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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

BEDNAŘÍK, L. Vibrodiagnostický systém frézky. Ostrava: Katedra výrobních strojů 

a konstruování, Fakulta strojní, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2011, 77 s. Diplomová 

práce, vedoucí: Ing. Blata, J. 

Práce je zaměřena na popis současného stavu údržby a uplatňování metod technické 

diagnostiky v systému údržby v České zbrojovky Uherský Brod. Zejména, je práce zaměřena 

na možnosti využití vibrodiagnostiky v této společnosti pro on-line sledování technického 

stavu strojů. Hlavní část popisu vibrodiagnostiky je zaměřena na metody, které jsou 

používány v diagnostice valivých ložisek. 

Praktická část práce se zabývá návrhem vibrodiagnostiky systému pro aplikaci na 

stroje v České zbrojovce Uherský Brod. V další části práce jsou provedena a vyhodnocena 

měření vibrací na několika typech CNC strojů. 

Poslední část práce obsahuje hodnocení vhodnosti použití on-line diagnostiky 

v České zbrojovce Uherský Brod. Tato část také obsahuje analýzu získaných dat o stavu 

diagnostikovaných strojů a odvozené prognózy jejich dalšího provozu. 

 

ANNOTATION OF MASTER´S THESIS 

BEDNAŘÍK, L. Vibrodiagnostic System for Milling Machine. Ostrava: Department of 

production Maschines a Design, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB – Technical 

University of Ostrava, 2011, 77 p. Master’s thesis,supervisor: Ing. Blata, J. 

The thesis is focused on description of contemporary state of the maintenance and 

implementation methods technical diagnostics  in the maintenance system in the Česká 

zbrojovka Uherský Brod. In particular, the work is focused on the possible use of 

Vibrodiagnostics in this Company for online monitoring of technical state of machines. The 

main part of the Vibrodiagnostics description is focused on the methods, which are used in 

the diagnosis of rolling bearings. 

The practical part of thesis is dealt with the design of Vibrodiagnostics system for 

application on machines in the Česká zbrojovka Uherský Brod. The next section, of thesis 

are the performed and evaluated vibration measurements on the several types of CNC 

machines. 

The last section of thesis contains evaluation of suitability aplication the online 

diagnostics in the Česká zbrojovka Uherský Brod. This section also contains the analysis an 

obtained data about condition of diagnosed machines and derived predictions of their next 

operation.  
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A ZNAČENÍ 

5 S Systém čistého a přehledného pracoviště  

a Amplituda zrychlení [mm.s-2], [ g ] 

BCU Bering Condition Unit  

Bd Průměr valivého segmentu [ mm ] 

BPFI Frekvence rázů vnějšího kroužku ložiska [ Hz ] 

BPFO Frekvence rázů vnitřního kroužku ložiska [ Hz ] 

BSF Frekvence rázů valivých segmentů ložiska [ Hz ] 

CEZ Celková efektivita zařízení  

CNC Computer Numeric Controll  

CZUB Česká zbrojovka Uherský Brod  

f Frekvence [ Hz ] 

FFT Rychlá Fourierova transformace  

FTF Frekvence rázů klece ložiska [ Hz ] 

FTF-i Speed of Rolling Element set for Rotating Inner Ring  

FTF-o Speed of Rolling Element set for Rotating Outer Ring  

HF High Frequency Detection  

JIT Systém včasných dodávek  

KANBAN Systém sledování a řízení toků materiálu  

KJP Stupeň kvality výroby  

KVC Využitelnost míra funkčnosti zařízení  

KW Výkonnost, míra provozu zařízení  

n Počet valivých elementů ložiska v jedné řadě  

Pd Roztečný průměr kola [ mm ] 

PEAK Špičková hodnota vibrací  

RMS Efektivní hodnota vibrací  

SE Spike Energy  

SEE Spectral Emited Energy  

SPM Shock Pulse Method  

t Čas [ s ] 

T Doba jednoho kmitu (perioda) [ s ] 

TPM Total Productive maitenance (totálně produktivní údržba)  

v Amplituda rychlosti [ m.s-1 ] 

Xef (RMS) Efektivní hodnota  

xs (Average) Střední hodnota  

xT (Peak-Peak) Maximální rozkmit  

xV (Peak) Výkmit, špička  

ω Kruhová frekvence [ Hz ] 
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ÚVOD 

Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod je dlouholetým výrobcem ručních palných zbraní. 

Původně byl podnik zaměřen na výrobu ručních vojenských zbraní, avšak s postupem času 

byla výroba rozšířena také o výrobky pro civilní použití, a to jak v oblasti sportovní, tak 

i lovecké. 

 

Obrázek 1: Letecký snímek továrny CZUB [7] 

V současné době Česká zbrojovka představuje jednoho z největších světových 

producentů ručních zbraní, což je také podloženo prodejem do přibližně 100 zemí světa.  

Vynikající vlastnosti zbraní z České zbrojovky vytvořily za dobu její existence vysokou 

image na domácím i na světovém trhu a proto považuje společnost za svou povinnost i do 

budoucna zajistit co nejlepší parametry svých výrobků.  

Česká zbrojovka se zabývá výrobou a vývojem širokého spektra střelných zbraní. 

Vytváří široký sortiment výrobků.  Od střelných zbraní určených pro vojenské účely, přes 

zbraně určené pro civilní využití, až po pistole a vzduchové pušky určené pro sportovní 

střelbu. V neposlední řadě patří mezi sortiment výrobků CZUB také veškeré taktické 

a optické příslušenství ke zbraním. Česká zbrojovka se také zabývá zakázkovou výrobou 

přesných odlitků a kováním hlavní, pro kterou používá specielní metodu kování za studena. 

 

Obrázek 2: Ukázka produkce CZUB [7] 
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Specielním odvětvím výroby ve firmě je zakázková výroba ručně zdobených pistolí 

a loveckých zbraní. 

 

Obrázek 3: Ukázka produkce CZUB [7] 

Pro zlepšování kvality a vlastností zbraní každoročně Česká zbrojovka investuje 

značné finanční objemy na nákup špičkové technologie, zejména v oblasti numericky 

řízených obráběcích strojů a výpočetní techniky.  

Moderní technologie jsou finančně velmi náročné, a proto je kladen velký důraz na to, 

aby byl maximálně využit jejich potenciál. Neustále narůstající požadavky na kvalitu produktů 

a efektivitu výrobního procesu, vyžadují stále dokonalejší znalost jeho vlastního průběhu.  

Aby byla efektivita výroby maximalizována, je nezbytně nutná dobrá organizace 

údržby. V České zbrojovce se tedy začali řídi principy totálně produktivní údržby a zavedli 

systém 5S. Důležitou částí moderně pojaté údržby je technická diagnostika, která ji posouvá 

na vysokou úroveň. V kombinaci s moderními výpočetními technologiemi a provázáním 

systémů údržby, logistiky, a technologie lze dosáhnout velmi vysoké míry efektivity využití 

výrobních kapacit firmy. A tím pádem zajistit minimální výrobní náklady. 

Důležitost údržby pro každý výrobní podnik lze vyjádřit stručně heslem: „ Provozní 

spolehlivost výrobního zařízení přinese snížení nákladů na údržbu, ale snížení nákladů na 

údržbu nepřinese zvýšení provozní spolehlivosti výrobního zařízení. 
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1 VÝVOJ A SOUČASNOST V CZUB A JEJÍ ÚDRŢBĚ 

Při psaní první kapitoly jsem vycházel z materiálů poskytnutých Českou zbrojovkou, 

v seznamu literatury označených jako [7]. 

1.1 Historický vývoj České zbrojovky v Uherském Brodě  

Začátky historie dnešní České zbrojovky a. s., Uherský Brod sahají do poloviny 

30. Let 20. století, kdy sílící hrozba ze strany nacistického Německa přiměla sousední 

Československo k přesunu jeho strategických výrobních kapacit do bezpečnějších oblastí na 

východě republiky. Na podzim 1935 byl pro novou „kulometnou továrnu“ po delším vybírání 

vhodné lokality zakoupen pozemek v Uherském Brodě. Výstavba továrny byla zahájena 

v červenci 1936 a dokončena ve velmi krátkém čase šestnácti týdnů. Výroba byla zahájena 

1. Února 1937. Prvním výrobkem byl letecký kulomet LK 30, a v zápětí následovaly další 

typy zbraní. 

 

Obrázek 4: Letecký kulomet LK 30 [7] 

Záhy po okupaci Čech a Moravy nacistickým Německem v březnu 1939 se zbrojní 

továrna v Uherském Brodě začala přeorientovávat na výrobu pro německé ozbrojené síly. 

Přechod k novému sortimentu představoval významný technologický impuls, neboť si vynutil 

zavedení modernějších výrobních postupů a odpovídající doplnění strojového parku.  Vedle 

toho začalo vedení uherskobrodské továrny poprvé věnovat pozornost také sportovním 

a loveckým zbraní. Výroba civilních zbraní byla za války zanedbatelná a rozmach produkce 

přineslo až poválečné období. 

Po osvobození na jaře 1945 se Československem převalila první vlna znárodňování 

a zbrojovka se v roce 1946 stala součástí národního podniku Česká zbrojovka, Strakonice. 

Její výrobní program prošel významnou změnou, kvůli absenci armádních objednávek 
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s úspěchem pustila do sériové výroby civilních zbraní. Začínalo se s výrobou jednoduchých 

zlamovacích vzduchovek. Krátce se vyráběly také jednoranové malorážky. Teprve v roce 

1948 se do sortimentu opět vrátila vojenská automatická zbraň. Šlo o samopal ČZ 247, 

určený pro nakonec nerealizovaný export. 

 

Obrázek 5: Samopal CZ 247 [7] 

Po komunistickém převratu v únoru 1948 čekalo na uherskobrodskou zbrojovku 

několik zásadních novinek. K těm dobrým patřilo úspěšné zahájení výroby nových 

armádních samopalů a zřízení samostatného národního podniku Závody přesného 

strojírenství Uherský Brod. Po roce 1952 však pro továrnu nastaly špatné časy. Jako nový 

hlavní výrobek jí byla přidělena konstrukčně a technologicky nedořešená samonabíjecí 

puška vz. 52. Obrat k lepšímu přinesl teprve rok 1955. Podobná situace se navíc v menším 

měřítku opakovala i ve druhé polovině 50. let při výrobě odstřelovačských pušek vz. 54. 

Jedním z přínosů těchto nepříjemných zkušeností bylo, uznání že je nesmysl specializovat 

zbrojovku výhradně na služební zbraně. Díky tomu se opět začaly vyrábět civilní zbraně. V 

závěru 50. let přišla reorganizace československého průmyslu a zbrojovka se stala pátým 

závodem oborového podniku Závody Říjnové revoluce. 

 

Obrázek 6: Puška vz. 54 [7] 

Krátkodobé uvolnění československých poměrů začátkem druhé poloviny 60. let 

přineslo výrobním podnikům mj. užší kontakty se západními zákazníky. Zbrojovka na takto 

získané poznatky zareagovala rozsáhlou inovací sortimentu civilních zbraní. Řada modelů 

byla modernizována, portfolio výrobků nakrátko rozšířily zdařilé revolvery ZKR 590 Grand či 

plynové pistole APP 661, stálou součástí nabídky se staly kozlice ČZ vlastní konstrukce. 
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Rozbíhaly se slibné práce na vývoji nových zbraní zejména pistole na náboj 9 mm 

Parabellum, kterou se zanedlouho stala legendární CZ 75. Tato snaha nezůstala bez 

výsledku a v 70. letech zbrojovka etablovala mezi nejvýznamnější světové výrobce civilních 

zbraní.  Kromě výroby zbraní začala zbrojovka v 70. letech hledat i možnosti uplatnění 

v nezbrojní výrobě. Nejprve se začaly realizovat dodávky součástí turbovrtulového motoru 

M 601 a později také výroba uzlů pro traktory a traktorové hydrauliky. S tím souvisela 

rozsáhlá výstavba nových objektů, při které vznikla i současná administrativní budova 

společnosti. 

 

Obrázek 7: Pistole CZ 75 [7] 

V roce 1983 byl národní podnik Přesné strojírenství přejmenován na Agrozet Uherský 

Brod. Výroba zbraní tehdy zabírala jen necelou polovinu kapacity zbrojovky, továrna si však 

i nadále udržovala pozici nepřehlédnutelné hráčky na zahraničních trzích. Vedle trvale dobré 

pověsti uherskobrodských dlouhých zbraní k tomu významně přispěl úspěch revolučně 

koncipované pistole CZ 75, k níž v 80. letech přibyl model CZ 85. Z technologického hlediska 

se přelomovým okamžikem v dějinách společnosti staly nákupy numericky řízených 

obráběcích center, které umožnily přejít na výrobu s nesrovnatelně vyšší produktivitou 

a přesností. 

 

Obrázek 8: Pistole CZ 85 [7] 
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V roce 1988 vytvořen státní podnik Česká zbrojovka Uherský Brod. Zanedlouho poté 

události podzimu 1989 přinesly změnu politického klimatu, které měly za následek výrazné 

personální í výrobní změny. Začátkem 90. let byla zastavena výroba komponentů leteckých 

motorů a dílů pro traktory a skončila výroba služebních pistolí vz. 82. Podnik tyto výpadky 

kompenzoval navýšením produkce civilních zbraní v čele s loveckými kulovnicemi a pistolemi 

CZ 75/85, na kterou navázal úspěšný vývoj nových variant a modelů. 

 

Obrázek 9: Kulovnice CZ 527 [7] 

 Další růst zbrojovky pak umožnilo vytvoření akciové společnosti Česká zbrojovka se 

sídlem v Uherském Brodě 1. května 1992. Česká zbrojovka a. s. si v dalších letech vedla 

nad očekávání dobře, i když také ona se musela potýkat s vážnými problémy současného 

světového zbrojního průmyslu. Na rozdíl od některých jiných výrobců dříve věhlasných jmen 

se s potížemi vyrovnala se ctí a v novém tisíciletí se těší dobrému zdraví. Od roku 2007 

uvedla Česká zbrojovka na trh mnoho nových a inovovaných zbraní s vysoce progresivní 

konstrukcí. Asi nejvýraznější inovací je konstrukce spoušťového mechanismu omega, který 

je aplikován v nových modelech pistolí vycházejících z CZ 75. Mezi nové zbraně vyvinuté 

v České zbrojovce patří například PWD CZ Scorpion Evo 3, modulární útočná puška CZ 805 

BREN, nebo pistole CZ 75 P-07 DUTY. 

