitého v atmosféře, který je příčinou oteplování naší planety - skleníkového efektu. 
Minerální maziva, vyráběná z fosilní suroviny ropy, po svém oxidačním rozkladu se plně 
zúčastňují tvorby skleníkového efektu. 
 
Tribotechnické vlastnosti 
 
  Tribotechnické vlastnosti těchto maziv se liší od klasických minerálních maziv. Buď kladně 
nebo záporně. 
  Pozitivně se struktura rostlinných olejů projevuje na velmi dobré mazivosti, je to vlastně 
hlavní požadovaně vlastnost maziva. Dále  má menší závislost viskozity na teplotě a dobré 
protikorozní vlastnosti. Maziva na bázi rostlinných olejů mají dobré požárně-bezpečnostní 
vlastnosti a vysoký bod vzplanutí. 
  Naopak mají maziva na bázi rostlinných olejů vyšší bod tuhnutí, jehož snížení se dociluje 
přídavkem desperantů na přijatelné hodnoty -20°C až -35°C.Dále mají nižší oxidační stabilitu 
a sklon k polymeraci, což se projevuje při vyšších teplotách a v tenkých vrstvách nárůstem 
viskozity a vznikem lepkavého povrchu. 
 
2.4.9. Maziva a jejich vliv na provozní spolehlivost 
 
   Mazivo je v podstatě jedním z konstrukčních prvků každého strojního zařízení, takže je 
potřeba dbát zvýšenou pozornost mazacím prostředkům. tato péče se projeví ve zvýšené 
provozní spolehlivosti a zpětně i k vyprojektované spolehlivosti, to znamená že i konstruktér 
a projektant by měl věnovat této problematice velkou péči a mít dané znalosti. 
  V provozních podmínkách je největším nebezpečím pro znehodnocení maziva voda a 
mechanické nečistoty. Statistika uvádí až 70% poruch zaviněných uvedenou příčinou. Je tedy 
nutné mít jakostní mazivo a provádět jeho systematickou kontrolu, uplatnění tribodiagnostiky. 
  Daný systém má význam pro objektivní hodnocení skutečného stavu maziva a dává jasný 
předpoklad výměny maziva ne podle časového rozvrhu (motohodiny) nebo počtu ujetých 
kilometrů, ale podle  skutečného stavu maziva. Tím se snižují náklady na mazivo, která tvoří 
jen malou část z hodnoty zařízení. 
   Provozní péče o stroj a mazivo je od sebe neoddělitelné,znamená snížení opotřebení 
jednotlivých strojních uzlů a tím zvyšuje provozní spolehlivost. 
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2.4.9.1. Mazací služba a ošetření upotřebených maziv 
 
   Mazací služba je nutnou součástí techniky mazání, která musí zabezpečit správné mazání 
strojů a také hospodaření s mazivy. Potom mazací služba obsahuje: 
 

• Organizaci mazací služby - tzn. od odborníka na danou problematiku (tribotechnik) až 
po doplňování maziva a jeho kontrolu. 

• Návody k mazání strojů - dodává výrobce, pokud ne, tak sestavuje tribotechnik a řeší 
náhradu maziv a sjednocení dodavatelů a druhů maziv. 

• Hospodaření s mazivy v provozu - zabezpečení mazání přímo na strojích, včetně 
hospodárnosti. 

• Hospodaření s mazivy ve skladech - správné uskladnění,vstupní kontrola, evidence. 
• Hospodaření s upotřebenými oleji- řeší se otázky regenerace filtrací (fyzikální, 

chemická), dalšího možného použití,vratnosti atd. 
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3. Vlastnosti maziv 
 
   Základní úlohou maziv je zabránit přímému kontaktu povrchů při vzájemném pohybu a 
zmenšit tření mezi nimi jejich opotřebení. 
 
3.1. Obecné vlastnosti maziv 
 
A. Funkční vlastnosti  

• hustota                                 [ ]3. −= mkg
v

m
ρ  

      

• relativní hustota                    
22

111

2 t

t
d t

t
ρ

ρ
=       hustota srovnávané a srovnávací látky    

                                                                                  při dané teplotě 
 
m    - hmotnost 
v     - objem 
t1,t2 - teplota 

 
Používá se taky pojem gravity, který se udává ve stupních API. 
 
B. Reologické vlastnosti maziv 
  
 Reologie je vlastně je nauka o tekutosti a jejích vlastnostech. Tekutiny můžeme rozdělit na 
newtonské, pseudoplastické, ideálně plastické, kvaziplastické, dilatantní. Oleje a maziva patří 
k newtonským.  
Smykové napětí τ se vypočte ze vztahu: 
 

D
dz

dv
⋅=⋅= ηητ    [Pa]     kde      

dz

dv
D =   je smykový spád 

 
η - dynamická viskozita (koeficient vnitřního tření tekutiny) [Pa.s] 
v - rychlost ve směru x 
z - vzdálenost od roviny x,y 

• kinematická viskozita je dána vztahem:   [ ]12 −⋅= sm
ρ

η
ν  při dané teplotě. 

• relativní viskozita, je to poměr viskozity dané kapaliny a viskozity srovnávací 

                          
o

rel
η

η
η =   

• viskozitní index VI - závislost viskozity oleje na teplotě. Postup porovnávání viskozity 
je daný normou a to při dvou teplotách s výsledky zkoušek dvou jiných typů olejů. 
Adidiva závislost snižují a pro provozní teplotu musí mít olej určitou minimální 
viskozitu. U olejů viskozita s teplotou klesá, u plynů naopak. 
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C. Stlačitelnost kapalných maziv 
 
   Má největší význam u hydraulických systémů, kde je požadována co nejmenší stlačitelnost 
(vysoký modul objemové pružnosti).Čím menší stlačitelnost u hydraulických systémů tím je 
větší účinnost. Výjimkou jsou kapaliny pro tlumiče. 
 
D: Tepelná vodivost a měrné teplo 
 
   Schopnost vedení tepla vyjadřuje měrná tepelná vodivost [ ]11 −− ⋅ KWm  . U kapalných maziv 
je velmi malá a zvětšuje se s klesající hustotou a zmenšuje se s vzrůstající teplotou. 
 
3.2. Elektrické vlastnosti 
 

• Vodivost - čisté a neaditivované oleje jsou špatnými vodiči. Vodivost vzrůstá s 
obsahem látek, teplotou a časem. 

• Permitivita - dielektrická propustnost látky. Rozdílnost ovlivňuje koeficient tření. 
 
 
3.3. Teplotní použití maziv 
 
   Maziva ztrácejí své původní funkční schopnosti při určité teplotní hranici, tzn. přestávají 
plnit své požadované funkce a jsou příčinou různých obtíží. Jedná se o fázovou změnu maziv. 
 

• Bod zákalu a bod vzplanutí - při ochlazování dochází ke změně kapalné fáze postupně, 
u olejů platí - bod zákalu (vylučování prvních krystalů z oleje) 

                                - bod tuhnutí (znemožnění pohybu kapaliny). Je to bod krystalizace nebo   
                                   bod zeskelnatění. 

• Bod varu, tlak par, odparnost, bod vzplanutí a hoření 
             - bod varu a tlak par souvisí s tzv. destilační hranicí 
             - odparnost, činitel ztrát oleje, tenký mazací film při velké odparnosti může    
                způsobit poruchy 
             - bod vzplanutí a hoření - teplota při které v otevřeném nebo uzavřené nádobě  
                nahromadí tolik par, že při přiložení plamene se vznítí a při ještě vyšší teplotě  
                hoří. 
             - hořlavost - je to souvislost mezi bodem vzplanutí a hořlavostí, nebezpečí vzniku  
                požáru.  

 
             
3.3.1. Hořlavé kapaliny 
ČSN 65 0201 
 
   Tato norma nám říká že, za hořlavou kapalinu můžeme považovat ty, které splňují při tlaku 
101 kPa současně tyto podmínky: 
   1. není při teplotě + 35 °C tuhá ani pastovitá 
   2. má při teplotě + 50 °C tlak nasycených par nejvýše 294 kPa 
   3. má teplotu vzplanutí nejvýše + 250 °C 
   4  lze stanovit teplotu hoření 
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Nízkovroucí kapalina je taková, která při atmosférickém tlaku 101 kPa má teplotu varu nižší 
než 50 °C. 
  
 

                                     

I. do 21
II. nad 21 - do 55
III. nad 55 - do 100
IV. nad 100 - do 250

Třída nebezpečnosti teplota vzplanutí ve °C

  
 
                                            Tab. 1   Třídění hořlavých kapalin 
   
   Začlenění do tříd určuje zpravidla výrobce, u dovážených hořlavých kapalin dovozce. 
Teplotu vzplanutí stanovují akreditované zkušebny. 
   Hořlavé kapaliny u kterých nebyla zjištěna teplota vzplanutí se považují za hořlavé kapaliny 
I. třídy. 
Samovznícení - teplota látky , při které dojde ke vzplanutí bez iniciace vnějším zdrojem. 
 

• Bod skápnutí a mez pevnosti plastických maziv 
             - bod skápnutí - při určených podmínkách se z plastického maziva oddělí první kapka. 
             - mez pevnosti - zatížení, při kterém začíná být plastické mazivo tekuté. 
 
 
3.4. Životnostní vlastnosti maziv  
 
Odolnost proti oxidaci - stárnutí maziva zaviněné reakcemi složek maziv s vzdušným 
kyslíkem. Je to ovlivněné chemickým složením maziva a teplotou. 
 
Účinek energií - energie absorbovaná mazivem je činitelem přeměny jeho chemického 
složení. Energie může být tepelná, světelná, záření, el.výboje.  
 
 
3.5. Povrchové vlastnosti maziv 
 
Pěnění olejů - zmenšuje pevnost mazací vrstvy,náchylnost ke stárnutí, klesá viskozita. 
Rozprašování olejů - olejová mlha, je požadováno o bezztrátové mazání, je ideální při  
                                  optimálním povrchovým napětím. 
Tvorba emulzí - nutné tam kde požadujeme kromě mazací také chladící schopnost. 
Rozpouštěcí schopnost - požadovaná vlastnost je rozpouštět nečistoty , ale ne těsnění a  
                                       ochranné nátěry. 
Čistící a rozptylová schopnost - zachování čistoty třecích ploch od usazenin a příměsí, čistící 
                                                    (detergentní) a rozptylové (disperzní) účinky. 
Ochranná schopnost maziv - ochrana před účinkem koroze. 
 
