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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

KOLÁŘ, M. Návrh řešení tribologické péče výrobní společnosti. Ostrava: Katedra 

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

2011, 62 s. Bakalářská práce, vedoucí práce Ing. Hrabec, L.   

 

Bakalářská práce pojednává o problematice tribologické péče u vybraných strojů ve 

firmě Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod. Zabývá se aktuálním stavem oleje, jakoţto 

jedním z nejdůleţitějších prvků pro péči a údrţbu o strojní zařízení. Práce je rozdělena na 

dvě části. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, princip jak se provádí 

tribologická péče o stroje v podniku atd. Dále zde budou popsaný moţnosti vyuţití 

aplikace tribologické diagnostiky a proveden popis vybraných strojů. Praktická část je 

určena popisu a vyhodnocení měření provedených u konkrétních strojů. Práce je doplněna 

o přílohy z měření. 

 

ANNOTATIONS TO THE THESIS 
 

KOLÁŘ, M. The Suggest a Solution of the Tribological Care in Manufacturing Company. 

Ostrava: Department of Processing Machinery and Design, Faculty of Mechanical 

Engineering, Technical University of Ostrava, 2011, 62 p. Bachelor Thesis, Supervisor : 

Hrabec,.L. 

 

The thesis deals with tribological problems of care for selected machines in the Czech 

arms factory Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod. It deals with the current state of oil, as 

one of the most important elements for the care and maintenance of machinery. The work 

is divided into two parts. In the theoretical part are described the basic concepts, principles 

of how it is done tribological care of business machines, etc. In addition there will be 

described possibilities of tribological applications and perform diagnostic description of 

the selected machines. The practical section is intended for description and evaluation of 

measurements carried out on specific machines. The work is supplemented by appendices 

on measurements. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA – tribologická péče, olej, stroje 

 

KEYWORDS – tribological care, oil, machine   
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SEZNAM POUŢITÝCH ZNAČEK A INDEXŮ 

 

c  Konstanta viskozimetru  [mm
2
] 

τ Aritmetický průměr průtoku [s] 

ν Kinematická viskozita  [m
2
·s

-1
] 

t Teplota [°C] 

m Hmotnost [kg]  

ot Otáčky [s
-1

] 

V Objem [l] 

 Centistokes  [cSt] 

TBP Tribologická peče 

CZUB Česká zbrojovka Uherský Brod 

TPM Total Productive Maintenance  

 (Celková produktivní údrţba) 

TFM Total Fluid Managment 

 (Celkový péče o maziva)   

RFID Radio Frequency Identification 

 (Radiofrekvenční identifikace) 

TAN Total Acid Number 

 (Celkové číslo kyselosti) 

TBN Total Base Number 

 (Celkové číslo alkality) 

FTIR Fourier Transform Infrared 

 (Fourierova infračervená transformace) 

VI Viskozitní index 

PODS Portable Oil Diagnostic System 

 (Přenosný olejový diagnostický systém) 

ppm Parts per milion 

 (Miliontina) 
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1 ÚVOD 

Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod je dlouholetým a jedním z nejvýznamnějších 

světových producentů ručních palných zbraní. Byla zaloţena v napjaté situaci druhé 

poloviny 30. let 20. století.  Původně byl podnik zaměřen na výrobu ručních vojenských 

zbraní, avšak s postupem doby byla výroba rozšířena také o výrobky pro civilní pouţití,  

a to jak v oblasti sportovní, tak i lovecké. Své výrobky vyváţí přibliţně do 100 zemí světa. 

Vynikajícími vlastnostmi a kvalitou zbraní si vytvořila za dobu své existence vysokou 

image na domácím tak i na světovém trhu. V podniku se vyuţívá nesčetně mnoha 

pracovišť a strojů pro výrobu zbraní.  

 

Bakalářská práce se zaobírá problematikou tribologické péče, která bude následně 

v úvodní části práce popsána a vysvětlena. Tribologická péče je jedním z důleţitých prvků 

celkové údrţby strojů, kde se zabýváme aktuálním stavem maziva a dle něho stanovujeme 

výši opotřebení mechanismu stroje. Dále zde budou popsány moţnosti nasazení 

tribodiagnostiky při tribologické péči o stroje. Předposlední část práce pojednává  

o vybraných strojích na výrobu hlavní, na které je moje práce zaměřena. Nacházejí se na 

hlavňovém oddělení v střední části podniku. U těchto strojů se budou stanovovat aktuální 

stavy olejů za pomocí rozborů. V poslední a hlavní části popíši měření olejů a jejich 

vyhodnocení dle měření a následné doporučení pro další pouţití olejů ve strojich. 

Následuje závěr s celkovým zhodnocením práce.    

 

Hlavním cílem práce je stanovit měřením zda jsou oleje, které jsou pouţívány ve 

strojích vyhovující pro další provoz stroje, a porovnat je s údaji úplně nového oleje 

totoţného typu.  Dalším cílem je na základě provedených měření olejů určit a navrhnout 

doby pravidelných kontrol stavu oleje ve stroji a následné doporučení pro péči o stroj. 

 

 

 

 

Obr. 1. Logo CZUB a.s. [3] 
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2 DISCIPLÍNY 

2.1  Tribologie 

Vědní obor, jenţ se zabývá třením, opotřebením a mazáním, a zároveň rozvijí o nich 

informace. Kořenový základ tribo pochází z řeckého slova tribos (tření), kterým se 

zabývali uţ řečtí myslitelé, čímţ dali základ těmto moderním disciplínám. V 60. aţ  

70. letech minulého století se objevuje otázka jak šetřit se všemi druhy energií a to tak, aby 

se vyřešila i ochrana ţivotního prostředí. Roku 1966 zpracovává komise pod vedením  

P. H. Josta zprávu, ve které řeší tyto otázky jako: tření, opotřebení, mazání, i energetické 

ztráty. Tedy vzniká nová věda tribologie. Dále nastávala otázka jak zvýšit spolehlivost 

strojů a zařízení, a tím byl dán podmět k řešení otázek související s tribologií, a proto 

vznikly další vědní obory, které se z ní odvíjejí a jsou důleţité pro péči stroje a zařízení,  

a jsou následně popsány. [1] 

2.2  Tribotechnika 

Vědní obor zabývajícími tribologickými poznatky v praxi, při kterém je kladen důraz 

na aplikaci maziv (technika mazání). [1] 

2.3  Tribodiagnostika 

Řadí se do oblasti bezdemontáţní technické diagnostiky. Vyuţívá data z analýz maziv 

slouţící k zjištění technického stavu stroje i samotného maziva.  

 

Patří sem: 

 Maziva a jejich zkoušení 

 Organizace techniky mazání 

 Výběr materiálu pro třecí dvojice 

 Výpočet, konstrukce a optimalizace třecích dvojic 

 Mazací zařízení 

 Měřící a kontrolní metody 

 

Tyto metody můţeme dát pod jeden velký název tribologická péče (dále jen TBP), která se 

ve velkém rozsahu podílí při péči o strojní zařízení a stroje ve výrobní společnosti. Je jedna 

z důleţitých častí celkové údrţby zařízení a navzájem spojena s dalšími prostředky pro 

zajištění údrţby (vibrodiagnostika, technická diagnostika, termodiagnostika apod.). [1] 
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3 ÚDRŢBA STROJŮ 

Je souhrn technických, administrativních a manaţerských činností při ţivotním cyklu 

stroje a zařízení zaměřeného na jeho udrţení a jeho opětovného navrácení do stavu, v němţ 

můţe plnit definované funkce, pro které je určený. Patří k základním procesům kaţdé 

výrobní činnosti. Jje ale dosti rozporný, protoţe na jedné straně spotřebovává finanční 

prostředky apod. a na straně druhé sniţuje následky opotřebení, zvyšuje 

provozuschopnost. Ve 20. st. prošla značným vývojem sytémů, které jsou následovně 

stručně popsané. [2] 

3.1  Systémy údrţby 

1. Po poruše 

Je nejméně vhodným způsobem, oprava následuje aţ po poruše nebo havárii. 

 

2. Preventivní 

Dle stanovených časových cyklů se uskutečňují preventivní prohlídky a opravy. Existuje 

uţ řízení údrţby a její sledování. 

 

3. Diagnostická  

Zohledňuje reálný technický stav pomocí metod technické diagnostiky. Odstávka strojů se 

provádí tehdy, jakmile dosáhnou fáze opotřebení. Metodami se detekuji poruchy a určují se 

jejich místa vzniku. Provádí se formou inspekce v časových cyklech nebo monitorováním. 

Často označována jako mezní. 

 

4. Prognostická 

Je pokračováním diagnostické údrţby. Určuje se prognóza zbytkové ţivotnosti resp. čas do 

opravy. Jedná se o pokrokový systém po technické stránce. Zdokonaluje řízení údrţby 

s poţadavky výroby, tedy sladit odstávky provozu s odstávkami pro vykonání údrţby. 

 

5. Automatizovaná 

Umoţňuje řízení údrţby v reálném čase a systém bývá rozdělen do několika modulů. 

Vyuţívá se podpory výpočetní techniky. 
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6. TPM (Total Productive Maintenance) 

Je komplexní strategií a nástrojem umoţňující zlepšování stavu sledovaného zařízení za 

účelem maximální efektivity a kvalitní výroby. Zlepšuje stávající systém údrţby. Zvyšuje 

dovednosti a znalosti prostřednictvím týmové práce a motivace pracovníků. Výroba  

a údrţba se stávají rovnocennými partnery. Snaţí se o nulový počet poruch, nedostatků, 

nehod, mnoţství nečistot. Můţeme zde zařadit proaktivní údrţbu, která se soustřeďuje na 

příčiny opotřebení. Nečistoty jsou hlavní příčinou řady poruch. [2] 

 

 

Obr. 2. Historický vývoj charakteru údržby [2] 

 

3.2  Tribologická péče 

Tribologická péče (Triboúdţba) je údrţba zaloţená na tribodiagnostice, tedy na 

znalosti objektivního stavu olejů. Na základě odběru vzorků oleje ze sledovaných strojů 

nebo jejich částí a následné analýzy se dá zjistit nejen vlastní stav oleje (tzn. jeho stupeň 

degradace, nečistoty, viskozita), určit nejvhodnější okamţik pro výměnu oleje, ale je taky 

hlavně moţné zjistit a vyhodnotit stav celého stroje. Je to poměrně moderní typ údrţby, 

který se nyní u hodně firem rozvijí a taky u zařízení, u kterých by nečekaná havárie 

přinesla velké náklady na opravu, nebo velké ztráty vlivem nečekaných odstávek provozu. 