 

Obrázek 10: Novinky v CZUB [7] 

Budoucnost České zbrojovky je velice nadějná a vypadá to, že se v Uherském Brodě 

blýská na velmi dobré časy. Nově uzavřený kontrakt s armádou ČR na dodávky útočných 

pušek BREN 805 zajistí budoucnost výroby na pár roků. Co se týče exportu, tak CZUB 

vyváží své výrobky více než do 100 zemí celého světa, na všechny kontinenty snad je 

s výjimkou antarktidy. 



Diplomová práce                      Lukáš Bednařík 

VŠB – TUO   - 16 - 

1.2 Vývoj údrţby v CZUB 

Historický vývoj údržby v CZUB je úzce spjatý s její ekonomickou a existenční situací 

na trhu. Za totality probíhala údržba velmi zastaralými metodami. Převážně se jednalo 

o opravy po poruše, nebo se maximálně přistupovalo k preventivním výměnám strojních 

částí, avšak bez znalosti jejich skutečného technického stavu. Za komunistického režimu 

nebyl žádný konkurenční tlak na zvyšování efektivity výroby, a proto se neobjevily ani snahy 

zavádět moderní metody do údržby zařízení. 

Ještě v historicky nedávné době převládal v Uherském Brodě názor, že převážnou 

většinu údržbářských prací, si musí být zbrojovka schopna obstarat sama, pomocí vlastních 

zdrojů. Tímto způsobem byly zabezpečovány prakticky všechny druhy údržby, např. údržba 

a opravy budov, strojů a technologických zařízení. Vlastními zaměstnanci byly prováděny 

i tak specifické práce, jako jsou opravy motorových vozíků. 

Tento systém údržby způsobil, že s postupným rozrůstáním zbrojovky, neskutečným 

způsobem narostl i počet zaměstnanců v údržbě. V jedné době zaměstnávala zbrojovka 

například 60 pracovníků na úseku údržby budov. Což ve své podstatě znamenalo, že měla 

vlastní stavební firmu. 

I když se stav všech profesí a zaměstnanců na jednotlivých úsecích údržby časem 

snižoval, efektivita ani kvalita služeb nebyly na patřičné úrovni. Taktéž bylo velmi obtížné 

sledovat a v tomto omezeném rozsahu využívat nové technologie, stroje a zařízení, a školit 

pracovníky na nové technologické postupy. 

Dalším problémem takto nastavené údržby bylo, že pro momentálně nevyužité 

kapacity zaměstnanců, bylo nutné shánět externí zakázky. V konečném důsledku to 

znamenalo velkou zátěž jak po finanční tak i po organizační stránce. 

Před rokem 2000 pochopili ve zbrojovce myšlenku, která plyne z výše uvedeného 

a dala by se vyjádřit příslovím ,,ševče, drž se svého kopyta “. Ve zbrojovce si tedy řekli, že 

skončil amatérismus, kdy všichni dělali všechno, a začali firmu reorganizovat tak, aby se 

mohla soustředit jen na výrobu zbraní. Podle světových poznatků, je nesoustředění se na 

hlavní směr podnikání zdrojem až třetiny zbytečně vynakládaných výdajů. 

Vedení společnosti se tedy v roce 2000 začalo zabývat tím, jak lépe a efektivněji 

zajistit obslužné činnosti. Ve zbrojovce dospěli k závěru, že bude nutné outsorcovat 

maximum služeb mimo firmu. Zároveň si ale uvědomili, že toto vymístění služeb nesmí být 

cíl, ale pouze prostředkem pro zefektivnění obslužných činností a následný ekonomický 

přínos. 

Jako hlavní cíle změn bylo v CZUB vytyčeno snížení nákladů při zachování standardu 

služeb, zavedení systému, který zpřehlední tok peněz na jednotlivé konkrétní objekty 
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a střediska, a vybudování dlouhodobého partnerského vztahu, který zajistí CZUB 

perspektivu komplexních obslužných činností. 

V roce 2002 se rozběhl projekt vymístění údržby a oprav zařízení CZUB. Bylo 

vypsáno výběrové řízení, ve kterém byly v roce 2003 vybrány dvě firmy OKIN Facility s.r.o. 

a M-MOOS s.r.o. Do spektra činností firmy OKIN patřily např. údržba budov a zařízení ve 

zbrojovce, dále pak revize, kontroly a opravy elektro, TNS a zdvihacích zařízení, údržba 

areálu zbrojovky, technické kontroly a opravy motorových vozíků, a opravy některých 

technologických zařízení. Firmy M-MOOS měla na starosti provádění oprav, údržby, 

prohlídek a kontrol strojů a zařízení.  

Přenesení obslužných činností na externí firmy přineslo České zbrojovce finanční 

úspory i zvýšený přehled toku materiálů. Výsledný stav byl ale pro zbrojovku, která se chtěla 

stát moderně řízeným podnikem, nedostačující. Proto se začaly připravovat další změny, ze 

kterých také vyplynul současný stav v údržbě. 

1.2.1 Současný stav údrţby  

Zbrojovka Uherský Brod začala pracovat na modernizaci svého provozu v roce 2005, 

kdy se rozhodla aplikovat do řízení firmy moderní metody průmyslového inženýrství. 

Zaveden byl systém MOST na sledování pracnosti jednotlivých činností. Dále byla na stroje 

a zařízení aplikována TPM. Další systémy řízení, které se chystají v CZUB uvést do provozu 

jsou JIT (dodávky právě včas), 5S (čisté a přehledné pracoviště) a KANBAN (sledování 

a řízení toků materiálu) 

Jako první krok v aplikaci TPM bylo provedeno zřízení samostatné údržby na 

obrobně (hospodářské středisko HS 3100). Kde za technický stav strojů zodpovídá 

v současné době Ing. Tomáš Tinka, který má na starosti řešení všech problémů které jsou 

s tímto spojeny a zadávání zakázek externím firmám. Provádí též provozní diagnostická 

měření vibrací. 

Samostatně se na obrobně provádí jen běžné každodenní činnosti spojené 

s údržbou, jako například čištění strojů a kontrola stavu provozních kapalin. Řešení 

problémů, které vyžadují náročnější zásahy, jsou řešeny externími firmami. 

Veškerou údržbu v CZUB má v současné době na starosti firma OKIN s.r.o., která 

k činnostem které prováděla v minulosti, připojila též činnosti firmy M-MOOS. OKIN tedy 

provádí i údržbu strojového parku zbrojovky. Výjimkou je pouze záruční servis strojů, který 

provádí firma TEXIMP. 
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1.3 Budoucnost údrţby v CZUB 

Budoucnost údržby se bude řídit dalším rozvojem TPM. Největším úkolem, na který 

se ve zbrojovce v nebližší budoucnosti zaměří, je instalace DNC sítě a aplikace řídicího 

softwaru údržby. V tomto sytému pak bude možné, na stroje u kterých je to možné, aplikovat 

On-Line vibrodiagnostické sledování jejich vřeten. Menším, ale pro životnost obráběcích 

stroje velmi důležitým krokem, je postupné zavádění trvalé filtrace chladicích emulzí, pomocí 

instalace elektromagnetických filtrů. 

1.4 Preventivní údrţba v CZUB  

Preventivní údržba se ve zbrojovce začala prosazovat s posupnou přeměnou 

strojního parku z konvenčních strojů, na moderní obráběcí CNC centra.  V rámci preventivní 

údržby obráběcích strojů se v CZUB využívají především následující metody: 

 Vibrodiagnostika 

Aplikace vibrodiagnostiky je podrobněji popsána v kapitole 1.4. 

 Kontroly přesnosti 

Ke kontrole přesnosti obráběcích strojů se v CZUB používá měření pomocí analýzy 

kruhovitosti. Pro tyto účely je ve zbrojovce přístroj Ballbar QC 10. Vlastnosti a schopnosti 

tohoto přístroje jsou popsány v jedné z následujících kapitol. 

 Tribodiagnostika  

V rámci tribodiagnostiky se u obráběcích strojů sleduje především kvalita a čistota 

chladící emulze. Provádí se tedy pravidelná filtrace chladicí kapaliny. U velkých olejových 

náplní ve strojích zbrojovky se provádějí zkoušky kinematické viskozity, měří se obsah 

aditivních kovů (S, P, Zn, Ca), celkový obsah aditiv, obsah mechanických nečistot. 

 Termodiagnostika  

Při termodiagonstických měřeních je teplota měřena snímači, které jsou zabudovány 

v motorech vřeten. Vyhodnocení se uskutečňuje přes řídicí systém stroje. Další možností 

provádění měření teploty, je měření pomocí infračerveného bezdotykového teploměru. 

1.5 Vibrodiagnostika v CZUB  

První pokusy o měření vibrací se začali v CZUB na konci 90. let. V roce 1989 byl 

zakoupen první analyzátor vibrací Vibrospect FFT, bohužel byl tento přístroj složitý 

a zaměstnanci údržby jej neuměli tento zcela využít a po nějaké době se přestal používat. 



Diplomová práce                      Lukáš Bednařík 

VŠB – TUO   - 19 - 

Druhý pokus a zavedení vibrodiagnostických měření do provozu, byl v roce 1997, kdy 

byl zakoupen nový jednodušší analyzátor Multiviber 2.34, který se dal použít i pro 

vyvažování a měření otáček. Avšak měření vibrací se opět neuchytilo natrvalo v údržbě 

strojů. K tomuto přispělo z velké části nepochopení významu vibrodiagnostiky pro predikci 

technického stavu strojů. Vyústěním této situace bylo zrušení oddělení údržby pro 

vibrodiagnostiku a tribotechniku na přelomu roku 1999 a 2000. 

Znovu se vibrodiagnostika začala v údržbě uplatňovat až po reorganizaci údržby 

a nastolení TPM v roce 2005. Kdy se začal užívat přístroj MicroVibe P CMVL 3850. Ačkoliv 

byl přístroj zakoupen již v roce 2003, pravidelně se začal používat až v roce 2007.  

  V současné době se vibrodiagnostika v CZUB používá k měření vibrací na 

vřetenech obráběcích strojů. Sledují se však jen absolutní hodnoty zrychlení, rychlosti 

a výchylky v RMS, nebo PEAK. Analýza frekvenčního spektra se v současné době 

neprovádí, i když to měřící technika v CZUB umožňuje. 

 Pouţívané přístrojové zařízení 

V současné době se ve zbrojovce stále používá k vibrodiagnostickým měřením 

přístroj MicroVibe P viz Obrázek 11. 

 

Obrázek 11: MicroVibe P [7] 

Základní vlastnosti přístroje: Analýza abnormálních vibrací, funkce hodnocení 

abnormalit pomocí mohutnosti vibrací (ISO 10 816), současné měření celkové úrovně 

vibrací, multi-režim, měření od nízkých po vysoké frekvence, použití s akcelerometrem. 

Pokročilé vlastnosti: FFT spektrální analýza, analýza časové vlny, uložení dat do 

hostitelského počítače, analýza dat a záznamů dat v hostitelském počítači, funkce hodnocení 

abnormality pomocí režimu obálky zrychlení 
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Typ akcelerometru používaného k měření je CMSS 3811, který má citlivost 

18,90 mV/G.  

 Sledované stroje 

Výběr sledovaných strojů byl proveden na základě zkušeností získaných při provozu 

s ohledem či důrazem na důležitost stroje ve výrobním procesu, výkonnost, pořizovací 

hodnotu, vytíženost, stáří, poruchovost a další vlivy. 

Seznam sledovaných strojů vibrační metodou není konečným soupisem. Podle 

potřeby a nutnosti se bude doplňovat o další stroje a zařízení.  

V současné době je vibrační metodou sledováno přes 80 nejdůležitějších strojů 

v CZUB. 

 Harmonogram a vyhodnocování měření 

Měření vibrací jsou prováděny pravidelně a historie nasbíraných dat je ukládána 

v elektronické podobě popřípadě v písemné formě. 

Interval sběru dat na starších strojích je stanoven na 1x ročně. 

Interval sběru dat na moderních strojích je 2x ročně. 

Nebo v případě jakýchkoliv změn, podezřeních z poškození a nabourání je 

provedeno kontrolní měření. 

Naměřená se ukládají do počítače a pomocí tabulkového procesoru Excel jsou dále 

zpracovávána do trendových grafů. Jak jsem již zmínil výše, zatím se v CZUB pracuje pouze 

s absolutními hodnotami vibrací. 
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2 CÍL PRÁCE 

Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou diagnostiky obráběcích strojů a 

online sledování jejich technického stavu. V návaznosti na předešlou problematiku zhodnotit 

možnosti aplikace online vibrodiagnostiky na výrobní zařízení v České zbrojovce Uherský 

Brod. A navrhout navrhnout vibrodiagnostický systém pro aplikaci vybrané výrobní stroje. 

Systém je prvotně zamýšlen k aplikaci na dva typy moderních CNC obráběcích 

center Nakamura super NTY a Heller H2000, avšak mělo by být možné ho aplikovat i na jiné, 

starší obráběcí stroje, jako například Stama MC 331, používané ve výrobním procesu 

v CZUB. Systém by měl být koncipován tak, aby je bylo možné v budoucnu implementovat 

do DNC sítě, která se bude v podniku instalovat. 

Jedním z cílú této diplomové práce je provedení vibrodiagnostických měření a 

vyhodnocení technického stavu na vybraných strojích hospodářského střediska 3100 v 

České zbrojovce Uherský Brod.  
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3 ÚDRŢBA OBRÁBĚCÍCH STROJŮ 

Cílem každé firmy je maximalizovat zisk při co nejnižších nákladech. Minimalizace 

nákladů je velmi důležitá z pohledu získání konkurenční výhody na trhu. Jednou z možností 

snižování výrobních nákladů je maximální využití všech výrobních strojů a zařízení. Výrobní 

náklady však nelze minimalizovat na úkor kvalitativních a kvantitativních ukazatelů výroby. 

Při výrobním procesu vznikají různé problémy, které výrobní zařízení vyřadí 

z výrobního procesu nebo tento proces zpomalují. Tyto problémy přinášejí zvyšování 

nákladů na výrobu. 

Každá firma si proto klade následující otázky ohledně poruchovosti svých obráběcích 

strojů a nejen obráběcích strojů, ale všech zařízení vyžadující údržbu. Co vedlo k závadě na 

našem stroji? Z jakého důvodu došlo k poškození stroje? Co bylo příčinou, která způsobila 

odstavení stroje z provozu? Kdy bude oprava hotová? A další podobné otázky. Ve většině 

případů je hlavním důvodem právě zanedbání pravidelné údržby strojů a zařízení.  

