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Anotace bakalářské práce 

 

 Teplý, J. Převodový olej - konstrukční prvek při návrhu průmyslových ozubených 

převodů. Ostrava: Katedra výrobních strojů a konstruování – 340, Fakulta strojní VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, 2009, 53 s. Bakalářská práce, vedoucí  Ing. Hrabec, L. Ph.D. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá významem převodového oleje jako konstrukčního 

prvku při návrhu průmyslových ozubených převodů. Teoretická část bakalářské práce se 

zaměřuje na popis a význam tření, mazání, na typy a vlastnosti maziv, na charakteristiku 

ozubených soukolí a v neposlední řadě také na metody tribodiagnostiky.  

 V praktické části bakalářské práce jsou zpracována měření, která se uskutečnila ve 

spolupráci s firmou TOTAL ČESKÁ  REPUBLIKA s.r.o. Konkrétně je zde popsán návrh 

vhodného maziva do kuželočelní převodovky typu TS 03 0411, jež je určená pro pohon 

uhelného dopravníku v provozu Úpravny uhlí v Komořanech. 

 

Annotation bachelor work 

 

Teplý, J.   Transmission Oil - an Important Element of the Industrial Gear 

Transmission’s Design. Ostrava: Deparment of Production Machines and Design – 340, 

Faculty of Mechanical Engineering VSB - Technical University of Ostrava, 2009, 53 p. 

Bachelor work,  leader Ing. Hrabec, L. Ph.D. 

 

This bachelor work deals with the significance of gear oil as a constructional element 

when designing industrial geared transmissions. The theoretical part of the work focuses on 

the description and significance of friction, oiling, on the types and properties of oils, on gear 

sets features and last but not least on tribodiagnostics methods. 

The practical part of the work brings the results of measurements carried out in the 

cooperation with TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. The proposal of suitable oil for TS 03 

0411 gearbox with spur and bevel gears being used for coal conveyer drive at Úpravna uhlí, 

Komořany is described in details. 
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1 Úvod 

 

 Mé téma, jež se nazývá „Převodový olej – konstrukční prvek při návrhu průmyslových 

ozubených převodů“, se zaměřuje na průmyslové převodové oleje. Převodové oleje jsou 

řazeny mezi maziva, jež mají jako konstrukční prvky při návrhu průmyslových ozubených 

převodů především za úkol minimalizovat tření a opotřebení, zabezpečit  odvod  tepla,  

chránit  před  korozí  a  zajistit  spolehlivý  přenos   statického  

a dynamického zatížení v ozubení převodů včetně tlumení nárazů mezi zuby a odplavování 

příslušných nečistot. Průmyslovými oleji jednak rozumíme mazací oleje, jež se tradičně 

vyrábějí přímým zpracováním ropy, někdy také nazývané tzv. minerální oleje , resp. oleje 

nerostného původu, a jednak v dnešní době stále častěji používané oleje vyráběné 

syntetickými technologiemi. Průmyslové oleje jsou používány k mazání strojů a strojních 

zařízení, kterými jsou vybaveny různé průmyslové podniky, energetické závody, zemědělství, 

stavební a důlní mechanizace a další. Normalizovaný přehled typů průmyslových maziv, tedy 

olejů včetně plastických maziv, udává mezinárodní standard ISO 6743.  

 Se samotným termínem oleje úzce souvisí obecnější pojem maziva. Jednotlivé typy 

maziv budou uvedeny dále, mazací oleje představují tzv. kapalná maziva. Maziva obecně 

slouží ke snižování tření a opotřebení, přičemž mohou být tato maziva látkou jakéhokoliv 

skupenství. Mohou být plynná, kapalná, plastická a pevná. Vzhledem k zadanému tématu 

bakalářské práce se nadále v první části budu věnovat kapalným mazivům, a to průmyslovým 

převodovým olejům, jež poskytují nejen výborné technické, ale i ekonomické podmínky 

dokonalého mazání převodových mechanismů.  

 Jak jsem uvedl výše, maziva slouží ke snižování tření a opotřebení. Pohybují-li se dvě 

tělesa po sobě, pak vzniká proti tomuto pohybu odpor. Celkový odpor proti pohybu se nazývá 

tření. Třením se zabývá tribologie, což je mezioborová věda, zabývající se obecně vzájemným 

působením povrchů tuhých těles při jejich relativním pohybu a nebo při pokusu o vzájemný 

pohyb, přičemž cílem tribologie je právě výzkum zákonitostí vedoucích k minimalizaci tření. 

Tribologie jako nauka o tření tak definuje zákonitosti vedoucí ke zmíněné minimalizaci tření, 

a to zejména pomocí aplikace vhodných maziv  a zásad optimálního mazání.  

 Jedním z  praktických oborů tribologie je tribotechnika, která se zabývá aplikací 

výsledků tribologie v praxi. Tribotechnika (z řeckého tribos = tření) se zabývá praktickou 

stránkou tření, opotřebení a mazání. Přestože vznikl tento obor nedávno, zabývá se 

problematikou, jež je velmi stará. Zejména v dnešní době nabývá tribotechnika na důležitosti, 



protože pomocí její správné aplikace lze dosáhnout významných úspor v řadě oblastí. Z nich 

uvedu např. snížení spotřeby energie k pohonu strojů,  prodloužení  životnosti  strojů  a  

strojních  zařízení,  snížení  nákladů  na údržbu  

a opravy strojů, snížení investičních nákladů, zvýšení výrobní přesnosti strojů a snížení 

prostojů   vzniklých   v   důsledku   poruch a  následných oprav.  A  neméně  důležitá  je  

v 21.století také otázka ochrany přírody, z čehož vyplývají požadavky nejen na ekonomickou 

stránku věci, ale také na ekologii. 

 S rostoucí složitostí strojů a strojních zařízení narůstají také nároky na jejich údržbu a 

opravy. Trendem doby je zvyšování produktivity práce, odstranění neplánovaných i 

plánovaných prostojů, zvýšení doby spolehlivého provozu, optimalizace potřeby 

údržbářských kapacit, náhradních dílů atd. Na všechny tyto faktory úzce navazuje 

tribotechnická diagnostika, což je jedna z metod bezdemontážní technické diagnostiky. 

Tribotechnická diagnostika využívá maziva jako média pro získání informací o dějích a 

mechanických změnách v technických systémech, v nichž jsou maziva aplikována a 

využívána. Jejím posláním je zjišťovat a vyhodnocovat výskyt cizích látek v mazivu, a to jak 

z hlediska kvantitativního, tak i kvalitativního. Vhodná interpretace výsledků z provedených 

zkoušek umožňuje nejen včas upozornit na příznaky vznikající poruchy, ale v řadě případů 

umožnit i lokalizaci místa vzniku mechanické závady. Neopomenutelnou složkou sledování 

maziv pro účely tribotechnické  diagnostiky je  i sledování  projevů a následků  procesu 

degradace maziv  

v průběhu jejich provozního nasazení. Oba uvedené cíle spolu úzce souvisí a nemohou být 

proto posuzovány odděleně. Nenahraditelný význam tribotechnické diagnostiky tedy spočívá 

v tom, že je účinným nástrojem při sledování procesu opotřebení mechanických systémů 

a podkladem dokonalého využívání maziv.  

 Druhou část mé bakalářské práce tvoří kapitoly zaobírající se ozubenými soukolími. 

Ozubená kola přenáší kroutící moment z jednoho hřídele na druhý, přičemž kola, jejichž zuby 

jsou ve stálém záběru, nazýváme soukolím. Podle vzájemné polohy os hřídelů lze 

konstrukčně navrhnout  různé druhy ozubených soukolí. Ozubená soukolí lze  na  základě  

kinetických poměrů při  záběru kol, které rozhodují o třecích poměrech 

 a tím i o požadavcích na mazání, rozčlenit na dvě hlavní skupiny. Jako první jsou to valivá 

soukolí, mezi něž řadíme čelní a kuželová soukolí, a zadruhé to jsou soukolí šroubová, u 

nichž rozlišujeme soukolí šroubové, šnekové a hypoidní. Určení správného druhu maziva 

ozubených převodů se často podceňuje, důvodem může být to, že nevhodně zvolené mazivo 

neohrozí v krátké době provoz stroje, jako by tomu mohlo být u ložisek, nicméně 



z dlouhodobého hlediska dochází zejména vlivem nadměrného opotřebení či poškození 

ozubení ke zkrácení životnosti převodového mechanismu a tím k narušení správné funkce a 

snížení účinnosti celého strojního mechanismu.   

 Třetí část mé bakalářské práce se zaměřuje na tribodiagnostické metody analyzující 

technický stav maziva. Sledování změn kvality maziva včetně jeho degradace dovoluje určení 

životnosti maziva zjištěním stupně jeho znehodnocení vnějšími nečistotami i produkty 

tepelně-oxidačních procesů. Tribotechnická diagnostika je založena na provádění 

laboratorních analýz maziva s následným vyhodnocováním takových parametrů jako je např. 

kinematická viskozita, číslo kyselosti, obsah nečistot atp. A poté je na základě stanovení 

životnosti maziv možné stanovit optimální intervaly výměny maziv. 

 V závěrečné části bakalářské práce se věnuji praktickému úkolu, jenž mi byl zadán 

panem Ing. Růžičkou z firmy TOTAL Česká Republika s.r.o. Dostal jsem zadání, abych 

navrhl nejvhodnější převodový olej do kuželočelní převodovky typu TS 03 0411 určené pro 

pohon uhelného dopravníku v provozu Úpravny uhlí v Komořanech. 

 Má bakalářská práce se tedy věnuje problematice převodového oleje, jako 

konstrukčního prvku při návrhu průmyslových ozubených převodů. Jak jsem již nastínil, 

problematika tření a s tím související význam maziv a mazání provází naše kroky odpradávna, 

zaslouží si velkou pozornost a pečlivé studium. I přesto, že je tribologie velmi mladou vědní 

disciplínou a mohlo by se zdát, že lze o jejím přínosu pro strojírenství jako takové pochybovat, 

tak doufám, že má práce alespoň částečně osvětlí, jak obrovský význam má studium tření, 

opotřebení a mazání pro každodenní provoz strojních mechanizmů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Tření 

 

Pohybují-li se dvě tělesa po sobě, vzniká proti tomuto pohybu odpor. Příčinou 

zmíněného odporu je za prvé přilnavost obou těles, jež vzniká vzájemným vázáním molekul 

sousedících povrchů jejich volnými silami a za druhé nerovnost povrchů. Celkový odpor proti 

pohybu se nazývá tření. Tření je jev, který člověka zajímá od pradávna. Odedávna musel 

člověk především při manipulaci s velkými a těžkými předměty vynakládat takovou sílu, že 

tření, které odporovalo pohybu, se vlastně stalo jedním z podnětů pro vynalezení a objevení 

mnohých pomocných strojů. Zároveň však tření představovalo kromě překážky také jev, který 

byl cíleně využíván jako zdroj tepla  vznikajícího při tření pro získání ohně. 