Metoda se snaţí předcházet poruchám (prediktivní údrţba). 

3.2.1 Ekonomičnost TBP 

Kaţdý rozbor oleje něco stojí. Rozhodnutí o provedení analýzy vychází z objemu 

nádrţe jednotlivého stroje. Cena je ale oproti moţným úsporám naprosto zanedbatelná. Lze 
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totiţ ušetřit nejen na oleji, ale dále na odstávce strojů, na náhradních dílech, na práci 

údrţby atd. Významná výhoda spočívá v detekci poruch na samém začátku jejich vzniku a 

předejít jim. Jsou-li pravidelně analyzovány vzorky oleje je dostatek času na účelná 

opatření a tím i dosaţení významných finančních úspor. 

3.2.2 Způsob provedení TBP 

Celkovou tribologickou péči si výrobní společnost (firma) provádí buď samostatně 

z vlastních zdrojů, nebo formou outsourcingu. Záleţí především na finančních prostředcích 

společnosti. [6]  

Samostatná TBP: 

Pokud má firma dostačující vybavení z oblasti tribotechniky a tribodiagnostiky pro 

rozbory olejů a jejich analýzy, laboratoře, specializovaný personál pro tuto činnost jako 

jsou: tribotechnik, technici, vedení pro celkovou péči, servis olejů apod. dělá si ji sám. 

Dnes se tento způsob moc neprovádí víceméně vůbec z důvodů šetření finančních 

prostředků. Raději si podnik najme specializované firmy, které se tímto přímo zabývají 

(outsourcing). [6] 

 

Outsourcing: 

Znamená, ţe firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné 

firmě čili subkontraktorovi. Firmy, specializující se na TBP, mají zpravidla mnohem 

proškolenější a v této problematice zkušenější pracovníky. Odpovědnost za problematiku 

nese jiný subjekt a výchozí firma se můţe plně věnovat na svou činnost. Náklady na 

zajištění specializované činnosti jsou při vyuţití outsourcingu zpravidla niţší. Zajišťování 

sluţeb pomocí této metody je celosvětově zvyšujícím se trendem. Do outsourcingu patří 

systém Total Fluid Managment (TFM), který si ve stručnosti vysvětlíme. 

 

TFM: 

Sluţba orientovaná na zákazníka představující komplexní péči o maziva a mazání. 

Celá zodpovědnost za bezproblémové a hlavně ekonomické provozování maziv spočívá na 

dodavatelovi. Není přesně ohraničený. Jeho celý rozsah se vţdy přizpůsobí konkrétním 

poţadavkům zákazníka. Je ovlivněn i novým hygienicko - environmentálním předpisům. 

Přínos systému TFM: 

 Optimalizace všech pouţívaných produktů (korekce jejich počtu, hodnocení kvality 

produktu, přehled o dodávkách olejů, maziv a řezných olejů, optimalizace pro 

jednotlivá střediska a provozy atd.) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost_%28podnik%C3%A1n%C3%AD%29
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 Sníţení provozních nákladů v jednotlivých technologických postupech 

 Zavedení softwaru (viz Obr. 3.) s těmito výhodami: 

 jednoduché připojení (kancelář, doma) 

 řeší konkrétní poţadavky objednavatele 

 kontrola v kaţdém okamţiku nad spotřebou produktů 

 Navrţení nových řešení v technologických procesech s vyuţitím nových maziv 

 Zavedení evidence pomocí čárových kódů má mnoho výhod např.: 

 na jednom místě jsou údaje o dolití 

 vyhodnocovat stav stroje 

 vyloučení nesprávné aplikace maziv [6] 

 

firma provádějící TFM: 

 Mazací sluţba: 

Je nedílnou součástí tzv. techniky mazání, která musí zabezpečit správné mazání 

strojů, a také správné hospodaření s mazivy. [10] 

sluţba obsahuje: 

 Organizaci mazací sluţby - začínajíce odborníkem ve společnosti pro danou 

 problematiku (tribotechnik), aţ po doplňování maziva a 

 jeho kontrolu 

 

 Návody k mazání strojů - dodává výrobce strojů, pokud ne, tak je sestavuje 

 tribotechnik. Zároveň řeší otázku náhrad maziv a 

 sjednocení dodavatelů a druhů maziv 

 

 Doprava maziv - typ dopravy je přímo závislý na objemech dodávaného typu daného 

 maziva 

 

 Hospodaření s mazivy v provozu - zabezpečení mazání přímo na strojích včetně řešení  

 hospodárnosti 

 

 Hospodaření s mazivy ve skladech - otázky správného uskladnění a evidence maziv 

 

 Hospodaření s upotřebenými oleji - řeší se zejména otázky regenerace filtrací  

  (fyzikální, chemická), dalšího moţného pouţití, 
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  vratnosti apod. 

 Objednávky maziv - pravidelně zajišťuje objednávání maziva, aby nedošlo k situaci,   

 ţe na skladě nebude mnoţství maziva na doplnění 

 

 Odvoz maziv -  odvoz a likvidaci pouţitých maziv provádí specializovaná firma k    

  tomu určená 

 

 Aditivace – neboli ošetřování olejů, Jeho podstata spočívá v přidávání speciálních    

           látek (aditiv) do olejů ke zlepšení jeho vlastností. Obsah aditiv se     

            pohybuje mezi 1 % aţ 25 % - dáno výrobcem na základě norem 

  

 Mazací plán 

Mazací plán můţeme chápat jako rozvrh mazaní, výměn a kontrol maziv u strojů  

i jiných zařízení. Servisní intervaly a druhy vhodných maziv stanovuje výrobce stroje. Dále 

mohou být také sestaveny výrobcem maziv podle údajů výrobců strojů nebo ho sestavuje 

tribotechnik příslušné firmy. Tyto mazací plány mohou být v tištěné nebo elektronické 

podobě. Zde pak najdeme vhodná maziva, místa pro mazání a výměnné lhůty pro 

jednotlivé stroje. [10] 

hlavní úkoly: 

 zajištění bezproblémového mazání svěřených a provozovaných strojů a zařízení 

 automatizace operací mazací údrţby (hlídání termínů výměn maziv, rozborů olejů 

apod.)  

 usnadňuje kontrolu mnoţství maziv na skladě zpětným provázáním informací  

o spotřebě maziv během těchto operací 

 archivování všech operací, generování měsíčních výkazů 

 

Řešení těchto úkolů je vhodné podpořit nasazením vhodného programového vybavení  

v rámci organizace. Výhody programových prostředků ocení: 

 průmyslové podniky s pravidelným provozem mazaných a sledovaných zařízení 

 mazací údrţba - prostředky umoţňují generovat rozpisy práce pro daný den i delší    

 časový úsek 

 údrţba zařízení - prostředky umoţňují lepší náhled na stav zařízení s moţností 

 sledovat mnoţství spotřebovaného maziva v závislosti na 

 čase [10] 
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Ve firmě Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod není patřičné vybavení z oblasti 

tribodiagnostiky a tribotechniky pro vykonávání tribologická péče vlastní formou, a proto 

je prováděná formou outsourcingu. Od 1. 1. 2011 vykonává sluţbu TFM společnost OKIN 

Group a.s., která byla převzata po firmě Filtration Technology s.r.o., se kterou i nadále 

spolupracuje. Filtration Technology s.r.o. prováděla od 1. 7. do 31. 12. 2010 sluţbu TFM. 

Na její ţádost došlo k odstoupení od smlouvy - ekonomický důvod. Společnost OKIN 

Group a.s. se v CZUB věnuje celkové údrţbě strojů a zařízení. Systém od Filtration 

Technology s.r.o. nebyl převzat firmou CZUB k dalšímu provozování, poněvadţ firma 

OKIN Group a.s. pouţívá k řízení údrţby vlastní systém HelpDesk. Tenhle systém se 

v současnosti upravuje i pro sluţbu TFM. [3]  

 

 

Obr. 3. Softwarový systém TFM  firmy Filtration Technology s.r.o. v CZUB [3] 

 

3.2.3 Moţné vyuţití RFID PŘI TBP 

V současnosti není kladen dostatečný důraz na označování diagnostických bodů. 

Značení buď zcela chybí a diagnostik se musí řídit svými úsudky nebo doporučením jiných 

osob. V jiném případě jsou měřící místa označena nesystematickými barevnými či  

abecedně-číselnými znaky, které po čase zmizí. Dalšími způsoby značení jsou např. štítky 

a etikety, bohuţel i tyto způsoby identifikace v agresivním průmyslovém prostředí moc 

dlouho nevydrţí. Stejně je tomu při identifikace čárovými kódy. Ačkoliv mají mechanicky 

a chemicky odolné pouzdro, jejich funkčnost závisí na čistotě prostředí a vzdálenosti čtení 

optickou čtečkou. V posledních několika letech se začíná rozvíjet pouţívání  

rádio-frekvenčního způsobu značení RFID (Radio Frequency Identification). 
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Tento způsob identifikace vytváří komunikaci mezi měřícím bodem a měřicím 

přístrojem. Principem funkce této technologie je vysílání rádiových vln z čtecího přístroje 

do antény s čipem nazývané TAG. Z tohoto čipu je poté „odečteno“ globálně unikátní číslo 

(jednoznačná identifikace měřícího místa) nebo další zapsaná data čipu. Hlavními dvěma 

výhodami RFID jsou moţnost čtení více tagů na jednou a moţnost čtení a zápisu dat přímo 

z tagu umístěném na konkrétním místě. Aplikace této technologie je např. moţné spatřit  

v obchodech, kde je tímto zabráněno krádeţím zboţí. 

 

Zavedení této elektronické obchůzky údrţby přináší pro samotné údrţbáře a pro 

vedení hned několik výhod. Největším přínosem je zrychlení celého procesu obchůzkové 

údrţby. Časy potřebné pro vykonání kontrolních operací na kaţdém měřícím místě jsou 

zkráceny. Přínosem je i propojení SW Proactinance a databáze s údrţbářským programem 

Maximo. Pro vedení údrţby jsou zjednodušovány analýzy zjištěných hodnot realizované 

formou „denního reportu, který ve formě barevné tabulky poskytuje přehledné a pouze 

důleţité informace o aktuálním stavu strojového parku. 

 

 

 

Obr. 4. RFID čtečka [4] 

 

Technologie označování RFID se bezesporu dere na první místo v identifikace objektů  

v průmyslu. Čárové kódy budou brzy nahrazeny a RFID se jeví jako dostačující nástupce. 