Tyto otázky vyvstávají především v době, kdy firmu postihnou finanční potíže, snižují 

podniky jako první položku v rámci úspor výdaje na pravidelnou údržbu strojů. Počáteční 

úspora finančních prostředků je v konečném účtování mnohonásobně překročena a nezřídka 

vede i k existenčním problémům firmy.  

 Důvody pro provádění údrţby obráběcích strojů  

Důvodů proč provádět údržbu je mnoho a v postatě vyplývají z toho, co bylo napsáno 

v úvodu kapitoly. Údržba se tedy provádí proto, aby se těmto problémům předešlo. 

Pravidelná údržba strojního zařízení a jeho příslušenství, je tedy nezbytným 

předpokladem nejen pro spolehlivý chod stroje a dlouhou životnost, ale především 

k bezproblémovému provozu a zajištění kontinuální výroby dle plánovaného harmonogramu.  

V dnešní době má většina strojních dílů dlouhou životnost. Avšak působením různých 

vlivů dochází k výraznému zkrácení této doby. Mezi tyto vlivy patří například špatná montáž, 

nevhodné provozní podmínky, nebo nesprávné nastavení zařízení. Pracovní náplň moderní 

údržby obsahuje především činnosti související s prevencí a predikcí poruch. 

 Zásady údrţby obráběcích strojů 

Moderní údržba už ani zdaleka neznamená pouhé vyměňování součástek po poruše 

zařízení, nebo vyměňování dílu v určitých intervalech bez ohledu na technický stav součásti. 

Výměna nebo oprava součástky je až poslední instancí v procesu údržby. Přistupuje se k ní, 

jen pokud již není jiná možnost. Je to tedy velmi složitá a rozmanitá činnost, jako taková by 

se měla údržba obráběcích strojů řídit několika stanovenými zásadami: 
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 Pravidelné a efektivní provádění údržby spočívá ve vypracování časového plánu 
údržby a jeho důsledném dodržování. 
 

 Vedení provozního deníku každého stroje, kde se provede záznam z každé vykonané 
údržby. Měly by být zaznamenány i jednotlivé závažnější či náhodná chybová 
hlášení. Tyto záznamy pak slouží servisním technikům k určení a rychlému 
odstranění jednotlivých závad. 

 

 Evidence náhradních dílů vedených jako opotřebení provozem stroje (např. filtrační 
vložky, žárovky, stěrače teleskopických krytů atd.) 

 

 Označení a přesná specifikace jednotlivých náplní stroje 
 

 Vedení komplexního přehledu o prováděném servisním zásahu na jednotlivých 
strojích a nákladů spojených s odstraněním závady. 

 

 Zjištěné závady neprodleně odstranit, v případě nutného odborného zásahu 
kontaktovat servisního technika  

 Organizace údrţby obráběcích strojů 

Dobrá organizace údržby je nezbytná pro každý moderní podnik. Protože není možné 

vynakládat finanční prostředky na nesprávných místech a plýtvat jimi. A to jak po materiální, 

tak po stránce personální. Je nutné posoudit důležitost zařízení pro výrobní proces, a podle 

toho navrhnout optimální systém údržby pro daný stroj. 

Organizace údržby je přímo spojená s řízením údržby, které by mělo být přehledné 

s jasně určenými kompetencemi a zodpovědností jednotlivých pracovníků. 

Důležitou částí organizace údržby je také časový harmonogram provádění 

jednotlivých činností. Harmonogram určuje výrobce konkrétního obráběcího stroje, 

a údržbářské činnosti jsou v něm rozepsané do následujících časových intervalů. 

 Denní údržba 

 Týdenní údržba 

 Měsíční údržba 

 Roční údržba 

 Údržba dle provozních hodin 

Pro tvorbu kapitoly číslo 3 jsem použil literaturu [3], [9]. 
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4 DIAGNOSTIKA OBRÁBĚCÍCH STROJŮ 

Důležitou částí moderně pojaté údržby je technická diagnostika, která ji posouvá na 

vysokou úroveň. Dalo by se říci, že aplikace technické diagnostiky znamená pro údržbu 

novou generaci v jejím vývoji. Pro dokonalé poznání technického stavu zařízení většinou 

jedna metoda technické diagnostiky nestačí, a proto se používá více metod najednou, aby 

byla analýza stroje komplexní. 

Vývoj technické diagnostiky jde ruku v ruce s pokrokem v oblasti počítačových 

technologií, a na stroje začínají zavádět tzv. online diagnostické systémy. Tyto systémy 

umožňují sledování technického stavu zařízení v reálném čase. Online systémy jsou náročné 

technicky, technologicky i finančně. Je tedy nezbytně nutné zvážit rentabilitu aplikace na 

dané zařízení v souvislosti s ekonomickými důsledky pro podnik. 

CNC obráběcí stroje jsou jedny z hlavních výrobních prostředků používaných 

v CZUB. Pro firmu je tedy velmi důležité mít dokonalý přehled o technickém stavu těchto 

strojů. Proto je nedílnou součástí jejich údržby také aplikace metod technické diagnostiky, 

které jsou klíčem ke snížení rizika dlouhodobého odstavení strojů, možnosti havárie 

a nákladů spojených s opravou stroje. 

Sledovat preventivně geometrii obráběcího stroje, nebo opravovat stroj dle 

zmetkovitosti výroby je již záležitostí minulosti. Současný trend je predikovat technický stav 

obráběcího stroje a v návaznosti na to zajišťovat kvalitu výroby. Z toho vyplývá, že i na 

obráběcím stroji s horšími parametry je možno zajistit vyhovující kvalitu výroby výrobu. 

Diagnostika je tedy nezbytným nástrojem pro udržení kvality výroby a současně 

nutnou podmínkou v systémech jakosti podle norem ISO 9001.  

Diagnostiku obráběcích strojů lze rozdělit do dvou hlavních skupin: 

 Diagnostika přesnosti obráběcích strojů 

 Technická diagnostika částí strojů 
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4.1 Diagnostika přesnosti obráběcích strojů 

Zásadami zkoušek obráběcích strojů se zabývá ČSN ISO 230 a skládá se z těchto 

části: 

 Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za 
dokončovacích podmínek obrábění. 
 

 Část 2: Stanovení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v osách 
číslicově řízených obráběcích strojů.  
 

 Část 3: Vyhodnocení tepelných vlivů. 
 

 Část 4: Zkoušky kruhové interpolace u číslicově řízených obráběcích strojů. 
 

 Část 5: Stanovení emise hluku. 

Speciálně pro zkoušení CNC obráběcích center je definována norma 

ČSN ISO 10791, tato však vychází z ČSN ISO 230. 

V následujících odstavcích popisuji, jaké atributy přesnosti lze podle jednotlivých částí 

normy ČSN ISO 230 měřit. A uvádím u každé části normy jednu metodu používanou k těmto 

měřením. 

4.1.1  Diagnostika přesnosti dle ISO 230 – 1 

Měření základní geometrie stroje. Měřeními prováděnými podle této části normy lze 

změřit kolmost, přímost, rovinnost, otáčení, rovnoběžnost a shodnost os. 

 Měření geometrie pomocí přípravků podle Schlesingera 

Systematické posuzování přesnosti obráběcích strojů pomocí souboru nástrojů, 

měřicích přístrojů a přípravků k měření geometrické přesnosti obráběcích strojů. 

Stroj se ustaví do vodorovné polohy. Je-li to nutné, demontují se některý kryty kvůli 

přístupu k vedením. Stroj se zahřeje na svou obvyklou provozní teplotu a dále se zkouší buď 

za klidu, nebo při chodu naprázdno. Těžké stroje se při měření obvykle zatíží zkušebním 

obrobkem. 

Přístroje používané k měřením jsou: 

 Mechanické - Číselníkové úchylkoměry, Měřicí trny, Vodováhy, Pravítka a úhelníky, 
granitové hranoly. 
 

 Optické - Laserové interferometry 
 

 Elektronické – Vodováhy 
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Obrázek 12: Ukázka měření podle Schlessingerovi metody [9] 

4.1.2 Diagnostika přesnosti dle ISO 230 – 2  

Tato část normy popisuje laserové (interferometrické) měření geometrie stroje. Tento 

způsob měření je nejpřesnější diagnostika obráběcích strojů. Lze jí zachytit atributy 

geometrie stroje jako je kolmost, přímost, rovinnost, příčné vůle, mrtvý chod, seřízení 

odměřování  

 Laserový interferometr ML10 Gold Standard 

ML10 laserový interferometr (Obrázek 13) umožňuje provádět kalibraci přesnosti 

polohování a geometrických charakteristik stroje s přímou návazností na mezinárodní definici 

délky pomocí vlnové délky použitého laserového záření. 

Tento interferometr firmy Renishaw dosahuje vynikající stabilní garantované 

přesností lepší než ±0,7 µm/m v širokém rozmezí podmínek prostředí. 

Interferometr lze využít pro měření přesnosti polohování, měření odchylek geometrie. 

Umožňuje kompenzaci lineárních chyb, pro pravidelnou rekalibraci a opravy měření je 

možno provádět s libovolným krokem a není omezeno velikostí stroje. 

Interferometr se používá spolu s kompenzační jednotkou, která v návaznosti na 

naměřené hodnoty, dokáže pomocí softwaru vytvořit tzv. korekční mapy. Podle těchto map 

se provedou korekce odměřovacích systémů.  

Software používaný k interferometru je schopný vytvořit technickou zprávu obsahující 

všechny naměřené informace o stroji a také doporučení s návrhy řešení zjištěných závad. 
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Výsledky měření jsou softwarem ukládána a lze si nechat zobrazovat trendy vývoje 

technického stavu stroje [11]. 

 

Obrázek 13: Kalibrace odměřovacích systémů stroje laserovým interferometrem [9] 

4.1.3 Diagnostika přesnosti dle ISO 230 – 4 

Zabývají se měřením geometrie a měřením seřízení pohonů analýzou kruhovitosti. 

Tímto měřením lze podchytit geometrické odchylky obráběcího stroje, jako jsou kolmost, 

přímost, mrtvý chod, příčné vůle a další. A elektronické odchylky, například zpoždění serva, 

vlečnou chybu a lineární chybu odměřování. 

 Měření geometrie pomocí QC10 Ballbar testu 

Systém QC10 Ballbar (Obrázek 14) testuje přesnost obráběcího stroje. Je to 

diagnostické měření neovlivňující průběh výroby. Celkove proměření stroje zabere 20 minut 

Při testování přístrojem Ballbar stroj vykonává podle CNC programu pohyb po 

kruhové dráze se známým poloměrem. Přístroj Ballbar je upnut speciálními magnetickými 

upínači mezi stůl a vřeteno stroje. Přístroj při pohybu stroje zaznamenává odchylky od 

naprogramované kruhové dráhy. Shoda mezi naprogramovanou a skutečně projetou dráhou 

vypovídá o přesnosti stroje a vyhodnocovací software Renishaw je schopen identifikovat 21 

jednotlivých chyb a vypočítat, jaký je podíl jednotlivé identifikované chyby na celkové 

naměřené odchylce. 

Výsledky změn přesnosti zjištěné přístrojem Ballbar jsou jeho vyhodnocovacím 

softwarem zapsány do grafu historie, který ukazuje vývoj trendu přesnosti stroje v čase. Tato 
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funkce umožňuje předvídat a plánovat provedení servisního zásahu namísto obvyklého 

„hašení“ problémů. 

 

Obrázek 14: Test kruhové interpolace přístrojem Ballbar QC10 [9] 

4.2 Technická diagnostika částí CNC obráběcích strojů 

Technická diagnostika CNC obráběcích strojů se nezabývá primárně zajištěním 

kvalitativních atributů výroby, nicméně s ní z velké míry souvisí. Jejím hlavním posláním je 

preventivní sledování technického stavu vlastních funkčních částí jednotlivých strojů. 

Důvodem je snaha o zajištění co nejdelšího bezporuchového provozu diagnostikovaného 

stroje, popřípadě plánování preventivních odstávek strojů k provedení nezbytných oprav. 

Vhodným zvolením metody technické diagnostiky lze určit a změřit změnu fyzikální 

veličiny charakterizující poruchu, resp. její vznik a vývoj. Podle měřené změny fyzikální 

veličiny lze určit okamžitý technický stav stroje, případně určit možný vznik poruchy až do 

mezního stavu hrozícího havárií.  

Z hlediska komplexního řešení je možno technickou diagnostiku rozdělit na čtyři 

stupně jejího průběhu: 

 detekce - Odhalení existence vznikající poruchy   

 lokalizace - Stanovení vadné součásti nebo uzlu 

 specifikace - Stanovení příčiny vznikající poruchy 

 predikce - Určení prognózy zbytkové životnosti 

V kapitole 6 je blíže popsána jen vibrodiagnostika, která je v diplomové práci použita 

k diagnostikování stroje.  

Kapitolu 4 jsem vypracoval s použitím literatury [3], [9], [11],   
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5 VŘETENOVÁ LOŢISKA A JEJICH POŠKOZENÍ 

Ložisko je nedílnou součástí prakticky všech strojních zařízení, protože umožňuje 

přenos zatížení při vzájemném otáčivém nebo posuvném pohybu jeho částí.  

Ve vřetenech obráběcích strojů se z 99% používají valivá ložiska (viz. Obrázek 16), 

zbylé 1% procento je zastoupeno hydrostatickými ložisky. Vřeteno obráběcího stroje, jež je 

staticky určitě uloženo, je uloženo ve dvou radiálních a v jednom, eventuelně dvou axiálních 

ložiscích. Přední uložení bývá axiálně nehybné, zadnímu uložení bývá pohyblivé, aby byla 

eliminována tepelná roztažnost vřetena. 

 

Obrázek 15: Morfologie vřetena [6 ] 

Konec vřetena, který vyčnívá ze skříně vřeteníku, se nazývá přední konec. Ložisko 

umístěné blíže přednímu konci, se nazývá přední (hlavní) a má stěžejní vliv na přesnost 

rotačního pohybu vřetena. 

 

Obrázek 16: Uložení ložisek ve vřetenové skříni (A) a v tubusu (B) [6] 

Typy ložisek znázorněné na Obrázek 15 umožňují malé množství kombinací jejich 

uspořádání, vyskytujících se při stavbě vřeten obráběcích strojů. Zde uvádím čtyři typy 

uspořádání ložisek ve vřetenu podle předního radiálního ložiska: 



Diplomová práce                      Lukáš Bednařík 

VŠB – TUO   - 30 - 

 Uložení s dvouřadým válečkovým ložiskem 

 Uložení v ložiskách s kosoúhlým stykem 

 Uložení v kuželíkových ložiskách 

 Uložení vřeten v ložiskách s kosoúhlým stykem s průvlakovým motorem 
(elektrovřetena) 

 

Obrázek 17: Typy valivých ložisek [6] 

Ložiska mohou být zhotovena celoocelová nebo tzv. hybridní s keramickými valivými 

elementy z Si3N4. Vyrábějí se také ložiska s keramickými valivými elementy a vnějšími 

kroužky z vysoce legované nerez oceli. Tato ložiska se používají u vřeten, kde je kladen 

důraz na maximalizování velikost otáček a odolnost ložisek [6]. 

