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Seznam použitého značení a zkratek 

Symbol veličiny Veličina Jednotka 

 

VI Viskozitní index [-] 

p Tlak [MPa] 

Q Průtok [m3 s-1] 

βx Filtrační koeficient [-] 

Nx Počet částic před filtrováním [-] 

Mx Počet částic po filtrování [-] 

ηx Účinnost filtrace [%] 

m Hmotnost [g] 

ISO International Organization for Standardization [-] 

DIN Deutsches Institut für Normung [-] 

t Čas [s] 

v Viskozita [mm2s-1] 

d Funkční průměr filtru [mm] 

N2x2 Počet částic napočítaných na ploše 2x2 [-] 

N5 Počet nečistot větších 5µm ve 100ml [-] 

N15 
Počet nečistot větších 15µm ve 100ml [-] 

Sp Plocha, na které se počítal počet nečistot [mm2] 
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Úvod 

Výrobní linky jsou dnes velmi složité, a pokud kritická část této linky selže, zastaví 

se celý stroj i linka. Což znamená stojící výrobu, nečinné pracovníky, ztrátu produkce  

a velmi nízké zisky. Proto je důležité zavedení tribologie do provozu a odhalení 

rizikového místa ještě před selháním, čímž můžeme naplánovat odstávku stroje či linky 

a následné provedení oprav. Mezi nejdražší opravy patří ty, které nás nejvíce překvapí. 

 

Tribologie je věda zabývající se chováním vzájemně dotýkajících se povrchů prvků 

obsažených v tribologickém uzlu (třecím uzlu), které konají relativní pohyb a následné 

využití poznatků pro snížení nežádoucích vlivů doprovázející tribologické procesy.  

Z toho vyplývají jednoznačně úkoly tribologie v údržbě v rámci různých technických  

a technologických procesů. Mezi hlavní úkoly patří snížení opotřebení a snížení 

mechanických ztrát a také zabránění před oxidačními a jinými chemickými procesy. 

Důležitým úkolem je i odvádění tepla, které vzniká třením, odvádění nečistot či 

vyplavování třísek při třískovém obrábění a následné čištění olejů. 

 

Tribodiagnostika je jednou z metod technické bezdemontážní diagnostiky, která 

informuje z maziva o technickém stavu sledovaného objektu (stav opotřebení strojních 

zařízení) a kvalitě vlastního maziva (degradace maziva). 

 

Stroj při konání práce uvolňuje částice kovů, které jsou vyplavovány mazacím 

olejem, ty dále cirkulují v mazací soustavě (suspenze). Vzrůstající opotřebení 

zapříčiňuje zvyšování koncentrace těchto příměsí v oleji. Důležitý je hlavně trend 

naměřených hodnot. Zjišťujeme kvantitu i kvalitu mazacího oleje, která umí upozornit 

na příznaky vznikajících poruch, v mnoha případech umožní i jejich lokalizaci. 

 

Dnes se hojně zdůrazňuje důležitost prevence. K jejím hlavním důležitým aspektům 

patří nesrovnatelně menší nákladnost oproti opravám již vzniklých poruch. V případě 

hydraulických systémů je statisticky prokázáno, že dokonce až 80% poruch je 

zapříčiněno znečištěnou hydraulickou kapalinou. Pravidelným čištěním oleje můžeme 

docílit významného zlepšení spolehlivosti a prodloužení životnosti hydraulických prvků 

a systémů. Musíme ale brát ohled na to, že filtrací olej pouze vyčistíme, proto je 

nejdůležitějším krokem zjištění stavu oleje z hlediska aditiv. Dále je na zvážení, zda olej 

přefiltrujeme a případně doplníme aditiva či pořídíme olej nový. Spolu s pravidelnou 
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kontrolou stavu hydraulické kapaliny a vybraných prvků v ní, je možno využití kapaliny 

po celou dobu její životnosti s vědomím, že hydraulický systém bude po celou dobu 

spolehlivě pracovat. Takto získáme jistotu, že v hydraulickém systému cirkuluje 

nepřetržitě kapalina s vlastnostmi doporučovanými výrobcem hydrauliky, tato kapalina 

je čistá a s ideálním obsahem vody. Tímto můžeme na každou případnou odchylku od 

„ideálního“ stavu okamžitě zareagovat. 

 

Bakalářská práce je realizována ve spolupráci s firmou Miele technicka s.r.o. 

vyrábějící vysoce kvalitní elektrické spotřebiče pro domácí a profesionální využití. 