Ceny samotných tagů klesají a je otázkou času, kdy nastane jejich vyuţití na kaţdém 

výrobku. V průmyslu se tato metoda osvědčuje jako pruţné řešení. [4] 
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4 APLIKACE TRIBODIAGNOSTIKY PŘI TBP 

Dle literatury: ZIEGLER, J., HELEBRANT, F., MARASOVÁ, D.: Technická 

diagnostika a spolehlivost I.: Tribodiagnostika. vyd.1, VŠB-TU Ostrava, 2004. 158s. 

ISBN 80-7078-883-6 cituji: „Tribotechnická diagnostika je jednou z metod bezdemontáţní 

technické diagnostiky vyuţívající maziva jako média pro získání informací o dějích  

a mechanických změnách v technických systémech, u nichţ jsou aplikována.“ konec citace 

 

      Technická diagnostika se stává objektivním nástrojem, který sleduje procesy 

opotřebení a změny v systémech strojních zařízení. [1]      

4.1  Hlavní úkoly tribodiagnostiky 

Tribodiagnostika plní tři hlavní úkoly: 

  Sledování stavu opotřebení strojního zařízení 

  Určení ţivotnosti samotného maziva  

  Optimální stanovení doby pro výměnu jednotlivých maziv (mazací plány) 

 

Vzhledem k tomu, ţe se zvyšuje mnoţství rozborů maziv a automatizace jejich metod 

stává se nedílnou součástí tribologické péče. Automatizované metody nám poskytují 

přesné výsledky neovlivněné člověkem a navíc podstatně zkracují trvání jednotlivých 

analýz. Tribodiagnostika musí splňovat podmínky správného výběru základních testů, 

jejich rychlosti, jednoduchosti a jednoznačnou odpověď, jestli se dané mazivo dá nadále 

pouţívat srovnáním s limitními hodnotami. [1] [5] 

 

  Metody pro sledování stavu opotřebení strojního zařízení 

 Metody pro sledování koncentrace otěrových kovů 

  atomová spektrofotometrie 

  atomová emisní spektrofotometrie 

  atomová absorpční spektrofotometrie 

  voltmetrie a polarografie 

 Metody pro hodnocení morfologie a distribučních rozdělení částic kovů 

  částicová analýza s vyhodnocením 

 feroskopickým (morfologie a chemické sloţení) 

 ferodenzimetrickým (distribuce vzhledem k velikosti) 
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 Metody pro sledování ţivotnosti samotného maziva 

            Jedná se o určení fyzikálně chemických parametrů. 

 kinematická viskozita 

 bod vzplanutí 

 číslo celkové kyselosti (TAN) a alkality (TBN) 

 obsah vody 

 kapková zkouška 

 celkové znečištění 

 

Jak vidíme, tak metod pro zjištění stavu opotřebení stroje a maziva je  

v tribodiagnostice velká řada. V následujících kapitolách se seznámíme jen s těmi nejvíce 

pouţívanými metodami, které se při tribologické péči vyuţívají. Jedná se především  

o analýzu prvků otěrových kovů, infračervená analýza oleje, důleţitá je čistota oleje 

(hydraulické a turbinové oleje) sledovaná obsahem nečistot, viskozita, číslo celkové 

kyselosti TAN, číslo celkové alkality TBN. Na začátku celé činnosti těchto metod je odběr 

vzorku maziva (oleje) z měřeného stroje. [1] [5] 

4.2  Odběr vzorku k měření 

Odběry vzorků olejů si buď dělá provozovatel sám, nebo je provádějí proškolení 

pracovníci specializované firmy. Odebírají se přímo z nádrţe s mazacím médiem ručně.  

Pro bezkontaktní odběr se pouţívají vakuové pumpy. Vzorek musí představovat průměrné 

sloţení pouţívaného maziva v zařízení, musí být odebrán do maximální doby 30 minut po 

vypnutí stroje a v provozu ve stroji nejméně 10 hodin, aby vzorek zachytil podmínky 

opotřebení. Vzorky se odebírají do čistých vzorkovnic o objemu asi 200 – 250 ml. 

Odebraný vzorek se náleţitě označí, aby nedošlo k záměně, a předá se k rozboru. Označení 

by mělo obsahovat: číslo a název stroje, mazané místo, datum odběru, kdo ho odebral. Při 

odběrech musíme věnovat pozornost odběru, jelikoţ na něm závisí výsledek analýzy oleje. 

 

Obr. 5. Nádoba pro odběr vzorku  
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4.3  Prvková analýza 

Patří do skupiny chemických analýz. Jedná se v dnešní době o nejvyuţívanější metodu 

pro sledování otěrových kovů, aditivních prvků a znečištění oleje. Stanovuje se pomocí 

atomové emisní absorpce s indukcí vázaným plazmatem (AES – ICP) přímou metodou. 

Vzorek se protřepe a naředí se vhodným rozpouštědlem a přímo se analyzuje. Pomocí 

elektromagnetického vysokofrekvenčního pole indukční cívky a přidáváním kyslíku do 

plazmatu lze dosáhnout vysokých teplot plazmatu aţ kolem 10 000 K, díky které dojde ke 

spálení organické matrice oleje. Skladba analýzy je vybrána tak, ţe jsou stanoveny všechny 

důleţité otěrové kovy (Al, Cr, Cu, Fe, Pb, Sn, Ni), dále prvky obsaţené v přísadách do 

olejů (Mg, Mo, Ca, Zn, P) a taky prvky, které bývají součástí některého typu znečištění  

(Si, B, Na, K). U AES – ICP se uvádí limitní velikost částic kolem 50 µm. Kromě  

AES – ICP (Atomová emisní spektroskopie vázanou induktivní plazmou) je také moţné 

sledovat obsah prvků pomocí atomové absorpční spektrometrie (přímá a nepřímá), 

popřípadě rentgenovou fluorescenční spektrometrií. [1] [3] 

 

 

 

 

Obr. 6. Optické schéma AES – ICP [7] 
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4.4  Infračervená spektrometrie (FTIR) 

Infračervená spektrografie s Fourierovou transformací je jedna z nejdůleţitějších 

metodik pro analýzu maziva. Kromě toho, ţe se pouţívá k vlastní analýze maziva za 

účelem zjištění chemických změn v mazivu nebo průniku znečišťujících látek, je také 

FTIR vyuţívána ke stanovení fyzikálně chemických charakteristik (TBN, TAN). Sloţky 

v oleji můţeme rozdělit obecně na základové a přísady. Pomocí infračervené spektrometrie 

je moţno zjistit ve většině případů o jaký tip oleje a druh přísady se jedná. Při analýze je 

vzorek dávkován buď do kyvety, která má určitou tloušťku nebo se nanáší na ATR 

krystaly. Poté se vzorek ozáří zdrojem infračerveného záření (laserem). Kaţdá funkční 

skupina, jeţ se v oleji nachází, pohlcuje elektromagnetické záření při různých vlnových 

délkách. Výsledkem jsou tedy infračervená spektra, která získáme během několika sekund, 

dá se měřit i velmi malé mnoţství vzorku. Pro sledování stavu oleje je nejvíce vyuţito 

sledování nárůstu pásů oxidace, nitrace a také moţnost nečistot v oleji  

(voda, glykol, palivo, saze).  

 

Pro vyhodnocování měření se v dnešní době pouţívají různé softwarové programy, 

které po vytvoření spektra a jeho srovnáním se spektrem nového oleje, vygeneruje tabulku 

s výsledky. Výsledky se uvádí v jednotkách A·cm
-1

, coţ máme rozdíl absorpce mezi 

novým a pouţitým olejem. Jsou to hodnoty, které program vypočítá a pak na základě 

vyhodnocuje, zda je olej ještě dále pouţitelný. [3] 

 

 

 

Obr. 7. Infračervený spektrometr (FTIR) [8] 
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4.5  Obsah nečistot 

Metoda je spíše známá pod názvem kód čistoty. Analýzy obsahu nečistot se vyuţívá 

zejména u hydraulických a kompresorových olejů. Nečistoty bývají jednou z hlavních 

příčin poruch a odstávek strojů. Proto tyto analýzy děláme, abychom věděli do jaké míry,  

a jakými částicemi je olej znečištěn. Pro stanovení kódu čistoty se nejčastěji pouţívají 

automatické čítače částic. Čítače rozdělují částice podle různých norem. Nejvíce pouţívané 

třídění je dle ISO 4406 a NAS 1638 (nověji SAE AS 4059). Kód ISO, který se udává ve 

tvaru X/Y/Z, hodnotí částice ve třech úrovních jejich velikostí. Číslo X znamená částice 

větší neţ 4 µm, číslo Y částice větší neţ 6 µm a číslo Z částice větší neţ 14 µm, které se 

nachází v 1 ml oleje. Průběh stanovení kódu čistoty popisuje norma ČSN ISO 4406.  

 

Pouţíváme v zásadě dva principy přístrojů. Přístroj s bílým světlem, které je v měřící 

cele přístroje zastiňováno průchodem částic a přístroje s laserem, kde částice procházejí 

taky přes měřící celu přístroje a způsobují rozptyl laserového paprsku. Laserové přístroje 

jsou brány za přesnější a citlivější, proto jsou více vyuţívané. Jako příkladu uvádím čítač 

LaserNet Fines – C, který kromě vlastního počítání také díky technice přímého zobrazení  

a sofistikovanému softwaru systematický rozděluje částice větší neţ 20 µm do 6 - ti 

předem stanovených skupin. Takového laserového snímače na tomto principu vyuţívá  

např. přístroj PODS (Portable Oil Diagnostic System) HIAC, který sem pouţíval k měření 

mé práce. 