 

Obrázek 18: Porovnání materiálů ložisek [6] 

5.1 Poškození valivých loţisek 

V této části byly použity materiály firem zabývající se výrobou ložisek a vibrační 

diagnostikou [8], [10], odborné publikace [1], [4], a diplomová práce [17]. 

Opotřebení valivých ložisek způsobuje vzájemné působení mezi jejich zatíženými 

částmi nebo vlivem okolního prostředí. Rozlišujeme poškození valivých elementů, klece 

nebo kroužků. Při ideálních provozních podmínkách je důvodem ukončení životnosti ložiska 

pouze odírání materiálů doprovázené pittingem. Tento jev je tedy způsoben únavou 

vznikající při dotyku valivého elementu a kroužku ložiska. 
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Obrázek 19: Pitting na vnitřním kroužku ložiska 17 

V provozních podmínkách se vyskytují převážně poškození způsobená nesprávnou 

montáží a uložením (volba nevhodného nářadí nebo postupu, nešetrné zacházení, 

nesouosost, nevyváženost, nekvalitní opracování stykových ploch), provozními podmínkami 

a údržbou (nevhodné mazání, extrémní teploty a vlhkost, znečištění, přetěžování, vibrace, 

průchod elektrického proudu, koroze). Poškození klece bývá způsobeno vibracemi, 

nadměrnými otáčkami, opotřebením, zablokováním nebo nesouosostí. Klec je vyrobena 

z materiálu s nižší tvrdostí, proto je ovlivněna nedostatečným mazáním jako první. Pokud se 

otvory pro valivé elementy zvětší vlivem opotřebení, mohou výsledné síly způsobit rozlomení 

klece. 

5.1.1 Jednotlivé fáze poškození loţiska 

Z hlediska vibrodiagnostiky je s ohledem na použití diagnostického zařízení a metod 

důležité rozlišit v jakém stádiu poškození se ložisko nachází. 

 

Obrázek 20: Znázornění použití jednotlivých diagnostických metod s ohledem na fázi poškození [8] 
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První fáze  

Vlivem defektů o rozměrech řádově několika mikrometrů se začne šířit tělesem 

ložiska akustická emise ve frekvencích několika Mhz. Střední hodnota, efektivní hodnota, 

směrodatná odchylka aj. se porovnávají v průběhu životnosti ložiska a z trendu hodnot se 

určuje narůstající poškození nebo se srovnává s referenční hodnotou jako u metody Spectral 

Emitted Energy (SEE) patentované u firmy SKF. Dalšími použitelnými metodami v této fázi 

jsou Spike energy (SE), Peak Value, Shock pulse method (SPM) a další. 

 

Obrázek 21: Frekvenční pásmo v první fázi poškození ložiska [4] 

 Druhá fáze 

Dochází již k poškození jednotlivých elementů, ale vibrační spektrální složky 

odpovídající nízkým frekvencím jsou zcela maskovány nízkofrekvenčními spektrálními 

složkami oblasti středních kmitočtů, které jsou běžně vyvolávány např. záběrem ozubených 

kol převodovky. Z tohoto důvodu se diagnostika ložiska v této fázi provádí v rozmezí 20-60 

kHz. Signál z akcelerometru se nejprve širokopásmově filtruje pro odstranění 

nízkofrekvenčních vibračních složek jiných částí stroje. Poté se pro diagnostické zpracování 

signálu používá řada metod jako např. High Frekvency Detection (HF), Bearing Condition 

Unit (BCU) nebo Shock pulse metod (SPM). Blíže se budeme zabývat těmito jednotlivými 

metodami v následující kapitole. 

 

Obrázek 22: Frekvenční pásmo v druhé fázi poškození ložiska [4] 
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 Třetí fáze  

Při zjišťování poškození ložiska lze už použít klasické akcelerometry. Malé trhlinky 

z předchozích fází se zvětšují a rozšiřují i na hrany oběžných drah. Těleso ložiska se po 

rázech rozkmitá na frekvenci v rozmezí 5 kHz – 20 kHz. Pro zpracování signálu je vhodná 

například obálková metoda. Některé studie říkají, že když projde ložisko třetí fází, zbývá mu 

cca 1% jeho průměrné životnosti.  

 

Obrázek 23: Frekvenční pásmo ve třetí fázi poškození ložiska [4] 

 Čtvrtá fáze  

Obvykle se jedná o kritické poškození ložiska a lze zachytit vibrační spektrální složky 

přímo v oblasti nízkých frekvencí. Je tedy slyšitelné lidským uchem. 

 

Obrázek 24: Frekvenční pásmo ve čtvrté etapě poškození ložiska [4] 
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6 VIBRODIAGNOSTIKA  

Vibrace u strojů jsou způsobeny dynamickým namáháním stroje. Tyto vibrace mohou 

být vyvolané například: stavem ložisek, převodovek nebo nevyvážeností rotujících částí 

stroje. Pomocí vibrodiagnostiky lze tedy monitorovat a vyhodnocovat technický stav 

jednotlivých komponentů strojů. K tomu se jako diagnostický parametr využívají vibrace. 

V kapitole 6 jsou shrnuty informace obsažené v literatuře [8], [10], [17], [18]. 

6.1 Základní parametry vibrací 

U vibrací určujeme několik základních vlastností. Základním parametrem kmitočet 

f [Hz]. Jedná se o počet plných cyklů kmitavého pohybu za sekundu. Výpočet kmitočtu 

frekvence f: 

𝑓 =
1

𝑇
             (1) 

f = frekvence    [Hz]  
T = doba jednoho kmitu (perioda)  [s] 

Dalším parametry u kmitání jsou popsány v tabulce 1 a názorně zobrazeny na 

obrázku 25. 

Maximální rozkmit 

xT (Peak-Peak) 
Bývá označovaný jako hodnota špička-špička. Maximální rozkmit udává 
největší rozkmit vlny. 

Výkmit 
xV (Peak) 

Ukazuje nejvyšší špičku vlny, ale neodráží časový průběh ani kmitočtové 
složení hodnoceného chvění. 

Efektivní hodnota 

xef (RMS) 
Je nejdůležitější hodnotou, odráží časový průběh chvění a jeho energetický 
obsah vlny. Efektivní hodnota je měřítkem škodlivosti mechanického chvění. 

Střední hodnota 

xs (Average) 
Odráží časový průběh hodnoceného chvění 

Tabulka 1: Parametry kmitání 

 

Obrázek 25: Hodnotící parametry časového průběhu signálu [18] 
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6.2 Měření vibrací 

Cílem měření je získání parametrů kmitaní, které se později analyzují a vyhodnocují. 

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

lze vyčíst možné poruchy a problémy v daném měřeném místě. 

U vibrací je možné sledovat tři jejich parametry: 

Rychlost 
kmitání 

Rychlost, kterou kmitající bod 
pohybuje kolem své klidové polohy. 

𝑣 =
𝑎

2𝜋∙𝑓
=  𝑎 ∙ 𝑑𝑡 =  𝑚𝑚 ∙ 𝑠−1                (2) 

Zrychlení 
kmitání 

 Zrychlení, kterým se kmitající bod 
pohybuje kolem své klidové polohy. 

𝑎 = 𝜔 ∙ 𝑣 = 𝜔2 ∙ 𝑦 =  𝑚 ∙ 𝑠−2                   (3) 

Výchylka 
Je okamžitá vzdálenost kmitajícího 
bodu od jeho klidové polohy. 

𝑦 =
𝑎

4𝜋2 ∙𝑓2 =  𝑣 ∙ 𝑑𝑡 =   𝜇𝑚                     (4) 

t - čas * s +, f - kmitočet *Hz+, v - amplituda rychlosti [ mm.s-1+, ω - kruhová frekvence [Hz] 

Tabulka 2: Měřené parametry vibrací 

Pro každý parametr je možné použít specielní snímač, tedy akcelerometr (snímač 

zrychlení), snímač výchylky nebo rychlosti. Není však nutné používat všechny tři, ale stačí 

jen jeden, a ostatní dvě hodnoty lze odvodit pomocí matematických vztahů. V naprosté 

většině případů se používají různé typy akcelerometrů. 

Aby mělo měření vypovídající hodnotu, je nutné zvolit vhodný snímač pro potřeby 

měření a také ho vhodným způsobem připevnit k měřícímu místu (viz. Obrázek 26). 

 

Obrázek 26: Vliv uchycení snímače na jeho amplitudovou frekvenční charakteristiku [18] 
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6.3 Hodnocení vibrací podle ISO 10816 

ISO 108016 je norma s názvem Vibrace- Hodnocení vibrací strojů na základě měření 

na nerotujících částech. V mé diplomové práci použiju části normy 1 a 3. V části se uvádí 

obecný popis dvou kritérií používaných k posouzení mohutnosti vibrací u různých tříd strojů.  

 První kritérium zohledňuje velikost sledovaných širokopásmových vibrací 

 Druhé kritérium zohledňuje změny velikosti vibrací bez ohledu na to, jisti se 
zvyšují nebo snižují 

Třetí část normy se zabývá hodnocením vibrací pro průmyslové stroje se jmenovitým 

výkonem nad 15 kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a 15000 1/min při měření in 

situ. V příloze A je uveden výběr ze státní normy ČSN ISO 10816-3. 

6.4 Obecná metodika vibrodiagnostiky valivých loţisek 

Podstatou funkce valivého ložiska je přenos zatížení za pomoci valivých elementů, 

které se rovnoměrně odvalují po kruhových drahách vnitřního a vnějšího kroužku. Existuje-li 

v drahách nebo na valivém elementu trhlinka, je tento rovnoměrný pohyb narušen a vzniká 

dynamický ráz. Důsledkem rázu je signál, který se šíří tělesem ložiska, domkem a dalšími 

strukturami stroje až do místa, kde ho jsme schopni zachytit snímačem a vyhodnotit. Protože 

se přes trhlinu odvalují stále další elementy, vzniká série rázů. Vznik vibrodiagnostického 

signálu v ložisku je zobrazen na Obrázek 27.  

 

Obrázek 27: Vznik rázu v ložisku [10] 

Základním typem vyhodnocení jsou širokopásmové analýzy, při kterých je do cesty 

signálu vložen širokopásmový filtr, který propouští jen zvolené pásmo signálu. Pro 

standardní měření bývá toto pásmo v rozmezí 5-15 kHz. Poté se pro přefiltrovaný signál 

vyhodnotí efektivní (RMS) a špičková (PEAK) hodnota. 

6.5 Metody vibrodiagnostiky loţisek 

Ve vibrodiagnostice bylo vytvořeno mnoho metod pro zpracování a vyhodnocení 

naměřeného vibračního signálu. Diagnostický signál lze zpracovat buď v časové (time 

domain anylysis ), nebo ve frekvenční oblasti (frequency domain analysis). Jednotlivé 

metody zpracování je dobré kombinovat. Každá z nich má své výhody a žádná není 
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univerzální. V dalším textu se budu zabývat jen metodami vibrodiagnostiky, které se 

používají v souvislosti s diagnostikou valivých ložisek. 

6.5.1 Hodnocení časového průběhu signálu 

Poruchy ložisek budí specifický tvar časového signálu a je zněj možné proto možné 

dedukovat možnou závadu ložiska. Signály ložiska v průběhu poškození jsou na Obrázek 

28. 

 

Obrázek 28: Vývoj časového signálu v průběhu poškození ložiska [10] 

6.5.2 Celkové kmitání 

Hodnocení pomocí parametru celkového kmitání představuje jednodušší a rychlejší 

variantu vibrodiagnostiky, která je primárně spojena s údržbou a pochůzkovou diagnostikou.  

Základem je posouzení hodnoty celkového kmitání, které je měřítkem celkové 

energie kmitavého pohybu tělesa na všech jeho frekvencích vyskytujících se v daném 

měřicím bodě.  

Aktuální zjištěná hodnota se porovnává s minulými měřeními, kdy stroj pracoval 

v bezporuchovém stavu a dále s nastavenými výstražnými úrovněmi.  

Přednostmi jsou rychlost vyhodnocení a nízké pořizovací i provozní náklady, 

nedostatky ztráta signálů s malou amplitudou ve „vibračním šumu“ a nemožnost lokalizovat 

příčinu problémů. Jako příklad lze uvést doporučení podle normy ISO 10816 pro posouzení 

efektivní rychlosti kmitů v pásmu 10 Hz až 1 kHz (viz. Obrázek 29). 
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Obrázek 29: Hodnocení vibrací na základě celkového kmitání podle ISO 10816 [18] 

6.5.3 Činitel výkmitu (Crest factor) 

Je jedna ze základních metod pro vyhodnocování stavu valivého ložiska. Činitel 

výkmitu Kv je poměr výkmitu k efektivní hodnotě amplitudy, tedy xv/xef.  Opakující se vibrační 

ráz lze s postačující rozlišitelností vyhodnotit z výkmitu, ale je neměřitelný jako efektivní 

hodnota v daném kmitočtovém rozsahu. Trend zhoršujícího se technického stavu se projeví 

nárůstem četnosti rázů i jejich výkmitů. 

Metoda je velmi rychlá a levná, ale nepříliš přesná, co se týče stanovení stupně 

poškození, a nevhodná při parazitních rázech. Jeho nevýhodou je, že při velkém poškození 

ložiska se jeho hodnota velmi podobá nepoškozenému ložisku. Proto se vždy používá jako 

doplňková metoda. 

 

Obrázek 30: Průběh Crest faktoru na poškození ložiska [10] 

Hodnota Crest faktoru by se měla pohybovat v rozmezí hodnot 2÷4. Je-li překročena 

tato hodnota, jedná se o vznikající poškození. Časový průběh Crest faktoru v závislosti na 

poškození ložiska je znázorněn na Obrázek 30. 
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Mnohem lepší informace o stavu poškození ložiska lze získat při použití metody Kt, 

založené na podobném principu. Tato metoda se používá se v oboru diagnostiky ložisek, 

hodnoty Kt pro diagnostiku ložisek jsou v Tabulka 3.  