Německá firma byla založena v roce 1899 zakladateli Carlem Miele a Reinhardem 

Zinkann. Od roku 1991 působí i v České republice a za 20 let činnosti si vydobyla na 

trhu renomé kvalitní značky. 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou sledovaného hydraulického systému, 

vyhodnocováním stavu provozní kapaliny a optimální doby filtrace. 

 

V prvních dvou kapitolách jsou shrnuta teoretická východiska diagnostiky 

hydraulických systémů, hodnocení kapalných maziv a filtrace. V teoretické části byla 

při vypracovávání použita odborná literatura a elektronické zdroje. 

 

Praktická část obsahuje určení zhodnocení stavu sledovaného hydraulického 

systému, provozní kapaliny a jejich čtyř základních parametrů pomocí tribotechnické 

sady, a popis nynějších nápravných opatření. V rámci praktické části bylo provedeno  

i vyhodnocení postupu degradace hydraulické kapaliny v čase, a popsán návrh určení 

optimální doby filtrace či výměny olejové náplně. Jako poslední bod této bakalářské 

práce jsou zpracována doporučení pro dlouhodobé sledování stavu provozní kapaliny, 

včetně návrhu pro sběr dat a jejich vyhodnocení. 
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1. Maziva a diagnostika hydraulických obvodů 

 

Tato kapitola definuje, co to jsou maziva a k čemu slouží. Dále uvádí členění 

maziv. V první kapitole je uvedena rovněž definice diagnostiky hydraulických obvodů  

a stručný popis jednotlivých druhů metod využívaných v diagnostice. 

 

1.1. Maziva 
 

Hlavní úkol maziv spočívá v zabránění bezprostředního styku povrchů ve 

vzájemném pohybu, zmenšení tření a opotřebení. Pro tento účel je mazivo záměrně 

přemisťováno mezi funkční plochy do tribologického uzlu. 

 

Stručné dělení maziv: 

 

Maziva tuhá (pevná) - využití nachází po vysoké teploty a tlaky. Mají vlastnosti 

pevných látek. 

Plastická maziva - (mazací tuky – již neplatné staré označení) koloidní (gelové) 

soustavy, maziva polotuhé konzistence 

Plynná maziva -  maziva plynného skupenství. Využívají se v tzv. plynových 

ložiskách v aerodynamických nebo aerostatických režimech při vysokých obvodových 

rychlostech (10 000 ÷ 600 000 ot.min-1) a teplotách 300° C a více.  

Kapalná maziva -  maziva jsou v kapalných skupenstvích, mají vlastnost tečení.  

Použití: převažující typ maziva, přísady jim dávají nové vlastnosti a prodlužují pracovní 

schopnost. Uplatnění najdou v hydrodynamickém, hydrostatickém, 

elastohydrodynamickém, mezném a smíšeném tření. 

Kapalná maziva se člení do tří základních skupin: 

Ropné oleje – produkty z ropné destilace, rafinace, nebo odparafinováním. Jejich 

složení je převážně uhlovodíkové a základní rozdělení - rafináty s nízkým, se středním  

a s vysokým VI. 

Syntetické oleje - lépe zabezpečují některé tribotechnické problémy (např. nízké  

a vysoké teploty). 

Anorganická kapalná maziva a taveniny – jedná se o vodné roztoky používající 

se při zpracování kovů, mazání chlorových kompresorů, taveniny sodných skel (tváření 

kovů) apod. 
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Základní dělení kapalných maziv dle charakteru provozního nasazení je na oleje 

motorové a oleje průmyslové. [2] 

1.2. Diagnostika hydraulických obvodů 

 

Je známé, že hydraulické obvody se řadí mezi složité skupiny. Jsou použity  

v mnoha typech strojních systémů a jejich technický stav závisí hlavně na jejich 

funkčnosti. Určení, či stanovení technického stavu hydraulického obvodu, nebo 

jednotlivých prvků obsažených v obvodu je těžko realizovatelný problém a bez použití 

technické diagnostiky nemožný. K určení technického stavu hydraulických obvodů 

můžeme využít dvou druhů diagnostických signálů. 

 

Signál vyvolaný pomocí fyzikálních jevů, pro funkci představující podstatnou  

a podmiňující jeho činnost, tj. parametry hydraulického obvodu jako např: tlak, průtok, 

otáčky, moment při dané pracovní teploty kapaliny atd. 

 

Jako další signály jsou ty, které se označují jako průvodní, nepodmiňující činnost, 

ale jejich vznik je zákonitý, který je často i nežádoucí, mezi tyto činnosti řadíme 

vibrace, změna teploty, hluk, znečišťování kapaliny apod.  