 

 

2.1 Tribologie 

 

Bečka (1997) uvádí,  že  se  intenzivní  výzkum  tření a  opotřebení  rozvíjel až 

v  druhé  polovině  dvacátého století.  Rychle  vznikla  interdisciplinární  nauka o vzájemném 

působení povrchů při jejich vzájemném pohybu, jež je nazývána tribologií. Šafr (1972) uvedl, 

že termín tribologie vznikl v roce 1966 v Anglii jako souhrnný název pro nauku o tření a vše, 

co s třením souvisí, tj. opotřebení a mazání. Tribologie vychází z fyzikálních a chemických 

poznatků, jež využívá pro výzkum tření.  

Jako vědecká disciplína je tribologie zařazována mezi technické vědy v oblasti 

strojírenství. Účinky a projevy tření jsou ovlivněny fyzikálními vlastnostmi materiálů těles, 

jejichž povrchy se vzájemně pohybují. K běžným fyzikálním veličinám, jako je například 

hustota, teplota, přistupují další, které ovlivňují tření a jsou používány v tribofyzice. 

Vzájemné chemické působení těles a chemického působení okolního prostředí  studuje 

tribochemie.  Vzájemný  pohyb  a  deformace povrchů, zatížení silami  

a momenty a jejich rozložení je oblastí, kterou se zabývá tribomechanika. 

Kromě oblastí základního výzkumu, jako je tribochemie, tribofyzika a jiné nauky, 

tvoří důležitou součást tribologie také tribotechnika.  

 

 

 

 



2.2 Tribotechnika 

 

Šafr (1972) charakterizuje tribotechniku jako činnost využívající poznatků z výzkumu 

tření k zajišťování a provádění opatření k zmenšování, popřípadě optimalizaci tření a 

opotřebení povrchů pevných těles vzájemně se po sobě pohybujících.  

Bečka (1997) ve své knize píše, že je tribotechnika zaměřena na přípravu podkladů pro 

konstrukci, výrobu, montáž, provoz a údržbu třecích uzlů. Jedná se o inženýrskou aplikaci 

zákonů získaných studiem přírodního jevu tření, výzkumem materiálů a jejich zušlechťování 

a povrchových úprav. Tribotechnika představuje nejvíce propracovanou oblast tribologie 

s nejdelší dobou využívání.  

Uplatňování pravidel tribotechniky při konstruování, výrobě a provozu má vést 

zejména: 

- k snížení třecích odporů, a tím k úsporám energie 

- ke zpomalení opotřebení nebo zpřesnění jeho prognózování, a tím 

            k předcházení havárií nebo upřesnění termínů výměny součástí a počtů 

 potřebných náhradních dílů, 

- k používání vhodných materiálů, vhodných technologií a vhodných 

 způsobů   

- provozování, a tím k dosažení delší životnosti 

Primární cíl uplatnění tribotechniky nacházíme ve zlepšení ekonomických parametrů a 

spolehlivosti výrobku po celou dobu jeho životnosti. Z celospolečenského hlediska zde hraje 

roli také bezpečnost provozu a ekologická ohleduplnost k životnímu prostředí.  

Jak uvádí Bečka (1997), řeší tribotechnika především dvě základní úlohy. Za prvé se 

zaměřuje na minimalizaci účinků tření – třecích sil a momentů, vznikajícího tepla a 

opotřebení. Za druhé je požadováno docílení maximálních třecích sil a momentů při 

minimálním opotřebení. První úkol představuje ukládání hřídelů a jiných rotujících částí 

v ložiskách, konstruování vedení, mechanismů, převodů a dalších částí strojů. Druhou úlohu 

nalezneme tam, kde jsou řešeny brzdy, třecí spojky, třecí převody a jiné. V mnoha nových 

konstrukcích je třeba navrhovat styk těles s vzájemným pohybem, tzv.tribologický kontakt 

neboli třecí dvojici, za obzvláště mimořádných podmínek. Jsou to např. extrémně nízké 

teploty v družici, extrémně vysoké teploty, vysoce agresivní prostředí, velmi vysoká zatížení, 

neobvyklé látky. „Tribologické kontakty představují ve strojích kritická místa, a proto jim 

musí být věnována zvýšená péče, jak už při vývoji a konstrukci, tak při výrobě a vlastním 



provozu. Jsou zahrnovány mezi kontrolní místa, kterým je věnována pozornost při 

technických prohlídkách a opravách.“ (Bečka, 1997 : 14) 

Tribotechnika ovlivňuje konstrukci, výrobu a provoz většiny strojírenských výrobků. 

Znalost tribologických principů je využívána při technické diagnostice, kdy jsou účinky a 

projevy tření snímány, zaznamenávány a registrovány, a tím pádem slouží k sledování 

technického stavu zařízení a k zpřesnění prognózy jejich životnosti.  

 

 

2.3 Tribotechnická diagnostika 

 

Tribotechnická diagnostika, jako metoda bezdemontážní diagnostiky, se stává díky 

tribodiagnostickým analýzám maziv účinným a objektivním nástrojem sledování procesu 

opotřebení mechanických systémů s důrazem na využívání vhodných maziv. Tribotechnická 

diagnostika plní tedy dva hlavní úkoly: 

1) sledování stavu opotřebení strojních zařízení 

2)        sledování technických parametrů a degradace samotného maziva 

 

 

2.4 Účinky tření 

 

Mezi účinky tření řadíme: třecí síly, třecí momenty, přeměnu mechanické práce 

v teplo a opotřebení.  

 

 

2.5 Druhy tření 

 

Od počátků vývoje techniky si člověk uvědomoval možnost zmenšování tření 

přiváděním některých látek mezi stykové plochy těles. Podle toho, zda je mezi stykovými 

plochami těles mazivo či jiná látka nebo jde-li o styk povrchů bez mezivrstvy, rozdělujeme 

tření na: 

1) Tření suché 

2) Tření s mezivrstvou plynu 

3) Tření s tuhým mazivem 



4) Tření s kapalným nebo plastickým mazivem 

 

Tření je chápáno jako odpor proti pohybu, vznikající mezi dvěma tělesy v oblasti 

styku. Toto tření je označováno jako vnější tření na rozdíl od vnitřního tření v kapalinách a 

plynech. Vnější tření, jež se uplatňuje právě v převodových mechanismech, se rozlišuje na 

kluzné a valivé. Při kluzném tření se tělesa po sobě posouvají (př.kluzná ložiska, písty). Tření 

a hodnota otěru nabývají vyšších hodnot. Při valivém tření má jedno či obě tělesa tvar rotační 

a po sobě se valí (př. valivá ložiska). Tření je malé, otěr nepatrný nebo žádný.  

Neméně důležité je také v otázce tření zmínit, že v běžných provozních podmínkách 

nejsou stykové plochy těles dokonale čisté, proto nacházíme téměř vždy v povrchové vrstvě 

těles např.vlhkost, absorbované plyny a u kovů oxidy. Tato skutečnost se promítá do třecích 

vlastností povrchů těles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Význam mazání 

 

Význam správného mazání strojů můžeme posuzovat především podle ztrát, které na 

strojích způsobuje škodlivé tření. Tyto ztráty se projevují ve spotřebě energie vynaložené na 

překonání mechanických odporů, v nákladech na údržbu a na opravy opotřebovaných 

strojních částí, i v nákladech na spotřebovaná maziva. Vliv správného mazání se však 

neprojevuje jen ve snížení těchto ztrát. Projevuje se dále ve zmenšení ztrát vyplývajících 

z prostoje strojů při neplánovaných opravách, ve zlepšení výrobní přesnosti a spolehlivosti 

strojů, v jejich hospodárném provozu atd. Ztráty třením se  projevují větší spotřebou energie. 

Tato ztracená energie znamená práci spojenou s třením a mění se v teplo, které je ve stroji 

obvykle nepříjemným činitelem.  

Důsledkem vyšších teplot může být zvýšená vůle v ložiskách, což je příčinou nižší 

provozní účinnosti a výkonu stroje. Nejzávažnějším důsledkem tření je opotřebování strojních 

součástí, jež má za následek poruchovost, zmenšení výrobní přesnosti, zkrácení životnosti 

stroje a s tím související vyšší náklady na opravy. 

Vzhledem k velké spotřebě maziv, která je nutno po určité době provozu měnit, jsou 

také kladeny přísnější požadavky na provoz strojního zařízení a maziva z hlediska ekonomie a 

ekologie. 

 

 

3.1 Druhy opotřebení 

 

Bečka (1997) uvádí, že opotřebení je projevem tribologického procesu probíhajícího 

v tribologickém systému. Opotřebení znamená trvalý úbytek materiálu z povrchů tuhých těles 

při jejich vzájemném pohybu nebo při pohybu média účastnícího se tribologického procesu. 

V místě styku povrchů těles dochází k pružné i plastické deformaci výstupků nerovností 

povrchů, porušení oxidické ochranné vrstvy a vzniku adhezních spojů - mikrosvárů, 

studených spojů. Při vzájemném pohybu jsou tyto spoje smýkávány a přitom nastává i přenos 

částic materiálu z jednoho povrchu na druhý nebo naopak dochází k  uvolňování částic. U 

drsnějších povrchů se uplatňuje zaklínění nerovností obou povrchů navzájem a odřezávání 

výčnělků nebo vyrývání rýh do měkčího materiálu. Tento účinek je označován jako abraze. 

Na vzniku opotřebení se podílí nejenom mechanické účinky, ale i účinky chemické a 

elektrické. Skutečné praktické případy jsou kombinací více účinků a vlivů.  



 

Bečka (1997) rozděluje opotřebení na tyto základní druhy: 

1) adhezivní 

2) abrazivní 

3) erozivní 

4) kavitační 

5) únavové 

6) vibrační 

 

Adhezivní opotřebení - jedná se o typ opotřebení, kde při relativním pohybu funkčních 

povrchů dochází k jejich dotyku, k porušení povrchových vrstev, k čistému kovovému styku a 

vzniku mikrosvárů s následným porušováním těchto mikrospojů. Adhezivní opotřebení je 

charakteristické přenosem materiálu z jednoho povrchu na druhý a naopak. Intenzivní forma 

adhezivních účinků je nazývána zadírání.  