 

Tabulka 3: Hodnoty Kt pro ložiska [18] 

Hodnota parametru Kt se určí ze vztahu: 

𝐾𝑡 =
𝑎𝑟(0)∙𝑎𝑒𝑓 (0)

𝑎𝑟(𝑡)∙𝑎𝑒𝑓 (𝑡)
           (5) 

ar(0)= počáteční rozkmit zrychlení po montáži ložiska (není-li znám= 40 m·s–2) 
aef(0)= počáteční efektivní hodnota zrychlení po montáži ložiska (není-li známa= 10 m·s–2) 
ar(t)= rozkmit zrychlení zjištěný v čase t od zahájení provozu ložiska 
aef(t)= efektivní hodnota zrychlení v čase t od zahájení provozu ložiska 

6.5.4 Kurtosis faktor 

Kurtosis faktor je statistická metoda diagnostiky. Základem je předpoklad, že náhodný 

signál má Gaussovo normální rozdělení. Pro zjištění, jestli má signál normální Gaussovo 

rozdělení, se vyhodnocují 2 koeficienty tj. šikmost a špičatost signálu. Pro potřeby 

diagnostiky je důležitějším z nich špičatost. Hodnoty Kurtosis faktoru pro ložisko bez 

poškození jsou v mezích 3÷4. Při překonání těchto mezí se začínají projevovat první známky 

poškození. 

 

Obrázek 31: Průběh Kurtosis faktoru a jeho hodnoty pro různá stádia poškození [8] 
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Srovnání průběhů pro ložisko bez vady a s vadou je znázorněno na Obr. 26, 

současně zobrazuje hodnoty Kurtosis faktoru pro různá stádia poškození ložiska. 

6.5.5 Spectral Emission Energy (SEE) 

Metoda Spectral Emission Energy se od ostatních metod odlišuje kombinací 

vysokofrekvenčních měření v oblasti 250 kHz – 350 kHz s obálkovou metodou pro zjištění 

stavu ložiska. Vytváření obálky spočívá v separaci pouze vysokofrekvenčních kmitů. 

Metoda SEE umožňuje zachytit i styk kov-na kov při poruše mazacího filmu, takže lze 

poté na základě těchto výsledků navrhnout změny v mazání ložiska a tím prodloužit jeho 

životnost. Používají se speciální snímače, které v sobě kombinují širokopásmový 

piezoelektrický akcelerometr a SEE snímač. 

Metoda SEE není příliš citlivá na umístění snímačů, přesto je nutno dodržet několik 

zásad. Snímač musí být umístěn kolmo k povrchu tělesa, přitlačován silou 5N – 20N a musí 

se nacházet v tzv. zatíženém pásmu, jak znázorňuje následující Obrázek 32. 

 

Obrázek 32:  Správné umístění snímače SEE [8] 

6.5.6  Shock Pulse Method (SPM) [17] 

Metoda Shock pulse method (SPM) je metoda zpracování signálu využívající 

k měření kovový náraz a specifický hluk jaký můžeme najít u valivých elementů ložisek 

a ozubených kol. Uvádí se, že je mnohem přesnější než ostatní vysokofrekvenční měření.  

SPM má široké využití po celém světě jako podnět pro včasnou údržbu. Nejběžnější 

pro tuto metodu je měření valivých elementů ložiska, ale má i mnoho dalších aplikací např. 



Diplomová práce                      Lukáš Bednařík 

VŠB – TUO   - 41 - 

pro zjišťování stavu převodovek, kompresorů a další aplikace, kde je kontakt kov-na-kov 

zdrojem opotřebení.  

Metoda SPM je založena na sledování dvou odlišných dějů, které nastávají při styku 

kov-na kov. Jako první vzniká při nárazu tzv. rázová vlna o velké frekvenci a nevelké 

amplitudě. Její frekvence se nachází v pásmu ultrazvuku a její hodnota bývá kolem 36 kHz, 

výchylka je závislá na rychlosti nárazu. Rázová vlna se šíří kovem směrem od místa jejího 

vzniku, kde je pohlcována uhlíkem a drobnými defekty v materiálu. 

Při dalším rozvíjení rázu nastává další fáze. Jednotlivé struktury povrchu kovu se 

vychylují a stlačují. Po jejich maximálním vychýlení se v několika cyklech zpátky pružně 

ustálí do své výchozí polohy. Tento jev je tzv. vibrační fáze. Frekvence vibrací je závislá na 

tvaru, hmotnosti a tuhosti materiálu. 

K měření jsou používány specielní akcelerometry, tzv. tandem piezo akcelerometry. 

Tyto akcelerometry v sobě kombinují výhody akcelerometrů, které reagují na smykové a na 

tlakové namáhání.  

Při měření metodou SPM si musíme uvědomit, že jde o kombinaci výchylky hustoty 

rázů kov-na-kov. Tyto hodnoty se nemění pouze s opotřebením ložiska, jsou závislé i na 

vnitřním průměru ložiska a počtu otáček. Proto se ke vstupu zařízení SPM připojuje ještě 

snímač otáček a hodnota průměru se zadává. 

6.5.7 Akustická emise 

Pomocí této metody lze detekovat první příznaky vznikajícího poškození, protože je 

schopna zachytit i velmi malé energeticky ztrátové procesy jakými jsou tření, kavitace a styk 

částí valivých ložisek.  

Akustická emise se dělí na nespojitou (impulsní) a spojitou. Pro nespojitou emisi je 

typický krátký, postupně tlumený signál v řádu několika nanosekund, který je charakteristický 

např. pro vznik trhliny. U nespojité akustické emise se vyhodnocuje četnost akustické emise 

za časový interval, četnost překmitů přes zvolenou prahovou úroveň, čas prvního překročení 

prahu, maximální hodnota signálu, doba trvání události, doba od překročení prahové úrovně 

do dosažení maximální amplitudy signálu, amplitudové spektrum signálu, deformace tvaru 

impulzu pomocí časově-frekvenčního popisu, energie impulzu. 

Signál spojité akustické emise je obvykle vyvolán událostmi, které nejsou časově 

ohraničeny, bývají to fyzikální jevy jako například kavitace v kapalině, plastická deformace při 

styku kovových povrchů atd. Při zpracování tohoto signálu se vyhodnocuje střední hodnota, 

efektivní hodnota, maximální hodnota, amplitudová distribuční funkce, standardní odchylka, 

rozptyl, vyšší řády momentů, histogram amplitud, spektrální hustota výkonu, četnost 

překmitů přes prahovou úroveň, energii emisních událostí. 
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 Rozdíl mezi signály spojité a nespojité akustické emise je patrný z Obrázek 33 

a Obrázek 34Obrázek 34. 

 

Obrázek 33: Signál nespojité emise [17] 

 

Obrázek 34: Signál spojité emise [17] 

6.5.8 Obálková metoda (Envelope) 

Principem obálkové metody je měření rázových impulsů, které vznikají odvalováním 

valivých elementů ložiska přes poruchy v oběžných drahách ložiska vzniklých opotřebením. 

Postup zpracování měřeného signálu je na Obrázek 35. 

 

Obrázek 35: Průběh zpracování signálu při obálkové metodě [8] 

Při použití obálkové metody lze nejen indikovat poškození ložiska, ale ve spojení 

s FFT i poškozený element ložiska (vnitřní a vnější kroužek, valivé elementy nebo klec). 
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6.5.9  High frequency emission 

Metoda vychází z poznatku, že energie vibrací ve vyšších frekvencích narůstá 

současně s růstem poškození ložiska. Emitovaná vysokofrekvenční energie je udávána jako 

efektivní hodnota vyjádřená ve vztahu ke konstantě g. Výsledná jednotka gRMS je velmi citlivá 

na poruchy mazání a je schopna detekovat nedostatečné mazání i přítomnost nečistot 

v mazivu. Hodnoty RMS jsou závislé na otáčkách, proto se pro vyhodnocení stavu ložiska 

používá následující graf (viz. Obrázek 36). 

 

Obrázek 36: Závislost hodnoty gRMS na otáčkách [10] 

6.5.10 Adash compressed time [10] 

Metoda se používá při měření vibrací ložisek na pomaloběžných strojích, kde vzniká 

problém, jak nastavit tzv. vzorkovací frekvenci. Při měření narážíme na dva požadavky, které 

si navzájem odporují. Prvním je dlouhý časový záznam, abychom zachytili i rázy s nízkou 

četností. Druhým je potřeba měření s co nejvyšší vzorkovací frekvencí, protože rázy mohou 

být velmi krátké.  

Velká vzorkovací frekvence však klade velké nároky na záznamovou kapacitu, proto 

vzniká tato nelehká situace, kterou by měla řešit metoda ADASH Compressed Time (ACMT). 

Principem je schopnost nejdříve navzorkovat signál velmi rychle, což umožní zachytit i velmi 

krátké děje. Poté je provedeno převzorkování do nízké vzorkovací frekvence spojené 

s kompresí dat tak, aby informace o rázech zůstala zachována.   
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7 DIAGNOSTICKÉ SYSTÉMY 

V kapitole 7 jsem čerpal z literatury označené čísly [20], [3], [4], [7]. 

Diagnostický systém si můžeme vysvětlit dvěma způsoby, a to jako systém 

diagnostických prostředků nebo jako systém diagnostických činností. Nejčastěji uvažujeme 

o diagnostickém systému diagnostických prostředků, který tvoří: 

 diagnostikovaný stroj 

 diagnostické měřící zařízení 

 řídicí a výpočetní technika 

 diagnostický program 

 databáze diagnostických údajů 

 obsluhu 

V druhém případě uvažujeme diagnostický systém jako komplex všech základních 

diagnostických činnosti např. rozbor funkce, struktury, parametrů a poruch 

diagnostikovaného objektu. 

Podle získávaných výsledků rozdělujeme diagnostické systémy na: 

 Deterministické - fungují podle předem přesně stanoveného diagnostického 
modelu a rozpoznávání se odehrává podle vztahu příčina – následek. 
 

 Pravděpodobnostní - zpracovávají neurčitá data a závěry diagnózy mají 
neurčitý pravděpodobnostní charakter 

7.1 Typy diagnostických systémů 

Převážná většina on-line a off-line diagnostických systémů výrobních strojů patří do 

skupiny deterministických systémů. Diagnostické systémy je možné rozdělit na tři kategorie: 

 Offline diagnostické systémy 

 Online diagnostické systémy 

 Semi online diagnostické systémy 

 Off – line diagnostické systémy 

Offline diagnostický systém lze definovat tak, že při měření je nutné přerušit 

standardní běh stroje, aby mohlo být měření provedeno. Provede se sběr dat a ta se 

následně vyhodnotí na externím pracovišti. 

Offline diagnostika je používaná k testování strojů před jejich spuštěním, při 

diagnostice a lokalizování poruchy obráběcího stroje. Nejčastěji se používá k diagnostice 

poruch, které nebylo možno předvídat. Používá testové signály, které jsou připojeny na 

vybrané vstupy stroje. 
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Obrázek 37: Offline diagnostika [20] 

 On – line diagnostické systémy 

Online diagnostika umožňuje diagnostikovat stroj za plného provozu stroje a může 

být součásti i zpětné vazby. Čidla snímající diagnostické signály, jsou trvale nainstalována 

na stroji. V reálném čase se naměřená data odesílají do diagnostického centra, kde se dále 

zpracovávají. Online diagnostika umí odhalit i před havarijní stavy, náhlé poruchy a sledovat 

případy postupného zhoršování některých diagnostických veličin, způsobené změnou 

technického stavu obráběcího stroje.  

Tyto systémy umožňují prevenci poruch, rozpoznaní místa a druhu vznikající 

poruchy. Vyhodnocování dat je velmi komplikovaný proces. Komplikace představují 

konkrétní znalosti a odbornost diagnostika, který data vyhodnocuje. Poznatky mají z velké 

části charakter osobních zkušeností nabytých v minulosti.  

 Semi on – line diagnostické systémy 

Semi online diagnostika umožňuje diagnostikovat stroj za plného provozu stroje, 

avšak není součásti zpětné vazby. Čidla snímající diagnostické signály, jsou sice trvale 

nainstalována na stroji, ale naměřená data se již neodesílají v reálném čase do 

diagnostického centra. Pro data musí technik přijít ke stroji a nahrát si měřená data do 

přenosného diagnostického zařízení. Tyto systémy jsou stejně jako měření offline vhodné 

pro pochůzkovou diagnostiku. 

7.2 Online diagnostické systémy 

V této kapitole uvádím několik on-line vibrodianostických systémů, které podle mého 

soudu vyhovují nárokům kladených CZUB. Uvádím zde on-line systém od světoznámého 

výrobce ložisek SKF, a dále pak dva zástupce od českého výrobce vibrodiagnosických 
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přístrojů ADASH. Dalšímu dodavateli české provenience, nad kterými by se dalo uvažovat, 

jsou např. ACT-IN, nebo IFM. 

 MULTILOG [15] 

Multilog je on-line systém schopný multiparametrického monitorovaní. Tato schopnost 

dovoluje zhodnotit velké množství měření a tím zjistit závadu v jejím raném stádiu. 

K systému Multilog se dodává vyhodnocovací diagnostický systém Prism 4. 

 

Obrázek 38: Systém multilog a jeho vlastnosti 

Tento systém má 32 kanálů pro dynamické vstupy, 8 tachometrických a 8 logických 

vstupů. Každý dynamický kanál může být konfigurován na 4 měření. Takže jedna lokální 

monitorovací jednotka může sbírat až 128 různých typů měření. Základní možnosti systému 

jsou na obrázku 38.  

Diagnostický systém složený z jednotek Multilog, může obsahovat až 64 těchto 

jednotek, které mohou monitorovat 2048 kanálů a 8192 měřících bodů. Systém je modulární 

a jednotky lze doplňovat a tím podle potřeby rozšiřovat počet měřených bodů. 

Komunikace mezi Multilogem a diagnostickým PC je řešena pomocí LAN sítě. 

 ADASH 3700 [14] 

Adash 3700 je online monitorovací systém. Jeho výkon umožňuje vyhodnocovat 

stovky měření ve velmi krátkých časových intervalech.  

Jednotka A3716 je srdcem celého systému. Měření probíhají synchronně na 16 AC 

kanálech. Pro procesní veličiny slouží 16 DC kanálů. Disková paměť více než 100GB 
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dovoluje uložit všechna měření bez omezení. 1 GB Ethernet a OPC rozhraní se používá pro 

datovou komunikaci. 