 

1.2.1. Parametrické metody - Měření parametrů včetně účinnosti 

 

Jedná se o metody principiálně jednoduché a názorné, takže patří 

k nejpoužívanějším metodám. Vycházíme při ní z představy diagnostikovaného objektu 

jako převodníku, který sumu vstupních (fyzikálních veličin) X, které vstupují do 

objektu (viz obr.), mění na sumu výstupních parametrů Y, a to za pomoci operátoru 

převodu A, tedy Y=AX, kde = ∑   = ∑ .[1]  

 

Operátor převodu A může mít lineární nebo také nelineární charakter a může 

vyjadřovat statický nebo dynamický stav diagnostikovaného objektu. Vstupní xi  

a výstupní yi parametry mohou být vyjádřeny buď stejnými fyzikálními veličinami (tlak 

– tlak, průtok – průtok, teplota – teplota), nebo různými veličinami (průtok – otáčky, 

tlak – moment). 
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Obr. 1.2.1. Operátor převodu diagnostických parametrů [1] 

 

Z množství diagnostických parametrů jsou vybrány obvykle takové, které je možné 

získat přímým měřením (např. tlak, teplota, otáčky) a pomocí jejich změn v čase 

s dostatečnou přesností určujit stav diagnostického objektu. Např. pokles průtoku 

hydrogenerátoru při zatížení pod určité mezní hodnoty je příznakem zvětšení vůlí  

– opotřebení; nebo také zvýšení tlaku bývá příznakem zadírání pístu. 

 

Některé výstupní parametry z hydraulického systému, jako např. síla v pístnici 

přímočarého hydromotoru, průtok či moment hydromotoru, ale také účinnost je možno 

získat pomocí nepřímého měření, kdy operátor převodu A podle vztahu (2) nabývá 

konstantní charakter, např. plochy pístu, geometrického objemu apod. Příklad změny 

závislosti diagnostikovaného parametru (Obr. 2.2.2.) – průtok Q na zatížení p (tlaku)  

– nového hydrogenerátoru (křivka 1) a hydrogenerátoru po zkoušce životnosti 0,8.106 

cyklů (křivka 2) je na obr.  

 

 

Obr. 1.2.2. Závislost změny průtoku na tlaku 1- u nového hydrogenerátoru, 2 – u 

hydrogenerátoru po životnostní zkoušce [1] 

 

Nevýhodou je pouze skutečnost, že pokles parametrů se projeví relativně pozdě. 

Porucha je již ve stádiu pokročilosti nebo se projevení poruchy vůbec nedostaví. Další 

nevýhoda nastává při měření průtoku v hydraulickém obvodu, pokud obvod není 

speciálně upraven, musíme jej částečně rozpojit. Přitom hrozí únik kapaliny a možné 

vniknutí nečistot do systému.  
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Hodnocení technického stavu prvků a obvodů v hydraulickém systému je možné 

dvěma způsoby, hodnocení na zkušebně (kontrolní a přejímací zkoušky) nebo také 

hodnocení na stroji (provozní diagnostika ve statickém, nebo v dynamickém režimu). 

[1] 

 

Měření ve statickém režimu – i když žádný hydraulický obvod nepracuje 

v ustáleném stavu, tak lze při jeho diagnostice statického režimu využít, tzn. na chování 

daného systému nemá rozhodující vliv velikost setrvačných sil a stlačitelnost 

hydraulické kapaliny. [2] 

 

Hodnocení hydrogenerátorů – využití závislosti celkové účinnosti 

hydrogenerátoru (ηc) na tlaku (p) při daných otáčkách (n = konst.). 

Hodnocení rotačních hydromotorů – jsou využívány parametry shodné jako  

u hydrogenerátorů. 

Hodnocení přímočarých hydromotorů – využívá se zmenšení síly, rychlosti 

přímočarého pohybu, ale většinou se měří pouze těsnost přímočarého hydromotoru. 

Hodnocení tlakových ventilů – v obvodu nelze překročit velikost tlaku pro různý 

průtok, určení p = f (Q)[2]. 

Hodnocení filtrů – závislost tlakového spádu (∆p) na filtru při zvyšujícím se 

průtoku filtrem (Q). 