Řešením daných vlastností je formou přísad (aditiv). 
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4. Tribodiagnostika a její metody sledování maziva 
 
   Podstatou tribotechnické diagnostiky je využití maziva jako média pro získání informací o 
stavu objektu a o stavu samotného maziva. Cílem je získat informace z maziva o obsahu 
cizích látek, které nám umožňují včas upozornit na příznaky vznikající poruchy a dokonce i 
lokalizaci mísa vzniku poruchy. 
   Součástí tribotechnické diagnostiky je i sledování maziva od jeho nasazení z důvodu 
procesu degradace. 
   Při práci stroje se opotřebením uvolňují částice kovů nebo jejich sloučeniny, které jsou 
vyplavovány z třecích míst a cirkulují v soustavě mazání. koncentrace těchto částic se zvyšuje 
s opotřebením. 
     
Pravidelným sledováním kvality a stavu olejových náplní dosáhneme: 
 

• komplexní zhodnocení stavu olejové náplně a technického stavu daného strojního 
zařízení bez demontáže. 

• snížení poruchovosti, neplánovaných odstávek. 
• zvýšení životnosti sledovaných strojních zařízení a úspory investic 
• úspory z hlediska předčasných výměn olejových náplní,stanovení zbytkové životnosti. 

  
 
4.1. Metody tribotechnické diagnostiky 
    
Pro hodnocení bylo vypracováno několik metod  s jiným stupněm použitelnosti. Jednotlivé 
druhy můžeme rozdělit do tří skupin: 

 
• pro provozní kontrolu maziv 
• standardní zkoušky pro přesné stanovení kvality maziv 
• speciální metody pro celkovou diagnostiku maziva a stroje 

 
 
4.2. Metody sledování stavu opotřebení strojních součástí 
 
Tyto metody rozdělujeme do dvou základních skupin a to: 
 
Stanovení koncentrace otěrových kovů 
 
Do této skupiny můžeme zařadit tyto metody:  - atomová spektrofotometrie 
                                                                           - atomová emisní spektrofotometrie 
                                                                           - atomová absorpční spektrofotometrie 
                                                                           - metoda RAMO 
                                                                           - polarografie a voltametrie   
 
Hodnocení morfologie a distribučního rozdělení částic kovů 
 
Sem patří metoda ferografie (částicová analýza) se dvěma způsoby vyhodnocení a to  
feroskopickým (morfologie a chemické složení) a ferodenzimetrické (rozdělení podle 
velikosti). 
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4.2.1. Atomová spektrofotometrie 
 
   Analytická metoda. která zajišťuje kvalitativní nebo kvantitativní složení zkoumaného 
vzorku. Atomu se dodá energie (tepelná, elektomagnetická, chemická anebo eklektická), která 
konvertuje atomickými procesy na energii světelnou. Spektrofotometrii dělíme na emisní a 
absorpční.  
   Metody emisní spektrofotometrie mají výhodu, že jedno měření určí kvalitativní a 
kvantitativní analýzu vzorku, ale oproti absorpčním metodám je nižší selektivita. 
   Úlohou atomové spektrofotometrie je určení velikosti otěrových částíc jejichž velikost je 
desetiny  až desítky mikrometru.  
 
4.2.2. Atomová emisní spektrofotometrie 
 
   Principem této metody je zkoumání záření atomů a molekul, které byly vzbuzené neboli 
excitované dodáním energie tepla od plamene, nebo elektrické od el. oblouku. Emisní 
spektrofotometrii určujeme kvalitativní a kvantitativní složení vzorku ze spektra (soubor 
vlnových délek záření ), které vzorek v konkrétním zdroji vysílá. 
 
   Kvalitativní složení vzorku - počet a hodnoty charakteristických frekvencí 
   Kvantitativní složení vzorku - poměrné rozdělení intenzity záření na tyto frekvence 
 
Atomy ve zdroji vysílají záření o omezeném počtu frekvencí. Každé spektrum se liší podle 
složení vzorku: - jasné čáry ( atomy prvků v plynném stavu) 
                         - pásové spektrum ( molekuly plynů a par) 
                         - spektrum vlnových délek ve viditelné a neviditelné oblasti (rozžhavené tuhé  
                             látky  
U čárových spekter jsou vlnové délky záření charakteristické pro jednotlivé prvky. 
    
   Přístroje pro atomovou emisní spektrofotometrii se skládají ze zdroje, spektrálního přístroje 
na oddělení jednotlivých frekvencí, soustavy čoček přes které vede záření k detektoru. 
Detektorem měříme tok záření připadající na jednotlivé frekvence. Zdrojem je zdroj záření 
převádějící vzorek do plynného stavu a zdroj budící energie (plamenové a elektrické). 
Současné moderní přístroje používají elektrické zdroje a podle způsobu provedení je dělíme 
na:  AES - RDE atomová emisní spektrofotometrie s rotační diskovou elektrodou 
       OES - ICP  optická emisní spektrofotometrie s indukčně vázáným plazmatem 
       OES - DCP optická emisní spektrofotometrie s plazmatem stejnosměrného proudu 
 
 
4.2.3. Atomová absorpční spektrofotometrie 
 
   Tato metoda spočívá v průchodu záření sloupcem par obsahují atomy prvků a jejím 
zeslabení čar spektra, které přísluší prvkům přítomným ve sloupci par. Toto zeslabení (úbytek 
energie) je způsobeno přechodem atomů těchto prvků na vyšší energetickou hladinu. Stupeň 
zeslabení nezávisí na rozlišovací schopnosti přístroje. Přístroj musí pouze vymezit rezonanční 
čáru stanoveného prvku ze spektra jiných čar. 
   K vytvoření sloupce par se používá plamenového hořáku, jehož koncovka má tvar štěrbiny. 
Získáme tak plamen o délce 100 mm a šířce 10 - 12 mm. Vzorek oleje se naředí vhodným 
rozpouštědlem (metylisobutylketon, xylen) v poměru 1 : 10. Do plamene se vzorek přivádí 
rozprašovačem a jako zdroj záření se používá výbojka s dutou katodou, která obsahuje 
stanovený prvek. Světlo z výbojky projde plamenem a je zpracováno monochromátorem, jenž 
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vymezí ze spektra rezonanční čáru stanoveného prvku a zachyceno fotočlánkem. Proud 
fotočlánku je zesílen a měří se . Výchylka je úměrná koncentraci stanoveného prvku. 
   Užívané plameny jsou acetylen - vzduch a acetylen - kysličník dusný, ve kterých se dají 
stanovit prakticky všechny kovy důležité s hlediska TTD. 
    
Obsah kovů v olejích pomocí AAS se určuje dvěma metodami: 
  
 Nepřímá metoda - část vzorku se spálí a vyžíhá na popel. Popel se rozpustí v kyselině ( směs 
                               kyselin chlorovodíkové a dusičné), roztok se doplní destilovanou vodou     
                               na stanovený objem a obsah kovů se určuje v tomto výluhu. Následuje  
                               přepočet na obsah kovů v původním vzorku. 
                 
                Výhody: stanoví se celkový obsah kovu, použití vodných standardů, jejichž  
                               charakter je shodný s charakterem výluhu. 
 
  Přímá metoda - vzorek oleje se pouze naředí organickým rozpouštědlem a přímo měří. 
              
                Výhody: rychlost oproti nepřímé metodě 
           Nevýhody : klesá citlivost stanovení, u velkých částic nedojde k dokonalé atomizaci  
                                   ( nad 2 µm) 
 
4.2.4. Metoda RAMO 
 
   Metoda založená na  extrakci otěrových kovů z upotřebeného oleje do vodní lázně a jejich 
následné vizuální fotometrické stanovení. Jedná se o čtyři základní prvky Fe, Cu, Pb a Al. 
Používá se přímo v provozních podmínkách. 
 
 
4.2.5. Polarografie 
 
   Metoda, jež je založená na elektrolýze se rtuťovou elektrodou a na interpretaci měřením 
vzniklých křivek intenzity proudu a napětí. Podstatou polarografie je závislost proudu na 
pomalém zvětšování napětí při elektrolýze prováděné mezi polarizovanou a nepolarizovanou 
elektrodou. 
   Polarografická vlna - závislost proudu na vloženém napětí, charakterizovaná kvantitativně 
výškou vlny. 
   Každý prvek vytváří svou vlnu, tím vzniká polarografické spektrum. 
 

                           
                                                         Schéma polarografu 
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    Křivky závislosti intenzity proudu na napětí, získané kapkovou elektrodou, jsou plně 
reprodukovatelné a udávají kvalitu i kvantitu mnoha látek obsažených v roztoku. Za 
přítomnosti látek, které podléhají elektrolýze (tzv. depolarizátory), roste proud při určitém 
napětí a lze určit druh látky a její množství. 
 

           
 
                                                   Příklad polarografické křivky 
 
 
4.2.6. Voltametrie 
 
   Jedná se vlastně o podobný princip jako u polarografie, ale místo použití kapající rtuťové 
kapky pracují se stacionární rtuťovou kapkou. Tato metoda je označována jako voltametrie a 
využívají citlivější pulzní polarografie. 
 
 
4.2.7. Ferografie - částicová analýza  
 
  Je to metoda, která spočívá v zachycení částic železa a dalších feromagnetických kovů na 
skleněném sklíčku vlivem silného magnetického pole. Částice se pak dále pozorují pomocí 
optického mikroskopu  a elektronového mikroskopu, kde se dají také analyzovat. Ferografie 
dává možnost zjistit opotřebení nejen kvantitativně, ale i kvalitativně. 
   Princip hodnocení je že ve dvou místech se usazují částice, velké o velikosti 15 µm a více v 
horní části a malé částice  o velikosti 1 - 5 µm ve spodní části. V přístroji je zabudován zdroj 
záření a čidla, které snímají úbytek intenzity záření. 
   Podle velikosti a tvaru částic dokážeme určit a lokalizovat konkrétní místo nadměrného 
opotřebení. Částice na ferogramu (skleněném sklíčku) se zkoumají mikroskopem přímo nebo 
po zahřátí na určitou teplotu. Nejprve se sleduje tvar a povrch velkých částic a to již umožňuje 
rozlišit částice železa, mědi, bronzu, olova, polymerů, kysličníku železa. Tyto částice se 
rozlišují podle zbarvení a kde jsou usazeny na ferogramu. Pro sledování v mikroskopu se 
používá prostupující a odražené světlo. 
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   Před zdroje světla se vkládají barevné filtry a to z důvodu barevného rozlišení částic. 4ástice 
čistých kovů jsou úplně neprůsvitné, částice kysličníku jsou částečně průsvitné a částice 
polymerů jsou průsvitné takže výsledné zbarvení je kombinací barev odraženého a 
prostupujícího světla. Nejvíce se používá pro prostupující světlo zelený filtr a pro odražené 
světlo filtr červený. 
   Zahřátí ferogramu nám slouží k rozlišení části podobného složení ale různých materiálů. 
Při použití elektronového mikroskopu ke zkoumání ferogramu je na obrazovce jasně vidět 
tvary částic podle kterých dokážeme zjisti způsob opotřebení. Výsledkem je zastoupení 
jednotlivých prvků v částici v procentech. Porovnáním typů a množství částic zjistím zda 
nedochází k nadměrnému opotřebení. 
  