 

Srovnání tříd čistoty: 

Tab. 1. Srovnání tříd NAS 1638 a ISO 4406 [6] 

norma třída třída třída třída třída třída třída třída 

NAS 

1638 
5 6 7 8 9 10 11 12 

ISO 

4406 

14/12/9 

aţ 

15/13/10 

15/14/9 

aţ 

16/13/10 

16/14/11 

aţ 

16/15/13 

16/15/13 

aţ 

18/15/13 

18/16/12 

aţ 

19/16/11 

19/16/11 

aţ 

19/17/15 

19/18/14 

aţ 

21/17/16 

21/18/13 

a větší 

 

Pro provoz stroje se udává dodrţovat třídu čistoty dle NAS 1638 do hodnoty 9 

především u hydraulických, turbínových a kompresorových olejů. Pokud by se hodnota 

třídy nečistoty dostala nad tuto hranici, je potřeba olej přečistit filtrací a za pomocí prvkové 

analýzy, popřípadě FTIR překontrolovat a hledat moţnou příčinu vniknutí nečistot do 

oleje. Sníţení kódu čistoty značně prodlouţí ţivotnost mechanismu. [3] [6] 
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Obr. 8. LaserNet Fines [9] 

 

 

Charakterizace částic 

Při provozu stroje dochází k otěrům ploch, které vůči sobě působí. Aby se otěrům 

těchto ploch co nejvíce zabránilo, působí mezi nimi olejová vrstva. Z této vrstvy je moţné 

určit informace o těchto otěrových částicích, popřípadě nečistotách. Částice můţeme 

rozdělit podle tvaru a původu vzniku na: 

 Abrazivní 

 Adhezní  

 Únavové 

 Nekovové  

 Vlákna  

  

Je ale opět nutné zdůraznit trendovou analýzu, kterou lze předejít většímu obsahu nečistot 

v oleji, protoţe dle jednoho rozboru toho nelze mnoho hodnotit. Je také nezbytné je 

hodnotit v souvislosti s prvkovou analýzou, FTIR analýzou, popřípadě kódem čistoty  

(počet a velikost částic). [6] 

4.6  Stanovení viskozity 

Viskozita je veličina charakterizující vnitřní tření tekutiny, tedy odpor tekutiny 

k tečení. Patří do skupiny fyzikálně chemických parametrů, pomocí nichţ hodnotíme 

objektivní obraz a okamţitý stav oleje i moţnosti jeho dalšího provozování. Jedná se  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vnit%C5%99n%C3%AD_t%C5%99en%C3%AD
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o základní vlastnost kaţdého mazacího oleje, a proto je hlavním měřeným a základním 

prvkem pro jejich třídění a následný výběr. Standardně se stanovuje kinematická viskozita 

při 40°C nebo při 100°C. Jednotkou kinematické viskozity je podle soustavy SI m
2
·s

-1
, 

v praxi se ale pouţívá mm
2
·s

-1
,která je rovná dříve pouţívané jednotce centistokes – cSt. 

Průmyslové oleje se klasifikují do viskózních tříd ISO VG dle své viskozity (viz. Tab. 2.). 

[1] 

 

Klasifikace olejů dle viskozity: 

Tab. 2. Viskozitní rozdělení olejů dle ISO VG 

Viskozitní třída 
Střední viskozita při 

40°C [mm
2
s

-1
] 

Viskozitní rozpětí při 40°C 

[mm
2
s

-1
] 

ISO VG 2 2,2 1,98-2,42 

ISO VG 3 3,2 2,88-3,52 

ISO VG 5 4,6 4,06-4,146 

ISO VG 7 6,8 6,12-7,48 

ISO VG 10 10 9,0-11,0 

ISO VG 15 15 13,5-16,5 

ISO VG 22 22 19,8-24,2 

ISO VG 32 32 28,8-35,2 

ISO VG 46 46 41,4-50,6 

ISO VG 68 68 90-110 

ISO VG 100 100 135-165 

ISO VG 150 150 198-242 

ISO VG 320 320 288-352 

ISO VG 460 460 414-506 

ISO VG 680 680 612-748 

ISO VG 1000 1000 900-110 

ISO VG 1500 1500 1350-1650 

 

 

Postup měření je normován dle ČSN EN ISO 3104. Měření viskozity se provádí 

několika druhy viskozimetrů (Pinkevič, Cannon-Fenske, Ubbelohde, Kössler apod.), které 

jsou kapilárního typu. Pak kinematická viskozita zkušebního vzorku se vypočítá podle 

vztahu: 

                                      υ = c · τ     [mm
2
 ·s

-1
] [1]                                                                (1) 

                                          

kde: c ….. konstanta viskozimetru 

        τ ….. aritmetický průměr doby průtoku viskozimetrem 
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Obr. 9. Ubbelohde viskozimetr, měření viskozity[10] 

 

Změna viskozity: 

Za provozu stroje se očekává, ţe viskozita se postupem času u kapaliny zvyšuje, proto 

se sniţování viskozity bere za závaţnější neţ její zvýšení. V praxi se uvádí dovolená 

tolerance oleje ± 15%. 

 

 Zvyšování viskozity 

Příčiny: 

Je způsobeno meziprodukty oxidační povahy nebo dochází ke zvyšování důsledkem 

zahušťování oleje nečistotami.  

Důsledek: 

Vysoká viskozita způsobuje vyšší spotřebu energie vzhledem ke zvyšování koeficientu 

tření. 

 Sniţování viskozity 

Příčiny: 

Je způsobeno především tepelnou a mechanickou degradací aditiv, popřípadě záměnou 

olejů. 

Důsledek: 

Při sníţené viskozitě dochází k meznímu aţ suchému tření, které způsobuje nadměrné 

opotřebení a následně můţe dojít aţ k zadření třecích ploch. 

Změna viskozity s teplotou: 

U tekutin se kinematická viskozita s teplotou sniţuje. Vliv teploty na změnu viskozitu 

udává viskozitní index VI. Jedná se o číslo, které počítá při znalosti hodnot viskozity oleje 

při 40°C a při 100°C. Postup výpočtu je normován dle ČSN ISO 2909. Viskozitní index je 
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bezrozměrové číslo. Vyšší viskózní index nám dává plošší viskózní křivku, proto se 

viskozita se změnou teploty mění míň. Závislost viskozity na teplotě je  

u olejů poměrně výrazná. U průmyslových olejů je charakteristická závislost jejich 

viskozity na teplotě. Změna teploty o 1°C znamená změnu viskozity aţ o 5 %.[1] 

  

 

Obr. 10. Závislost viskozity na teplotě [1] 

 

4.7  Číslo alkality a kyselosti 

Číslo kyselosti je jediným ukazatelem stárnutí průmyslových olejů, a proto je potřeba 

jeho stanovení věnovat náleţitou pozornost. Uvádí podíl chemických látek v oleji.  

V průběhu degradace oleje za provozu vznikají organické kyseliny, které můţou působit 

korozivně. Způsob metody je zaloţená na titraci kyselých sloučenin, které jsou obsaţeny 

ve zkušebním výrobku alkalickým roztokem hydroxidu draselného na barevný indikátor. 

 

Větví se na: 

 Číslo celkové alkality (obsah látek zásadité povahy) 

 Číslo celkové kyselosti (nárůst látek kyselého charakteru) 

 

Číslo celkové kyselosti – TAN (Total Acid Number) 

Je definováno jako mnoţství KOH v mg, spotřebované na neutralizaci kyselých sloţek 

v 1 g analyzovaného oleje. Číslo udává informace o nárůstu kyselých látek, které vznikají 
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zejména v důsledku termooxidační reakce. Ukazatel má nenulovou hodnotu uţ u čistého 

oleje vzhledem k přítomnosti přísad kyselého charakteru a během provozu roste. Postup 

zkoušky je normován dle ČSN ISO 6618. Pro stanovení čísla celkové kyselosti se vyuţívá 

potenciometrické titrace s přesností výsledku ±10% stanovení hodnoty a jednotkou TAN 

jsou miligramy hydroxidu draselného na gram - mg·KOH·g
-1

. Je moţno stanovit také číslo 

kyselosti silných kyselin SAN. [1] [3] 

 

Číslo celkové alkality - TBN (Total Base Number) 

Číslo udává mnoţství kyseliny chloristé vyjádřené počtem mg hydroxidu draselného, 

který je potřeba k neutralizaci všech zásaditých sloţek v 1 g analyzovaného oleje. Pro 

stanovení se vyuţívá jako u čísla kyselosti potenciometrická titrace dle ČSN ISO 3771 – 

titrace kyselinou chloristou. Jednotkou TBN jsou opět mg·KOH·g
-1

.   

 

 

Obr. 11. Automatický titrátor k stanovení TAN a TBN [11] 

 

Změna bodu kyselosti 

Bod kyselosti v průběhu degradace oleje by měl pozvolna růst a aţ dosáhne hodnoty 

tzn. 1,5 mg·KOH·g
-1

 mělo by dojít k výměně oleje. Nárůst by neměl v době 3 měsíců 

překročit 0,2 mg·KOH·g
-1

. 

 

Příčina změny: 

Bod roste vlivem reakce vzdušného kyslíku do oleje, kterou urychluje teplota oleje, ale 

taky dalšími vlivy jiných chemických reakcí. 
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Důsledek změny: 

Degradací oleje vznikají polární látky, které způsobují přilepování nečistot a kovových 

látek. Při překročení optimálního čísla kyselosti dochází ke zvýšenému opotřebení, 

k zalepování rozvodů a regulace a při výměně oleje tyto nečistoty zůstávají v mazacím 

systému, které způsobují zpomalení reakce řídicích prvků a poruchy se nadále opakují. 

Kyselé sloţky také mohou korozivně napadat loţiskové materiály. [1] 

 

4.8  Obsah vody 

Voda je kaţdopádně v oleji neţádoucí. Voda nebo vlhkost znehodnocují kvalitu oleje. 

Výskytu stopového mnoţství kondenzující vody většinou nelze zabránit a bývá v oleji 

často přítomna. Obecně se v mazacím oleji povoluje maximálně 0,2% hmotnostního 

obsahu vody. Analýza se provádí ve dvou etapách. Nejdříve zjistíme přítomnost vody 

v oleji některým z kvalitativních testů, a potom za pomoci kvantitavního testu se zjistí 

obsah vody. Nejčastěji se jedná o procentuální podíl vztaţen k hmotnosti oleje. [1] 

 

Metody stanovení obsahu vody: 

 Kvalitativní testy: 

 Vizuální zkouška  

Spočívá ve vizuálním posouzení dokonale protřepaného vzorku. Je-li v oleji obsaţena 

voda (min. 0,025%) dojde k zakalení oleje. Vzorek, který vodu neobsahuje, zůstane čirý. 

Analýza je vhodná k orientačnímu stanovení vody přímo za provozu stroje za předpokladu 

dostatečných zkušeností pracovníka a jeho posudku.  

 

 

 Prskací zkouška 

Je hodně známá jako zkouška ţehličkou. Ze vzorku odebereme malé mnoţství oleje  

a na vyhřátou plochu (asi 180 °C) se kápnou 2 ÷ 3 kapky oleje. Pokud nejsou v oleji stopy 

vody pak povrch skvrny je stejnorodý bez obsahu bublinek. Začnou-li se ve vzorku 

objevovat mikrobublinky, nachází se v oleji voda a to nejméně 0,02 %. K provedení 

prskací zkoušky stačí obyčejná rozţhavená ţehlička. Zkouška je jednoduchá, levná, 

poměrně spolehlivá a vhodná pro provozní podmínky. 
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 Kvantitativní testy 

 Coulometrická metoda 

Je to přesná metoda k určení stopového mnoţství vody v oleji např. v hydraulickém. 