 

Abrazivní opotřebení - je způsobeno rozrýváním a řezáním měkkého povrchu jednoho tělesa 

drsným povrchem druhého tvrdšího tělesa. Typickým poškozením jsou rýhy na povrchu. 

 

Erozivní opotřebení - u tohoto typu opotřebení je povrch poškozován pevnými částicemi 

nesenými proudem kapaliny nebo plynu, nebo samotným proudem kapaliny či plynu, 

kapičkami. Porušení povrchu je nerovnoměrné. 

 

Kavitační opotřebení - znamená oddělování částic a poškozování povrchu součástí v oblasti 

zanikání kavitačních bublin v kapalině. Při proudění kapaliny se v místech, kde její tlak 

poklesne pod tlak nasycených par při dané teplotě, tvoří malé kavitační dutiny – bubliny, 

vyplněné parami.  

 

Únavové opotřebení - nastává při časově proměnném namáhání povrchové vrstvy materiálu a 

dochází při něm ke vzniku a šíření trhlinek způsobených únavou materiálu. Trhlinky se šíří a 

spojují, až se postupně začnou uvolňovat částice materiálu z povrchu. Projevuje se 

vypadáváním povrchových částic a vznikem dolíčků či důlků, proto bývá tento jev označován 

jako dolíčkovité opotřebení, někdy také důlková koroze nebo dolíčkování, pitting. 

 



Vibrační opotřebení - vibračním opotřebením vznikají částice, které svým vzhledem 

připomínají produkty koroze. Tyto částice působí silně abrazivně a jejich působením dochází i 

k poruchám velmi tvrdých povrchových vrstev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Rozdělení maziv 

 

Základní rozdělení maziv a jejich stručný popis: 

1) plynná 

2) kapalná 

3) plastická (mazací tuky) 

4) pevná 

 

Plynná maziva se používají velmi omezeně, zpravidla pro mechanismy s nízkým  

zatížením a vysokými rychlostmi .  

Pevná maziva jsou látky s nepatrnou tvrdostí, s malou smykovou pevností a se 

značnou afinitou ke kovům, tedy látky s mazací schopností. Vlastnosti pevných maziv 

předurčují tato maziva k mazacím účelům, pro něž nelze použít ani mazacích olejů, ani 

mazacích tuků. Nejznámějším pevným mazivem je grafit.  

Mezi plastická maziva patří disperze, které při teplotách, za nichž se užívají, nejsou 

kapalné, nýbrž tvoří plastickou látku. Tato maziva, často nazývána mazací tuky, obsahují  3 

základní  složky :  

 - mazací olej  

 - zpevňovadlo (mýdlo), jež zajišťuje vhodnou konzistenci maziva 

 - aditiva (přísady), pomocí nichž se získávají potřebné vlastnosti plastického 

   maziva  

Jejich výhodou je vysoká přilnavost a menší odstřik ze strojních součástí a to přináší 

úsporu maziva. Jejich nevýhodou je však poměrně velké vnitřní tření a omezená možnost 

odvodu tepla.  

V další kapitole zmiňuji kapalná maziva, jež úzce souvisí s tématem mé bakalářské 

práce a proto je popisuji v následující kapitole podrobněji.   

 Pro rozšíření bych rád také uvedl další možnou klasifikaci maziv a to podle způsobu 

použití. Normalizovaný přehled typů průmyslových maziv, tedy olejů včetně plastických 

maziv, udává mezinárodní standard ISO 6743. Klasifikace maziv do jednotlivých skupin dle 

použití udává tabulka č.1. Z ní je zřejmé, že průmyslové převodové oleje, jež jsou předmětem 

mého zájmu, jsou zařazeny do základní skupiny C. V uvedené normě lze dále nalézt další 

detailnější členění průmyslových převodových olejů dle jejích výkonových parametrů a 

příslušné doporučené aplikace.  



 

Maziva, průmyslové oleje a příbuzné 

produkty (ISO 6743/0) 

A Strojní, ložiskové 

B Formové a separační 

C Převody, převodové oleje 

D Kompresory 

F Ložiska (rychloběžná vřetena) 

G Kluzná vedení 

H Hydraulické systémy 

M Kapaliny pro obrábění 

N Elektroizolační oleje 

P Pneumatická nářadí 

Q Produkty pro přenos tepla 

R Prostředky proti korozi 

T Turbínové oleje 

X Aplikace plastických maziv 

 

TAB. č.1 Klasifikace maziv do jednotlivých skupin dle použití (převzato: TOTAL 

ČESKÁ  REPUBLIKA s.r.o.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Kapalná maziva 

 

Technika mazání se snaží odstranit škodlivé tření tak, že vnáší mezi kluzné plochy po 

sobě se pohybujících součástí vrstvu kapaliny. Kapalina tyto kluzné plochy odděluje pomocí 

pevného mazacího filmu a zabraňuje jejich vzájemnému přímému dotyku podle podmínek 

provozu buď dokonale u mazání hydrodynamického. Anebo alespoň z převážné části – u 

mazání v mezné vrstvě. 

Kapalná maziva jsou nejrozšířenějšími mazivy. Mají mnoho předností jako např. 

dostupnost v široké stupnici viskozit, jednoduché skladování, snadná manipulace aj. Kapalná 

maziva lze rozdělit do několika skupin: chemicky jednoznačné látky, homogenní směsi a 

kapalné disperze.  

 Chemicky jednoznačné látky. Jsou to chemické sloučeniny např. voda, glycerín, jejichž  

nedostatkem  je,  že   každá  z  těchto   látek   má  jen   určitý   viskozitní  stupeň  

a specifické vlastnosti, vhodné jen v některých případech mazání.  

 Homogenní směsi. Tyto směsi se skládají převážně z molekul téže chemické skladby, 

ale různé velikosti. Do této skupiny patří mazací oleje. Tato maziva jsou dostupná v jakékoli  

požadované  viskozitě.  Mazací oleje poskytují nejen technické, ale  

i ekonomické podmínky dokonalého mazání. Mezi tyto homogenní směsi řadíme rostlinné, 

minerální a syntetické mazací oleje.V jedné z dalších kapitol se věnuji podrobněji rozdělení 

mazacích olejů a jejich vlastností. 

 Kapalné disperze. Disperze jsou jemně rozptýlené částečky jedné látky v druhé, s níž 

se ale nemísí. Nejrozšířenější jsou emulzní kapaliny, např. disperze minerálního oleje ve vodě. 

Jiným druhem disperzní kapaliny jsou suspenze, což jsou disperze pevných látek v kapalinách. 

 

 

4.1.1 Vlastnosti mazacích olejů 

 

Rostlinné oleje a tuky jsou díky své chemické a tepelné nestabilitě používány ve velmi 

omezené míře. Minerální ropné oleje získané destilací, rafinací, resp. hydrogenací a 

odparafinováním ropy jsou používány jako převážná většina maziv. Při obtížných 

podmínkách (vysoké teploty, agresivní prostředí), kdy nelze použít jen minerální mazací oleje, 

se používají syntetické mazací oleje, jejich pořizovací cena je však několikanásobně vyšší než 

cena ropných minerálních  olejů. 



 Úkolem mazacích olejů je zmenšovat tření mezi strojními součástmi. Mezi základní 

vlastnosti maziv patří mazací schopnost, kinematická viskozita, chemická odolnost a maznost. 

Souhrn nejdůležitějších jakostních znaků maziv uvádím v tabulce č.3. 

 

 

 Mazací schopnost 

 

Mazací schopnost je vlastnost, která se projevuje přilnutím maziva k povrchu mazané   

součásti   a   vytvořením   souvislé  mazací  vrstvy   s   dostatečnou   únosností  

a s malým vnitřním třením. Mazací schopnost není závislá jen na vlastnostech maziva, souvisí 

i s druhem kluzného materiálu, jakostí povrchů kluzných ploch a také s provozními 

podmínkami (tlakem, rychlostí, teplotou). Nejzávažnějším rozdílem v pohledu na mazací 

schopnost je oblast tření kapalinného a mezného. V prvním případě odpadá opotřebení a 

velikost tření je v převážné míře dána vnitřním třením oleje – viskozitou, tedy fyzikálně 

měřitelnou jednotkou. V druhém případě je velikost tření a zároveň opotřebení závislá na 

fyzikálních a chemických vlastnostech maziva, které nedokážeme změřit a jež zahrnujeme 

pod pojem maznost (Šafr, 1970). 

 

 

 Viskozita 

 

Základním technickým parametrem mazacího oleje je viskozita. Viskozitu chápeme 

jako míru vnitřního tření kapaliny. Rozlišujeme viskozitu kinematickou a dynamickou. Rozdíl 

mezi oběma viskozitami je v tom, že kinematická viskozita je ovlivněna zemskou přitažlivostí 

(měření se provádí ve svislé poloze a kapalina teče dolů), pro přepočet mezi oběma 

viskozitami se používá hodnota hustoty. Dynamická viskozita je součinem kinematické 

viskozity a hustoty. 

Viskozita je veličina, která udává poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti 

v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění kapaliny – mazacího oleje. 

Tuto zákonitost vyjadřuje tzv. Newtonův zákon viskozity : 

  , 

kde τ ……  tečné napětí  ( Pa ) 



  ……  gradient rychlosti  ( s
-1

) 

 

η        ……      dynamická viskozita  ( Pa.s ) 

 

Dynamická viskozita vztažená na hustotu, tedy podíl   

 ,  kde ρ ………  hustota kapaliny (kg.m
-3

) 

pak představuje tzv. kinematickou viskozitu kapaliny ν (mm
2
.s

-1
, případně dříve užívaná 

jednotka 1cSt = 1 centi Stokes) 

 

Právě kinematická viskozita je veličina charakterizující míru vnitřního tření, resp. 

tekutost mazacích olejů, jež se používá při návrhu a volbě mazacího oleje pro příslušný typ 

strojního zařízení. U průmyslových převodových olejů lze nalézt v nabízených produktech 

celou řadu olejů stejné výrobní technologie, jež se právě liší pouze hodnotou kinematické 

viskozity. V případě mé práce se tedy jedná o návrh převodového oleje mimo jiné s vhodnou 

hodnotou kinematické viskozity za účelem zajištění spolehlivého mazání zmíněného 

převodového mechanismu.   