 Software A3750 je navržen pro ovládání sběru dat z A3716 jednotek. Počet jednotek 

není limitován. Můžete měřit tisíce kanálů.  DDS software se používá k dalšímu vyhodnocení 

naměřených dat. Pro všechny Adash přístroje, přenosné i online, je použit pouze jeden DDS 

software. Software A3760 zobrazuje aktuální naměřená data a trendy ve velínu. Uživatel 

může nadefinovat různé typy panelů s grafy. Adash 3716 je navržen pro tři základní způsoby 

použití: 

 Uživatel k němu připojí monitor, klávesnici, myš a používá jej jako přenosný 16 

kanálový analyzátor. 

 On-line monitorovací systém, ke kterému jsou přímo připojeny snímače. 

 On-line monitorovací systém jako doplnění zabezpečovacího systému, kdy se do 
vstupů A3716 připojí analogové výstupy ze zabezpečovací jednotky. 

 

Obrázek 39: Komponety systému Adash 3700 [14] 

 ADASH 3600 [12] 

On-line vibrační monitorovací systém Adash 3600 slouží k měření a vyhodnocení 

mechanických vibrací. Umožňuje vyhodnocení statických i dynamických parametrů 

vibračního signálu a doplňkových provozních veličin (teploty a otáček). Je určen pro obecně 

všechny aplikace týkající se údržby a monitorování stavu strojů. Zejména může sloužit jako: 

 monitorovací systém skutečného stavu strojů 

 diagnostický a zabezpečovací systém strojů 

 subsystém rozsáhlejších systémů řízení a kontroly. 

Je vhodný pro měření na motorech, ventilátorech, čerpadlech, převodovkách, malých 

turbínách, pro diagnostiku stavu ložisek atd. 



Diplomová práce                      Lukáš Bednařík 

VŠB – TUO   - 48 - 

 

Obrázek 40: Možnosti systému Adash 3600 [12] 

Adash 3600 umožňuje vyhodnocení statických i dynamických parametrů vibračního 

signálu a doplňkových provozních veličin (teploty a otáček). Je určen pro obecně všechny 

aplikace týkající se údržby a monitorování stavu strojů. Vlastnosti tohoto systému jsou na 

oObrázek 40. 

7.3 Expertní diagnostické systémy pouţívané v diagnostice 

 Expertní systémy jsou založeny na počítačovém programu, využívajícím 

a shromažďujícím, znalosti odborníků v dané oblasti při řešení problémů. Nacházejí 

uplatnění u všech tří tipů diagnostických systémů. 

Databáze znalostí je nejdůležitější částí expertních systémů, jsou v ní shromážděny 

všechny poznatky expertů. Jedná se o celou škálu znalostí od exaktních vztahů až po 

intuitivní zkušenosti a závěry. 

Expertní systém musí nabízet jednoduchou obsluhu, srozumitelnost výsledků 

i s vysvětlením. Dále instruktivní postup, sekvenční režim práce, připomínající konzultaci 

laika s expertem, při němž jsou upřesněny problémy a výsledkem je i určitý závěr.  
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Závěr diagnózy expertního diagnostického systému je pravděpodobnostního 

charakteru. Výsledek je buď technický stav s výrazně vyšší pravděpodobností, nebo jsou 

alternativy seřazeny sestupně podle pravděpodobnosti. 

7.4 Dálková diagnostika 

Pro dálkovou diagnostiku se používá mnoho názvů jako například Remote 

Diagnostics, Interactive Support, Machine Diagnostics at a Distance.  

Princip dálkové diagnostiky je založen na připojení servisního centra k porouchanému 

stroji pomocí síťové karty nebo modemu za využití počítačových sítí, nejčastěji intranetu 

nebo Internetu. 

Dálková diagnostika se začíná užívat v nejrůznějších odvětvích průmyslu, a to na 

místech, kde se vyžaduje co nejrychlejší řešení vzniklého problému. 

Jedná se především o kontinuální procesy, jako je chemický průmysl, kde nelze 

zastavit výrobu a případné zničení produkce znamená pro podnik ztrátu.  

Další velkou oblastí, kde se dálková diagnostika uplatňuje, jsou CNC řídicí systémy. 

Ať už se jedná o soustruhy, obráběcí centra, brusky, lasery, vysekávací lisy, vstřikování 

plastů, dřevoobráběcí nebo balící stroje, vždy je potřeba co nejdříve obnovit výrobu. Zvláště 

názorný je případ, pokud se jedná o linku s kontinuálním procesem, kdy jeden stroj závisí na 

druhém jen s velmi malým časovým odstupem. 

U drahých strojů dosahují ceny strojních hodin vysoké výše a každý prostoj tak činí 

ztrátu, která může být v desítkách tisíc korun ušlého zisku nebo případných penále za 

nedodržení termínu dodání. 

 Moţnosti dálkové diagnostiky 

Samotný servisní zásah spočívá v připojení zkušeného servisního technika k řídicímu 

systému obráběcího stroje pomocí speciálního softwaru, který podporuje online přenos.  

Tento software umožňuje servisnímu technikovi stejné možnosti, jako kdyby byl na 

místě obsluhy stroje. K dispozici má všechny systémové nástroje, poruchové hlášení, 

nastavení servopohonů, informace o nástrojích, PLC programy, NC programy atd. Může tak 

všechny tyto informace pozorovat, editovat a ukládat, pokud k tomu má příslušné oprávnění. 

Mimo tuto službu přichází i další možnosti využití dálkové diagnostiky, např. softwarový 

upgrade (oprava softwarových chyb nebo instalace novější verze řídicího systému). 

Dálkovou podporu lze využít i jako instruktážní software, kdy servisní technik vysvětlí 

obsluze změnu, zatímco ji provádí. Tímto způsobem lze odstranit chyby, které obsluha dělá, 

aniž by tušila, že tento postup právě vede k poruchovosti stroje. 
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8 TECHNICKÁ ANALÝZA STROJŮ 

V této kapitole se jsou uvedeny základní technické parametry strojů, na kterých byla 

provedena měření obsažena v mé diplomové práci. Jedná se o stroje NAKAMURA Super 

NTY3, HELLER H 2000 a SATAMA MC 331. 

Nakamura a Heller jsou moderní obráběcí stroje, které byly uvedeny do provozu na 

podzim roku 2010. Jsou tedy v podstatě v záběhu a neměli by být na nich výrazné poruchy 

nebo vady. Proto předpokládám, že na nich provedená měření budou, spíše získáním 

prvních orientačních informací o vibračním chování strojů, než že by byla objevena nějaká 

závada. 

Stama MC 331, jsou stroje, které mají v CZUB již nějaké roky odpracovány. U 

každého z nich byla už několikrát měněna ložiska ve vřetenech, a je tedy předpoklad, že 

bude při měření zjištěna vznikající porucha nebo nebezpečí havárie. 

8.1 Nakamura super NTY3 

Nakamura je moderní dvou-vřetenový soustruh, který je osazen třemi revolverovými 

hlavami. Vřetena jsou uspořádána vůči sobě do oposice. Revolverové hlavy jsou uloženy 

tak, že dvě jsou umístěny nad vřeteny, a jedna pod nimi. 

 Soustruh je upraven od výrobce přesně podle požadavku CZUB na určitou výrobní 

technologii. Vřeteno stroje je možné zastavit a polohovat do určitého úhlu natočení, 

a následně provádět např. vrtání nebo frézování. 

 Stroj je osazen řídicím systémem FANUC 18i TB 

 

Obrázek 41: Nakamura Super NTY3 [21]. 
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V následujících dvou tabulkách jsou parametry stroje popsány podrobněji. 

 

Tabulka 4: Parametry stroje Nakamura Super NTY část 1 [21] 

 

 

Tabulka 5: Parametry stroje Nakamura Super NTY3 část 2 [2] 

8.2 Heller H2000 

H-2000 je tříosé univerzální a robustní obráběcí centrum vyvinuté pro maximální 

produktivitu, poskytuj vynikající řezný výkon a spolehlivost stroje. A nabízí snadné ovládání 

a snadnou údržbu. Jsou založené na modulární koncepci a lze je přizpůsobit konkrétním 

požadavkům na výrobu. Stroj je vybaven řídicím systémem Sinumerik  840 D. Tento systém 

umožňuje dálkovou diagnostiku stroje. 

Dynamicky tuhá, krátká konstrukce vřetena a přesného chlazení zajišťuje vysokou 

přesnost při řezání. 
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Obrázek 42: Heller H 2000 [7] 

´ 

Vřeteno stroje může být vybaveno jedním ze tří typů kuželů SK 40/HSK 63/BT 40. Ve 

stroji se může objevit jeden ze čtyř typů vřeten. Standardně je stroj vybaven vřetenem se 

16000 otáčkami za minutu s výkonem 40 kW a točivým momentem 96 Nm. Volitelně pak 

mohou být instalována vřetena ve variantách ekologické (10.000 ot / min, 17kW, 81Nm), 

výkon (10, 000 ot / min, 38kW, 242Nm), vysoká rychlost řezání (24,000 ot / min, 25kW, 

40nm). 

Podrobnější technické parametry frézovacího centra jsou v tabulce. 

H 2000 

Pracovní prostor X/Y/Z mm 630 / 630 / 630 

Velikost palety Mm x mm 400x500 

Maximální rozměry obrobku mm Ø720x850 

Maximální hmotnost obrobku kg 800 / 500 

Posuv mm/min 60,000 / 90,000 

Zrychlení m/s² 8.0 / 10.0 

Kužel ve vřetenu SK/HSK/BT - 40 / A63 / 40 

Počet nástrojů v zásobníku - 54 / 80 / 160 (400) 

Rozměr nástroje mm Ø160x350 (Ø188x350) 

Otáčky 1/min 10,000 / 10,000 / 16,000 / 24,000 

Výkon (duty cycle=40%) kW 17 / 38 / 40 / 25 

Krouticí moment (duty cycle=40%) Nm 81 / 242 / 96 / 40 

Délka/šířka/výška mm 4,600 / 2,600 / 3,400 

Hmotnost stroje kg 9,800 

Řídicí systém - SINUMERIK 840D sl / Fanuc 310i-A 

Tabulka 6: Tabulka parametrů Heller H 2000 
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8.3 Stama MC 331 

MC 331 je jedno-vřetenová vertikální CNC frézka. Maximální otáčky vřetena jsou 

12000 1/min. Stroj je řízen systémem Sinumerik 840D, je tedy možné stroj zařadit do firemní 

DNC sítě, rovněž je možné aplikovat dálkovou online diagnostiku.  

 

Obrázek 43: Stama MC 331 

V následujících tabulkách jsou vypsány podrobněji parametry stroje STAMA MC 331. 

 

Tabulka 7: Parametry frézky STAMA MC 331 [19] 
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9 NÁVRH VIBRODIAGNOSTICKÉHO SYSTÉMU 

Návrh plnohodnotného diagnostického systému, včetně diagnostického modelu je 

velmi náročný a přesahuje svou šíří záběru možnosti této diplomové práce.  

Obecně se diagnostický systém skládá z několika základních částí: 

 diagnostikovaný stroj 

 diagnostické měřící zařízení 

 řídicí a výpočetní technika 

 diagnostický program 

 databáze diagnostických údajů 

 obsluhu 

V návrhu jsou postupně popsány všechny části dianostického systému. Výjimkou jsou 

pouze první a poslední bod. Navrhovaný diagnostický systém se zabývá sledováním vibrací 

na vřetenech obráběcích strojů, která jsou z hlediska kvality a zachování nepřetržitého běhu 

výroby klíčovou částí stroje. 

9.1 Poţadavky na systém 

Česká zbrojovka Uherský Brod očekává od zavedení online vibrodiagnostiky na své 

obráběcí stroje, výrazné zvýšení kvality výroby a jejich provozní spolehlivosti.  

Online vibrodiagnostický systém se má v blízké budoucnosti stát součástí DNC sítě, 

do které má být připojena převážná většina obráběcích strojů z celé CZUB. Přenos 

měřeného signálu musí být možný bezdrátově, tak jako přenos všech informací v rámci celé 

DNC sítě. Kompletní aplikace online vibrodiagnostiky musí splňovat také atributy jako nízké 

náklady, jednoduchost instalace i vlastního užívání a kompaktnost rozměrů jednotlivých 

komponent. 

9.2 Vyhodnocení přínosu aplikace online diagnostiky 

Přínos online vibrodiagnostiky pro jednotlivé stroje se bude lehce lišit. Ve své 

podstatě by měl spočívat v úspoře času, na který je nutné přerušit výrobní provoz stroje. 

I když je čas potřebný k provedení jednoho pochůzkového měření zanedbatelný, v kontextu 

pravidelně prováděných měření a množství kontrolovaných strojů, se tento čas stává 

poměrně výrazným.  

Dalším významný argument pro aplikaci on-line diagnostiky vyplívá z toho, že bude 

možné výrazně lépe organizovat odstávky strojů, při poruchách vřeten diagnostikovaných 

strojů. Toto s sebou přinese jednak úsporu času při provádění opravy, tak i možnost 

upravení výrobního programu a nasměrování toků materiálů ve výrobě.  
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Neméně důležitým důvodem pro zavedení on-line systému je také to, že napomáhá 

tomu, aby dodávky vyráběných výrobků byly plněny podle smluvních termínů a předešlo se 

tak smluvním pokutám za neplnění těchto termínů. 

9.3 Návrh vlastního systému 

Účelem tohoto diagnostického systému je především monitorování technického stavu 

ložisek ve vřetenu. Takto navržený systém pak aplikovat do informačního systému. 

Informační systém by pak informoval o průběhu naměřených vibrací a následně upozorňoval 

na možné náznaky poruchy.  

9.3.1 Měřené parametry 

Vzhledem k tomu jsou diagnostikovány jen vibrace vřeten, vybral jsem následující 

parametry, které budou měřeny. 

 Zrychlení (g) a rychlost (v) v RMS, které odpovídá celkové energii vibrací ve 
zvoleném frekvenčním pásmu 
 

 Zrychlení (g) a rychlost (v) v PEAK, které odpovídá absolutní hodnotě největší 
amplitudy signálu během periody měření 

Měření budou prováděna v těchto frekvenčních pásmech: 

 LF širokopásmové měření rychlosti vibrací v pásmu 10 - 1000 Hz 

 HF širokopásmové měření zrychlení vibrací v pásmu 500 - 25000 Hz 

Dále budou provedeny časové záznamy signálu ve všech výše uvedených měřených 

frekvenčních pásmech. A také budou zhotovena FFT spektra také ve všech měřených 

frekvenčních oblastech. 

9.3.2 Určení měřicích míst 

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

přechodů materiálu). Osa snímače by měla směřovat na osu maximálního zatížení. Pro 

potřeby mé diplomové práce volím umístění snímačů co nejblíže k ložiskům vřetene každého 

stroje. S ohledem na aktuální možnost přístupu k danému vřetenu stroje. Přesné umístnění 

měřicích bodů nelze určit paušálně pro každý stroj, protože stroje jsou velmi různorodé. 