 

Měření v dynamickém režimu – je prováděno jen tehdy, když se projevují rázy, 

nestabilní chování obvodu apod. Měření patří mezi náročnější a není možno odečítat 

hodnoty parametrů, nýbrž je nutný časový záznam naměřených hodnot. Nejčastěji se 

používá pro měření tlakových ventilů, kde hodnotíme velikost tlakové špičky, která by 

měla být co nejmenší, a čas útlumu. [2] 

 

1.2.2. Termodynamické metody - Měření termodynamických veličin 

 

Tato metoda využívá zákon o zachování energie, tzn., že např. ztráty 

v hydraulickém prvku jsou projeveny zvýšením teploty hydraulické kapaliny. Určuje se 

tímto diference teplot, které jsou měřeny před a za prvkem. Tímto se údaj o teplotě 

stává diagnostickým parametrem nesoucí mnoho informací o technickém stavu, a jehož 
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výhodou je poměrně jednoduchá měřitelnost. Dnes můžeme vidět měření na povrchu 

prvků, popř. potrubí. 

 

Cíle termodynamických metod jsou podobné jako u parametrických metod  

- stanovení základních diagnostických parametrů daného prvku, mezi něž patří 

účinnost, tlakový spád aj., za využití vstupních veličin – teplot a teplotních spádů.[1] 

 

1.2.3. Vibroakustické metody - Měření vibrodiagnostické a akustické 

 

Analýza kmitání  hydraulického systému zprostředkovává dostatek informací  

o celkovém technickém stavu hydraulických prvků. Vibrodiagnostika využívá 

diagnostických signálů různých druhů kmitání: mechanické, akustické v pružném 

prostředí, dynamické deformace (deformační kmitání) atd. Kmitáním v hydraulických 

systémech a prvcích se vyznačuje stav diagnostikovaného objektu. Kmity jsou velmi 

snadno transformovatelné na elektrický signál. Signál je dále snadno zpracovatelný  

a vyhodnocení je možno převést do podoby amplitudového nebo frekvenčního spektra 

či frekvenční charakteristiky. 

 

Mechanické vibrace jsou obsahovány ve velkých počtech složek, které se vyskytují 

současně na mnoha kmitočtech, tudíž na základě pozorování časového průběhu 

amplitud není možné určit ani počet, natož kmitočty jednotlivých složek. Rozklad 

složeného chvění na kmitočtové složky se nazývá kmitočtová (frekvenční) analýza, a je 

výsledkem frekvenční spektrum. 

 

Mechanické vibrace jsou vyhodnocovány několika způsoby jako úchylka, zrychlení 

či rychlost. Tyto tři veličiny jsou vzájemně vázány matematickými funkcemi času  

a kmitočtu. Kmitočtové spektrum rychlosti a zrychlení je vyznačováno výrazněji 

plošším charakterem než spektrum výchylky, volí se tedy při frekvenční analýze vibrací 

většinou jeho rychlost nebo zrychlení. 

 

Metoda hlavně využívá vyhodnocování emitovaného ultrazvukového signálu 

vysílaného pomocí sledovaného objektu (aktivní ultrazvuková metoda). Je také možno 

využit vibrací rotujících součástí, kmitání nám umožní zjistit stav ložisek. Širší využití 



-17- 
 

ve vibrodiagnostice hydraulických obvodů je možné díky uplatnění ultrazvuku, protože 

emise ultrazvuku patří k typickým projevům. 

 

Ultrazvukový signál vzniká prouděním provozní kapaliny přes hydraulické odpory, 

jako vzniklý projev při kavitačních procesech. Prudké zanikání kavitačních bublin 

způsobující rázy vyvolávají emisi ultrazvukového signálu, který se nachází v oblasti 

desítek až několik stovek Hz. Vlastní aplikace umožňuje nám také rozpoznat případné 

netěsnosti v hydraulickém systému. Snímání signálu se provádí v převážné většině na 

povrchu objektu. 

 

V praxi potom nacházíme použití pro: 

tlakové ventily – činností ventilů dochází ke škrcení kapaliny, čímž je vznik 

kavitačních procesů zákonitý, který je samozřejmě doprovázen emisemi ultrazvukového 

signálu. Na velikosti signálu mají vliv některé parametry, jakož jsou např. teplota, 

velikost tlaku v odpadní větvi, tlakový spád a také průtok, 

škrtící ventily – stejně jako tlakové ventily pracují v režimu, kde je vznik 

kavitačních procesů zákonitý. Na velikosti emitovaného signálu záleží na průtoku, 

teploty a tlaku v odpadu, ale také vliv geometrie průtokového průřezu, 

přímočaré hydromotory – při dobré kondici hydromotoru by nemělo docházet 

kolem pístu k vnitřním průsakům a tím by neměly vzniknout kavitační procesy, 

jednosměrné ventily – při dobrém technickém stavu jednosměrného ventilu nesmí 

v nepropustném stavu unikat žádná kapalina, tím pádem jsou emise ultrazvukového 

signálu nulové, 

rotační hydrogenerátory a hydromotory – zde jsou emise ultrazvukového signálu 

využívány k hodnocení stavu mechanických součástí, především např. ložisek, lze také 

využít i oblast slyšitelných vibrací. 