K účinkům vnitřního tření lze dále poznamenat následující. Jak uvádí Šafr a Dyk 

(1956) vnitřní tření se projevuje ve dvou směrech. Za prvé má toto tření vliv na únosnost 

mazací vrstvy hydrodynamické, vytvořené mezi kluznými plochami při dostatečné vzájemné 

rychlosti. A za druhé určuje viskozita jako míra vnitřního tření velikost práce, která se 

spotřebuje k překonání tření v mazací vrstvě, aby se udržel pohyb. Z čehož vyplývá, že tedy 

udává příkon, který se spotřebuje k překonání tření v mazací vrstvě, a tím i práci, která bude 

ve vrstvě zmařena a přeměněna v teplo.  

 Čím větší je viskozita, tím větší je hodnota kapalinného tření v mazací vrstvě, ale tím 

je také větší odpor proti vytlačení oleje z mazaných ploch nebo-li únosnost mazací vrstvy. 

Kinematickou viskozitu oleje lze zjistit přímo laboratorními zkouškami pomocí viskozimetrů, 

jak bude uvedeno dále. Viskozita olejů závisí zejména na teplotě, dále pak na tlaku, druhu 

proudění a rychlostním spádu, avšak tato závislost není jednoznačná, souvisí s vnitřní 

skladbou oleje. Míra závislosti kinematické viskozity mazacího oleje na teplotě se vyjadřuje 

pomocí tzv. viskozitního indexu. Znamená to tedy, že čím je olej odolnější změnám viskozity 

s rostoucím tepelným zatížením, tím vykazuje vyšší hodnotu viskozitního indexu a naopak. U 



moderních formulací minerálních olejů dosahuje viskozitní index hodnoty okolo 100, u 

speciálních formulací, resp. u syntetických olejů se jedná o hodnotu převyšující 150. 

 Zatímco mazací oleje jsou podle Bečky (1997) zařazovány do Newtonovských kapalin 

(viskozita není závislá na proudění, ale je závislá na teplotě a podstatně méně na tlaku), tak 

plastická maziva jsou zařazována do nenewtonovských kapalin(viskozita je závislá na 

rychlosti). 

 Průmyslové oleje jsou zařazeny do viskozitních tříd a to dle hodnoty tzv. střední 

kinematické viskozity při 40 C, dle mezinárodní normy ISO 3448.  V pravém sloupci je 

uveden skutečný přípustný viskozitní rozsah (± 10 %) oleje pro zařazení do příslušné 

viskozitní třídy (TAB.č. 2). 

 

Viskozitní třída 
Střední viskozita  

při 40 °C [mm2/s] 

Viskozitní rozpětí  

při 40 °C [mm2/s] 

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 - 7,48 

  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 - 1 100 

     ISO VG 1500 1500 1 350 - 1 650 

  

TAB. č.2 Viskozitní třídy průmyslových převodových olejů 
(převzato z: Oleje.cz : Průmyslová maziva - viskozitní klasifikace [online]. Ekolube s.r.o., c2005 , 

18.10.2008 [cit. 2009-03-27]. Dostupný z WWW:  

< http://www.oleje.cz/index.php?left=main&page=prum_visko>. ) 

 

 

 

 

http://www.oleje.cz/index.php?left=main&page=prum_visko


 Maznost 

 

 Maznost je vlastnost oleje, podle níž posuzujeme pevnost mezné olejové vrstvy čili 

schopnost zmenšit tření a zabránit opotřebení součástí pracujících v oblasti mezného tření.  

 

 

 Chemická stálost 

 

 Chemická stálost čili odolnost označuje odolnost oleje proti stárnutí. Chemické 

vlastnosti oleje ovlivňuje působení světla, tepla a kyslíku. Šafr (1970) píše, že olej postupem 

času mění barvu (tmavne), vytváří se v něm slabé organické kyseliny, které pak v pozdějším 

stadiu vedou ke vzniku látek pryskyřičnatého charakteru. Tyto látky se od oleje oddělují jako 

olejový kal, jenž ucpává mazací kanály a drážky, zanáší olejová potrubí a filtrační zařízení a 

tím ohrožuje bezpečnost provozu, přičemž kovy (zejména otěr) zrychlují tyto chemické 

přeměny jako katalyzátor.  

 

 Chování olejů při nízkých a vysokých teplotách 

 

První vlastnost se posuzuje podle bodu tuhnutí, což je teplota, za níž olej přestává téci. 

Bod tuhnutí však není jediným kritériem pro vhodnost oleje při nízkých teplotách. Mnohem 

důležitější je při dané teplotě viskozita, poněvadž její výše rozhoduje o čerpatelnosti oleje. 

Druhá vlastnost, z níž usuzujeme mimo jiné na odpařivost olejů, se zjišťuje bodem vzplanutí. 

Je to teplota, při níž se vyvine na hladině zahřívaného  oleje tolik  olejových  par,  že v zniklá  

směs při přiblížení plamene vzplane a ihned zhasne. 

 

Provozní vlastnosti 

 

Příklady zkušebního ověření 

TEKUTOST 1. Závislost viskozity na teplotě 

2. Nízkoteplotní vlastnosti 

3. Závislost viskozity na tlaku 

4. Strukturální viskozity 

5. Přilnavost 

CHEMICKÁ STÁLOST 1. Působení vysokých teplot 



2. Působení vzduchu a kyslíku 

3. Působení agresivních látek  

CHOVÁNÍ VZHLEDEM KE 

KONSTRUKČNÍM MATERIÁLŮM 

1. Koroze kovů 

2. Botnání těsnících materiálů 

3. Ochrana proti působení vody nebo 

jiných korodujících látek 

CHOVÁNÍ PŘI MEZNÉM TŘENÍ 1. Mezné tření v kluzných ložiskách 

(vysoké tlaky nebo nedostatek 

maziva) 

2. Mezné tření v ozubených soukolích 

(velmi vysoké tlaky) 

3. Mezné tření při obrábění kovů 

(nadměrně vysoké teploty) 

4. Mezné tření při tváření kovů za tepla 

(velmi vysoké teploty) 

ZVLÁŠTNÍ ÚLOHY 1. Chladicí schopnost (měrné teplo a 

tepelná vodivost) 

2. Dispergenční schopnost pro pevné 

příměsi (cizí látky) 

3. Bezpečnost proti pěnění a tvorbě 

emulze 

TAB. č.3 Nejdůležitější jakostní znaky maziv ( Šafr, 1970 : 58) 

 

4.1.2 Rozdělení mazacích olejů  

 

Mazací oleje nabývají dle použité technologie výroby a speciálních aditiv (přísad) 

požadované provozní vlastnosti. Jedná se např. o následující typy olejů :  

 

1)  Minerální 

2)  Maštěné 

3)  Zušlechtěné 

4)  Syntetické 

 



Následující obrázek (OBR.č.1) znázorňuje např. odolnost olejů v závislosti na použité 

výrobní technologii.  

 

 

OBR. č.1 Vhodnost aplikace převodových a cirkulačních olejů vzhledem 

k provozním teplotám (převzato: TOTAL ČESKÁ  REPUBLIKA s.r.o.) 

 

 Minerální oleje 

  

 Minerální oleje, přesněji oleje nerostného původu, jsou směsi uhlovodíků, jejichž 

skladba a seskupení závisí na složení výchozí nerostné suroviny, tj.ropy, a na jejím 

technologickém zpracování. Minerální oleje se v technické praxi vůbec nejvíce uplatnily pro 

své dobré mazací schopnosti, dobrou trvanlivost, dostupnost a nízkou cenu. Minerálních olejů 

je celá řada. Pro mazací účely jsou normalizovány např. oleje tmavé, válcové, ložiskové, 

nízkotuhnoucí, trvanlivé, automobilové (Šafr, 1970). 

Vlastnosti minerálních olejů se mohou měnit a zlepšovat různými aditivy, čímž 

vznikají tzv. minerální aditivované (zušlechtěné) oleje, jak je uvedeno dále. Tato přidaná 

aditiva mají zpravidla zajistit (Bečka, 1997): 

 Větší pevnost mazací vrstvy 



 Vyšší viskozitní index pomocí polymerů 

 Snížení bodu tuhnutí přidáním metylmetakrylátů 

 Lepší chemická stálost přidáním antioxidačních aditiv 

 Uvolnění usazenin pomocí detergentů a disperzantů 

 Zabránit korozi vytvořením absorbovaného filmu na povrchu kovu 

 Znemožnit pěnění pomocí přidání srážeče pěny 

 Zvýšit přilnavost mazací vrstvy pomocí přísad, které chemicky reagují i 

           za vyšších teplot a tím zabraňují vzniku mikrosvárů 

 

 Maštěné oleje 

 

 Maštěné oleje jsou doplňkem čistě minerálních olejů pro případy mazání, v nichž se 

vyžaduje zvětšená maznost a přilnavost mazacího oleje ke kovu (Šafr, 1970). Obvykle se 

jedná o produkty obsahující vyšší podíl rostlinných olejů. 

 

 Zušlechtěné - aditivované  oleje 

 

 Zušlechtěné oleje jsou podle Šafra (1970) mazací oleje pro podmínky, v nichž 

vlastnosti čistě minerálních olejů nestačí. Zušlechťující přísady se mohou na základě účelu 

použití zařadit do těchto skupin: 

 

1) Zvyšovače viskozitního indexu - k zlepšení viskozitně teplotní závislosti 

minerálních olejů. 

2) Snižovače bodu tuhnutí - k zamezení vylučování parafínu z oleje při nízkých 

teplotách, a tedy k zajištění tekutosti při nízkých teplotách.    

3) Inhibitory oxidace (antioxidační přísady) - k zvětšení chemické stálosti olejů. 

Podle druhu a účelu použití mazacího oleje jsou potřebné různé druhy 

inhibitorů (nízkoteplotní - turbínové oleje, vysokoteplotní - motorové oleje). 

4) Vysokotlaké přísady (protiotěrové, přísady ke zvýšení maznosti) 

5) Detergentní a disperzantní přísady (čistící přísady) - proti usazování 

karbonových zbytků na horkých částech strojů. 



6) Protikorozní přísady - k ochraně proti korozi kovů smáčených olejem. 

Mimoto patří do této skupiny i přísady, které se dávají do olejů k ochraně 

železa proti rezavění vlivem vody nebo vlhkosti. 