Umístění snímačů pro potřeby on-line diagnostiky, bude zcela určitě diametrálně 

odlišné od měřících bodů, které jsem volil pro prováděná pochůzková měření ve své 

diplomové práci. Při určování měřicích míst online systému je velmi důležité znát technickou 

dokumentaci diagnostikovaných strojů 
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 Volba měřicích míst na stroji Nakamura Super NTY3 

Vzhledem ke stísněnosti pracovního prostotu (viz. Obrázek 44), kde jsou v blízkosti 

hlavního vřetena dvě revolverové hlavy (horní a dolní - na obrázku není), a dále je 

v pracovním prostoru ještě druhé vřeteno a zadní revolverová hlava. A také proto, že zámek 

dveří pracovního prostoru není možné vypnout a přes spáru mezi dveřmi a ostatními kryty 

nebylo možné kabel od snímače prostrčit. 

 

Obrázek 44: Nákres odkrytovaného stroje NAKAMURA [21] 

Byla měřící místa po dohodě se seřizovačem stroje určena na zakrytované části 

vřetena, což je označeno na obrázku 44. Blíže jsou měřící místa ukázána na obr. 45. 

 

Obrázek 45: Měřicí body v zakrytované části vřetena 

Na měřicím bodě A se snímají vibrace z předního ložiska vřetena, v měřícím bodě B 

jsou zase snímány vibrace ze zadního ložiska. Jak je vidět na obrázku 45, ani na této části 

vřetena není místa nazbyt a měření je proto prováděno jen v jednom směru. 
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Vřeteno stroje Nakamura je pro svůj složitý a zdlouhavý přístup k měřícím bodům 

vhodné k aplikaci online diagnostiky. 

 Volba měřicích míst na stroji Heller H 2000 

Měření bylo na vřetenu frézky Heller H 2000 provedeno pouze u předního ložiska. 

Přístup k zakrytované části vřetena nebyl možný. Měření bylo provedeno ve třech směrech 

a to axiálním, vertikálním a horizontálním. Pro umístění snímačů online diagnostiky by byla 

určitě vhodnější místa v zakrytované části vřetene. Kde by bylo možné umístit snímače 

přesně v místech, kde jsou ve vřetenu umístěna ložiska. K přesnému umístění snímačů je 

potřeba technická dokumentace vřetena. Stroj je však v záručním servisu, a technická 

dokumentace není k dispozici. 

  

Obrázek 46: Nákres pracovního prostoru Heller H 2000 [7] 

Místo provádění měření je zřetelně vidět na obrázku 47. 

 

Obrázek 47: Místo měření na vřetenu stroje Heller H 2000 

1 Pracovní jednotka (vřeteno) 

2 Otvor pro údržbu A 

3 Ochranné dveře pracovního 

prostoru 



Diplomová práce                      Lukáš Bednařík 

VŠB – TUO   - 58 - 

 STAMA MC 331 

Měřící místa na strojích STAMA MC 331 byla zvolena podobně jako u frézky Heller 

na předním konci vřetena. Měření bylo provedeno opět ve třech směrech (zepředu, ze strany 

a ze spodu). Takže byly především snímány vibrace z předního ložiska. K zadnímu ložisku 

byl velmi složitý přístup. 

 

Obrázek 48: Měřící směry na vřetenu STAMA MC 331 

Stama je jediný stroj z měřených v rámci mé diplomové práce ke kterému je v CZUB 

dostupná technická dokumentace. Výkres vřetena je v příloze E.  

9.3.3 Výpočty jednotlivých budících frekvencí 

Výpočet budících frekvencí strojů je negativně ovlivněn dostupnými informacemi 

o typu a počtu vřetenových ložisek ve strojích Nakamura a Heller. Stroje jsou ještě 

v záručním servisu a dodavatel nechce poskytovat informace. Proto jsou u těchto strojů 

určeny jen otáčkové frekvence.  

U stroje Stama jsou známy přesné typy ložisek, proto je možné určit i budící 

frekvence jeho ložisek. 

 Budící frekvence stroje Heller H2000 

 Otáčková budí frekvence 

Otáčky vřetene = 5000 1/min 

Otáčková frekvence:  𝑓𝑜 =
𝑛

60
=

5000

60
= 83,3 𝐻𝑧    (6) 
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 Nakamura Super NTY3 

 Otáčková budí frekvence 

Otáčky vřetene = 3000 1/min 

Otáčková frekvence:  𝑓𝑜 =
𝑛

60
=

3000

60
= 50 𝐻𝑧    (7) 

 Stama MC 331 

 Otáčková budí frekvence 

Otáčky vřetene = 5000 1/min 

Otáčková frekvence:  𝑓𝑜 =
𝑛

60
=

5000

60
= 83,3 𝐻𝑧    (8) 

 Ložiskové budící frekvence 

Ve vřetenu jsou dva páry kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem. Jedná se o ložisko 

FAG HSS7013. Parametry ložiska jsou na obrázku 49. 

 

Obrázek 49: Parametry ložiska ve vřetenu STAMA MC 331 [16] 

Základní poruchové frekvence částí ložiska HSS7013, byly vypočteny v kalkulačním 

programu firmy FAG, na jejich webových stránkách [16]. Poruchové frekvence jednotlivých 

elementů ložiska jsou uvedeny v tabulce 8.  

Poruchové frekvence ložiska FAG HSS7013 

Název  Zkratka  Základní 
frkvence 

Frekvence při 
5000 1/min 

Overrolling frequency on inner ring BPFI 16.11 [Hz] 1342.45  [Hz] 

Overrolling frequency on outer ring BPFO 13.89 [Hz] 1157.45  [Hz] 

Overrolling frequency on rolling element BSF 6.08 [Hz] 506.65    [Hz] 

Speed of rolling element set for rotating inner ring FTF-i 0.46 [Hz] 38.33    [Hz] 

Speed of rolling element set for rotating outer ring FTF-o 0.54 [Hz] 44,99    [Hz] 

 Tabulka 8: poruchové frekvence ložisa FAG HSS7013 [16] 
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9.3.4 Měřicí přístroj a pouţitý snímač [13] 

Jako měřicí přístroj bylo při měření použito zařízení firmy ADASH A4400-VA4Pro 

(viz. obr. 50), což je provozní sběrač dat, analyzátor. Je použitelný také pro provozní 

vyvažování strojů, měření rozběhů nebo doběhů. Bližší informace o měřicím zařízení jsou na 

obrázku 51. K vyhodnocení dat byl použit software ADASH DSS 2007. 

Jako použitý snímač by zvolen akcelerometr s citlivostí 100mV/g. Snímač byl ke stroji 

připevněn vždy pomocí magnetu. 

 

Obrázek 50: ADASH A4400 [13] 

 

Obrázek 51: Parametry ADASH A4400 [13] 

9.3.5 Určení způsobu monitorování a jeho intervalů  

U strojů Nakamura Heller bylo prováděno měření jednou měsíčně, tento interval je 

pro pochůzkovou diagnostiku přiměřený a poskytne velké množství dat během jednoho roku. 
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Stroje Stama byly změřeny zatím jen jednou, až na popud vedoucích pracovníků na 

dílně. Interval měření dalších měření by byl také jednou měsíčně. 

Při aplikaci online diagnostiky, už nebude s intervaly měření nejmenší problém, 

protože budou data snímána nepřetržitě. 

9.4 Určení efektivity aplikace vibrodiagnostiky 

Možným způsobem jak změřit a kvantifikovat, tedy jak reálnými čísly vyjádřit přínos 

aplikace  vibrodiagnostiky do systému údržby, je výpočet efektivity využití výrobního zařízení. 

Tento výpočet se nazývá celková efektivita zařízení CEZ. 

9.4.1 Výpočet CEZ [2] 

Zjišťování CEZ je reprezentováno třemi samostatnými atributy viz tab. 9. 

ATRIBUTY CEZ 

Využitelnost KVC 
(míra funkčnosti) 

zobrazuje ztráty prostojů. Sděluje, kolik procent doby zařízení je skutečně 
aktivně v činnosti. 

Výkonnost KW 
(míra provozu) 

zobrazuje ztráty rychlosti. Je ovlivněna stupněm provozní rychlosti (poměr 
skutečného a plánovaného taktu resp. výkonnosti) a čistým stupněm provozu. 

Stupeň kvality KJP vychází z celkového počtu vyrobených kusů, od něhož odečteme zmetky 
způsobené seřizováním zařízení, nestandardním vstupním materiálem apod 

Tabulka 9: Atributy CEZ 

𝐶𝐸𝑍 = 𝐾𝑣𝑐 ∙ 𝐾𝑤 ∙ 𝐾𝑗𝑝 =
𝑇𝑝𝑟𝑠

𝑇𝑐𝑠
∙
𝑇𝑜𝑝𝑐

𝑇𝑝𝑟𝑠
∙
𝑊𝑠𝑘𝑣

𝑊𝑝𝑟𝑣
∙
𝑄𝐵𝑃

𝑄Č𝑃

      (9) 

Tprs - produktivní čas směny či dne (v min.), který se vypočte jako rozdíl délky směny či dne a prostojů 

Tcs - celkový čas směny či dne (v min.) vypočteny na základě týdenního časového fondu pracovníka. 

Topc 

 
- 

operativní čas směny či dne (v min.), přestavuje čas činnosti výrobního zařízení po odečtení jeho 

prostojů z důvodu údržby, seřizování apod. 

Tnp 

 
- 

představuje čas neplánovaných prostojů výrobního zařízení: 

• Prostoj z důvodů preventivní údržby (tpú) (v min). 

• Prostoj z důvodu výměny nástrojů (tvn), (v min). 

• Prostoj z důvodů seřizování či nastavování nové série (tsn) ( v min). 

• Prostoj z důvodu technických poruch (ttp) ( v min.) 

Wskv - skutečná výkonnost výrobního zařízení za operativní čas směny (ks/min.) 

Wprv - projektovaná výkonnost výrobního zařízení (ks/min.) 

QBP - brutto produkce v naturálním vyjádření za operativní čas směny (ks). 

QČP - 

čistá produkce v naturálním vyjádření (ks). Vypočítá se jako rozdíl brutto produkce a zmetkovitosti tj. 

zmetky z důvodů – chybného pracovního postupu, v důsledku náběhu výroby, v důsledku 

nestandardní vstupní suroviny apod. (ks). 

 

Průměrné podniky mají CEZ okolo 65–70%. Cílový resp. ideální stav celkové 

efektivity výrobního zařízení by se měla pohybovat kolem 80%-95%.  
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10 VIBRODIAGNOSTICKÉ MĚŘENÍ 

Vibrodiagnostická data byla získávána při pochůzkových měřeních, která se konala 

jednou měsíčně v areálu hospodářského střediska 3600 v České zbrojovce Uherský Brod. 

10.1 Provozní podmínky stroje při měření 

Všechny měřené stroje byly měřeny bez zátěže, při konstantních otáčkách vřetene. 

Otáčky byly pro jednotlivé stroje nastaveny následovně: 

 Nakamura Super NTY 3     3000 [1/min] 

 Heller H 2000      5000 [1/min] 

 Stama MC 331     5000 [1/min] 

 Technický postup při provádění měření 

Postup měření by se dal popsat v několika následujících bodech:  

 Ukončení výrobního programu stroje  

 Otevření dveří pracovního prostoru stroje, vyblokování zámku dveří 

specielním klíčem, nebo jiné umožnění umístění snímače na stroj 

 Umístění snímače do místa měření 

 Zavření dveří pracovního prostoru stoje 

 Spuštění požadovaných otáček vřetena, a zahájení sběru dat. 

 Po ukončení sběru dat, zastavení vřetena.  

 Pokud je potřeba provést měření v dalších směrech, postup se opakuje 

 Po dokončení měření je na stroji obsluhou obnovena výroba 

10.2 Vyhodnocení naměřených dat  

Z naměřených dat jsem pro analýzu technického stavu strojů využil veličiny 

rychlosti (v) a zrychlení (a) v jejich efektivních hodnotách.  

U každého stroje jsou uvedena naměřená data z jednotlivých provedených měření 

a zpracovány trendové grafy vývoje velikosti jejich amplitud. Případně jsou dále uvedena 

časová a frekvenční spektra.  

V případě, že bylo měřeno více strojů stejného typu (viz. Nakamura, Stama), je 

uvedena i tabulka srovnání hodnot naměřených u jednotlivých strojů.  
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10.2.1 Vyhodnocení měření strojů Nakamura  

Hodnoty vibrací naměřené u strojů Nakamura byly velmi malé, a proto je zbytečné 

provádět analýzu časového nebo frekvenčního spektra. 

 Nakamura 7/3 

Naměřené hodnoty Nakamura 7/3 

Měřicí bod 
Měřená 
veličina 

Datum měření 

14.1 25.2 15.4 

A 
aRMS (g) 0,04 0,03 0,02 

vRMS(mm/s) 0,07 0,17 0,06 

B 
aRMS (g) 0,02 0,03 0,03 

vRMS(mm/s) 0,07 0,18 0,15 

Tabulka 10: Tabulka naměřených hodnot u stroje Nakamura 7/3 

 

Obrázek 52: Graf trendu naměřených hodnot Nakamura 7/3 

 Nakamura 7/4 

Naměřené hodnoty Nakamura 7/4 

Měřicí bod 
Měřená 
veličina 

Datum mření 

14.1 25.2 15.4 

A 
aRMS (g) 0,06 0,08 0,03 

vRMS(mm/s) 0,10 0,11 0,09 

B 
aRMS (g) 0,15 0,1 0,08 

vRMS(mm/s) 0,11 0,12 0,11 

Tabulka 11: Tabulka naměřených hodnot u stroje Nakamura 7/4 
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Obrázek 53: Graf trendu naměřených hodnot Nakamura 7/4 

 Srovnání strojů 

aRMS [g] 

Měřicí bod A 

vRMS 

[mm/s] 
 

Měřicí bod A 

Datum/ stroj 14.1 25.2 15.4 Datum/ stroj 14.1 25.2 15.4 

Nakamura 7/3 0,04 0,03 0,02 Nakamura 7/3 0,07 0,17 0,06 

Nakamura 7/4 0,06 0,08 0,03 Nakamura 7/4 0,10 0,11 0,09 

Měřicí bod B Měřicí bod B 

Datum/ stroj 14.1 25.2 15.4 Datum/ stroj 14.1 25.2 15.4 

Nakamura 7/3 0,02 0,03 0,03 Nakamura 7/3 0,07 0,18 0,15 

Nakamura 7/4 0,15 0,1 0,08 Nakamura 7/4 0,11 0,12 0,11 

Tabulka 12: Srovnání naměřených hodnot u Nakamury 7/3 a 7/4 

 Dílčí závěry z hodnocení stojů Nakamura 

Velmi nízké hodnoty vibrací vřeten obou strojů ukazují na velmi dobrý technický stav 

jejich hlavních vřeten.  