Postup je definován dle ČSN 65 0330. Analýza je zaloţená na reakci jódu s vodou ve 

zkušebním vzorku oleje. Obsah vody se uvádí v mg·kg
-1

 nebo ppm. 

 

 Destilačně  

Zkouška je vhodná pro kvantitativní stanovení mnoţství vody od 0,02 %. Je méně 

citlivá a přesnější neţ Coulometrická metoda. Postup zkoušky je definován dle ČSN 65 

6062.  

 

 

Obr. 12.  Coulometr WTK [12] 

 

 

Vnik vody do oleje: 

V oleji se občas v provozu můţe nacházet nějaké mnoţství vody. Nemělo by jí být 

více, neţ se povoluje a to 0,02%. 

 

Příčiny vniku vody 

 kondenzace vodních pár 

 špatně vyschlé vzorkovnice 

 nevhodné skladování oleje 

 zbytek vody po výplachu obvodu vodou při výměně oleje  

 

Moţné důsledky 

Voda v mechanismu způsobuje: 

 korozi součástí 
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 vypadávaní aditiv 

 pěnění oleje 

 tvorba emulze 

 zvyšování viskozity 

 sniţování oxidační stability oleje 

 tvorbu kalů 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce  Kolář Martin 

VŠB-TUO  32 

 

5 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH STROJŮ  

V této kapitole se postupně seznámíme se stroji, které byly vybrány na tribologické 

rozbory a následně se u nich řešily otázky s jejich mazacím médiem (olej). Středisko,  

na kterém jsou stroje umístněné, má označení hlavňové (číselné označení střediska 3320). 

Toto pracoviště se nachází zhruba ve středu areálu podniku, a jak jiţ je dle názvu patrno, 

vyrábí se zde hlavně na zbraně a tyto stroje hrají důleţitou roli při postupu výroby. Dále se 

zaměříme na jejich výkonnostní a technické parametry, jaké se u nich pouţívají oleje. Tyto 

parametry ovlivňuje vice faktorů např. pouţívané chladicí kapaliny, řezné podmínky, na 

pouţité řezné nástroje a jiné. V souvislosti na technickém vybavení strojů se seznámíme 

s pouţívanými nástroji na těchto strojích i s jejich mazacími medii (mazací, řezný olej 

atd.).   

5.1  Kovací stroje SHK – 10 

Kovací stroje od rakouského výrobce GFM STEYR (starší typ r. v. 1978, novější typ  

r. v. 1992) se pouţívá na automatické kování brokových a kulových hlavní zastudena 

příslušným trnem. Stroj umoţňuje kování kulových hlavní s dráţkovaným profilem  

s komorou nebo bez nábojové komory, brokové hlavně s nebo bez zahrdlením, kalibrem  

a nábojovou komorou. Na těchto strojích moţné zpracovávat všechny kovací materiály jak 

konstrukční legované oceli (15 230.9) a vysoce legované oceli (17 023) tak zvláštní druhy 

slitin. [3] 

 

 

 

Obr. 13. Kovací stroj SHK – 10 [3] 
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Nástrojem jsou kovací trn a kovací kladiva, která jsou vyrobena z tvrdokovu. Trn je 

negativem vodící části při kování bez komory nebo negativem vodící části s přechodovým 

kuţelem u kování s komorou. Na kaţdou ráţ se pouţívá jiný trn. Kladiva jsou upnuté  

v kolmé rovině na osu kovaného polotovaru a jsou v této rovině vůči sobě nastavené 90°. 

Provádí radiální pohyb a kovaný polotovar se pohybuje v radiálním a axiálním směru. Tvar 

závisí na průměru polotovaru a technologii kovacího procesu. Kladiva mají v pracovní 

části prizmatickou dráţku. 

 

 

 

Obr. 14. Kovací kladiva [3] 

 

 

Technické parametry SHK - 10: 

Počet kovacích kladiv .........................................................................................................  .. 4 

Kovací síla na kladiva ............................................................................................... 1 250 kN 

Počet úderů kladiva ................................................................................................. 1000·min
-1

 

Rozsah přestavení kladiva na průměru…………...r. v. 1979 ....................................... 30 mm 

                                                              …………..r. v. 1992 ....................................... 35 mm 

Maximální kovací průměr ............................................................................................. 45 mm 

Maximální délka obrobku ........................................................................................... 900 mm 

Max. zdvih upínací hlavy .......................................................................................... 1300 mm 

Posuvová síla ............................................................................................................... 100 kN 

Posuv ................................................................................................................ 1,7 - 12 mm·s
-1

 

Celková délka stroje………………………………r. v. 1979 ............................... 10 090 mm 

                                 ………………………………r. v. 1992 ................................. 8 100 mm 

Celková šířka stroje……………………………….r. v. 1979 ................................. 4 650 mm 

                                 ………………………………r. v. 1992 .................................  3070 mm 

Celková výška stroje ................................................................................................ 2 300 mm 

Celkový jmenovitý výkon ........................................................................................... 125 kW 

Celková hmotnost stroje ......................................................................................... 29 000 kg 
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Pouţívané oleje: 

Oběhové mazaní……………KV 68 -  STATOIL ..................................................... 900 litrů 

Hydraulika……………….. OH HM 46 – STATOIL................................................ 800 litrů 

 

 

OH HM 46 – STATOIL: 

Minerální hydraulický olej s neobyčejně vysokou účinností. Neobsahuje zinek. 

Doporučuje se pro hydrauliku a mazání loţisek v obráběcích strojích ve vnitřním prostředí 

a mobilní stroje pracující v nechráněném prostředí. Klasifikován jako ISO: L-HM, 

DIN:51524/2:HLP, WT-17/2000/STATOIL. [3] 

 

Fyzické a chemické vlastnosti: 

Tab. 3. Vlastnosti oleje[3] 

skupenství kapalina 

barva ţlutavá aţ světle hnědá 

teplota hoření 190°C 

hustota (15°C) 873 kg·m
-3 

rozpustnost ve vodě nerozpustný 

kinematická viskozita (40°C) 46 mm
2
 ·s

-1
 

 

 

KV 68 - STATOIL: 

STATOIL KV 68 je ropný olej zušlechtěný přísadami proti oxidaci, korozi, otěru a na 

zvýšení únosnosti mazacího filmu. Zabraňuje trhavým pohybům (stick-slip). Pouţívá se na 

mazání horizontálních i vertikálních kluzných vedení obráběcích strojů a výrobních 

systémů, dalších míst na strojích jako převodovek, kluzných uloţení, aj., jako multifunkční 

oběhový olej pro kluzné vedení, hydrauliku a převody. [3] 

 

Fyzické a chemické vlastnosti: 

Tab. 4. Vlastnosti oleje [3] 

skupenství kapalina 

barva ţlutavá aţ světle hnědá 

teplota hoření > 200°C 

hustota (15°C) 882 kg·m
-3

 

rozpustnost ve vodě nerozpustný 

kinematická viskozita (40°C) 68 mm
2
 ·s

-1 
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5.2  Honovací stroje KS 3 

Honovací stroje od firmy GEHRING jsou vyrobeny v roce 1982, pouţívají se na 

dokončení vystruţeného vývrtu hlavně. Jako nástroje se uţívají honovací hlavy, které jsou 

upnuté do ocelového trnu a upnuty na tyči. Hlavy jsou osazeny honovacími kameny a dají 

se rozměrově nastavovat. Pro vyšší přesnost při honování otvorů se opatřují vodítky.  

U honování malých průměrů (do 30 mm) se uţívají hlavy s jednou lištou, která má buď 

keramické, nebo diamantové (častější) brusivo s dvěma vodícími lištami. Nesymetričnost 

uspořádání těchto lišt vede k lepší kruhovitosti honovaného povrchu. Na malé průměry 

mají honovací hlavy maximálně tři brusné kameny. Stroj je opatřen třemi stanicemi  

a kaţdá stanice má honovací hlavu s honovacími kameny o určité zrnitosti brusiva. Na 

tomto stroji pouţíváme tři druhy s odlišnou zrnitostí brusiva a jsou to předhonovací, 

honovací a dokončovací. Pouţívají se do jednotlivých stanic. [3] 

 

 

 

 

Obr. 15. Honovací stroj KS 3 [3] 
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Technické parametry KS 3: 

Počet obráběcích stanic……………………………………………………………………..3 

Zdvih ................................................................................................................... 35-1000 mm 

Rychlost zdvihu .................................................................................................. 0-25 m·min
-1

 

Otáčky vřetene ................................................................................................ 376-2080 min
-1

 

Výkon stroje .................................................................................................................. 22 kW 

Výkon kusu ....................................................................................................... 12-17 ks·hod
-1

 

Délka stroje .............................................................................................................. 2 650 mm 

Šířka stroje ............................................................................................................... 3 076 mm 

Výška stroje ............................................................................................................. 4 500 mm 

 

Pouţívaný olej: 

Honovací olej………… GEHRING GPH 40 ............................................................... 380 litrů 

 

5.3  Hlubokovrtací stroje – SIG, TBT 

Jedná se o skupinu strojů, kterou tvoří dva stroje SIG – B 174 od švýcarského výrobce 

SIG (starší typ r. v. 1975, novější typ r. v. 1982) a jeden stroj TBT M – 5000 – 4 – 1200NC 

od německého výrobce TBT vyrobený v roce 1996. Jsou to hlubokovrtací horizontální 

vrtačky pouţívající se na zhotovení primárního vývrtu pro hlavně. Způsob obrábění je  

u všech strojů stejný, hlavní pohyb je rotační a vykonává ho polotovar (tyčový materiál 

kruhového průřezu), vedlejší pohyb vykonává nástroj posouvající se podél své osy 

(axiální). Tímto způsobem se provádí středící moment, který brání nástroji vyosení mimo 

osu obrobku. Všechny tři stroje mají jeden mazací systém s řezným a chladícím olejem. [3] 

 

 

Obr. 16. Vrtací stroj SIG – B 174 [3] 
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Obr. 17. Vrtací stroj TBT M – 5000 – 4 – 1200NC [3] 

 

Jako nástroje se pouţívá hlavňový vrták s vnitřním přívodem řezné kapaliny a vnějším 

zpětným odvodem třísek. U výroby maloráţních hlavní nabízí dobré vlastnosti a kvalitní 

povrch obrobeného otvoru. Vrtá se jím otvory malých průměrů s úzkými tolerancemi. 

Vrták můţe být buď monolitický ze spékaných karbidů, nebo s destičkami ze slinutých 

karbidů. Uţívá se více monolitický, protoţe zajišťuje vyšší kvalitu povrchu vyvrtaného 

povrchu. 