 

Vyhodnocení naměřených hodnot se u všech uvedených prvků hydraulického 

obvodu provádí na základě trendové analýzy, tzn. sledování změny velikosti signálu 

v čase při daném měřicím intervalu. Jako srovnávací parametr slouží referenční hodnota 

střední modulační složky ultrazvukového signálu.[1] 
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1.2.4. Tribodiagnostické metody - Analýza pracovní kapaliny 

 

Využití těchto analýz jsou odlišné než např. u spalovacích motorů, pohonných 

jednotek, nebo u jejich převodovek apod. Díky rozlehlosti hydraulického obvodu, 

značného množství kapaliny obsaženého v obvodu a shodnosti materiálových třecích 

dvojic je hodnocení opotřebení prováděno s velkou obtíží, proto se využívá k analýze 

kvality hydraulické kapaliny její čistota. 

 

Stav kvality hydraulické kapaliny obsažené v hydraulickém systému zásadním 

způsobem ovlivňuje životnost a provozní spolehlivost hydraulických systémů. Využití 

tribodiagnostiky pomocí filtrací nám přináší významné ekonomické úspory. 

 

Oleje jsou především charakterizovány kinematickou viskozitou měřenou při 40oC  

a 100oC, viskozitním indexem, bodem tuhnutí a bodem vzplanutí. Vyrobené oleje nesmí 

obsahovat vodu. Povolené množství mechanických nečistot je v oleji limitováno. Oleje 

jsou hodnoceny na termooxidační stálost, anilinový bod (posouzení snášenlivosti mezi 

olejem k dalším jednotlivým druhům pryžových materiálů používaných v těsnících 

částí) a povrchové vlastnosti (určuje neemulgační číslo, deemulgační charakteristika, 

odlučivost vzduchu), které reagující na stopová množství nežádoucích příměsků). 

 

Kvalita hydraulického oleje se v průběhu provozování stroje mění a jeho další 

použitelnost je limitována zejména třemi hlavními faktory: 

a) chemické stárnutí 

b) obsah vody 

c) obsah mechanických nečistot 

 

Tyto faktory jsou velmi důležité z provozního hlediska, často nelze analýzu vykonat 

přímo u uživatele. Vzorky odebrané ze strojů jsou analyzovány na specializovaných 

pracovištích. [1] 
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2. Hodnocení kapalných maziv a filtrování 

 

Tato kapitola představuje sadu CMMSTRIBO a popisuje jednotlivé druhy zkoušek, 

které můžeme prostřednictvím této sady provádět pro hodnocení kvality kapalných 

maziv.  

 

2.1. Hodnocení kapalných maziv pomocí sady CMMSTRIBO 
 

Hodnocení a určování kvality hydraulické kapaliny bylo provedeno na 

tribotechnické sadě CMMSTRIBO (Obr. 3.1.) Tato souprava umožňuje provádět 

tribotechnickou diagnostiku v podmínkách provozu sledovat kvalitu oleje 

z jednoduchých a rychlých metod. Na základě zjištěných a vyhodnocených hodnot nás 

informuje o změně důležitých vlastností a kvalitě oleje, zda je tento olej použitelný pro 

další využití nebo určený pro upravení vlastností náplně. Při dodržení systematického 

hodnocení kvality oleje jsou dále zjištěné hodnoty základem pro jeho efektivnější 

využívání a přesnější naplánování výměny podle skutečné potřeby. 

 

Součásti sady umožňují stanovení kinematické viskozity, přítomnost i obsah vody 

obsažené ve vzorku, dále celkové znečištění spolu s detergentě-disperzními vlastnostmi, 

přítomnosti látek nerozpustných v hexanu. V sadě nalezneme i přípravek na odběr 

vzorku oleje. Důležité je, aby byl vzorek odebrán před filtry či odstředivkou 

v hydraulickém systému, aby bylo zaručeno obsažení nečistot ve vzorku. Filtry  

a odstředivky by tyto nečistoty odstranily a dostali bychom zkreslené výsledky. 

 

Využití soupravy je podmíněno potřebami uživatele, který sadu využije do 

provozních podmínek jako součást dílenských prostředků a mechanizačních prostředků. 

Sada je vhodná pro potvrzení či vyloučení nově vznikající závady či k zhodnocení 

kvality oleje k dalšímu rozhodnutí, zda olej ponechat a pokračovat v provozu, filtrovat 

nebo vyměnit olejovou náplň. 