7) Přísady proti pěnění (srážeče pěny) - zamezují tvoření pěny na povrchu oleje 

v nádrži ( např. u turbínových a hydraulických olejových systémů)  

 

 Syntetické oleje 

 

Syntetické oleje jsou kapaliny, jež byly v minulosti užívány pouze výjimečně, již 

dávno to však neplatí. Naopak jsou používány stále více díky svým výborným vlastnostem 

zvláště v extrémních podmínkách. Tato maziva, jež jsou vyráběna syntetickými 

technologiemi, mají oproti minerálním produktům celou řadu jednoznačných výhod, 

spočívajících např. ve vynikající tepelné stabilitě se schopností snášet vyšší provozní teploty 

bez jejich rozsáhlejší degradace. Dále mají také lepší viskozitně - teplotní charakteristiku, 

kterou udává viskozitní index VI, což znamená, že se jejich viskozita nemění tak výrazně se 

změnou teploty a vyznačují se výbornými nízkoteplotními vlastnostmi (vysoká tekutost za 

nízkých teplot). Obecně je lze tedy doporučit do velmi náročných podmínek (extrémní 

zatížení a teploty), kde mohou prokázat vyšší funkčnost a provozní spolehlivost nejen 

samotného maziva, ale také provozovaného objektu. 

Nejdůležitější syntetické oleje lze rozdělit do těchto skupin: polyglykoly a jejich étery,  

estery  organických   kyselin,   estery   anorganických   kyselin,  silikonové  oleje  

a  halogenované uhlovodíky (Šafr, 1970). A dále také oleje PAO (polyalfaolefiny), jež jsou 

vyráběny syntézou z plynného etylenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Ozubená soukolí 

 

 Ozubená kola přenáší kroutící moment z jednoho hřídele na druhý, přičemž kola, 

jejichž zuby jsou ve stálém záběru, nazýváme soukolím. 

 „Podle vzájemné polohy os hřídelů existují různá konstrukční uspořádání ozubených 

soukolí. Pro rovnoběžné hřídele to jsou čelní soukolí s vnějším nebo vnitřním ozubením, pro 

různoběžné hřídele kuželová soukolí  a pro mimoběžné hřídele to jsou šroubová, šneková a 

hypoidní soukolí.“ (Šafr, 1970 : 171) 

Kuželová kola mohou mít zuby přímé, šikmé, šípové nebo zakřivené. Hypoidní kolo 

soukolí vzniklo vlastně z kuželového se zakřivenými zuby při posunutí os kol do 

mimoběžného směru. 

  

Základní rozdělení ozubených převodů podle K.Kalába (2008 : 54): 

PODLE VZÁJEMNÉ  POLOHY OS KOL OZUBENÍ ZUBY 

1. soukolí valivá válcová (čelní) 
                    - osy jsou rovnoběžné 

 

a) vnější ozubení 

se zuby 

-přímými 

-šikmými 

-šípovými 

 b) vnitřní 

ozubení se zuby 

-přímými 

-šikmými 

2. soukolí valivá kuželová se  

              zuby 
                    - osy jsou různoběžné 

 -přímými 

-šikmými 

-zakřivenými 

   

   

3. soukolí šroubová 
                     - osy jsou mimoběžné 

a) válcová 

b) kuželová 

c) šneková 

 

   

PODLE PROSTOROVÉHO POHYBU OS  a) obyčejné  

 b) planetové  

 

Podle Šafra (1970) lze na základě kinetických poměrů při záběru kol, které rozhodují o 

třecích poměrech a tím i o požadavcích na mazání, uvedená soukolí zařadit do dvou 

základních skupin: 

A) Valivá soukolí. Pohyb kol u nich můžeme porovnat se vzájemným valením 

válců (čelní soukolí viz OBR. č.2) nebo kuželů (kuželová soukolí viz OBR. 

č.3), boky zubů se po sobě odvalují. Při jejich styku dochází také k určitému 



skluzu. Rychlost klouzání je v místě roztečné kružnice nulová a vzrůstá 

směrem k hlavě nebo k pátému zubu. Styk zubů je přímkový (u zakřivených 

zubů křivkový). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBR. č.2  Čelní převod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBR. č.3  Kuželový převod 

 

B) Šroubová soukolí. „Pohyb kol u nich můžeme přirovnat k pohybu šroubu 

v matici a odvalování válců s mimoběžnými osami (šroubové soukolí nebo 

šnekové soukolí viz OBR. č.4) nebo odvalování hyperboloidu (hypoidní 

soukolí). Boky zubů se rovněž po sobě odvalují s proměnlivým skluzem podél 

výšky zubu, avšak zároveň klouzají podél šířky zubu.“ (Šafr, 1970 : 171)   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OBR. č.4 Šnekový převod 

 

 

5.1 Druhy mazání ozubených soukolí 

 

 Při mazání ozubených soukolí se setkáváme se 4 typy mazání: mazání ruční, kapací, 

olejová lázeň (rozstřik, brodění) a mazání oběhové (vstřik do záběru, mazání mlhou). Jak 

uvádí Šafr (1970) tak pro všechny tyto 4 typy mazání jsou  vhodné  mazací oleje, při ručním 

mazání nebo při mazání broděním lze použít též mazacího tuku nebo jiného plastického, popř. 

pevného maziva. Volbu vhodného maziva ovlivňuje obvodová rychlost kol, zatížení zubů, 

přesnost provedení, požadovaná trvanlivost, provozní vytížení, pracovní teplota a vliv 

prostředí (teplota, prach, vlhko aj.). 

 Šafr  a  Dyk (1956)  se shodují na tom, že ruční mazání se uplatňuje většinou jen 

 u otevřených převodů, popř.soukolí s nedostatečně těsnými plechovými kryty. Mezní 

použitelnosti je obvodová rychlost kol asi 2 m.s
-1

 (v určitých případech jen 1 m.s
-1

, např. 

soukolí tvářecích strojů). Do obvodové rychlosti asi 4 m.s
-1

 může být převod nekrytý, ale 

musí se brodit v lázni. Nad tuto obvodovou rychlost má být převod vždy uzavřen ve skříni. 

 Mazání broděním nastává, je-li značná část kola (např. až po záběr soukolí) ponořena 

v mazivu. Mazání broděním se volí, je-li třeba, aby se do záběru kol dostávalo mazivo 

nepřerušovaně (Šafr, 1970). 

 Mazání rozstřikem je možné jen v převodovkách, tj. u ozubených soukolích 

v zapouzdřených skříních. Obvodová rychlost kol při tomto způsobu mazání nemá převyšovat  

12 m.s
-1

 (Šafr, 1970). „Pro rychlost nad 6 m.s
-1

 oddělíme však olejovou náplň ve skříni 

jímkou, do níž zabírá rozstřikující kolo, nebo zřídíme rozstřikování samostatným malým 

kolečkem. Pro  obvodové rychlosti nad 12 m.s
-1

 volíme oběhové mazání. U kol s přímými 



zuby do 20 m.s
-1

 a u kol se šikmými zuby do 40 m.s
-1

 se stříká olej do záběru kol, u větších 

obvodových rychlostí ozubených kol na čela zubů anebo i na strany.“ (Šafr, Dyk, 1956 : 169) 

 Dříve platilo, že kapací mazání se u ozubených soukolí používalo málokdy, protože 

mohlo být uplatněno jen při malých obvodových rychlostech kol a málo zatížených zubech. 

Nyní naopak platí, že se využívá moderního nástřikového mazání s možností seřízení velikosti 

dávky maziva a frekvence mazání u vysoce zatížených pomaluběžných ozubených převodů v 

náročných výrobních provozech (cementárny, kulové mlýny atd.)  

 Oběhové mazání se používá pro převodovky, u nichž obvodová rychlost ozubených 

soukolí převyšuje hodnotu 12 m.s
-1

. „Při tomto způsobu mazání se nejvíce šetří olej v náplni, 

nejpomaleji stárne a nejsnáze se dá zajistit, aby se nečistoty usazené v náplni nedostaly do 

ložisek nebo mezi zuby. Při obvodových rychlostech asi do 20 m.s
-1 

u kol s přímými zuby a 

asi do 40 m.s
-1

 u kol se šikmými zuby se stříká olej tryskami přímo do záběru zubů. Při 

větších rychlostech se má olej stříkat za záběr na čelo nebo stranu zubů, aby se vytvořila 

olejová mlha. Tlak oleje v přívodu k trysce nabývá hodnot 0,05 až 0,08 N.mm.
-2 

“ (Šafr, 1970 : 

174-175) 

 Šafr (1970) uvádí, že mechanické ztráty převodovky a její zahřátí ve vysoké míře 

ovlivňuje výška olejové hladiny. Za provozu nemá být hladina oleje u čelních kol vyšší než (2 

až 3) h, tj.výšky zubu. U kuželových kol, je-li ponořen pastorek, má sahat lázeň do výše 

celého spodního zubu. 

 Množství oleje, potřebného k oběhovému mazání, závisí na množství tepla vyvinutého 

třením, které nestačí odvést přirozené ochlazování převodovky okolním vzduchem a musí se 

odvádět olejem.  

 

 

5.2 Volba maziva pro ozubené převody 

 

 Podle Šafra a Dyka (1956) se určení správného druhu maziva ozubených převodů 

často podceňuje. Důvodem je, že nevhodně zvolené mazivo neohrozí v krátké době provoz 

stroje, jako by tomu mohlo být u ložisek. Zuby soukolí se po sobě odvalují, což je zárukou 

malého tření, avšak zuby zároveň i kloužou a tento skluz dává skluzné tření, jež se při 

nesprávném mazání projeví otěrem na bocích zubu, jež se projeví hlučnými převody a 

neklidným chodem, jež se přenáší na celý stroj a  to přináší zkrácení životnosti a někdy i 

přesnosti jeho práce. 



 „Mazání ozubených převodů můžeme posuzovat podle podobných měřítek jako u 

ložisek. Měrný tlak, rychlost skluzu a teplota nám určí viskozitu oleje, způsob mazání, který 

je zde dán konstrukcí (uzavřenou či otevřenou), pak nám určí jakost oleje čili jeho chemickou 

stálost. U ozubených převodů však musíme přihlédnout též k druhu převodu, který má vliv na 

způsob odvalování soukolí, a k obrobení zubů, jehož jakost je velmi významná, protože při 

skluzu zubů vzniká mezné tření.“ (Šafr, Dyk, 1956 : 211) 

 Šafr a Dyk (1956)  dále  poukazují  na  to, že  ozubené  převody  valivé,  tj. čelní  

a kuželové se zuby přímými, šikmými nebo šípovými, kladou menší požadavky na mazivo 

nežli ozubené převody šroubové, tj. šnekové či hypoidní. U valivých převodů je menší kluzné 

tření, s čímž souvisí i poměrně nižší pracovní teploty a mazací vrstva je namáhaná jen ve 

směru odvalování. Zatímco u šroubových převodů je větší skluz, větší měrné tlaky, vyšší 

pracovní teploty z důvodu větších ztrát třením a mazací vrstva je namáhaná ještě podél zubu. 