 Rozdělení částic podle typu a velikostí: 

• Částice typu L - jsou větší než 15 µm, většinou desítky až stovky µm. příčinou je 
přetěžování stroje, vibrace, rázy v zatížení, nesprávné požití maziva. 

• Částice typu S - tvoří se při normálním zatížení, jsou menší než 15 µm a 
šupinkového typu. 

 
V normálním triborežimu převládají částice typu S a při zhoršeném stavu triborežimu naopak 
částice typu L. Změna poměru mezi L a S částicemi probíhá z předstihem a proto se dá 
pomocí této metody včas předejít velkým poruchám. 
   Snímání ferografické stopy pro vyhodnocení její hustoty se provádí odečítáním hodnoty 
propustnosti na ferogramu. Mezi fotometricky zjištěnou hustotou Fd a povrchem plochy 
ferogramu pokryté částicemi L a S platí vztah: 
 

                
1AA

A
F

c

c
d

−
=           

Fd  je fotodenzita ferogramu  [% ] 

Ac je celková snímaná plocha, tj. 100% 

A1 je procento plochy pokryté částicemi L nebo S 
                                                          
                                                       
 
                                                               Princip ferografie 
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1 -  vzorek kapaliny, 2 -dávkovací zařízení, 3 -transparentní podložka, 4 -stopa nečistot,  

5 -  pólové nástavce, 6 -permanentní magnet, 7 -potrubí, 8 -sběrná nádobka, 9 -stojánek 

 
Příklad zařízení pro ferografii: 
   Ferografická soustava je se skládá z ferografu REO 1, ferodenzimetru REO 21 a 
mikroskopu Carl Zeiss Axiolab s procházejícím a odraženým světlem s halogenovým 
osvětlením a objektivem s 10, 20 a 50 násobným zvětšením. Obraz v mikroskopu je 
přenášený videokamerou SONY do vyhodnocovací stanice, na ukládání a zpracování obrázků 
používá software ATLAS.   
 

                                    
                                                           Ferograf REO 1 
 
 
 

                                    
                                                     Ferodenzimetr REO 21 
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                                               Mikroskop Carl Zeiss Axiolab 
 
 
Otěrové kovy v motorovém oleji : 
         
        železo  - vyskytuje se vždy jako hlavní konstrukční kov, koncentrace je nejvyšší 
        měď     - ložiska, ventily, bronzové díly 
        chrom  - chromované díly, těsnící kroužky, vložky 
        nikl      - součást konstrukční oceli ložisek, hřídelí, ventilů 
        hliník   - písty, válečková ložiska, pouzdra 
        olovo   - valivá ložiska 
        cín       - ložiska, bronzové díly 
        stříbro  - postříbřená ložiska 
        křemík - indikátor prachu, špatný stav vzduchového filtru 
 
 
4.3. Sledování degradace maziva 
 
   Stárnutí (degradace) maziva je v praxi běžným jevem a vzniká v důsledku jeho reakce            
se vzdušným kyslíkem. Při dlouhodobém používání maziva dochází k chemickým změnám 
projevujících se snižováním až ztrátou vlastností aditiv maziva.  
   V samotném mazivu sledujeme parametry za použití těchto testů: 

• kinematická a dynamická viskozita 
• bod vzplanutí 
• obsah vody 
• číslo celkové alkality a kyselosti 
• Conradsonův karbonizační zbytek 
• kapková zkouška 
• infračervená spektrometrie 
• měření množství a velikosti nečistot 
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4.3.1. Kinematická a dynamická viskozita 
 
   Viskozita kapaliny je charakteristickou vlastností reálné kapaliny. Je mírou toho, jak se 
kapalina brání tečení. Např. tlustá vrstva  medu se podstatně  více brání roztékání než stejně 
tlustá vrstva vody. Proto říkáme, že med je viskóznější než voda. Viskozita kapalin je 
analogická smykovému tření mezi pevnými tělesy; při viskózním proudění se kinetická 
energie přeměňuje na teplo podobně  jako při vzájemném pohybu těles za působení tření. 
Viskozita je důsledkem smykového napětí, vznikajícího mezi jednotlivými vrstvami kapaliny 
při jejím toku. Tuto vlastnost vyjadřujeme koeficientem viskozityη  (dynamickou viskozitou), 
pro který při laminárním proudění platí vztah: 

                                                                                       
dydv /

τ
η =  

 
kdeτ  je smykové napětí vznikající při proudění kapaliny a dv/dy gradient rychlosti určovaný 
ve směru kolmém ke směru proudu.  Jednotkou dynamické viskozity je  Pa.s.  
 
Viskozita je rozhodující vlastnost maziva a proto je hlavním zkušebním údajem olejů. 
 
Zvyšování viskozity - způsobeno oxidaci oleje, znečištění kondenzačními produkty 
Pokles viskozity - způsobeno.tepelnou a mechanickou degradací aditiv, vniknutí paliva do 
palivového systému. 
 
   Kinematická viskozita charakterizuje mazivost a slouží k vzájemnému třídění. Pokud je 
viskozita nízká docházelo by ke smíšenému až suchému tření což je důsledkem velkého 
opotřebení. V opačném případě při velké viskozitě dochází ke ztrátám energie  a velkému 
koeficientu tření. Viskozita oleje my se neměla změnit více jak o ± 20 %. 
  Viskozitu měříme několika druhy viskozimetrů podle ČSN 656216 a každý viskozimetr má 
svou konstantu c. Viskozita se pak spočítá: τν ⋅= c   kde τ je aritmetický průměr doby 
průtoku viskozimetru. 
 
 
4.3.2. Bod vzplanutí 
 
   Při zahříváním jakékoliv organické látky unikají do zahřívacího prostoru její páry a vzniká 
směs těchto par se vzduchem. Dosažení dolní meze zápalnosti je charakterizováno bodem 
vzplanutí (teplotou vzplanutí, dále jen BV). Tato teplota je definována jako nejnižší teplota,  
při které směs po přiblížení iniciačního plaménku vzplane a okamžitě zhasne. Dalším 
zvyšováním teploty se koncentrace par nad hladinou zvyšuje, až dosáhne horní meze 
zápalnosti. Ta je charakterizována bodem hoření (teplotou hoření), při kterém směs po 
přiblížením pomocného plaménku vzplane a dále hoří (minimálně 5 sekund). 
   Stanovování bodu vzplanutí se provádí zahříváním vzorku v normovaném kelímku. Pro 
těkavé látky (benzíny, petroleje apod.) se užívá uzavřených kelímků a pro látky netěkavé 
(oleje, těžké ropné výrobky apod.) kelímků otevřených. Teplota vzorku se zvyšuje 
normovanou rychlostí zahřívání. Normě podléhá i interval přibližování pomocného plaménku. 
Existují teplotní hranice kdy maziva ztrácejí postupně své původní funkční vlastnosti a 
nemohou svou úlohu. 
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Příklad přístroje pro měření bodu vzplanutí: 
 

 
   
 
4.3.3. Obsah vody 
 
  Zjišťování obsahu vody se provádí ve dvou etapách. Nejprve se voda kvalitativně zjišťuje 
jednoduchou metodou zahřátí oleje na rozpálené podložce. Podle prskavého zvuku se zjistí 
přítomnost vody. Pak následuje další již složitější metoda ke kvantitativnímu stanovení 
obsahu vody. nejvhodnější metodou je Fischerova titrační metody nebo coulometrické 
stanovení vody. 
 
   Přítomnost vody způsobuje korozi součástí, vypadávání aditivů, pěnění oleje, tvorbu emulzí, 
zvyšování viskozity, tvorba kalů, snižování oxidační stability oleje.                                            
 
   Coulometrické stanovení vody podle K. Fischera je jodometrické stanovení vody v roztoku 
pyridinu a metanolu s oxidem siřičitým. Voda reaguje s jódem a dalšími složkami roztoku 
stechiometricky, takže stanovení lze provést na velmi přesnou  coulometrickou metodu s 
elektrochemickou generací titračního činidla.  
Analyzovaný vzorek je vnesen do titrační nádobky s roztokem titračního činidla, které 
obsahuje jodid, oxid siřičitý, vhodný amin, alkohol a další rozpouštědla, případně aditiva. 
Anodickou oxidací je na platinové anodě oxidován jodid na jód, který umožní reakci vody s 
dalšími složkami roztoku. 
   Vizuální zkouška spočívá v dokonale protřepaném vzorku oleje a u vzorku s obsahem vody 
dojde k zakalení, vzorek bez obsahu vody zůstane čirý. Tato metoda se dá použít od 
minimální koncentrace 0,025 %. 
   Prskací zkouška je metoda při níž se odebere vzorek oleje kapátkem a 2 - 3 kapky se kápnou 
na vyhřátou plochu na asi 180 °C. Olej se rozptýlí do šířky a pokud vzorek neobsahuje vodu, 
povrch skvrny bude bez bublinek. Rozlišitelnost této metody je obsah vody od 0,02 %. 
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4.3.4. Číslo celkové alkality a kyselosti 
 
   V průběhu provozní degradace olejů vznikají nižší a vyšší organické kyseliny. V olejích 
spalovacích motorů mohou být přítomny i minerální kyseliny jako produkty spalování. Volné 
minerální kyseliny působí korozivně a proto je jejich přítomnost nežádoucí. 
      ▪  zvyšují korozivnost oleje jako důsledek vyšší kyselosti   
      ▪  špatná funkce oleje jako důsledek nesprávné viskozity 
 
   Číslo kyselosti TAN (Total Acid Number) informuje o nárůstu látek kyselého charakteru, 
které mohou korozivně napadat materiál. Je definováno jako množství KOH v mg. Jeho 
hodnota informuje o nárůstu látek kyselého charakteru vznikajících v důsledku 
termooxidačních reakcích oleje. Kyselé složky oleje korozivně napadají citlivé ložiskové 
materiály (bronzové pouzdra kluzných ložisek).  
 