 

Největší pravděpodobnost nálezu již počínající závady je při pravidelných 

intervalech hodnocení oleje, také při každé výměně olejových náplní, při podezření 

vznikající závady. [5] 
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Obr. 2.1. Tribotechnická sada CMMSTRIBO [5] 

1 – pumpa, 2 – nádobka k pumpě pro vytváření podtlaku, 3 – přípravek pro určení 

obsahu vody a pro detergentně-disperzní zkoušku, 4 – nádoba s Hexanem, 5 – filtrační 

zařízení, 6 – hlava filtračního zařízení, 7 – nádobka s Calcium hydride (CaH2), 8 – 

přípravek ke stanovení vody (tlaková nádobka s manometrem), 9 – viskozimetr 

s padajícími kuličkami VISGAGE 38, 10 – teploměr, 11 – injekční stříkačky, 12- 

pinzeta, 14 – ultrafiltr, 15 – 100ml vzorkovnice 

 

2.1.1. Kinematická viskozita 

 

Viskozita - fyzikální veličina, která udává poměr tečného napětí a změny rychlosti 

v závislosti na vzdálenostech sousedních vrstev při proudění skutečné kapaliny. 

 

Jedná se o veličinu charakterizující vnitřní tření, která závisí především na 

přitažlivých silách působící mezi částicemi. Kapaliny s většími přitažlivými silami mají 

větší viskozitu, která znamená větší brzdění pohybu kapaliny, popř. těles v kapalině. 
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Jinak řečeno viskozita je koeficient úměrný tření uvnitř tekutiny charakterizující 

odpor proti tečení. Viskozita udává velikost maznosti. Je to hlavní zkušební údaj olejů 

(náhlá změna viskozity - téměř vždy souvisí s mechanickou závadou). V provozu by se 

neměla změnit víc než o ± 10%. Závisí i na teplotě.  Změna teploty o 1°C znamená 

změnu viskozity až o 5 %. 

 

Zvyšování viskozity ukazuje na přítomnost nečistot, oxidačních produktů, popř. 

emulze těchto produktů s vodou. Čím vyšší je viskozita, tím větší jsou ztráty. Naopak 

snížení viskozity poukazuje na degradaci aditiv, u motorových olejů vniknutí paliva do 

systému. Snížený stav viskozity přispívá k meznímu až k suchému tření, což vede 

k nadměrnému opotřebování a může dojít až k zadření. [2] 

 

2.1.2. Obsah vody 

 

Voda má na olej negativní vliv, protože mění výkonovou charakteristiku daného 

oleje. Při práci stroje s  olejem se zvýšeným množství vody nad povolenou mez, 

způsobuje zvýšené množství vody mnoho negativních dopadů na spolehlivost, funkci  

a životnost stroje. Voda obvykle způsobuje korozi součástí, snižování oxidační stability 

oleje, vypadávání aditiv, zvyšování viskozity, pěnění oleje, tvorbu kalů a emulze. 

 

V hydraulickém obvodu je povoleno maximálně 0,2% hmotnosti obsahu vody 

obsažené v hydraulické kapalině. 

 

Vizuální zkouška – vzorek musí být správně odebraný, podle přísného postupu. 

Před započetím musíme vzorek dokonale protřepat. Pokud se vyskytuje ve vzorku voda 

alespoň 0,025%, dojde k zakalení vzorku. Nevýhodou této zkoušky je subjektivnost  

a vyžaduje zkušenosti.  

 

Prskací zkouška - zkouška pomocí přípravku - z homogenizovaného vzorku 

odebereme olej např. pomocí kapátka, 2 - 3 kapky kápneme na zkušební plochu, která je 

dále rozpálena na cca 180° C. Pokud zkoušený vzorek neobsahuje stopy vlhkosti, pak je 

olejová skvrna stejnorodá bez výskytů bublinek s lehkým dýmem. Při obsahu 0,02% se 

objeví  mikrobublinky s vířivým pohybem vyskytující se uvnitř skvrny. 0,1% vody 

obsažené ve vzorku vytvoří drobné bublinky (0,5 mm) po dobu trvající 1 až 2 sekundy  
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a při obsahu 0,2% vzniknou drobné bublinky (průměr cca 1 mm) po dobu cca 3 sekund, 

což je nejvhodnější pro provozní podmínky. 

 

2.1.3. Číslo kyselosti TAN 

 

Číslo kyselosti je jediný ukazatel stupeň stárnutí postihující degradaci především 

průmyslových olejů. Degradací olejů vznikají organické i minerální kyseliny, které 

způsobují korozi, změny viskozity, přilepování nečistot a kovových látek, zalepování 

rozvodů, regulací, čímž při následné výměně oleje zůstávají nečistoty v hydraulickém 

systému, zpomalují jeho reakce řídících prvků a způsobující opakující se poruchy. 