Na základě těchto skutečností vyžadují převody oproti valivým přilnavější a viskóznější olej. 

  

  

5.3 Poškozování ozubených soukolí 

 

Správně navržené, vyrobené a smontované soukolí musí v provozu běžet bez 

poškození téměř neomezeně dlouho. K tomu je třeba zajistit dobrý záběh při uvádění soukolí  

do  chodu,  dodržování  provozních podmínek, pro něž je soukolí konstruováno  

a dokonalé mazání. Za zvlášť hodné pozornosti přitom považuje důraz na záběh, při němž se 

uhlazují pracovní boky zubů a zvětšuje se tak jejich únosnost. Mezi hlavní druhy poškození 

ozubení patří opotřebení zubů, zadírání, povrchová únava, plastické tečení, vyhřátí a korozní 

opotřebení. 

 Opotřebení zubů je do určité míry normálním jevem. Opotřebení, které se projevuje 

poškrábáním povrchu, ukazuje na abrazivní otěr.  Pomocí je dokonalé utěsnění převodovky 

proti přístupu nečistot z okolí, propláchnutí (vyčištění) převodovky a čistota maziva (olejový 

filtr). 

Zadírání (sváření) nastává při kovovém styku třecích povrchů, vytlačí-li se olej ze 

záběru vlivem tlaku, relativního skluzu profilu, nebo se zmenší jeho viskozita vysokou 

teplotou. 

 Povrchová  únava se  projeví  tvorbou  menších  nebo  větších důlků („pittingy“)  

na povrchu zubů.  Příčinou jsou nadměrné  Hertzovy  tlaky,  pulzující zatížení,  mazivo  



a měrný skluz (Šafr, 1970). 

 Plastické tečení je deformace boku zubů způsobená velkým zatížením a velkým 

skluzem. Může být vyvoláno i nahodilými nebo nerovnoměrnými rázy. 

 Korozní opotřebení nastává vlivem chemického nebo elektrochemického působení 

prostředí, v němž se ozubené soukolí nachází. Nejčastěji to bývá voda nebo kondenzovaná 

vlhkost. 

 Posledním typem opotřebení je vyhřátí, jež má za následek ztrátu tvrdosti. Vyhřátí je 

způsobeno vysokou teplotou, která vzniká nadměrným třením. Mezi hlavní příčiny patří 

přetížení, velká obvodová rychlost, nedostatečná vůle mezi zuby a chybné mazání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Metody tribodiagnostiky vhodné pro převodovky 

Zvýšení spolehlivosti a životnosti strojních celků vyžaduje znalost příčin poruch, které 

při provozu vznikají.  Pro určování  příčin  poruch se  obecně diagnostické metody rozdělují 

dle Zieglera, Helebranta, Marasové (2004) na: 

1) Sledování stavu opotřebení strojních zařízení  

 Metody pro zjištění množství otěrových kovů 

o atomová spektrofotometrie 

o atomová emisní spektrofotometrie 

o atomová absorpční spektrofotometrie 

o polarografie a voltametrie 

o metoda RAMO 

  

 Metody pro hodnocení morfologie a distribučního rozdělení částic kovů 

o částicová analýza neboli ferografie s vyhodnocením  

                                         - feroskopickým (morfologie a chemické složení) 

                             - ferodenzimetrickým (distribuce vzhledem k velikosti) 

 

2) Sledování degradace samotného maziva  

Je to hodnocení fyzikálně chemických parametrů maziva. Rozdělujeme oleje na oleje 

motorové a průmyslové. Sledování se skládá z několika metod: 

 Zkoušky pro zjištění stavu maziva 

- Kinematická viskozita 

- Bod vzplanutí 

- Obsah vody 

- Kapková zkouška 

- Conradsonův karbonizační zbytek 

- Číslo celkové alkality a kyselosti 

- Celkové znečištění 

- Mechanické nečistoty 

 

 Spektrální analýza olejů 

 

 



6.1  Tribodiagnostika degradace mazacího oleje 

   

Degradace nebo-li stárnutí oleje je v praxi běžným všudypřítomným jevem, který 

vzniká v důsledku reakce oleje se vzdušným kyslíkem. Rychlost a rozsah změn způsobených 

oxidací závisí v prvé řadě na teplotě, která je vždy aktivačním činitelem při oxidačních 

reakcích a v druhé řadě také na chemickém složení maziva, zda-li obsahuje olej látky 

urychlující či naopak zpomalující oxidační reakce. 

 

 

6.2 Fyzikálně chemické parametry mazacího oleje 

 Tribotechnická diagnostika zkoumá a sleduje jednotlivé fyzikálně-chemické parametry 

oleje, které poskytují relativně přesný obraz o jeho okamžitém stavu a jeho dalším provozu. 

Jak uvádí Ziegler, Helebrant, Marasová (2004) je provádění všech testů předepsaných jakostní 

specifikací oleje technicky i ekonomicky neúnosné. Proto existuje vedle normalizovaných 

zkoušek celá řada tzv.smluvních testů, kterými lze do jisté míry normalizované zkoušky 

nahradit. Východiskem pro hodnocení dynamiky změn jednotlivých parametrů během 

provozu jsou parametry čistého oleje nalitého do objektu. Provozní degradace maziva je 

dynamický proces probíhající v reálném čase, který má své zákonitosti, jež je nutno sledovat a 

posuzovat. 

 

 

6.2.1 Kinematická viskozita 

 Viskozita je rozhodující vlastností maziva v oblasti hydrodynamického tření a je proto 

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

viskozity během provozu oleje mohou probíhat ve dvou formách, za prvé zvyšováním 

viskozity, za druhé snižováním viskozity.   

 Pokud je viskozita příliš nízká, má to za následek nadměrné opotřebení, případně 

zadření třecích ploch. Zatímco vysoká viskozita způsobuje ztráty energie vzhledem k velkému 

koeficientu tření. U olejů průmyslových je charakteristická závislost jejich viskozity na 

teplotě. Přičemž změna teploty o 1°C znamená změnu viskozity až o 5%. 

Viskozita olejů se měří viskozimetry podle ČSN 65 6216. Hlavní součástí tohoto 

přístroje je skleněná kapilára, kterou při měření protéká vzorek oleje. Měří se čas, za který 

projde hladina oleje mezi dvěma ryskami, přičemž viskozimetr je při měření ponořen do 



vyhřívané lázně, kde je udržovaná nastavená teplota. V případě průmyslových olejů se jedná o 

měření kinematické viskozity  při 40 °C. Každý viskozimetr je od výrobce kalibrován a má 

svou vlastní konstantu, kterou se nakonec vynásobí změřený čas, čímž se získá hodnota 

kinematické viskozity v jednotkách mm
2
.s

-1
 (dříve také cSt – centistokes ). 

 

 

6.2.2 Bod vzplanutí 

  

Určení bodu vzplanutí je důležitým jakostním i bezpečnostním ukazatelem mnoha 

druhů čistých maziv. V případě opotřebených olejů pak pokles hodnot slouží ke stanovení 

přibližného obsahu zřeďujících a hořlavých látek. Jak uvádí Ziegler, Helebrant, Marasová 

(2004) se hodnocení provádí převážně podle ČSN 65 6212 (podle Clevlanda) a ČSN 65 6064 

(podle Marcusona). 

 Za bod vzplanutí se považuje nejnižší teplota, při které zahříváním  

 ve zkušebním přístroji přechází z oleje do ovzduší nad hladinou oleje již tolik par, že vzniklá 

směs po přiblížení zkušebního plamínku vzplane a opět zhasne. Zkouška se provádí v kelímku 

na místě, které je chráněno před průvanem a je dostatečně tmavé, aby byl bod vzplanutí dobře 

viditelný. 

 Měrnou jednotkou je stupeň Celsiovy stupnice ( °C). 

 

U ropných výrobků z hlediska provedení rozeznáváme tyto zkoušky: 

1) Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku  

Podstata zkoušky :  „Zkušební vzorek se  zahřívá v uzavřeném kelímku bez míchání  

a přibližně v 2 sekundových pravidelných teplotních intervalech se zavádí zkušební plamínek 

a zjišťuje se nejnižší teplota, při které plamínek vzplane a opět zhasne. Tento jev je vyvolán 

směsí par se vzduchem, která se vytváří nad hladinou vzorku. 

 Podle odhadnutého bodu vzplanutí se zvolí: 

 Postup A : kelímek je umístěn ve vyhřívací lázni se vzdušnou komorou, 

       tj. s prázdným prostorem mezi kelímkem a vyhřívací kapalinou.  

       Během  zkoušky se udržuje teplota vyhřívací lázně na konstantní 

       výši. 