   Číslo celkové alkality TBN (Total Base Number) je ukazatelem celkové alkality maziva, 
tedy obsahu organických a anorganických látek zásadité povahy (schopnost neutralizovat 
kyselé zplodiny). Číslo celkové alkality (mg KOH.g-1) udává množství kyseliny chloristé, 
vyjádřené miligramy hydroxidu draselného, které je třeba k neutralizaci všech zásaditých 
složek přítomných v 1 g vzorku oleje. 
   U čistého oleje udává velikost alkalické rezervy, u upotřebených olejů stupeň jejich 
vyčerpání a tedy zbytkovou životnost. 
   Limitní hodnoty pro výměnu oleje  TBN by nemělo klesnout pod 50% hodnoty čistého 
oleje. TBN během provozu nesmí být nižší než hodnota čísla celkové kyselosti TAN, aby 
nedošlo ke korozivnímu napadení vnitřních částí motoru.     
 
 
4.3.5. Conradsonův karbonizační zbytek 
 
    Zkouška charakterizuje sklon oleje vytvářet koksovité látky při vysokých teplotách. 
Karbonizační zbytek je množství převážně uhlíkatého zbytku, vyjádřené v %hm., po odpaření 
a pyrolýze (tepelném rozkladu) oleje. Zbytek z neaditivovaných ropných olejů obsahuje 
převážně jen uhlík, pokud jsou přítomny popelné aditivy, obsahuje i popelné produkty jejich 
tepelného rozkladu. Proto se někdy jako kvalitativní parametr oleje udává rozdíl 
„karbonizační zbytek minus popel“. 
 
 
 
4.3.6. Kapková zkouška 
 
  Je to zkouška ke zjištění současného stavu oleje. Má orientační charakter. 
Principem této metody je nanesení kapky oleje na filtrační papír a sleduje tmavost a rozsah 
vsáknutí olejové kapky do porézního papíru. Sledovaná skvrna se skládá ze čtyř kruhových 
zón: 1. první středová zóna - zde jsou největší částice a je neprůsvitná, jsou zde obsaženy  
                                           nerozpustné nečistoty 
        2. druhá tenká okrajová zóna - rozloha původní kapky, velké karbonové částice 
        3. třetí okrajová zóna - částice menší než 0,5 µm a hodnotí se detergentně disperzní  
                                         vlastnost oleje. 
        4. čtvrtá zóna - poslední průsvitná zóna neobsahuje nečistoty a má barvu původního oleje 
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4.3.7. Infračervená spektrometrie 
 

Infračervená spektrometrie je metoda, založená na měření absorpce infračerveného záření 
o různé vlnové délce analyzovaným materiálem. Infračerveným zářením se rozumí 
elektromagnetické záření s rozsahem vlnových délek λ 0,78 − 1000 µm, což odpovídá 
rozsahu vlnočtů 1/λ 12800 − 10 cm-1.  
   Metoda využívá absorpce infračerveného záření při průchodu vzorkem, při které dochází ke 
změnám rotačně vibračních energetických stavů molekuly v závislosti na změnách 
dipólového momentu molekuly. Analytickým výstupem je infračervené spektrum, které je 
grafickým zobrazením funkční závislosti energie. 
   Touto metodikou se zjišťuje obsah aditiv, oxidační produkty, přítomnost vody, přítomnost 
chladící kapaliny, znečištění sazemi nedokonale spáleného paliva, přítomnost paliva, 
přítomnost kysličníku Nox. 
   V současné době se používá infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací FTIR. 
Vyznačuje se vysokou citlivostí, vyšším průchodem energie a vyšším poměrem signálu k 
šumu. 
   
Metoda tlumené totální reflexe ATR  
   Olej se nanáší v tenké vrstvě na dno nádobky z krystalu selenidu zinečnatého ZnSe. Uvnitř 
krystalu se odráží záření a proniká do vzorku oleje (asi  1 - 2 µm) kde se absorbuje záření 
vlnových délek, které odpovídají molekulárnímu složení vzorku. Odrazů je 10 až 12 a optické 
uspořádání zabezpečuje konstantní dráhu paprsku ve vzorku. Je to nutná podmínka pro 
kvalitativní využití metody. 
   Touto metodou se dá stanovit obsah oxidačních, nitračních a sulfatačních produktů, obsah 
vody a glykolu, obsah paliva, obsah karbonu atd. 
 
 
4.3.8. Měření množství a velikosti nečistot 
 
Stanovení kódu čistoty ČSN 656206 
   Norma stanovuje kód pro určení množství pevných nečistot v kapalinách a odpovídá stupni 
znečištění kapaliny a její distribuci. Kód se skládá ze dvou čísel: 
 

1. první řada - počet částic rovných nebo větších  5 µm v 1ml kapaliny. 
2. druhá řada - počet částic rovných nebo větších 15 µm 1 ml kapaliny. 
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Za druhé kódové číslo se značí způsob stanovení počtu částic:  
 
M - mikroskopicky 
AP - automatický počítač nečistot 
 
Příklad kódového označení vzorku : 20/14 AP   
 

                               

Počet částic v 1 ml Počet částic v 1 ml Kódové číslo
min. max.

80 000 160 000 24
40 000 80 000 23
20 000 40 000 22
10 000 20 000 21
5 000 10 000 20
2 500 5 000 19
1 300 2 500 18
640 1 300 17
320 640 16
160 320 15
80 160 14
40 80 13
20 40 12
10 20 11
5 10 10

2,50 5 9
1,30 2,50 8
0,64 1,30 7
0,32 0,64 6
0,16 0,32 5
0,08 0,16 4
0,04 0,08 3
0,02 0,04 2
0,01 0,02 1
0,005 0,01 0

0,0025 0,005 0,9

 
                                                    Přiřazení částic ke kódům čistoty 
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5. Aplikace  tribodiagnostiky na daný objekt 
 
5.1. Specifikace stroje a maziva pro tribodiagnostiku 
    
   Pro svou diplomovou práci jsem si vybral soustruh S 2500 NC patřící firmě Vítkovice 
Reality Developments a je umístěn v hale 6/19.Výběr objektu byl zcela náhodný. 
   Odbor Tribotechnika společnosti Vítkovice Heavy Machinery se při své činnosti zaměřuje 
zejména na služby v oblastech výběru dodávek olejů a maziv a jejich správnou aplikaci, 
kontrolu kvality olejů a chladicích kapalin, zpracovávání mazacích plánů strojů a zařízení, 
provádění kontrol dodržování pravidel tribotechniky pro údržbu, opravy, montáž a demontáž 
strojních zařízení a zabezpečováním tribodiagnostiky. 
 
5.1.1. Soustruh S 2500 NC 
 
   Soustruh S 2500 NC je určen pro přesné soustružení válcových, kuželových a tvarových 
ploch vnějších i vnitřních a zapichování. Dále je určen výrobě závitů se stoupáním metrickým 
a palcovým v celé točné délce. S použitím zvláštního příslušenství může brousit válcové a 
kuželové plochy vnější i vnitřní. 
 
 

            
 
 
5.1.2. Hlavní technické údaje 
 
Pracovní rozsah: 
Výška hrotů nad nožem                                                                      1250 mm 
Největší oběžný průměr nad ložem                                                     2500 mm 
                                        nad suportem                                               2000 mm 
Největší váha obrobku mezi hroty bez opěr                                        70 t 
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Průřez nožového držáku                                                                      100x100 mm 
Vřeteník: 
Otáčky vřetena ve 4 stupních pro chod vpřed i vzad                           0.1 - 90 ot/min 
Průměr vřetena v předním ložisku                                                       500 mm 
Délka předního ložiska                                                                        630 mm 
Kužel ve vřetenu                                                                                  1:10 mm 
Průměr kužele ve vřetenu                                                                     160 mm 
Průměr upínací desky                                                                           2500 mm 
Největší kroutící moment na upínací desce při max. ot. 1.4/min         700 kNm 
Suporty: 
Podélné posuvy plynule regulovatelné                                                 0 - 2000 mm/min 
Rychloposuv podélných saní                                                                5000 mm/min 
Příčné posuvy plynule regulovatelné                                                    0 - 2000 mm/min 
Rychloposuv příčných saní                                                                   2000 mm/min 
Posuvová síla ve směru podélném                                                        100 kN 
posuvová síla ve směru příčném                                                           100 kN 
Průřez nože pro normální držák                                                            100x100 mm 
Koník: 
Průměr hrotové objímky                                                                       215 mm 
Průměr kužele hrotové objímky                                                            120 mm 
Kužel hrotové objímky                                                                          1:10 mm 
Rychlý pohyb koníka po loži                                                                2300 mm/min 
Rychlé vysouvání hrotové objímky                                                      1000 mm/min 
Lože: 
Počet vodících drah                                                                               4 
Výška lože                                                                                             720 mm 
Šířka lože                                                                                              3000 mm 
Pevná opěra: 
Průchozí průměr                                                                                    1100 mm 
Únosnost opěry při obvodové rychlosti 150m/min                               50 t 
Podvalek: 
Největší průchozí průměr bez podstavce                                              2000 mm 
Nejmenší průchozí průměr bez podstavce                                            1500 mm 
Největší průchozí průměr s podstavce                                                  1500 mm 
Nejmenší průchozí průměr s podstavce                                                1000 mm 
Únosnost podvalku při obvodové rychlosti 150m/min                         40 t 
Pohon: 
Motor pro pohon vřetena                                                  SB 280 LN 8 BT 
Motor pro posuv koníka                                                   3kW,   1420 ot/min 
Rotační snímač vřetene                                                    ROD 486,   1024zn/ot 
Servomotor pro podélný posuv                                        1FK7 101-5AF71-1AGO      22,4 Nm   
Servomotor pro příčný posuv                                           1FK7 101-5AF71-1AGO      22,4 Nm   
motor pro výsuv pinoly                                                    1.1 kW    2845 ot/min 
 
Váhy a rozměry 
 
Váhy a rozměry: 
Půdorysné rozměry stroje pro: 
Vzdálenost mezi hroty 10000 mm cca                              17350 x 4870 mm 
Vzdálenost mezi hroty 15000 mm cca                              22350 x 4870 mm 
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Vzdálenost mezi hroty 25000 mm cca                              32350 x 4870 mm 
Čistá váha stroje: 
Vzdálenost mezi hroty 10000 mm cca                              105 t 
Vzdálenost mezi hroty 15000 mm cca                              119,5 t  
Vzdálenost mezi hroty 25000 mm cca                              152 t  
 
 
5.1.3. Odběr vzorku, způsob provádění 
 
   Odběr vzorků se provádí metodikou, která zajišťuje objektivní odběr. tento objektivní odběr 
je zajišťován vzorkovací soupravou, který zaručuje čistotu odebraného vzorku.  
   Odběr vzorku provádí proškolený dodavatel případně pověřený laborant laboratoře takovým 
způsobem, aby představoval průměrné složení objemu náplně používaného maziva ve 
strojním zařízení (reprezentativní vzorek). 
    Zařízení z něhož je vzorek odebírán, musí být nejméně 20 minut v provozu, z důvodu 
dokonalého promíchání a prohřátí kapaliny na provozní teplotu. Vzorek se odebírá do čisté 
vzorkovnice, propláchnuté odebíranou kapalinou, nejčastěji nasáváním. Minimální množství 
odebraného vzorku pro rozbor maziva je 200 ml, pro paliva a vody 1000 ml. Odebírá-li se 
vzorek z výpustného ventilu, je potřeba odpustit cca 500 ml kapaliny, která se vlije zpět do 
zařízení. Vzorkovnice musí být ihned po odebrání vzorku uzavřena a označena požadovanými 
údaji. 
 