 

Metoda pro stanovení čísla kyselosti - Přibližná metoda (tzv. rychlometoda)  

Pomáhá nám určovat, zda číslo kyselosti překročilo, popř. nepřekročilo zvolenou 

hodnotu. Dalším postupem je smíchání stejných objemů oleje a zkušebního roztoku. Po 

smíchání je důležité protřepat a posléze nechat 15 minut odstát. Po 15 minutách se obě 

vrstvy oddělí. Důležitá je horní vrstva. Pokud je horní vrstva zbarvená modrou barvou, 

tak číslo kyselosti je menší než zvolená mez a olej je v pořádku. Zelená barva informuje 

o rovnosti čísla kyselosti pro danou mez. Zobrazení žlutozelené až žluté barvy je číslo 

kyselosti, které stanovenou mez přesáhlo. Tato metoda je jednou ze spolehlivých 

rychlometod aplikovatelných v provozu. 

 

2.1.4. Celkové znečistění - stanovení obsahu mechanických nečistot 

v membránovém ultrafiltru 

 

Podstata této zkoušky spočívá ve filtraci oleje za pomoci podtlaku vytvořeném 

pumpou. Nečistoty ze zkoušeného oleje jsou zachyceny pomocí membránového 

ultrafiltru. Výsledkem zkoušky je obsah mechanických nečistot v mg na 100 ml. 

 

Celkové znečištění se řadí do několika smluvních zkoušek a jeho vyjádření závisí 

na principu použité diagnostické metody, které umožňuje klasifikovat celkové 

znečištění mechanickými nečistotami, produkty termooxidačních reakcí a znečištění 

jinými nečistotami. Hydraulické obvody jsou vysoce náchylné na znečištění. Zdroje 

nečistot v hydraulickém systému lze klasifikovat do čtyř kategorií: 
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a) primární nečistoty – nečistoty v nádrži, potrubí, v hydraulických prvcích, 

(otřepy a třísky, vlákna z čisticích prostředků, prach, okuje od svařování, barvy, 

písek,….), 

b) z okolí – nečistoty vnikající do soustavy, do povrchu pístnice nebo netěsnícím 

plnícím nebo odvzdušňovacím otvorem nádrže, 

c) vzniklé v obvodu – nečistoty vznikají cirkulací hydraulické kapaliny nebo jejím 

provozem jednotlivých prvků (opotřebení, koroze, eroze), 

d) vzniklé z hydraulické kapaliny – nečistoty vznikají vypadnutím aditiv z oleje 

(detergenty, protiotěrové přísady, disperzanty, antioxidanty a další), polymery, 

pryskyřice atd. 

 

2.1.5. Detergentně disperzní vlastnosti (Kapková zkouška) 

 

Kapková zkouška prováděná na chromatografický papír je jednoduchou a rychlou 

metodou k získání informativního obrazu kvality oleje, který poskytuje informace  

o velikosti znečištění, detergentně disperzních vlastnostech a také o přítomnosti vody. 

Při vyhodnocení výsledku je nutno brát v potaz orientační povahu tohoto testu. 

Základ metody je založen na pozorování velikosti ztmavnutí, rozsahu vsakování 

oleje do chromatografického papíru a povahy vytvořeného okraje skvrny. Po kápnutí 

kapky oleje na chromatografický papír dojde v centrální zóně k rozvrstvení nečistot 

soustřeďující se největší částice. Neprůsvitnost této centrální zóny charakterizuje 

znečištění oleje v poměru obsahu karbonových látek spolu s ostatními nerozpustnými 

nečistotami. Pokud má sledovaný olej stále dobré detergentní vlastnosti, na papíře 

vzniknou další méně tmavé, kruhové soustředné zóny, v nichž sedimentují menší částice 

nečistot. Vnější průsvitná zóna neobsahuje nečistoty a nažloutlé zabarvení této zóny je 

ve spojitosti s původní barvou. 

 

2.1.6. Obsah látek nerozpustných v hexanu 

 

Tato informativní a orientační zkouška zjišťuje obsah látek nerozpustných  

v hexanu, které jsou obsažené ve vzorku oleje. Zkouška je prováděna jako doplňující 

měření k celkovému znečištění oleje. Látky vznikající např. degradací oleje a jeho 

aditiv termooxidačních povah jsou nerozpustné jak v hexanu, tak i v oleji. Zvyšující se 

výskyt těchto látek v oleji zhoršuje podmínky mazání stroje, což má za následek např. 
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zvýšení viskozity oleje, tvorbu laků apod. Za příčinou zvýšeného obsahu látek 

nerozpustných v oleji v krátkém časovém intervalu může stát přehřívání některé části 

stroje nebo také zhoršená funkce filtrů.  