 Postup B : kelímek se vkládá přímo do lázně ochlazené předem na teplotu asi 

10°C pod předpokládaným bodem vzplanutí (nikoli však  



pod – 35°C, aby neztuhla rtuť v teploměru). Teplota lázně se pak zvyšuje 

jejím zahříváním předepsanou rychlostí.“ (Ziegler, Helebrant, Marasová, 

2004 : 104) 

 

2) Bod vzplanutí a hoření v otevřeném kelímku (dle ČSN EN ISO 2592) 

Podstata zkoušky : Zkušební vzorek se zahřívá předepsanou rychlostí v otevřeném kelímku do 

té doby, kdy po přiblížení zkušebního plamínku, vznikne nad hladinou tolik par směsi 

vzduchu a oleje, že páry vzplanou a opět zhasnou. Při dalším zahřívání vzorku, při kterém 

páry vzplanou a hoří bez přerušení nejméně 5 s. „Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku je 

důležitá požárně technická charakteristika. Je to nejnižší teplota vztažená na tlak 101,3 Pa, při 

níž vzorek hořlavé kapaliny zahřívaný v předepsaném přístroji za podmínek stanovených 

touto normou vyvine tolik par, že jejich směs se vzduchem, která se vytváří nad hladinou 

vzorku, po přiblížení zkušebního plamínku vzplane a opět zhasne. Postupu podle normy lze 

použít především pro ropné výrobky a dále pro hořlavé kapaliny, jejichž normy jakosti se na 

tuto normu odvolávají a je nutné si také uvědomit, že existují teplotní hranice, kdy maziva 

ztrácejí postupně své původní funkční vlastnosti do té míry, že již nemohou nejen plnit na ně 

kladené úlohy, ale mohou být sama příčinou různých obtíží. Tyto teplotní hranice můžeme dát 

do souvislosti s fázovými změnami maziv. U kapalných maziv je to stanovení bodu zákalu, 

bodu tuhnutí, bodu vzplanutí a hoření, u plastických maziv bodu skápnutí, případně meze 

pevnosti.“ (Ziegler, Helebrant, Marasová, 2004 : 104) 

 

 

6.2.3 Obsah vody 

  

Zkouška na obsah vody se provádí vždy ve dvou etapách.V první etapě se voda 

kvalitativně zjišťuje některou z jednoduchých metod, např. zahřátí malého množství oleje na 

rozpálené kovové podložce. V druhé etapě se přistupuje ke kvantitativnímu stanovení 

některou z laboratorních metod. Přítomnost vody v mazacím oleji je nežádoucí z několika 

důvodů, protože má vliv na pěnění oleje, tvorbu emulze, korozi součástí, vypadávání aditivů, 

tvorbu kalů, zvyšování viskozity a na snižování oxidační stability oleje. Voda nebo vlhkost 

vždy znehodnocují kvalitu maziva. Ziegler, Helebrant, Marasová (2004) dodávají, že určování 

mezní přípustné hodnoty obsahu vody v mazacím oleji vychází z všeobecně přijímaného 

názoru kdy se povoluje max. 0,2% hmotnostního obsahu oleje. Metody vody v oleji lze 



kvalitativně zjistit vizuálně, nebo taky „prskací zkouškou“ podle ČSN 65 6231. Přesné 

kvantitativní stanovení vody v oleji se provádí potenciometrickou titrací, metodou podle 

K.Fischera, podle ČSN 65 0330. 

 

1) Vizuální zkouška: Vizuální posouzení dokonale protřepaného vzorku oleje. 

Je-li ve vzorku obsažena voda, dojde ke zkalení oleje. 

2) Prskací zkouška: Odeberou se 2-3 kapky oleje a kápnou se na předem 

vyhřátou zkušební plochu (180°C). Olej se na horké ploše rozptyluje do šířky. Pokud 

vzorek neobsahuje ani malou stopu vody či vlhkosti zůstává povrch skvrny zcela 

stejnorodý bez vzniku jakýchkoli bublinek. 

3) Coulometrická metoda: je definována v ČSN 65 0330. V titrační nádobce se 

průchodem proudu uvolňuje jód, který reaguje s vodou. 

4) Destilační zkouška: např. destilace s xylenem podle ČSN 65 6062. 

 

 

6.2.4 Číslo alkality a kyselosti  

 

1)        stanovení přítomnosti kyselin a zásad rozpustných ve vodě 

Metoda je založena na vytřepání kyselin a zásad rozpustných ve vodě z ropných výrobků 

vodou nebo vodným roztokem lihu. Posléze se hodnota pH vodního výtřepku stanoví pH 

metrem. 

2) stanovení čísla kyselosti dle ČSN 65 6070 

Metoda je založena na titraci kyselých sloučenin alkoholickým roztokem hydroxidu 

draselného na barevný indikátor. U olejů se číslo kyselosti stanovuje v mg KOH.g
-1

 (Ziegler, 

Helebrant, Marasová, 2004). 

 

Číslo celkové alkality (TBN)- číslo celkové alkality udává množství kyseliny 

chloristé, vyjádřené počtem miligramů hydroxidu draselného, které je třeba k neutralizaci 

všech zásaditých složek přítomných v 1g vzorku oleje. Pokud klesne hodnota TBN pod 50% 

hodnoty čistého oleje měl by se olej vyměnit. Jiné kritérium udává, že hodnota TBN během 

provozu nesmí být nižší než hodnota čísla celkové kyselosti TAN, tzv. aby nedošlo ke 

koroznímu napadení vnitřních částí stroje. 



Číslo celkové kyselosti (TAN)- je definováno jako množství KOH v mg, 

spotřebované na neutralizaci všech kyselých složek obsažených v 1 gramu sledovaného 

vzorku. Jeho hodnota informuje o nárůstu látek kyselého charakteru. Čísla celkové alkality a 

kyselosti se stanovují potenciometrickou titrací. Další metodou je tzv.přibližná metoda, 

dovolující určit, zda překročilo či nepřekročilo TAN zkoušeného oleje předem zvolenou 

hodnotu. „Podstatou metody je neutralizace kyselých složek oleje hydroxidem alkalického 

kovu. Při zkoušce se smíchají stejné objemy oleje a zkušebního roztoku, směs se musí 

důkladně protřepat a nechá se patnáct minut stát. Během této doby se směs rozdělí na dvě 

vrstvy. Pro výsledek zkoušky je podstatné zbarvení horní vrstvy. Pokud je modrá, případně 

modrozelená, je TAN zkoušeného oleje nižší než mez daná  koncentrací hydroxidu ve 

zkušebním vzorku. Jestliže se barva horní vrstvy změní na zelenou, je TAN přibližně rovno 

dané mezi a pokud je horní vrstva zbarvena žlutozeleně až žlutě, TAN danou mez přesáhlo. 

Tato metoda je dostatečně spolehlivá a přesná. Lze ji používat jak v laboratoři, tak v provozu 

jako diagnostickou rychlometodu.“ (Ziegler, Helebrant, Marasová, 2004: 107) 

 

 

6.2.5 Atomová spektrofotometrie 

 

Spektrofotometrie je analytická metoda zjišťující složení zkoumaného vzorku 

rozborem spektra. Rozlišuje se spektrofotometre emisní a absorpční.  

 

 

6.2.6 Částicová analýza - ferografie 

 

Je to diagnostická metoda spočívající v separaci magnetických a paramagnetických 

otěrových částic ze vzorku oleje na skleněné (plastové) transparentní podložce nebo 

precipitační trubici, které jsou umístěny v silném magnetickém poli. Základem zkoušky je 

vytvoření ferografické stopy zkoušeného oleje ve speciálním přístroji - ferografu. Naředěný 

roztok stéká po šikmé podložce, umístěné v magnetickém poli. Velké částice se usazují na 

počátku podložky a dále se usazují postupně podle své velikosti a tvaru. Vyhodnocení 

ferogramu může být provedeno dvěma způsoby. Za prvé feroskopicky (určí se chemické 

složení), za druhé ferodenzimetricky (určí se distribuce vzhledem k velikosti). V současné 

době se používají dva typy ferografů, jednak analytický umožňující feroskopii a většinou i 



ferodenzimetrii a také ferograf s přímým odečtem umožňujícím ferodenzimetrii ( Ziegler, 

Helebrant, Marasová, 2004 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 Praktická část  

 

Dovolte mi, abych Vás níže seznámil s praktickou částí své bakalářské práce. Mým 

úkolem bylo navrhnout nejvhodnější převodový olej do kuželočelní převodovky typu TS 03 

0411 určené pro pohon uhelného dopravníku v provozu Úpravny uhlí v Komořanech, viz dále 

uvedené schéma na obrázku č.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                             OBR.č.6  Pásový dopravník na přepravu uhlí 

 

Kuželočelní převodovka typu TS 03 0411 je třístupňová převodovka o výkonu 18kW 

s jedním kuželovým a dvěma čelními soukolími, jež jsou mazána rozstřikem oleje. Níže 

přikládám fotografii (obrázek č.7). 

  



 

 

OBR. č.7  Kuželočelní převodovka typu TS 03 0411 (převzato: TOTAL ČESKÁ 

REPUBLIKA s.r.o.) 

 

 Zmíněná převodovka poháněná elektromotorem je zdrojem kroutícího momentu 

jednostranného  jednobubnového kuželočelního pohonu pásového dopravníku, viz obrázek č.8. 
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OBR.č.8  Jednostranný jednobubnový kuželočelní pohon  pásového dopravníku 

 

 



Technická data převodovky: 

 

Typ převodovky Kuželočelní třístupňová převodovka TS 03 0411 

Výkon 18 kW 

Vstpní otáčky 1420 ot. min
-1 

Celkový převod i=50 

Převody Jedno kuželové a dvě čelní soukolí 

Hmotnost 750 kg 

Olejová náplň 31 litrů 

 

Pro provoz této kuželočelní převodovky typu TS 03 0411 jsem na základě 

konstrukčních parametrů a doporučené dokumentace zvolil mazací olej s hodnotou 

kinematické viskozity cca. 150 mm².s-1 při 40
o
C. Z hlediska použité výrobní technologie a 

technických parametrů olejů přicházely do úvahy 2 typy převodových olejů. Prvním z nich je 

EP 80W-90, jehož technologický list přikládám v příloze č.1 a druhým je převodový olej 

CARTER EP 150, jehož technologický list jsem taktéž přiložil do přílohy č.2.  

 Na základě technologických listů uvedených v příloze č.1 a č.2 mohu konstatovat, že 

v případě převodového oleje EP 80W-90 se jedná o olej určený pro převodové mechanismy 

vozidel a strojní zařízení, zejména převodovky. Z jeho vlastností bych vyzvedl schopnost 

přenášet extrémní zatížení a jeho výborné protioděrové, protipěnové a antikorozní vlastnosti. 

Jak jsem uvedl již výše, jedná se o olej s kinematickou viskozitou při 40ºC s hodnotou 150 

mm².s-1 a dále bych také zmínil jako zásadní jeho bod tuhnutí, jenž dosahuje hodnoty -27ºC. 

 Převodový olej CARTER EP 150 vyniká při mazání uzavřených převodů 

provozovaných v obtížných podmínkách. Zároveň dosahuje výborných protioděrových a 

vysokotlakých vlastností, má výbornou tepelnou stabilitu a další velmi dobré provozní 

parametry. I tento převodový olej splňuje podmínku kinematické viskozity 150 mm².s
-1

 při 

40ºC. Na rozdíl od převodového oleje EP 80W-90 má však horší vlastnosti týkající se bodu 

tuhnutí, zatímco bod tuhnutí u EP 80W-90 je -27ºC, u převodového oleje CARTER EP 150 

dosahuje bod tuhnutí hodnoty -18ºC, což se stalo rozhodujícím prvkem při mém rozhodování 

mezi těmito dvěmi oleji.  Vzhledem k tomu, že výše zmíněná převodovka je umístěna v hale 

úpravny uhlí, kde mohou zimní teploty dosahovat velmi nízkých teplot, byl zvolen převodový 

olej EP 80W-90, jenž má pro provoz v takovýchto podmínkách výhodnější hodnotu bodu 

tuhnutí.  