Vzorek musí být a byl označen těmito údaji: 
 - datum odběru 
 - místo odběru (název stroje a odběrové místo) 
 - kdo odběr provedl 
 - druh olejové náplně, typ a název oleje 
 - objem olejové náplně 
 - doba provozu olejové náplně (od doby výměny oleje např. v motohodinách) 
 
                                          Místo odběru vzorku oleje OL46 
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5.1.4. Mazání stroje S 2500 NC - mazací plán 
 

Výrobce: Rok výroby Datum
Typ: Datum

Poř. Počet Náplň Termíny
mazacích Plnící Vypoušť. v cykly

míst otvor otvor kg (l) mazání
1 tlakové cirkulační 2 1 21 22 2 x ročně
2 olejová sprcha 2 1 21 22 2 x ročně
3 ruční maz. přístroj 4 1 x den
4 olejová lázeň 1
5 jednopotrubní systém 3 1 33 32 8 dopl. dle olejoznaku
6 olejová lázeň 4 42 2 2 x ročně
7 mazničky 4 9 41 NE 1 x den
8 olejová lázeň 1 1 11 ANO 3 2 x ročně
9 jednopotrubní systém 1 1 13 ANO 6 dopl. dle olejoznaku

10 olejová lázeň 1 1 ANO 5 2 x ročně
11 ruční maz. přístroj 1 ANO 2,1 2 x ročně
12 Luneta ruční maz. přístroj 3 NE 1 x den
13 Podvalek ruční maz. přístroj 2 NE 1 x den
14 Koník agregát 1 12 ANO 10 2 x ročně

číslo

STROJÍRENSTVÍ a.s. NS 370

Vodící plochy nož. a kříž. saní

Vřeteník

S 2500
Škoda Plzeň

Výsuv pinoly

Ložiska vřetena
Rychlostní skříň
Čelisti
ALPHA

Mazničky
Upínky + aretace

Koník

Suport

Vodící plochy po loži, pinoly
Posuvovka - koník po loži
Otočný hrot
Mazničky

Podélné a příčné saně
Převody křížových saní

Způsob mazáníMísto mazáníSkupina

Mazací plán pro:
Výrobní číslo

Olejoznak
Tabulka

Označení místa

Hrotový soustruh
Sestavil: Laufek Libor
Schválil: Faruzel Jan

Inv. Č. Stroje: 1802

800

Mistr úseku

Mazivo druh

Za mazání zodpovídá

Tona 68

MAZACÍ PLÁN

Poznámky: Údaje o množství náplní v návodu nejsou = 1 x týdně kontrolovat olejoznaky před spuštěním stroje!

OL 46

Tona 68

Tona 68

OL 46

Tona 68

Tona 68

Bez údržby

 
 
 
5.1.5. Identifikace oleje OL 46 
 
Olej strojní L-AN 46 
Výrobce: LOTOS OIL S.A., Polsko 
 
Popis - složení 
   Oleje strojní L-AN jsou vyráběny z hluboce rafinovaných, odparafinovaných a 
hydrorafinovaných minerálních olejů získávaných při tzv. šetrném zpracování ropy. 
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Vlastnosti, doporučené požití 
 
Složení olejů zajišťuje:   

• ochranu před korozi 
• dobrou přilnavost k mazaným elementům 
• vhodnou teplotní charakteristiku 

   Oleje jsou určeny pro: 
• mazání lehce (běžně) zatížených částí průmyslových zařízení (ložisek, 

vedení, mechanických převodovek, vřeten atp.) 
• lehce (běžně) zatížené ztrátové mazací systémy 
• pomocných třecích uzlů 
• je také určen k přípravě kalících lázní                  

 
 
Riziko nebezpečnosti 
 
   Olej není klasifikován jako nebezpečný. Klasifikace oleje je provedena výrobcem v souladu 
s požadavky právních předpisů. 
   Přípravek je závadný pro vodní prostředí. Při práci s olejem za vyšších teplot hrozí riziko 
popálení a vniknutí přípravku přes kůži. 
 
 
Fyzikální a chemické vlastnosti  
 
Obecné informace 
 
Vzhled:  viskózní kapalina 
Skupenství: kapalné 
Barva: nažloutlá až jantarová 
 
Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 
 
Hodnota pH při 20°C:  neuvedena 
Teplota tání:                  ≥ -6 °C 
Teplota varu:                neuvedeno 
Bod vzplanutí:              > 170 °C 
Hořlavost:                     nehořlavý 
Výbušné vlastnosti:      neuvedena 
Meze výbušnosti:          za běžných podmínek netvoří výbušné páry 
Oxidační vlastnosti:      přípravek nemá oxidační vlastnosti 
Tenze par při 20 °C:     neuvedena 
Hustota při 20 °C:         není normalizována, cca 870 - 900 kg/m3 

Rozpustnost ve vodě:    velmi malá 
Viskozita:                      28,8 - 74,8 mm2/s 
Hustota par:                   neuvedena 
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Zacházení a skladování 
 
   Zamezit působení zdrojů tepla, slunečního záření a otevřeného ohně. manipulovat v 
dostatečně větraných prostorách. 
   Skladovat a uchovávat v uzavřených obalech. zamezit úniku do prostředí. 
 
Stálost a reaktivita 
 
   Při běžných podmínkách požití a skladování je stabilní (dodržení rozmezí teplot skladování, 
zajištění proti působení sálavého tepla, intenzivnímu slunečnímu záření a atmosférických 
podmínek ) 
Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: teplo, otevřený oheň, přímé sluneční záření 
Materiály: kterých je třeba se vyvarovat: oxidační činidla, koncentrované kyseliny 
Nebezpečné produkty rozkladu: oxid uhelnatý, v závislosti na podmínkách nebezpečí vzniku 
aerosolu, popřípadě dalších nebezpečných produktů rozkladu (oxidy dusíku, uhlovodíky) 
 
Ekologické informace 
 
Mobilita: přípravek představuje nebezpečí pro vodní prostředí a vodní organismy, látka 
závadná pro vodní zdroje 
Persistence a rozložitelnost: pro přípravek nejsou data k dispozici, je možno očekávat 
postupné odbourávání složek přípravku, může docházet k sorpci na sedimenty. 
Další nepříznivé účinky: produkt neobsahuje těkavé organické látky a další látky pro 
ozónovou vrstvu.    
 
 
5.1.6. Identifikace oleje Shell Tonna T 
ISO VG 68 
 
Tento olej není předmětem mé diplomové práce , ale uvádím ho zde protože je použit v 
soustruhu pro mazáni suportu a koníku a je součástí měřeného objektu. 
 
Popis,složení: 
   
   Vysoce rafinovaný minerální olej a přísady. Obsahuje <3% (hm) DMSO extraktu podle 
IP346. 
   Obsahuje nebezpečnou látku trifenyl ester kys. fosforečné CAS 115-86-6, ES 204.112.2, 
obsah této látky je 0,25 - 2,49 % a je nebezpečný pro životní prostředí. 
 
Charakteristika: 
   
   Oleje Shell Tonna T jsou ropné oleje pro kluzná vedení obsahující účinné přísady a mající 
příznivou viskozitně-teplotní závislost, vysokou odolnost vůči stárnutí a dobrou ochrannou 
schopnost proti korozi. Vyznačují se vysokou přilnavostí. Speciální přísady zabraňují 
trhavému pohybu kluzných vedení stolic obráběcích strojů. Obsahují přísady proti opotřebení. 
 
Shell Tonna T zaručují: 
- nízkou závislost viskozity na teplotě 
- vysokou oxidační a termickou stabilitu 
- zabránění trhavému pohybu (jev Stick-Slip) 
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- univerzální použití 
 
 
Použití: 
    
   Oleje Shell Tonna T jsou používány především pro mazání kluzných ploch a vedení 
obráběcích strojů a ostatních agregátů. Hodí se též pro mazání ložisek a převodů. 
   Oleje Shell Tonna T - 68 jsou kromě toho též dobrým hydraulickým olejem. Všechny 
požadavky podle DIN 51 524 díl 2 (hydraulické oleje HLP) jsou splněny s velkou rezervou.  
 
Fyzikální a chemické vlastnosti 
ISO VG  
 
Barva                                                           hnědá 
Fyzikální stav                                              kapalina za běžných teplot 
Pach                                                             typický pro minerální olej 
Hodnota pH                                                 neaplikovatelné 
Tlak par                                                       < 0,5 Pa při 20°C 
Počáteční bod varu                                      >280 °C 
Rozpustnost ve vodě                                   zanedbatelné 
Samozápalná teplota                                   <320 °C 
Hustota par (vzduch =1)                              > 1 
Hustota při 15°C                                         882 kg/m3 

Kinematická viskozita při 40 °C                 68 mm2s-1 

Kinematická viskozita při 100 °C               9,3 mm2s-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 
 
Zacházení a skladování 
 
   Je nutno zabránit opakovanému styku s pokožkou, vdechování par nebo olejové mlhy. 
Výrobek se musí skladovat v chladných, suchých a dobře odvětrávaných prostorech. Nesmí se 
vystavovat přímému slunečnímu svitu, tepelných zdrojů a silných oxidačních činidel. 
Uchovávat v teplotě od 0 - 50 °C. 
 