 

 

Obr. 18. Dělový vrták [3] 

 

Technické parametry TBT M : 

Max. vrtací délka ........................................................................................................ 900 mm 

Otáčky vřetene .............................................................................................. 1100-5900 min
-1

 

Příkon stroje .................................................................................................................. 78 kW 

Délka stroje .............................................................................................................. 2 650 mm 

Šířka stroje ............................................................................................................... 3 050 mm 
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Výška stroje ............................................................................................................. 2 800 mm 

Celková hmotnost ..................................................................................................... 5 300 kg 

 

Technické parametry SIG – B 174: 

Počet vřeten .........................................................................................................................  .. 4 

Max. vrtací délka ........................................................................................................ 900 mm 

Výkon vrtání ........................................................................................................ ø 4 - 21 mm 

Otáčky vřetene ............................................................................................ 1200 - 6000 min
-1

 

Výkon stroje .................................................................................................................. 75 kW 

Rychloposuv ................................................................................................... 3800 mm·min
-1

 

Posuv plynule regulovatelný .................................................................... 10 - 3000 mm·min
-1

 

Délka stroje .............................................................................................................. 4 500 mm 

Šířka stroje ............................................................................................................... 2 500 mm 

Výška stroje ............................................................................................................. 2 300 mm 

Celková hmotnost ..................................................................................................... 5 200 kg 

 

Pouţívaný olej v centrálním systému pro tři hlubokovrtací stroje: 

Řezný a chladící olej………… HV EJEKTOL PLUS ............................................... 6000 litrů 

 

HV EJEKTOL PLUS: 

Jedná se o speciální vysoce aktivovaný, polosyntetický řezný olej pro třískové 

obrábění, pouţívá se především hluboké vrtání dlouhých otvorů systémem BTA, Ejektor  

a dělovým vrtákem na oceli, legované oceli, litiny, barevné kovy. Sloţení oleje bylo 

speciálně vyvinuto na základě poţadavků zákazníků. Obsahuje parciálně disperzní aditiva, 

která jsou na bázi aktivní a vázané síry vázané na vyšší mastné kyseliny a jejich estery. 

Tato aditiva slouţí jako mikroskopická loţiska, sniţují tření mezi kovy a fungují jako řezné 

agens. Z tohoto důvodu (obsahu aditiv) není moţné u oleje docílit vyššího stupně čistoty. 

[3]  
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6 TRIBODIAGNOSTICKÉ ROZBORY NA STROJÍCH  

Touto kapitolou má bakalářská práce přechází z teoretické části na praktickou. Zde 

jsem se jiţ zabýval pouze analýzou olejů a posouzením jejich stavu. Rozbory olejů se 

prováděly u vybraných strojů na hlavňovém oddělení, které byly popsány v předchozí 

kapitole. Z olejů se jednalo o hydraulický olej OH HM 46, mazací olej KV 68, honovací 

olej Gehring GPH 40 a řezný olej HV EJEKTOL. Měření se uskutečnilo v areálu Česká 

zbrojovka a.s. Uherský Brod u firmy Filtration Technology s.r.o. Provádělo se pomocí 

měřicího přístroje PODS (Portable Oil Diagnostic System) HIAC, který je popsán v příloze 

A 

6.1  Vybrané stroje pro rozbory 

Analýza olejů byla provedená na těchto vybraných strojích (viz. Tab. 5). 

 

Tab. 5. Popis vybraných strojů 

 

 

6.2  Měřené parametry 

Jak jiţ jsem uvedl na začátku kapitoly, u měřených strojů se pouţívají dle určení 

hydraulický olej OH HM 46, mazací olej KV 68, honovací olej Gehring GPH 40 a řezný 

olej HV EJEKTOL. Jako měřené hodnoty se zjišťovaly: obsah nečistot v oleji, viskozita 

při aktuální teplotě a obsah vody (pouze vizuálně). K analýze byly pouţity vzorky jak 

nového oleje, tak oleje odebraného přímo z nádrţe strojů. Další zkoušky jako viskozitní 

index, číslo kyselosti, FTIR atd. se neprováděli. 

Hlavní 

číslo 
Stroj Typ r. v. Poţívané oleje 

102869 
HONOVACÍ 

STROJ 

KS 3-1000-

16 
1982 GEHRING GPH 40 

102868 
HONOVACÍ 

STROJ 

KS 3-1000-

16 
1982 GEHRING GPH 40 

101368 
VRTAČKA 

HLAVNÍ 

SIG-

B174/1 
1982 HV EJEKTOL PLUS- TRIGA 

101619 

VRTAČKA 

HLUB. 

OTVORU 

M5000-4-

1200NC 
1996 HV EJEKTOL PLUS- TRIGA 

101708 

VRTAČKA 

HLUB. 

OTVORU 

SIG-

B174/2 
1975 HV EJEKTOL PLUS- TRIGA 

101759 
KOVACÍ 

STROJ 
SHK 10/1 1978 

OH HM 46-STATOIL , KV 68 

STATOIL 

102843 
KOVACÍ 

STROJ 
SHK 10/2 1992 

OH HM 46-STATOIL , KV 68 

STATOIL 
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Měřené parametry olejů: 

Kinematická viskozita při aktuální teplotě měřená přístrojem 

Obsah vody      vizuální zkouška 

Kód čistoty       NAS 1638 

Kód čistoty       EN ISO 4406 

 

6.3  Odběr vzorků 

Oleje byly odebrány z nádrţe u příslušných strojů za přesně definovaných podmínek, 

jak bylo uvedeno v kap. 4.3 a dále přímo z barelu (nový olej) pomocí olejové pumpičky. 

Vzorky se odebraly do vzorkovnic v mnoţství cca 200 - 250 ml. Následně byly řádně 

označeny, aby se zamezilo záměně a dány na rozbor. 

Odběry byly provedené ve dnech 11. 3. 2011 a 28. 3. 2011 

 

6.4  Rozbor hydraulického oleje u kovacího stroje SHK 10  

6.4.1 Popis kovacího stroje 

Tab. 6. Zjištěné hodnoty 

Hlavní číslo 102843 

Typ SHK 10/2 

Měřený olej OH HM 46 Statoil 

Mnoţství oleje v oběhu 800 l 

Poslední výměna oleje srpen-září/2010 

Datum rozboru 24. 3. 2011 

Mnoţství vzorku 250 ml 

 

 

 

6.4.2 Popis vzorku 

Byla stanovena barevná škála vzorku za pomocí vzorkovnice (Obr. 19.) a vzhled oleje 

vizuální metodou viz Tab. 7. 

 

Tab. 7 Popis vzorku 

Popis vzorku Vzorek č. 1 (nový olej) Vzorek č. 2 (pouţívaný olej) 

Barva (škála) 1. 3. 

Vzhled 
Bez zákalu, znečištění a 

viditelného obsahu vody 

Bez zákalu, znečištění a 

viditelného obsahu vody 

Datum odběru 11. 3. 2011 11. 3. 2011 
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Vzorkovnice:  

Slouţí k porovnání odebraného vzorku oleje se vzorovými barevně odstupňovanými vzory 

oleje pro stanovení barevné škály vzorku. 

 

 
Obr. 19. Vzorkovnice [3] 

 

Fotodokumentace: 

 

Vzorek č. 1 (nový olej) Vzorek č. 2 (pouţívaný olej) 

 

 

Obr. 20. Vzorky OH HM 46 

6.4.3 Vyhodnocení měřeni  

Tab. 8. Naměřené hodnoty 

 
Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 

Kinematická viskozita při určité 

teplotě 
75 cSt/23,6 °C 104,4 cSt/23,8 °C 

Distribuce nečistot (ISO 4406) 19/16/9 18/15/10 

Distribuce nečistot (NAS 1698) 8 7 

 

 Kinematická viskozita  

Vzorek pouţívaného oleje má dle grafu (Obr. 10.) kinematickou viskozitu při měřené 

teplotě (23.8 °C) nepatrně odlišnou, skoro totoţnou s viskozitou, kterou by měl mít při této 

teplotě. Naproti tomu vzorek nového oleje má kinematickou viskozitu uţ víc odlišnou, ale 
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tato změna je v tolerovaných mezích. Oba vzorky se od sebe nepatrně liší. Kinematická 

viskozita u obou vzorků je v dobrém stavu! 

 

 Obsah vody 

Vizuální metodou bylo zjištěno, ţe se voda ve vzorcích nevyskytuje! 

 Obsah nečistot 

Dle měření bylo zjištěno, ţe vzorek pouţívaného oleje má niţší obsah nečistot  

(tř. 18/15/10 dle ISO 4406, tř. 7 dle NAS 1638), neţ vzorek nového oleje (tř. 19/16/9 dle 

ISO 4406, tř. 8 dle NAS 1638). Tento rozdíl můţe být způsobeno např. delším stáním oleje 

v barelu nebo špatným vyčištěním před plněním, vniknutím nečistot při odběru.  

U hydraulických olejů je hranice pouţitelnosti do tř. čistoty 9 dle NAS 1638, při 

překročení této hranice je nutné olej přefiltrovat. Dle měření je čistota u obou vzorků pro 

pouţitelnost vyhovující!  

 

Počet nečistot dle ISO 4406: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21. Obsah nečistot v odebraných olejích dle ISO 4406 

6.4.4 Celkové vyhodnocení  

U analyzovaného vzorku hydraulického oleje OH HM 46 Statoil, který byl odebrán 

z kovacího stroje SHK 10/2 a oleje odebraného z barelu se zjistily měřené parametry. 

Podle těchto parametrů se olej ukázal v obou případech v dobrém stavu a je vhodné ho 

nadále pouţívat, především stávající olej ze stroje (pouţívaný) můţe být nadále pouţíván 

pro chod stroje, výměna a filtrace zde není nutná.  

 

Doporučuji další kontrolu provést po uplynutí 6 měsíců provozu stroje a tento interval 

kontrol dodrţovat, dále vhodně vytvořit filtrační plán s jasným stanovením pravidelných 

filtrací a přesně jej dodrţovat a následně všechna tyto doporučení aplikovat i pro starší 

kovací stroj SHK 10/1. 
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6.5  Rozbor mazacího oleje u kovacího stroje SHK 10 

6.5.1 Popis kovacího stroje 

Tab. 9. Zjištěné hodnoty 

Hlavní číslo 102843 

Typ SHK 10/2 

Měřený olej KV 68 Statoil 

Mnoţství oleje v oběhu 900 l 

Poslední výměna oleje srpen-září/2010 

Datum rozboru 24. 3. 2011 

Mnoţství vzorku 250 ml 

6.5.2  Popis vzorku 

Byla stanovena barevná škála vzorku za pomocí vzorkovnice (Obr. 19.) a vzhled oleje 

vizuální metodou viz Tab. 10. 