Olej EP 80W-90 je tzv.vícerozsahový (multigrádní) olej, jenž má 2 viskozitní rozsahy : 

1) příznivé chování viskozitního rozsahu = dobrá tekutost při nízkých teplotách (dáno 

viskozitním rozsahem SAE 80W), přičemž 2) - zachovává potřebnou viskozitu při teplotách 

nad 0°C a vyšších (viskozitní rozsah SAE 90). Lepší tekutost tohoto oleje v zimních 

podmínkách zajišťuje jednak lepší zimní starty pohonu pásového dopravníku při nutných 

pravidelných servisních odstávkách a jednak umožňuje dosáhnout nižší energetické ztráty 

převodového mechanismu a celého pohonu při nízkých provozních teplotách. 

 Účelem prováděného měření bylo sledování parametrů navrženého převodového oleje 

EP 80W-90 během provozního intervalu 3000 provozních hodin. Sledované parametry 

získané pomocí metod tribotechnické diagnostiky jsou uvedeny v tabulce č.4. Pozornost se 

upírala zejména na sledování změn kinematické viskozity, obsahu vody, otěrových kovů, čísla 

kyselosti-stárnutí oleje atd.  

 U změn viskozity je hraniční hodnotou, kterou lze připustit ± 15%, běžné hraniční  

hodnoty  kovů  jsou  následující:   Fe = 80 ppm,   Cu = 20 ppm,   Pb = 20 ppm  

a Si = 20 ppm. Maximální přípustný obsah vody je 1000 ppm (0,1%).  

 

Při vlastním měření se používaly následující metody:  

- Měření viskozity - ČSN 65 6216 (Ubelohde viskozimetr) 

- Měření obsahu vody - ČSN 65 6062 Ropné výrobky - stanovení obsahu vody  

  (kvantitativní stanovení destilačním způsobem)  

- Měření obsahu nečistot - ČSN 65 6135  

  (pomocí membránového filtru 0,8 mikronu) 

- Měření obsahu otěrových kovů - metoda AAS  

  (atomová absorpční spektrofotometrie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOTAL EP 
80W90 

viskozita-
40°C 

viskozita-
100°C 

č. 
kyselosti Si Cu Pb Fe 

Obsah  
vody 

Mth DATUM mm².s
-1 

mm².s
-1 

mg 
KOH.g

-1
 ppm ppm ppm ppm ppm 

0 14.2.2008         

312 28.2.2008 135,55 14,28 0,823 18 <0,3 1,04 5,43 170 

652 13.3.2008 135,2 14,31 0,874 17 0,36 2,03 6,61 261 

960 27.3.2008 132,45 14,2 0,978 <10 0,45 2,11 7,44 261 

1248 10.4.2008 131,65 14,46 1,104 <10 <0,3 1,92 10,23 260 

1536 24.4.2008 130,04 14,43 1,067 19 0,39 2,39 10,15 186 

2228 22.5.2008 132,4 14,18 1,085 10 0,32 2,17 10,25 203 

2539 5.6.2008 132 14,28 1,073 13 0,45 1,46 12,23 210 

2842 19.6.2008 133,4 13,83 1,076 15 <0,3 <2 30,69 180 

3145 3.7.2008 133,2 13,94 0,897 <10 2,34 <2 25,06 143 

3449 17.7.2008 133,4 13,95 0,929 12 2,47 <2 27,68 147 

    Mth…motohodiny (provozní hodiny dopravníku) 

TAB. č.4 Sledování stavu převodového oleje EP 80W-90 u převodovky TS 03 0411 

 

Dne 14.2.2008 byla převodovka naplněna novým olejem-převodovým olejem EP 

80W-90. Převodovka byla provozována prakticky 3-směnným provozem s výjimkou jedné 

pracovní směny v týdnu vyčleněné na servisní úkony uhelného pasového dopravníku. 

V intervalu jedenkrát za čtrnácti dní (tj. od 14.2.2008 do 17.7.2008) byly odebírány vzorky 

oleje z převodovky a vyhodnoceny příslušné parametry, které jsou uvedeny v tabulce č.4. 
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GRAF č.1 Změny viskozity u oleje EP 80W-90 
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GRAF č.2 Hodnoty množství otěrových kovů ve vzorku oleje EP 80W-90 
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GRAF č.3 Číslo kyselosti vzorku oleje EP 80W-90 
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GRAF č.4 Množství vody ve vzorku oleje EP 80W-90 

 

 Na základě sledovaných parametrů pomocí tribotechnické diagnostiky byl prokázán 

z hlediska zvoleného převodového oleje bezproblémový chod převodovky. Olej EP 80W-90 

splnil potřebné provozní funkce. Mezi tyto funkce patří především ochrana převodů proti 

extrémnímu zatížení, výborné mazací vlastnosti, dobrá odlučitelnost vzduchu, velmi dobrá 

oxidační a termální stabilita, účinná antikorozní ochrana, limitní schopnost odlučovat vodu 

(deemulgace), odolnost vůči pěnění, odolnost vůči tvorbě kalů, kompatibilita s těsněními a 

účinné protioděrové vlastnosti. Sledované parametry oleje se prakticky výrazně nezměnily a 

proto, i když se jedná o náročný provoz s dynamickým zatížením převodovky, lze na základě 

této vhodné volby převodového oleje předpokládat z hlediska údržby prodloužený servisní 

výměnný interval oleje. 

K naměřeným údajům získaným pomocí tribotechnické diagnostiky mohu na závěr 

praktické části dále konkrétně konstatovat : 

- kinematická viskozita mazacího oleje dosahovala během celého analyzovaného   

  období přijatelných hodnot 

- hodnoty otěrových kovů potvrdily během provozu minimální vývoj opotřebení   

  ozubených soukolí, a tedy i správnou volbu převodového mazacího oleje  

  EP 80W-90 

- číslo kyselosti nabývající přijatelných hodnot potvrdilo účinnou tepelně  



  oxidační  odolnost maziva při dlouhodobém provozu 

- mazivo nebylo při provozu nadměrně kontaminováno vodou 

- z grafických zákonitostí je zřejmý v 06/2008 u sledovaných veličin určitý 

pozitivní zlom, jenž je  způsoben částečným doplňováním náplně převodovky 

čerstvým olejem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Závěr 

 

 Obsah mé bakalářské práce se věnoval tématice převodového oleje jako konstrukčního 

prvku při návrhu průmyslových ozubených převodů. Právě pro oblast návrhu převodového 

oleje jsem se ve své práci   snažil využít vědního oboru zvaného tribologie, což je 

multidisciplinární věda a nauka o tření. Aplikací tribologických zásad  v praxi, tedy pomocí 

tribotechniky, jsem se snažil dosáhnout optimální volby převodového maziva a tím 

minimalizovat opotřebení a ztráty vznikající v převodovém mechanismu. A dále jsem se pak 

pokusil pomocí metod tribotechnické diagnostiky sledovat technický stav zvoleného maziva 

za provozu.  

Je zřejmé, že zápornou stránkou tření je samotné tření, jež vytváří překážku provozu 

strojních mechanizmů tím, že vytváří odpor proti pohybu a  tím způsobuje jejich opotřebení a 

ztráty. Tyto ztráty se projevují ve spotřebě energie vynaložené na překonání mechanických 

odporů, v nákladech na údržbu a na opravy opotřebovaných strojních částí i v nákladech na 

spotřebovaná maziva. Přes tření jsem se dostal až k mazivům. Převodový olej je mazivo, které 

slouží ke zmenšování tření a opotřebení. Vliv správného mazání se však neprojevuje jen ve 

snížení výše uvedených ztrát. Projevuje se dále ve zmenšení ztrát vyplývajících z prostoje 

strojů při neplánovaných opravách, v zlepšení výrobní přesnosti, spolehlivosti strojů a v jejich 

hospodárném provozu apod.  

Mazivo je součástí každého ozubeného soukolí, protože žádné ozubení není schopno 

fungovat efektivně a spolehlivě bez přítomnosti vhodného maziva. Ve své práci jsem 

zpracoval různé druhy ozubených soukolí, jež se vzájemně rozlišují podle polohy os kol, 

podle ozubení a typu zubů.  

Na kapitolu ozubených soukolí navazuje další část mé práce zaměřená na 

tribodiagnostické metody. Tribotechnická diagnostika jednak zjišťuje a vyhodnocuje výskyt 

cizích látek v mazivu, jež mohou vést k jeho degradaci a tím pádem k jeho znehodnocení, a 

jednak vyhodnocuje vlastní fyzikálně chemické parametry maziva. Z toho důvodu jsem uvedl 

výčet tribodiagnostických metod vhodných pro převodovky, které vedou ke sledování stavu 

opotřebení strojních zařízení a ke sledování degradace maziva.  

Má praktická část spočívala ve výběru nejvhodnějšího převodového oleje do 

kuželočelní převodovky typu TS 03 0411 určené pro pohon uhelného dopravníku v provozu 

Úpravny uhlí v Komořanech. Na základě konstrukčních parametrů, doporučené dokumentace 

a s ohledem na ekonomickou stránku provozu jsem zvolil minerální olej s hodnotou 



kinematické viskozity cca. 150 mm
2
.s

-1
. Na základě těchto kritérií přicházely do úvahy dva 

typy olejů. Při vzájemném porovnávání jsem vybral olej EP 80W-90, jehož bod tuhnutí 

dosahuje hodnoty hluboko pod -20 °C, což se stalo jedním z rozhodujících provozních 

parametrů, protože zkoumaná převodovka je umístěna v hale úpravny uhlí, kde mohou zimní 

teploty dosahovat velmi nízkých teplot. 

Zmíněný  převodový olej byl po dobu 5-ti měsíců za provozu převodovky 

tribodiagnosticky analyzován, přičemž na základě mého závěrečného vyhodnocení  

naměřených parametrů mohu konstatovat, že  zvolený mazací olej zajistil během sledovaného  

období   bezporuchový   provoz   převodovky   se   spolehlivým  mazáním 

 a minimálním opotřebením.   
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