Stálost a reaktivita 
 
   Produkt je stabilní, je nutné zabránit kontaktu s přímým slunečním světlem, extrémním 
teplotám a oxidačním činidlům. Během normálního skladování se nepředpokládá tvorba 
nebezpečných produktů rozkladu.   
 
Ekologické informace 
 
   Ekotoxické údaje tohoto výrobku nebyly speciálně stanoveny. Uváděné informace jsou 
založeny na znalostech jednotlivých složek a ekotoxikologickém chování podobných 
produktů. 
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Ekotoxicita 
   Vytváří velmi málo rozpustnou směs. Může způsobit fyzická poškození vodních organismů. 
Mobilita 
     
 
5.2. Použité měřící přístroje a metody tribodiagnostiky 
 
5.2.1. Bod vzplanutí v otevřeném kelímku 
 
Model NCL 220 
 
Norma : ASTM D 92 – IP 36 – NF EN ISO 2592 
 
Hlavní funkce: 
 

• Otevřený kelímek  a test bodu vzplanutí 
• Rozmezí měření od 79 to 400°C 
• Elektronická regulace teploty 
• Jednoduché ovládání kalibrací parametrů 
• Digitální teplotní ukazatel 

 

                                 
                                                          NCL 220 
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Technická data NCL 220

Teplotní rozmezí do 400 °C
Teplotní systém měření sonda Pt 100
Regulace ohřevu Automatická
Zapalování plyn
Teplotní ochrana termostat
Výhřevnost 1000 W
Rozměry v mm 350x250x330
Hmotnost 10 kg  

 
 
5.2.2. Stanovení obsahu vody 
 
Coulometr WTK pro stanovení vody. 
 
Charakteristika: 

• coulometrická metoda podle K. Fischera 
• microprocesorové řízení 
• připojení k PC sériovým rozhraním 
• snadná obsluha 

 
Oblast použití: 

• organická rozpouštědla 
• farmaceutické výrobky 
• potravinářské výrobky 
• ropné produkty, oleje 
• technické plyny 

 
   Stanovení vody se provádí titrací podle K. Fischera s coulometrickou generací titračního 
činidla - jódu. Coulometer WTK je automatický titrátor, určený pro běžné analýzy. Je řízen 
mikroprocesorem a všechny jeho funkce jsou plně automatizovány. 
   Souprava se skládá z elektronického přístroje a skleněné titrační nádobky s titračním 
roztokem, do které se vnáší analyzovaný vzorek. 
   Coulometrickou metodou lze stanovit malá až stopová množství vody v organickým 
kyselinách, alkoholech, esterech, éterech, uhlovodících atd.  
 
 
Coulometer WTK s destilační píckou 
   Vzorek se zahřívá v destilační pícce na takovou teplotu, aby došlo k úplnému uvolnění 
přítomné vody. Ta je ve formě páry převedena nosným plynem do měřící nádobky 
coulometru a selektivně stanovena. Takto se stanovuje voda v olejích, které jsou aditivovány 
látkami reagujícími s jódem. 
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         Technická data: 

                                           

< 5 µg do 1 mg H2O
0,5% nad 1 mg H2O

rozsah přístroje 0,1 až 99 999,9 µg H2O
rozsah použitelný 1 až 10 000 µg H2O
titrační proud 10 až 300 mA
navážka vzorku 0,02 až 2 g
zobrazení výsledku ppm, %, µg
napájení 230 V AC, 40W
hmotnost 3,5 kg
titrační nádobka  200ml

Coulometer WTK

chyba měření

 
 
 
5.2.3. Stanovení čísla kyselosti 
 
Charakteristika: 

• mikroanalytická metoda 
• snadná obsluha 
• mikroprocesorový systém 
• sériové rozhraní RS232C 

 
Oblast použití: 

• transformátorové oleje 
• turbínové oleje 
• ropné produkty, oleje 
• farmaceutické výrobky 
• potravinářské výrobky 

 
   Číslem kyselosti se podle definice rozumí množství KOH v miligramech, potřebné pro 
zneutralizování kyselých složek obsažených v 1 gramu oleje. Jeho stanovení se provádí 
obvykle volumetrickou titrací roztokem hydroxidu v prostředí organických rozpouštědel. 
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   Při coulometrické metodě stanovení čísla kyselosti je titrační činidlo (hydroxylové ionty) 
generováno přímo na platinové katodě rozkladem vody. Neutralizace probíhá v uzavřeném 
katodickém oddělení elektrolytické nádobky bez přítomnosti vzduchu. Výhodou je velmi 
malá spotřeba rozpouštědel. Coulometrie umožňuje vysokou přesnost odměřování reakčního 
činidla a naopak nevyžaduje stanovení faktoru odměrného roztoku pomocí standardních látek. 
pro určení ekvivalence je použitá spektrofotometrická indikace. 
 
                               
 
 

                                   
 
 
        Technická data: 

                                     

< 0,4 µg do 40 µg KOH
1% nad 40 µg KOH

rozsah přístroje 0,01 až 9 999,9 µg KOH
rozsah použitelný 1 až 100 µg KOH

0,002 až 10 mg KOH/g
navážka vzorku 0,01 až 0,5 g
zobrazení výsledku µg, mg KOH/g
napájení 230 V AC
hmotnost 3,5 kg
titrační nádobka  10 ml

Coulometer WTK

chyba měření

 
 
 
5.2.4. Kinematická viskozita 
 
Pro měření viskozity byl použit přístroj Tamson TV 4000 
  
   Viskozimetr a kalibrační vany Tamson  jsou speciálně navrženy pro testy, které vyžadují 
extrémně přesné ovládání teploty, nebo procesy, které musí být dodržovány vizuálně, např. 
viskozimetrie, teploměr kalibrace, krystal roste, hustota a reakce kurzu měření. Všechny 
modely jsou vybaveny dvojitým oknem, přední a zadní stěna. Okna jsou složena ze dvou  
temperovaných bezpečnostních skel.   
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   Nerezová ocelová konstrukce s 25mm tlustou skleněnou vrstvou izolace zajišťuje 
mimořádně stabilní teplotu. Všechny díly jsou vyrobeny z nerezové oceli a PTFE, které jsou 
odolné proti všem látkám používaných v lázní.  
 

 
 
Rozmezí pracovních teplot přístroje je od +5 až +230 ° C (41 .. 446 ° F).  
Teplotu lze nastavit v krocích po 0,1 °C do 199,9 °C a od 199,9 ° až 230 ° C v krocích po 1 
°C..Celková přesnost je v rozmezí ± 0,01 ° C.  
 
 
 

                                              

jednotka TV 4000
obj. Kód 00T0720
rozsah 5 - 230
snímání
rozhraní
nastavení [°C] ±0,01
stabilita [°C] ±0,01
ohřev [W] 2800
poč.bodů ohřevu 3
objem lázně [l] 40
počet víček 4+3
okno [mm] 270x285
otv. víčko [mm] 51
otv.lázně [mm] 260x240
hloubka [mm] 300
délka [mm] 350
šířka [mm] 590
výška [mm] 585
hmotnost [kg] 41
výkon [Watt] 2800
frekvence [Hz] 50

°C nebo °F
RS232

Technická data
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5.2.5. OES spektrometr 
    
   Opticko emisní spektrometr s induktivně vázanou plazmou. Je schopný stanovovat množství 
prvků (např. železo, mědˇ, olovo, cín, chrom) což jsou otěrové kovy, které se provozem 
daného zařízení dostávají do olejové náplně. Při dlouhodobém sledování těchto údajů, 
můžeme předejít případné havárii. 
 
 

              
 
 
 
Analytické vlastnosti ICP-AES výboje lze charakterizovat v několika bodech. Jsou to: 
 

• použitelnost pro více než 70 prvků; 
• rychlé simultánní stanovení 
• v principu vysoká selektivita; 
• vysoká citlivost 
• nízké meze detekce, typicky 1-10 ng/ml; 
• široký lineární dynamický rozsah 5-7 řádů, 
• nízké nespektrální interference << ±5 % RSD; 
• možnost analýzy kapalných, plynných i pevných vzorků; 
• analýza mikrovzorků (µl/min) i běžných průtoků (1-2 ml/min); 
• přesnost od 0.2 % RSD a vysoká správnost; 
• vysoká kapacita měření (102-103 stanovení/h); 
• automatizovatelný provoz. 
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Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 
    
   Plazma vzniká působením vysokofrekvenčního elektromagnetického pole pomocí indukční 
cívky v prostředí argonu a její teplota je až 10 000 K. 
   Přenos energie do plazmatu je jako u transformátoru – indukční cívka hořáku představuje 
primární vinutí tím prochází střídavý proud frekvence desítky MHz, uprostřed cívky prochází 
argon s kationty argonu (první kationty vytvoříme zvláštním elektrickou jiskrou), což 
představuje  zkratované sekundární vinutí – zde se dodávaná  elektrická energie (výkon kW) 
mění na tepelnou. V zahřátém plynu se již tvoří další ionty  automaticky. 
 

                                          
 
Plazmový hořák je z taveného křemene a je chlazen argonem nebo dusíkem. 
 
   Následující tabulka uvádí hodnoty vlnových délek spektrálních čar, které se v metodě ICP-
OES používají k analýze obsahu prvků v roztocích: 
 
 

                     

Měřený prvek Vlnová délka (nm) Měřený prvek Vlnová délka (nm)
Ag 328,068 As 188,979
Al 167,079 Al 396,152
Au 267,595 B 249,678
Ba 493,409 Be 313,107
Bi 223,061 Ca 422,673
Cd 228,802 Ce 413,38
Co 238,892 Cr 267,716
Cu 324,754 Fe 259,94
K 769,896 La 379,478
Li 670,784 Mg 279,553

Mn 257,61 Mo 202,03
Na 588,995 Ni 231,604
P 177,495 Pb 220,353
Pd 340,458 Pt 265,945
Rh 343,487 S 180,731
Sb 217,581 Se 196,026
Si 251,611 Se 196,026
Sn 189,926 Sr 421,552
Ti 336,121 Tl 351,924
V 292,856 W 207,911
Zn 213,856 Zr 343,823  
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5.2.6. Kód čistoty 
 
   Přístroj firmy Diagnetics slouží ke zjištění počtu a velikosti částic otěrových kovů a to za 
účelem zjištění tzv. kódu čistoty. Ten nám může dát informaci o znečištění oleje a jeho 
dalšího použití nebo likvidaci a při průběžném sledování lze zjistit stav stroje kde je olej 
nasazen a učinit další opatření. 
 