 

Tab. 10. Popis vzorku 

Popis vzorku Vzorek č. 1 (nový olej) Vzorek č. 2 (pouţívaný olej) 

Barva (škála) 1. 7. 

Vzhled 
Bez zákalu, znečištění a 

viditelného obsahu vody 

Bez viditelných nečistot a 

obsahu vody 

Datum odběru 11. 3. 2011 11. 3. 2011 

 

 

Fotodokumentace: 

 

Vzorek č. 1 (nový olej) Vzorek č. 2 (pouţívaný olej) 

  

Obr. 22. Vzorky OH HM 46 
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6.5.3 Vyhodnocení měřeni  

Tab. 11. Naměřené hodnoty 

 
Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 

Kinematická viskozita při určité 

teplotě 
123,4 cSt/23,6 °C 139,6 cSt/23,9 °C 

Distribuce nečistot (ISO 4406) 18/15/10 15/13/19 

Distribuce nečistot (NAS 1698) 7 7 

 

 Kinematická viskozita  

Měřením bylo zjištěno, ţe vzorek pouţívaného oleje KV 68 vykazuje dle grafu  

(Obr. 10.) niţší hodnotu kinematické viskozity, neţ má mít při této teplotě (23,9 °C).  

U nového oleje byla zjištěna mírně niţší viskozita neţ u pouţívaného oleje, ale tyto obě 

změny jsou však stále v tolerovaných mezích. Kinematická viskozita u obou vzorků 

vyhovuje!  

 

 Obsah vody  

Vizuální metodou bylo zjištěno, ţe se voda ve vzorcích nevyskytuje! 

 

 Obsah nečistot 

Vzorky olejů mají viditelný rozdíl v barvách. U vzorku pouţívaného oleje je vidět, ţe 

se provozuje uţ delší dobu. Pouţívaný olej má viditelně niţší obsah nečistot neţ nový olej, 

v třídě nečistot dle NAS 1698 se shodují, ale v ISO 4406 CODE je třída nečistot odlišná. 

Tento rozdíl můţe být způsoben tím, ţe pouţívaný olej pravidelně prochází přes filtrační 

zařízení stroje. Dle měření je čistota u obou vzorků pro pouţitelnost vyhovující!  

 

Počet nečistot dle ISO 4406: 

 

Obr. 23. Obsah nečistot v odebraných olejích dle ISO 4406 

6.5.4 Celkové vyhodnocení  

Vzorky mazacího oleje KV 68 Statoil se podle naměřených hodnot ukázaly v dobrém 

stavu. Jak kinematická viskozita, tak i obsah nečistot v oleji jsou pro provoz vyhovující. 

Oba vzorky se lišily pouze v barevné škále. Olej je nadále vhodné pouţívat, především 
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stávající olej odebraný ze stroje (pouţívaný) můţe být stále pouţíván pro chod stroje, 

filtrace není nutná.  

 

Další kontrolu doporučuju provést po uplynutí 6 měsíců chodu stroje a tento interval 

kontrol dodrţovat, dále vhodně vytvořit filtrační plán s jasným stanovením pravidelných 

filtrací a čištění olejových van, přesně jej dodrţovat a následně všechna tyto doporučení 

aplikovat i pro starší kovací stroj SHK 10/1. 

 

6.6  Rozbor honovacího oleje u stroje KS 3 

6.6.1 Popis honovacího stroje 

Tab. 12. Zjištěné hodnoty 

Hlavní číslo 102869 

Typ KS 3-1000-16 

Měřený olej GPH 40 Gehring 

Mnoţství oleje v oběhu 380 l 

Poslední výměna oleje říjen 2010 

Datum rozboru 24. 3. 2011 

Mnoţství vzorku 250 ml 

 

 

6.6.2 Popis vzorku 

Byla stanovena barevná škála vzorku za pomocí vzorkovnice (Obr. 10.) a vzhled oleje 

vizuální metodou viz Tab. 13. 

 

Tab. 13. popis vzorku 

Popis vzorku Vzorek pouţívaného oleje 

Barva (škála) 7. 

Vzhled 
Bez viditelných nečistot a 

obsahu vody 

Datum odběru 11. 3. 2011 
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Fotodokumentace:.  

Vzorek (pouţívaný olej) 

 

Obr. 24. Vzorek GPH 40 Gehring 

6.6.3 Vyhodnocení měřeni  

První měření bylo provedeno 29. 11. 2010 u firmy KOMA - Industry s.r.o. viz příloha B 

Druhé měření bylo provedeno v rámci mé bakalářské práce. 

Tab. 14. Naměřené hodnoty 

 
Pouţívaný olej 

Kinematická viskozita při určité 

teplotě 
14,5 cSt/24.1 °C 

Distribuce nečistot (ISO 4406) 24/23/19 

Distribuce nečistot (NAS 1698) 12 

 

 Kinematická viskozita  

Při prvním měření byla zjištěna viskozita v dobrém stavu. Po druhém měření se 

viskozita mírně zhoršila, ale tato změna je pořád v tolerovaných mezích. Kinematická 

viskozita oleje vyhovuje! 

 

 Obsah vody  

Vizuální metodou bylo zjištěno, ţe se voda ve vzorcích nevyskytuje! 

 

 Obsah nečistot 

Barva oleje uţ vykazuje barvu, ţe se delší dobu plní svou funkci. Olej má od prvního 

měření asi dvojnásobek nárůstu nejmenších částic nečistot (> 4µm), třída nečistoty dle ISO 
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4406 se taky zhoršila z 23/19 na 24/23/19. Dle měření je čistota oleje pro pouţitelnost 

nevhodná! 

 

Počet nečistot dle ISO 4406: 

 

Obr. 25. Obsah nečistot v odebraném oleji dle ISO 4406 

 

6.6.4 Celkové vyhodnocení  

U analyzovaného oleje Gehring GPH 40 byly provedeny dvě měření. Podle 

naměřených hodnot, především u obsahu nečistot nevyhověl. Proto tento olej není v tomto 

stavu vhodné nadále pouţívat, aby nedošlo např. k nekvalitnímu povrchu výrobku vlivem 

nečistot, zadření nástroje, a tím i k dalším finančním výdajům atd.  

 

Doporučoval bych po konzultaci s výrobou vhodně naplánovat odstávku stroje, 

vyčerpat kompletně obsah oleje, vyčistit mazací systém od nečistot, vyměnit filtry, 

zkontrolovat, jestli někudy nevnikají nečistoty. Olej přefiltrovat, provést rozbor 

přefiltrovaného oleje, pokud se obsah nečistot zmenší do tolerované hodnoty, nalít zpět do 

stroje a zbytek dolít novým olejem. V opačném případě nalít kompletně nový olej, tzn. 

objednat 400 aţ 600 litrů oleje, kde dodání trvá zhruba 1 měsíc. Během této doby 

pokračovat ve výrobě. Následně tyto všechna doporučení aplikovat i u druhého honovacího 

stroje.  

 

Doporučuji u těchto strojů vhodně vytvořit filtrační plán s jasným stanovením 

pravidelných filtrací, čištění olejových van a přesně jej dodrţovat. Další kontrolu stavu 

oleje provést po uplynutí 3 měsíců chodu stroje a tuto periodu kontrol dodrţovat. 
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6.7  Rozbor olejů u vrtacích strojů 

6.7.1 Popis vrtacích strojů 

Tab. 15. Zjištěné hodnoty 

Hlavní číslo 101368, 101708, 101619 

Typ Skupina vrtacích strojů 

Měřený olej Ejektol HV PLUS 

Mnoţství oleje v oběhu 6000 l 

Poslední výměna oleje Leden 2001 

Datum rozboru 
28. 1. 2011, 24. 3. 2011, 28. 3. 

2011 

Mnoţství vzorku 250 ml 

 

6.7.2 Popis vzorku 

Byla stanovena barevná škála vzorku za pomocí vzorkovnice (Obr. 19.) a vzhled oleje 

vizuální metodou viz Tab. 16. 

 

Tab. 16. Popis vzorku 

Popis vzorku Vzorek č. 1 (nový olej) Vzorek č. 2 (pouţívaný olej) 

Barva (škála) 6. 7. 

Vzhled 
Bez viditelných nečistot a 

obsahu vody 

Bez viditelných nečistot a 

obsahu vody 

Datum odběru 11. 3. 2011 11. 3. 2011 

 

6.7.3 Vyhodnocení měřeni  

První měření u pouţívaného oleje provedla 28. 1. 2011 firma TRIGA spol. s.r.o. viz 

příloha C 

Další měření se provedla v rámci mé bakalářské práce. 

Tab. 17. Naměřené hodnoty 

 
Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 

Měření 1. 2. 2. 

Kinematická viskozita při 

určité teplotě 
28 cSt/23,9 °C 27,7 cSt/20,7 °C 35,2 cSt/24°C 

Distribuce nečistot (ISO 

4406) 
22/20/15 20/17/13 24/24/22 

Distribuce nečistot (NAS 

1698) 
12 9 12 

 

 

Fotodokumentace u tohoto měření nebyla pořízena 
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 Kinematická viskozita  

Podle měření je kinematická viskozita jak u pouţívaného, tak i nového oleje mírně 

odlišná, neţ jakou by měl mít, ale tyto rozdíly jsou v tolerovaných mezích. Kinematická 

viskozita oleje vyhovuje! 

 

 Obsah vody  

Vizuální metodou bylo zjištěno, ţe se voda ve vzorcích nevyskytuje! 

 

 Obsah nečistot 

V prvním měření pouţívaný olej vyhovoval (viz. příloha), ale druhým měřením bylo 

zjištěno obrovský nárůst malých nečistot (> 4µm), coţ odpovídá třídě nečistoty 24/24/22 

dle ISO 4406, která je silně za hranici pouţitelnosti. Další měření u nového oleje bylo 

provedeno v intervalu ob týden. Měřením bylo zjištěno, ţe v 1. měření je třída nečistoty 

22/20/15 dle ISO 4406 a při 2. měření se třída nepatrně změnila k lepšímu na 20/17/13 dle 

ISO 4406, coţ je dobře, ale pořád je to v hranici nepouţitelnosti. Dle měření je čistota 

obou vzorků olejů pro pouţitelnost nevhodná! 