Vzhledem k tomu že, jsou stroje v provozu teprve něco přes půl roku, řekl bych, že 

jsou stroje těsně po záběhu. 

U těchto strojů není potřeba žádných zásahů údržby, postačí dále provádět sledovaní 

velikosti hodnot vibrací především v efektivních hodnotách, tak jako tomu bylo doteď.  
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10.2.2 Vyhodnocení měření stroje Heller H 2000 

Na stroji Heller H 2000 bylo měření provedeno pouze v jednom měřicím bodu ve 

třech měřicích směrech (vertikálním, horizontálním i axiálním). 

Hodnoty vibrací naměřené u stroje Heller H 2000 byli stejně jako u Nakamur velmi 

nízké. Proto jsou rovněž jako u Nakamur uvedeny pouze tabulky s naměřenými hodnotami 

a grafy trendů vývoje hodnot jednotlivých veličin.  

Pro zajímavost jsou časová i frekvenční spektra v rozsazích 500-25000 Hz pro 

zrychlení a 1-1600 Hz pro rychlost z posledního měření uvedeny v příloze B. 

 Hodnoty naměřené ve vertikálním směru 

Heller H 2000 

Vertikal 
Datum/ 
veličina 

14.1 25.2 15.4 

 

 
aRMS (g) 0,5 0,25 0,35 

vRMS 

(mm/s) 
0,2 0,15 0,23 

Tabulka 13: Hodnoty z měření Heller H 2000 

 Hodnoty naměřené v horizontálním směru 

Heller H 2000 

Horizontal 
Datum/ 
veličina 

14.1 25.2 15.4 

 

 aRMS (g) 0,5 0,4 0,4 

vRMS 

(mm/s) 
1 0,25 0,2 

Tabulka 14: Hodnoty z měření Heller H 2000 
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 Hodnoty naměřené v axiálním směru 

Heller H 2000 

axial 
Datum/ 
veličina 

14.1 25.2 15.4 

 

 aRMS (g) 0,9 0,7 0,7 

vRMS 

(mm/s) 
0,4 0,16 0,1 

 Tabulka 15: Hodnoty z měření Heller H 2000 

 Dílčí závěr z hodnocení stroje Heller 

Hodnoty naměřené u stroje Heller H 2000 jsou vyšší než u strojů Nakamura avšak 

nejsou nijak alarmující. Vzhledem k tomu že stroj byl měřen v podstatě jako úplně nový, před 

měřením byl v provozu pouze jeden měsíc, řekl bych, že vyšší naměřené hodnoty vibrací 

především ve zrychlení jsou způsobeny tím, že je stroj teprve v záběhu.  

Další dílčím činitelem zvýšených naměřených hodnot může být také předepnutí 

ložisek ve vřetenu. Je také možné že, naměřené hodnoty jsou zkreslené tlakovým 

vzduchem, který neustále proudí tělesem vřetena. 

U stroje Heller taktéž není potřeba žádných zásahů údržby. Postačí dále provádět 

pravidelně sledovat velikosti hodnot vibrací především v efektivních hodnotách, tak jako 

tomu bylo doteď. Předpokládám, že by se měli měřené hodnoty v průběhu času ještě troch 

snížit. 

10.2.3 Vyhodnocení měření strojů Stama MC 331 

Při provádění měření předešlých tří strojů, vznesli vedoucí pracovníci dílny žádost, 

zdali by bylo možné provést měření i na jednom velmi poruchovém stroji Stama MC 331/26, 

u kterého mají vřetenová ložiska. Při dalších termínech měření jsem už zařadil tento stroj do 

pochůzky a při třetím měření jsem byl požádán, abych provedl měření i na dalších třech 

strojích Stama.  

U všech měřených strojů Stama je zpracována tabulka s naměřenými hodnotami, u 

stroje 331/26 jsou zhotoveny i grafy trendů. Dále jsou uvedeny i časové a frekvenční spektra 

pro všechny tři směry měření. V závěru je taktéž uvedena srovnávací tabulka naměřených 

hodnot jednotlivých strojů.  

Kompletní soubor spekter stojů Stama 331 je v příloze D. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1 2 3

A
m

p
lit

u
d

a

Trend vývoje hodnot Heller

A (g)

V (mm/s)



Diplomová práce                      Lukáš Bednařík 

VŠB – TUO   - 67 - 

 Stama MC 331/ 26 

U tohoto stroje, jako jediného ze strojů Stama MC 331 byla provedena tři měření. 

Bohužel při prvním termínu bylo provedeno měření jen v jednom směru.  

 Naměřené hodnoty a jejich trendy vývoje v ose X 

Stama MC 331/26 

 
Datum/ 
veličina 

14.1 25.2 15.4 

 

aRMS (g) 4,2 3,6 3,7 

vRMS 

(mm/s) 
0,28 0,16 0,15 

Tabulka 16: Naměřené hodnoty Stama MC 331/26 

 Naměřené hodnoty a jejich trendy vývoje v ose Y 

Stama MC 331/26 

 
Datum/ 
veličina 

14.1 25.2 15.4 

 

aRMS (g) - 5 4,7 

vRMS 

(mm/s) 
- 0,2 0,45 

Tabulka 17: Naměřené hodnoty Stama MC 331/26 
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 Naměřené hodnoty a jejich trendy vývoje v ose Z 

Stama MC 331/26 

 

Datum/ 
veličina 

14.1 25.2 15.4 

 

aRMS (g) - 1,8 2,5 

vRMS 

(mm/s) 
- 0,1 0,1 

Tabulka 18: Naměřené hodnoty Stama MC 331/26 

 Rozbor spekter z měření stroje Stama MC 331/ 2 

 

Obrázek 54: Časový signál získaný při prvním měření stroje Stama MC 331/26 
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Obrázek 55: Frekvenční spektrum v rozsahu 500 - 25 000 Hz 

 Dílčí závěr z hodnocení stroje Stama MC 331/26 

Při vyhodnocování měření stroje Stama 331/26 vzbudila pozornost poměrně vysoká 

efektivní hodnota zrychlení, která byla 4,2 g. Na základě tohoto zjištění jsem po zhlédnutí 

časového signálu usoudil, že z jeho tvaru vyplývá možná porucha vřetenového ložiska. 

Ve frekvenčním spektru se objevila výrazná špička 2,4 g v oblasti čtvrtých násobků 

poruchových frekvencí ložiska. Pro přesnou analýzu ložiska by bylo potřeba aplikovat 

obálkovou metodu vyhodnocení spektra.  

Trend vývoje efektivní hodnoty zrychlení je pozvolna stoupající ve všech třech 

měřicích směrech, proto by bylo dobré vzhledem k již poměrně vysokým hodnotám zvýšit 

frekvenci provádění měření na dvě měření za měsíc.  

Co se týká efektivních hodnot rychlosti, jsou nízké a nenaznačují nějaké možné 

problémy.  

Při provádění měření vzbuzovaly pozornost frekvenční složky ukazující na špatné 

mazání ložisek. Protože vřetenem stroje neustále proudí tlakový vzduch, bylo provedeno 

měření na zastaveném vřetenu. Frekvenční spektrum stlačeného vzduchu je v příloze (C). 

Ukázalo se, že frekvenční složky ukazující na špatné mazání jsou obsaženy také ve 

frekvenčním spektru stlačeného vzduchu. Proto nelze jednoznačně říci, zda je problém 

v mazání ložisek. Bylo tedy doporučeno obsluze stroje, aby zkontrolovala množství maziva 

ložisek vřetena. 

1x 

2x 3x 

4x 
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 Porovnání naměřených hodnot u strojů Stama MC 331 

Měřicí směr Veličina 
Číslo stroje 

331/26 331/11 331/12 331/22 

 
aRMS (g) 4,7 2 1,7 1,1 

vRMS 

(mm/s) 
0,45 0,08 0,25 0,8 

 aRMS (g) 4,7 1,7 1,9 3,4 

vRMS 

(mm/s) 
0,45 0,18 0,23 0,15 

 
aRMS (g) 2,5 1,1 1,7 1,1 

vRMS 

(mm/s) 
0,1 0,09 0,23 0,18 

Tabulka 19: Porovnání naměřených hodnot strojů Stama MC 331 

Technický stav stroje s číslem 331/26 byl zhodnocen v předcházející části kapitoly. 

Při porovnání naměřených hodnot u strojů Stama, s hodnotami které byly naměřeny na stroji 

s číselným označením 26, vyplývá, že hodnoty ostatních strojů jsou nižší než u referenčního 

stroje.  

Z hodnot naměřených u strojů 331/11 a 331/12 je zřejmé že jsou zvýšené, ale 

v porovnání s referenčním strojem jsou relativně dobré.  Pro sledování technického stavu 

bude postačovat provádění pochůzkových měření v intervalech jako u ostatních strojů.  

Podezření na vznikající poruchu vzbudily hodnoty naměřené na stroji 331/22. 

Podrobnější analýza měření tohoto stroje je zpracována v následující části kapitoly. 
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 Stama MC 331/22  

V souboru naměřených dat (viz. Tabulka 19) stroje Stama MC 331/22 vzbudila 

pozornost situace, kdy je ve směru měření v ose X zvýšená hodnota rychlosti (vRMS=0,8) a 

v ostatních dvou směrech jsou hodnoty 4 až 5 krát nižší. A současně hodnota zrychlení je 

trojnásobně vyšší ve směru osy Y. 

Tento stav by mohl ukazovat na oválně deformované ložisko nebo špatně 

provedenou montáž ložiska.  

 Analýza spekter stroje Stama MC 331/22 

 

Obrázek 56: Frekvenční spektrum rychlosti stroje Stama MC 331/22 v rozsahu 1 - 1600 Hz 

Frekvenční spektrum rychlosti (viz. Obrázek 56) pro měřicí směr v ose X ukazuje na 

výraznou velikost amplitudy otáčkové frekvence ve srovnání s ostatními frekvencemi ve 

spektru. 
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Obrázek 57: Frekvenční spektrum zrychlení stroje Stama MC 331/22 v rozsahu 500 - 25 000 Hz 

Ve spektru zrychlení (viz. Obrázek 57) se výrazně projevují násobky poruchových 

frekvencí ložisek prakticky v celém spektru v celé šířce spektra. Nejzřetelněji se tyto násobky 

poruchových frekvencí projevují okolo frekvence 5000 HZ, což odpovídá čtvrtým násobkům 

těchto frekvencí a v oblasti 11000 Hz, což odpovídá 8. až 9. násobkům poruchových 

frekvencí ložisek. 

 Dílčí závěry z analýzy dat naměřených na stroji Stama MC 331/22 

Vzhledem k předešlým hypotézám lze předpokládat, že životnost vřetenových ložisek 

bude výrazně kratší než u dobře usazených ložisek.  

Doporučuji zvýšit četnost provádění prohlídek oproti standardním jednoměsíčním 

prohlídkám, minimálně na provádění měření ve čtrnáctidenních intervalech. 

Při výměně ložisek vřetena bude potřeba prozkoumat použitá ložiska, a pokud se 

potvrdí, že poškození vzniklo vlivem špatné montáže ložiska. Bude nutné upozornit firmu 

provádějící opravu vřetena, na vzniklý problém a žádat jeho odstranění. 
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11 ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci se zabývám problematikou diagnostiky obráběcích strojů, 

prostřednictvím online diagnostických systémů a možnostmi jejich uplatnění v České 

zbrojovce Uherský Brod.  

Zhodnotil jsem možné přínosy, které by mohla mít aplikace online vibrodiagnostiky 

pro obráběcí stroje ve firmě. Přínos aplikace online diagnostiky na obráběcích strojích je 

především ve snížení času potřebného k údržbě a opravám jednotlivých strojů a tím 

v důsledku toho snížení nákladů na výrobu a zvýšení celkové efektivity výrobního zařízení. 

Online diagnostika v rámci ERP systémů (Enterprise Resource Planning) pomoci při řízení 

výroby, logistiky, distribuci, správě majetku nebo účetnictví firmy. 

Vibrodiagnostika u obráběcích strojů není příliš rozšířenou oblastí aplikace této 

diagnostické metody. S neustále se zvyšujícími nároky firem na snižování výrobních 

nákladů, bude vibrodiagnostika stále více nacházet uplatnění i u obráběcích strojů. Ze strojů 

uvedených v diplomové práci, jsou pro aplikaci online vibrodiagnostického systému nejvíce 

vhodné soustruhy Nakamura, které mají velmi obtížný přístup k měřicím místům.  

Aplikace online vibrodianostiky na obráběcí stroje v CZUB by znamenala zcela jistě 

snížení nákladů spojených s údržbou strojů a zvýšení produktivity strojů. Avšak konečné 

rozhodnutí zda bude online vibrodiagnostika ve firmě zařazena do systému údržby je zcela 

na CZUB. V práci jsou uvedeny některé online systémy, které vyhovují požadavkům 

vzneseným v CZUB. 

V rámci mé diplomové práce jsem provedl diagnostická měření na různých typech, 

jmenovitě Nakamura Super NTY 3, Heller H 2000 a Stama MC 331. Měření strojů byla 

prováděna v  přibližně čtyřtýdenních intervalech. Tento interval měření doporučuji i pro 

zavedení do pochůzkové diagnostiky, která je v současné době prováděna velmi 

nepravidelně. Při indikaci vznikající poruchy doporučuji zvýšit četnost provádění měření a 

zaměřit se na naplánování údržby. 

Při analýze naměřených dat byly zjištěny zajímavé skutečnosti především u strojů 

Stama. Tyto stroje vykazovaly známky ať už vznikajících nebo výrazněji rozvinutých poruch 

ložisek ve vřetenech. Zatímco velmi nízké hodnoty vibrací naměřené u strojů Nakamura 

a Heller, které jsou v provozu krátkou dobu, potvrdily předpoklad jejich výborného 

technického stavu. Konkrétní dílčí vyhodnocení jednotlivých strojů jsou uvedena v kapitole č. 

10.  

Jak jsem již řekl, vibrodiagnostika ale i další metody technické diagnostiky budou 

nacházet v oblasti nasazení u obráběcích strojů stále větší uplatnění, protože tlaky firem na 

snižování výrobních nákladů neustále rostou.  
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