                     
 
Některé obecné specifikace laboratorního přístroje: 

• doporuč.tlak vzduchu - 80 - 130 PSI 
• doporuč. nastavení regulátoru tlaku - 60 PSI (dCA/fCA), 50 PSI (dVA) 
• počet tlakových komor - 2 
• max. tlak tlakové komory - 120 PSI 
• stupeň vzduchového filtru - 5 mikronů 
• kompatibilita tekutiny (standardní jednotka) - kompatibilní s Viton plombou 
• kompatibilita tekutiny /EPR tekutina) - kompatibilní s EPR plombou 

 
Kód čistoty je uveden v kapitole 4.3.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51 

5.3. Výsledky měření 
 
5.3.1. Naměřené hodnoty vzorku č. 1.  ( originál v příloze č.1.) 
 

                                        

Firma Vítkovice - NS 370
kontaktní osoba p. Faruzel
Strojní zařízení soustruh hrubovací
Typ soustruh  - S2500 CNC
evidenční číslo 1802/11803
Výrobce Škoda Plzeň
Výrobní číslo OB 15919
Vzorek č. 1
Název OL 46
odebrán dne 13.2.2009
dodán ke zkoušce 13.2.2009  

 
Výsledky měření  13.2.2009 

Ukazatel jakosti Rozměr Norma Požadovaná hodnota Naměřená hodnota 

Kinematická viskozita 
při 40°C 

mm2/s EN ISO 
3104 41,4 - 50,6 50,30 

Bod vzplanutí COC °C 
EN ISO 

2592 220 220 
Obsah vody %   max 0,05 0 

Číslo kyselosti mgKOH/g 
EN ISO 

6618 max. O 1 mg KOH 0,04 
Kód čistoty - NAS 1638   tř. 10 

Kód čistoty - 
EN ISO 

4406   tř. 19/15 
Obsah částic 
Velikost 5 µm   2501 
Velikost 10 µm   696 
Velikost 15 µm   267 
Velikost 25 µm   64 
Velikost 30 µm   36 
Velikost 40 µm   14 
Velikost 50 µm 

počet/ml EN ISO 
4406 

  6 
ICP 
Al   15 1,57 
Cr   15  1,57 
Cu   25 12,68 
Fe   25 32,19 
Si   20 6,36 
Sn   5 0 
Pb 

ppm 

  15 0 
   
   Tento výsledek je po 14ti denním 3 směnném provozu a je zřejmé že viskozita je na hraně 
své maximální tolerance a jsou zvýšené nečistoty v oleji., 
   Dle mého názoru je patrné začínající opotřebení rychlostní skříně nebo ložiska. 
Hodnoty železa přesáhly svou max. dovolenou mez. Stav oleje po tomto měření není dobrý a 
vykazuje zjevné opotřebení mechanických částí stroje. 
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5.3.2. Naměřené hodnoty vzorku č. 2.  ( originál v příloze č.2.) 
 

                                             

Firma Vítkovice - NS 370
kontaktní osoba p. Faruzel
Strojní zařízení soustruh hrubovací
Typ soustruh  - S2500 CNC
evidenční číslo 1802/11803
Výrobce Škoda Plzeň
Výrobní číslo OB 15919
Vzorek č. 2
Název OL 46
odebrán dne 5.3.2009
dodán ke zkoušce 5.3.2009  

 
Výsledky měření  5.3.2009 

Ukazatel jakosti Rozměr Norma Požadovaná hodnota 
Naměřená 
hodnota 

Kinematická 
viskozita 
při 40°C 

mm2/s EN ISO 
3104 41,4 - 50,6 48,90 

Bod vzplanutí COC °C 
EN ISO 

2592 220 231 
Obsah vody %   max 0,05 0 

Číslo kyselosti mgKOH/g 
EN ISO 

6618 max. O 1 mg KOH 0,06 
Kód čistoty - NAS 1638   tř. 11 

Kód čistoty - 
EN ISO 

4406   tř. 19/16 

Obsah částic 
Velikost 5 µm   3485 
Velikost 10 µm   970 
Velikost 15 µm   372 
Velikost 25 µm   89 
Velikost 30 µm   50 
Velikost 40 µm   19 

Velikost 50 µm 

počet/ml EN ISO 
4406 

  9 

ICP 
Al   15 3,50 
Cr   15  2,30 
Cu   25 16,20 
Fe   25 70,20 
Si   20 17,20 
Sn   5 0 

Pb 

ppm 

  15 0 
 

• Mechanická degradace oleje pokračuje a hodnota železa se více jak dvojnásobně 
zvětšila a obsah částic taky narostl.  

• Teplota bodu vzplanutí se zvýšila, ale to není na závadu. 
• Číslo kyselosti se zvýšilo o polovinu 
• Viskozita klesla a není mi známo z jakého důvodu. 

   Viskozita se kontrolovala dvakrát a měla stejný výsledek. Po konzultaci s vedením údržby 
jsem mi bylo sděleno, že byl dolit olej a to 25l což mohlo způsobit tuto změnu..   
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5.3.3. naměřené hodnoty vzorku č. 3.  ( originál v příloze č.3.) 
 

                                           

Firma Vítkovice - NS 370
kontaktní osoba p. Faruzel
Strojní zařízení soustruh hrubovací
Typ soustruh  - S2500 CNC
evidenční číslo 1802/11803
Výrobce Škoda Plzeň
Výrobní číslo OB 15919
Vzorek č. 3
Název OL 46
odebrán dne 8.4.2009
dodán ke zkoušce 8.4.2009  

 
Výsledky měření  8.4.2009 

Ukazatel jakosti Rozměr Norma Požadovaná hodnota 
Naměřená 
hodnota 

Kinematická 
viskozita 
při 40°C 

mm2/s EN ISO 
3104 41,4 - 50,6 50,50 

Bod vzplanutí COC °C 
EN ISO 

2592 220 222 
Obsah vody %   max 0,05 0 

Číslo kyselosti mgKOH/g 
EN ISO 

6618 max. O 1 mg KOH 0,05 
Kód čistoty - NAS 1638   tř. 9 

Kód čistoty - 
EN ISO 

4406   tř. 17/14 

Obsah částic 
Velikost 5 µm   1021 
Velikost 10 µm   284 
Velikost 15 µm   109 
Velikost 25 µm   26 
Velikost 30 µm   15 
Velikost 40 µm   6 
Velikost 50 µm 

počet/ml EN ISO 
4406 

  3 

ICP 
Al   15 2,40 
Cr   15  1,60 
Cu   25 17,80 
Fe   25 32,50 
Si   20 8,10 
Sn   5 0 

Pb 

ppm 

  15 0 
    
   Před odebíráním tohoto vzorku byl nasazen přístroj na elektrostatické čištění olejů za 
provozu stroje Kleentek ELC R50SP. Byl nasazen 25.3  2009 

• Hodnota viskozity se vrátila do původního ne zrovna dobrého stavu 
• Bod vzplanutí je opět na 222°C 
• Obsah částic se výrazně snížil  
• Hodnota železa v oleji se pomalu vracela do tolerovaného stavu. 

Můžu říct že stav oleje se po nasazení Kleenteku výrazně zlepšil. 
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5.3.4. Naměřené hodnoty vzorku č. 4.  ( originál v příloze č.4.) 
 

                                           

Firma Vítkovice - NS 370
kontaktní osoba p. Faruzel
Strojní zařízení soustruh hrubovací
Typ soustruh  - S2500 CNC
evidenční číslo 1802/11803
Výrobce Škoda Plzeň
Výrobní číslo OB 15919
Vzorek č. 4
Název OL 46
odebrán dne 21.4.2009
dodán ke zkoušce 21.4.2009  

 
Výsledky měření  21.4.2009 

Ukazatel jakosti Rozměr Norma Požadovaná hodnota 
Naměřená 
hodnota 

Kinematická 
viskozita 
při 40°C 

mm2/s EN ISO 
3104 41,4 - 50,6 50,50 

Bod vzplanutí COC °C 
EN ISO 

2592 220 224 
Obsah vody %   max 0,05 0 

Číslo kyselosti mgKOH/g 
EN ISO 

6618 max. O 1 mg KOH 0,03 
Kód čistoty - NAS 1638   tř. 9 

Kód čistoty - 
EN ISO 

4406   tř. 17/14 

Obsah částic 
Velikost 5 µm   909 
Velikost 10 µm   253 
Velikost 15 µm   97 
Velikost 25 µm   23 
Velikost 30 µm   13 
Velikost 40 µm   5 

Velikost 50 µm 

počet/ml EN ISO 
4406 

  2 

ICP 
Al   15 2,33 
Cr   15 1,80 
Cu   25 12,46 

Fe   25 9,12 
Si   20 16,90 
Sn   5 0 

Pb 

ppm 

  15 0 

 
• Hodnota železa v oleji se snížila na uspokojivou mez 
• Ostatní otěrové kovy jsou v mezích tolerance 
• Obsah částic se nadále snížila 
• Ostatní hodnoty se pohybují v mezích tolerance 

Po dobu měření se hodnota obsahu vody držela v zanedbatelných hodnotách. 
U všech těchto 4 měření by vzorek odebrán za stejných předepsaných podmínek  
(viz. kap. 5.1.3.) 
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Otěrové kovy v oleji 
         
        železo  - vyskytuje se vždy jako hlavní konstrukční kov, koncentrace je nejvyšší 
        měď     - ložiska, ventily, bronzové díly 
        chrom  - chromované díly, těsnící kroužky, vložky 
        nikl      - součást konstrukční oceli ložisek, hřídelí, ventilů 
        hliník   - písty, válečková ložiska, pouzdra 
        olovo   - valivá ložiska 
        cín       - ložiska, bronzové díly 
        stříbro  - postříbřená ložiska 
        křemík - indikátor prachu, špatný stav vzduchového filtru 
 
    
5.4. Vliv vlastností maziva na zvýšení schopností třecí dvojice ozubení 
 
   Výběr maziva pro ozubená soukolí je dána za podobných podmínek jako u ložisek a to 
rychlost, tlak, teplota, způsob mazání a vliv prostředí. Je nutné zajistit správný výběr maziva 
pro určitý druh převodu, které rozdělujeme do dvou základních skupin - valivá soukolí (čelní, 
kuželová, ..) a šroubová soukolí (šneková, hypoidní atd.) 
 
   Vzhledem k podezření na poškození - opotřebení rychlostní skříně zde uvádím vliv maziva 
na tření v ozubení.   
 