 

Počet nečistot dle ISO 4406: 

Nový olej: 

 

Obr. 26. Obsah nečistot v odebraných olejích dle ISO 4406 

Pouţívaný olej: 

 

Obr. 27. Obsah nečistot v odebraném oleji dle ISO 4406 
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6.7.4 Celkové vyhodnocení  

U analyzovaného oleje Ejektol HV PLUS byly provedeny rozbory jak u pouţívaného 

oleje, tak u nového oleje. Olej bych doporučil dále nepouţívat a vyměnit jej za nový, 

popřípadě přefiltrovat. Především v obsahu nečistot přesahuje hranici pouţitelnosti,  

a to i nový olej odebraný z barelu. Nový olej měl by mít třídu nečistoty 6. – 7. dle  

NAS 1648. Výrobce tuto zvláštnost vysoké třídy nečistot vysvětluje tím, ţe jsou zde 

přidána parciálně disperzní aditiva na bázi aktivní a vázané síry. Proto z tohoto důvodu 

nelze docílit vyššího stupně čistoty (viz. v příloze D).  

 

Doporučil bych tuto zvláštnost projednat s výrobcem a nalézt příčiny vzniku 

naměřených dat, popřípadě pouţít adekvátní náhradu např. řezný olej PARAMO CUT 22H 

viz příloha E. Provést po ekonomické stránce analýzu a srovnání kvality a ceny těchto 

poloţek. 

 

6.8  Závěrečné shrnutí  

Dle provedených rozborů hydraulických, mazacích a řezných olejů na provoze výroby 

hlavní lze jednoznačně tvrdit, ţe je velmi vhodné se věnovat problematice olejů a jejich 

čistotě. 

 

V současnosti se dopracovává systém pravidelných filtrací a kontrol na jednotlivých 

strojích, kde je minimální interval 6. měsíců. Součásti mazacího plánu stroje budou  

i pravidelné jednoduché analýzy olejů na mechanické nečistoty. 

 

U kovacích strojů a hlubokovrtacích operacích, kde jsou nádrţe o objemu 6 000 litrů 

se bude jednat o podrobnou částicovou analýzu, jakou vykonávají renomované laboratoře. 

Tímto opatřením pak nebude docházet k neplánovaným odstávkám strojů ve výrobě a bude 

zaručena stálá čistota provozních kapalin. Čistota oleje má vypovídající hodnotu  

o současném stavu stroje, a taktéţ prozrazuje jakým způsobem se o daný stroj a technologii 

výroby pečuje.  

 

6.9  Celkové doporučení 

Doporučení pro vybrané stroje byly popsány výše při rozborech jednotlivých olejů. 

Zde uvádím celkové doporučení na všechny stroje, které by měly být brány v potaz  

a dodrţovány. 
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6.9.1 Monitorovat obsah nečistot v oleji 

Čistota oleje je jedna z jeho nejdůleţitějších vlastností, která má rozhodující vliv pro 

nasazení oleje do provozu a také na opotřebení mechanismů stroje. Proto bych doporučil 

nadále monitorovat obsah nečistot v oleji dle NAS 1638 a dle ISO 4406 u vybraných 

strojů. Pokud by došlo k  nárůstu nečistot nad hranici pouţitelnosti olej přefiltrovat 

popřípadě vyměnit nebo regenerovat. 

 

Doporučuji vhodně vytvořit filtrační plán s jasným stanovením pravidelných filtrací  

a přesně jej dodrţovat na základě intervalu kontrol uvedených ve vyhodnocení rozborů 

olejů. 

6.9.2  Olej vyměňovat dle jeho stavu  

Jak je patrné olej za provozu stárne a tím ztrácí své ideální vlastnosti aţ do doby, kdy 

přestane plnit své funkce a následně ovlivňuje opotřebování celého mechanismu. Při této 

situaci má dojít k výměně. Jednou z nejdůleţitější vlastnosti, která nám říká v jakém stavu 

je viskozita při 40 °C. Ta by se měla během provozu kontrolovat, jestli klesá nebo se 

zvětšuje. Měla by se mírně zvětšovat. Zvýšení viskozity způsobuje vyšší koeficient tření,  

a tím i zvýšení spotřeby energie. Naopak pokles viskozity způsobí mezní tření, a tím 

následně vysoké opotřebování mechanismu.  

 

Doporučuji sledovat viskozitu u olejů vybraných strojů dle intervalů kontrol 

uvedených ve vyhodnocení rozborů olejů. 

6.9.3  Správný odběr vzorku 

Při odběru vzorku oleje nesprávným způsobem můţe dojít k chybám, které následně 

ovlivní výsledky rozboru. Proto doporučuju odběry provádět dle přesně stanovených 

podmínek popsané v kap. 4.6, a aby odběry byly prováděny jedním a stálým proškoleným 

pracovníkem údrţby. 

6.9.4  Rozvíjení TBP 

Nadále ve firmě rozvíjet způsoby tribologické peče o stroje a zdokonalovat je. 

Doporučuji nadále spolupracovat s firmou OKIN Group a.s., která vykonává tribologickou 

péči a celkovou údrţbu o stroje ve firmě formou outsourcingu, která se osvědčila. 

Dopracovat kartu strojů výrobních zařízení, kde součásti je mazací plán. Tyto klíčové 

informace o stroji je nutno nadále sledovat a vyhodnocovat trend spotřeby. 
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7 ZÁVĚR  

V této bakalářské práci bylo cílem optimálně navrhnout tribologickou péči  

u vybraných strojů na výrobu hlavní střelných zbraní ve firmě Česká zbrojovka a.s. 

Uherský Brod. Ze začátku teoretické části byly popsány disciplíny, především se jednalo  

o tribologii, ze které vycházejí další vědní disciplíny důleţité pro celkovou tribologickou 

péči o strojní zařízení. Dále byla stručně vysvětlena celková údrţba pro stroje a podstata 

tribologické péče. Zde jsem popsal její význam, ekonomickou stránku a způsob provedení. 

V dnešní době uţ firmy provádí tuto péči formou outsourcingu a najímají si specializované 

firmy. Tak tomu je i u firmy Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod. Následně bylo popsáno 

vyuţití systém outsourcingu i softwarové podpory ve firmě. V další kapitole byly uvedeny 

moţnosti aplikace a nasazení tribodiagnostiky při tribologické péči a představeny pouze 

základní metody pro stanovení aktuálního stavu oleje jako jsou obsah nečistot, viskozita 

při dané teplotě, FTIR metoda, obsah vody atd. Poslední kapitola teoretické části 

pojednávala o vybraných strojích, na kterých se prováděly rozbory olejů.  

 

Tyto rozbory stavů olejů u jednotlivých strojů (SHK-10, KS 3 a skupina vyvrtávacích 

strojů) jsem prováděl v rámci praktické části práce, a taky se provedly dva rozbory  

u externích firem. Pro měření se odebraly vzorky olejů jak přímo ze strojů, tak následně 

z barelů a byly porovnány. Měřilo se měřicím přístrojem PODS HIAC a následně po 

měření jsem provedl jejich vyhodnocení. Sledoval jsem především základní parametry 

oleje, a to viskozitu, obsah nečistot a obsah vody. Dle měření vyhověly dva ze čtyř olejů. 

Byl to hydraulický olej OH HM 46 Statoil a mazací olej KV 68 Statoil u strojů SHK – 10, 

v opačném případě nevyhověl olej GEHRING GPH 40 u honovacích strojů KS a olej HV 

EJEKTOL PLUS u skupiny vrtacích strojů. Z hlediska viskozity tyto dva oleje vyhověly, 

ale v obsahu nečistot byly za hranicí pouţitelnosti. Podle těchto výsledků měření jsem 

stanovil doporučení a opatření pro jednotlivé stroje, které jsou podrobně rozvedeny  

a pospány výše.  

 

Na závěr byly tyto doporučení a výsledky měření prokonzultovány s vedoucím údrţby 

strojů a stanoveny celkové doporučení pro péči o stroje a to:  

 Monitorování obsahu nečistot 

 Výměna oleje dle jeho stavu 

 Filtrování oleje 

 Správný odběr vzorku 
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 Rozvíjení TBP 

Přínosem zavedení těchto opatření je zvýšení ţivotnosti strojů a jejich řezných nástrojů. 

Také neméně důleţitou součástí je sníţení prostojů daného zařízení. V současné době 

nejsou zpracovány hodinové prostoje v korunách. Tento údaj je klíčový pro přesné 

ekonomické zhodnocení návrhu opatření. 
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PŘÍLOHY 

Příloha A: Popis přístroje PODS 

Jedná se o jeden z nejlepších čítačů nečistot na trhu. Přístroj můţe provádět test 

s počty částic od 1 – 100 µm a to s on-line odběrem vzorku nebo z láhve. Je přenosný 

v ochranném pouzdře. Poskytuje měření v třídě nečistot dle norem ISO 4406 nebo NAS 

1698. Srdcem PODS je nový senzor pro počítání částic (laser). Pracuje na základě 

konceptu zeslabení světla, detekuje částice > 2 µm ISO 4406. Další senzory měří teplotu  

a viskozitu. Průtok vzorku oleje je měřen a automaticky regulován v závislosti na viskozitě 

oleje. Měření má jeden běh pro splachování (programovatelné) a tři měření probíhají buď 

po 5, 10, 20 ml. Doba analýzy závisí na viskozitě oleje a trvá 1 aţ 2,5 minuty. Naměřené 

výsledky jsou uloţeny v PODS pro následné vyhodnocení a tisk. Pro tento účel můţe být 

připojen k počítači, pomocí softwaru PODSWARE zle naměřené hodnoty převést do 

formátu Excel pro vyhodnocení. Podporuje hlavně podrobné analýzy stavu hydraulického 

oleje, ale i dalších druhů olejů (mazací, řezný apod.). 

 

Technická specifikace: 

 8 kanálů ve velikosti 4 – 64 µm 

 průtok 15 – 50 m · min
-1

 

 měření nečistot v ISO 4406, NAS 1638 

 kalibrace ISO – MTD  

 koncentrační limit 90 000 částic · ml
-1

 

 tlak tekutin 90 – 6000 psi (0,5 aţ 420 bar) 

  viskozita:  

 5 - 500 mm
2
 · s

-1
     proměření viskozity a počítaní částic 

 1 - 850 mm
2
 · s

-1
     počítání pouze částic 

 

 teplota: 

 32 do 194 °F (0 aţ 90 °C) olej 

 32 do 122 °F (0 aţ 50 °C) okolí 

 32 do 104 °F (0 aţ 40 °C) vnitřní 
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Obr. 1. Přístroj PODS (Portable Oil Diagnostic Systém) HIAC 
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Příloha B: Protokol měření u firmy KOMA – INDUSTRY s.r.o. 
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Příloha C: Protokol měření firma TRIGA spol. s.r.o. 
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Příloha D: Vyjádření o oleji firmy TRIGA spol. s.r.o. 
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Příloha E: Navrhovaný olej PARAMO CUT 22H   

 