                            

aditiva na extrémní tlaky 400%
Vliv na zvýšení jmenovité viskozity
zadírání neaditivovaného oleje 50%

zvýšení jmenovité viskozity
aditivovaného oleje 15%
zvýšení jmen. viskozity u ozubení
povrchově zušlechtěných 10%
zvýšení jmen. viskozity u ozubení

Vliv na povrchově cementovaných 5%
pitting syntetický olej u ozubení

povrchově zušlechtěných 100%
syntetický olej u ozubení
povrchově cementovaných 30%
zvýšení provozní viskozity 100%

Vliv na koeficient tření 70%
opotřebení aditiva na extrémní tlaky 170%
přetížením aditiva na vyšší obvodové rychlosti 30%

snížení teploty maziva 25%
Vliv na zvýšení jmenovité viskozity 200%
rychlost aditiva 0 - 200%
opotřebení mazat resp. nemazat 1900%
otěrem  
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6. Závěr a vyhodnocení 
 
   Kvalita oleje se zlepšila ale otázkou je zda nasazení Kleenteku situaci vyřešila. Kleentek je 
vhodný pro filtraci olejů a to hlavně pro železné částice. Pokud je olej po chemické stránce v 
pořádku a stroj nevykazuje žádné opotřebení nebo poruchu tak je Kleentek výborné řešení pro 
čištění olejů. V opačném případě nám vyfiltrování oleje nic nevyřeší a myslím si že je to tento 
případ. Je zřejmé že dochází ve k velkému opotřebení a možnost poškození ložiska jsem po 
konzultaci s vedením údržby vyloučil nebo aspoň určil za nepravděpodobné. Bylo by dobré se 
zaměřit na rychlostní skříň kde zřejmě dochází k velkému opotřebení. Možným řešením je 
použití jiného maziva s lepšími vlastnostmi. Je proto nutné objekt nadále sledovat a při 
zhoršení  okamžitě provést opravné opatření než dojde k velké poruše a tím k dlouhodobé 
odstávce stroje.  
    Tribodiagnostika se provádí za účelem eliminování těchto havárií a tím k úspoře 
technických a finančních prostředků firmy vlastnící  konkrétní objekt sledování. 
    Je důležité aby vedení údržby dbala na dodržení mazacích plánů a nestáválo se to, že je 
dolit olej bez vědomí údržby jak se stalo po odebrání prvního vzorku a tím došlo ke zkreslení 
výsledku.  
     Své výsledky jsem průběžně konzultoval s vedením údržby a navrhl při první odstávce 
soustruhu se zaměřit na rychlostní skříň. Po posledním měřeném vzorku bylo na výrobní 
poradě rozhodnuto o krátkodobé odstávce stroje za účelem výměny ložiska, které ale 
nesouvisí s měřeným olejem. Rozhodnutí bylo nezávisle na mém měření, ale dá se odstávka 
využít pro technickou kontrolu převodové skříně a také jsem tuto možnost doporučil vedení 
údržby. 
    Chtěl bych poděkovat za spolupráci p. Faruzela  a pracovníky firmy KOMA Servis 
zabývající se diagnostikou strojů a zařízení. 
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Příloha č. 1. 
 
 

Ruská 514/41, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Tel.: +420 595 953 053, Fax: +420 596 239 318

Zkušebny a laboratoře s činností uznanou SČZL, poř.č.071 

Firma
kontaktní osoba
kontakt 
Strojní zařízení
Typ
evidenční č.
strojní uzel
místo odběru
Vzorek č.
Název
odebrán dne
odebral
dodán ke zkouškám
doba provozu
doplněno

Výsledky měření

Ukazatel jakosti Rozměr Norma

při 40°C mm²/s EN ISO 3104
Bod vzplanutí COC °C EN ISO 2592

Obsah vody %
Číslo kyselosti mgKOH/g EN ISO 6618
Kód čistoty NAS 1638
Kód čistoty - EN ISO 4406

velikosti 5 µm
velikosti 10 µm
velikosti 15 µm
velikosti 25 µm
velikosti 30 µm
velikosti 40 µm
velikosti 50 µm

Al
Cr
Cu
Fe
Si
Sn
Pb

V Ostravě dne 18.2.2009
Měřil:

Zpracoval:

Ing.Jaroslav Gellner v.r.

ved.divize diagnostiky strojů a zařízení

Stroj 1802

Diagnostika strojů a zařízení

Zkušební protokol č.54/02/09
Vítkovice - NS 370
p. Faruzel

13.2.2009

13.2.2009

25
20

1.
OL 46

41,4-50,6
220

max. o 1 mg KOH
tř. 10

tř.19/15

2501
696

5
15

Haburová, Gwozdzová 
Haburová 

0,04

1,57

Obsah částic 

EN ISO 4406počet/ml

25 12,68

6

64
36

267

0,00

Požadovaná hodnota Naměřená hodnota

220
0

14

max.0,05

0,00

50,30
Kinematická viskozita 

32,19
6,36

ICP
15
15

1,57

ppm
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Příloha č. 2. 
 
 

Ruská 514/41, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Tel.: +420 595 953 053, Fax: +420 596 239 318

Zkušebny a laboratoře s činností uznanou SČZL, poř.č.071 

Firma
kontaktní osoba
kontakt 
Strojní zařízení
Typ
evidenční č.
strojní uzel
místo odběru
Vzorek č.
Název
odebrán dne
odebral
dodán ke zkouškám
doba provozu
doplněno

Výsledky měření

Ukazatel jakosti Rozměr Norma

při 40°C mm²/s EN ISO 3104
Bod vzplanutí COC °C EN ISO 2592

Obsah vody %
Číslo kyselosti mgKOH/g EN ISO 6618
Kód čistoty NAS 1638
Kód čistoty - EN ISO 4406

velikosti 5 µm
velikosti 10 µm
velikosti 15 µm
velikosti 25 µm
velikosti 30 µm
velikosti 40 µm
velikosti 50 µm

Al
Cr
Cu
Fe
Si
Sn
Pb

V Ostravě dne 13.3.2009
Měřil:

Zpracoval:

Ing.Jaroslav Gellner v.r.

ved.divize diagnostiky strojů a zařízení

Diagnostika strojů a zařízení

Zkušební protokol č.30/03/09
Vítkovice - NS 370
p. Faruzel

Stroj 1802

2.
OL 46

41,4-50,6
220

max. o 1 mg KOH

5.3.2009

5.3.2009

Haburová, Gwozdzová 
Haburová 

tř. 11
tř.19/16

3485
970
372

25
20

Obsah částic 

EN ISO 4406počet/ml

5
15

max.0,05

25 16,20

9

89
50

0,06

2,30

ppm

0,00

Požadovaná hodnota Naměřená hodnota

231
0

19

0,00

48,90
Kinematická viskozita 

70,20
17,20

ICP
15
15

3,50
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Příloha č. 3. 
 
 

Ruská 514/41, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Tel.: +420 595 953 053, Fax: +420 596 239 318

Zkušebny a laboratoře s činností uznanou SČZL, poř.č.071 

Firma
kontaktní osoba
kontakt 
Strojní zařízení
Typ
evidenční č.
strojní uzel
místo odběru
Vzorek č.
Název
odebrán dne
odebral
dodán ke zkouškám
doba provozu
doplněno

Výsledky měření

Ukazatel jakosti Rozměr Norma

při 40°C mm²/s EN ISO 3104
Bod vzplanutí COC °C EN ISO 2592

Obsah vody %
Číslo kyselosti mgKOH/g EN ISO 6618
Kód čistoty NAS 1638
Kód čistoty - EN ISO 4406

velikosti 5 µm
velikosti 10 µm
velikosti 15 µm
velikosti 25 µm
velikosti 30 µm
velikosti 40 µm
velikosti 50 µm

Al
Cr
Cu
Fe
Si
Sn
Pb

V Ostravě dne 10.4.2009
Měřil:

Zpracoval:

Ing.Jaroslav Gellner v.r.

ved.divize diagnostiky strojů a zařízení

0,00

50,50
Kinematická viskozita 

32,50
8,10

ICP
15
15

2,40

ppm

0,00

Požadovaná hodnota Naměřená hodnota

222
0

6

max.0,05

25 17,80

3

26
15

0,05

1,60

Obsah částic 

EN ISO 4406počet/ml

5
15

Haburová, Gwozdzová 
Haburová 

tř. 9
tř.17/14

1021
289
109

25
20

4.
OL 46

41,4-50,6
220

max. o 1 mg KOH

8.4.2009

8.4.2009

Diagnostika strojů a zařízení

Zkušební protokol č. 17/04/09
Vítkovice - NS 370
p. Faruzel

Stroj 1802
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Příloha č. 4. 
 
 

Ruská 514/41, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Tel.: +420 595 953 053, Fax: +420 596 239 318

Zkušebny a laboratoře s činností uznanou SČZL, poř.č.071 

Firma
kontaktní osoba
kontakt 
Strojní zařízení
Typ
evidenční č.
strojní uzel
místo odběru
Vzorek č.
Název
odebrán dne
odebral
dodán ke zkouškám
doba provozu
doplněno

Výsledky měření

Ukazatel jakosti Rozměr Norma

při 40°C mm²/s EN ISO 3104
Bod vzplanutí COC °C EN ISO 2592

Obsah vody %
Číslo kyselosti mgKOH/g EN ISO 6618
Kód čistoty NAS 1638
Kód čistoty - EN ISO 4406

velikosti 5 µm
velikosti 10 µm
velikosti 15 µm
velikosti 25 µm
velikosti 30 µm
velikosti 40 µm
velikosti 50 µm

Al
Cr
Cu
Fe
Si
Sn
Pb

V Ostravě dne 28.4.2009
Měřil:

Zpracoval:

Ing.Jaroslav Gellner v.r.

ved.divize diagnostiky strojů a zařízení

0,00

50,50
Kinematická viskozita 

9,12
16,90

ICP
15
15

2,33
1,80

ppm

0,00

Požadovaná hodnota Naměřená hodnota

224
0

5
2

23
13

0,03

max.0,05

25 12,46

Obsah částic 

EN ISO 4406počet/ml

5
15

Haburová, Gwozdzová 
Haburová 

tř. 9
tř.17/14

909
253
97

25
20

4.
OL 46

41,4-50,6
220

max. o 1 mg KOH

21.4.2009

21.4.2009

Diagnostika strojů a zařízení

Zkušební protokol č. 48/04/09
Vítkovice - NS 370
p. Faruzel

Stroj 1802

 
 
 