 

Princip tohoto měření spočívá v tom, že odměřený objem oleje je rozpuštěn  

v určitém objemu hexanu. Roztok je dále přefiltrován pomocí podtlaku přes 

membránový filtr. Velikost pórů membránového filtru se pohybuje v rozmezí 0,4 až 0,6 

µm. Výsledné ztmavnutí filtru a velikost obsahu látek jsou informačně srovnávány se 

vzorovou stupnicí. 

 

Výsledek zkoušky není základem k výměně oleje. Výměna může být provedena 

pouze tehdy, pokud byly zjištěny negativní výsledky u ostatních zkoušek, u kterých je 

hlavním předmětem zjišťování celkové znečistění oleje (např. u detergentně-disperzní 

zkoušky a stanovení obsahu mechanických nečistot v membránovém ultrafiltru). [2] 

 

2.2. Filtrace olejů, možné způsoby, účinnost a ekonomický přínos 
filtrace. 

 

Filtrací oleje můžeme prodloužit životnost oleje, popř. zmírnit jeho časový průběh 

degradace oleje. 

Podstatou regeneračních procesů jsou obnovy vlastností mazacího oleje. Vlastní 

obnova je možná ve čtyřech bodech: 

1) Doplňování oleje v průběhu provozu, 

2) výměna veškeré olejové náplně, 

3) filtrace olejové náplně, 

4) doplnění aditiv. 

 

Filtrace olejové náplně 

 

Fyzikální – olej je zbavován nerozpustných příměsí, jako jsou např. kovový oděr, 

nečistoty, prach, voda apod., nebo z oleje odpařitelných látek (benzín, emulgovaná voda 

atd.). Tzn., mluvíme o termínech usazování nečistot, filtrování, odstřeďování, absorpci, 

destilaci. 
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Chemické – chemické čistící pochody olej zbavují od látek rozpustných, vzniklých 

oxidaci a termickými procesy (pryskyřice, organické kyseliny, asfalty) tzn. nasazení 

takových čisticích pochodů, které jsou nutné v souvislosti s rafinací olejů. 

 

2.2.1. Mechanické filtry 

 

Funkce mechanického filtru zachycuje nečistoty průchodem kapaliny skrz porézní 

materiál. Filtrační vložky jsou vyrobeny z různých materiálů a různých konstrukcí. 

Průmyslové filtry dnes jsou schopny zachycovat částice nečistot o velikosti až 3 µm, 

zvláště jemné filtry dokáží zachytit i menší částice. Standardní je filtrace částic  

o velikosti nad 10 µm. Platí zde nepřímá úměra: čím jemnější filtrace, tím dražší je 

filtrační vložka a častěji se musí vyměňovat. 

 

2.2.2. Účinnost mechanické filtrace 

 

Za účelem posouzení úrovně filtrace jsou použity dva pojmy - účinnost filtrace ηx  

a filtrační koeficient βx. Filtrační koeficient βx je stanoven pomocí multi-pass testu jako  

 

  =
 č  čá  ř  

 č  čá   
 −   [4] 

 

Účinnost filtrace ηx je vypočten pomocí vztahu: 

 

   = 100 −  %   [4] 

kde x je velikost sledovaných částic v m. 

 

2.2.3. Výhody filtrace mechanickými filtry 

 

Filtr je součástí dodávky, jedinou povinností uživatele je včasná výměna filtrační 

vložky. Další výhodou jsou náklady na výměnu filtračních vložek, obzvláště 

papírových, které bývají poměrně nízké. 
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2.2.4. Odstranění vody z oleje 

 

Další významný prvek filtrace je odstranění vody z oleje. Absorpcí vody obsažené  

v oleji je možné nepřímo ovlivňovat kyselost oleje. Kyselost oleje podporuje rychlé 

stárnutí hydraulické kapaliny, rozklad aditiv, rozpouštění těsnění aj. Použitím správné 

filtrace olejů je možné zamezit korozi a chemickému poškození strojů popř. i hadic, tím 

se sníží náklady na výměnu poškozených částí strojů, čímž nevznikají další ekonomické 

ztráty z nutnosti odstávky stroje, přerušení výroby atd. 

 

2.2.5. Doplňování aditiv 

 

Aditiva patří mezi chemické přísady zlepšující vlastnosti olejů. Podle užití maziva 

je rozlišen obsah aditiv pohybující se v rozsahu od 1 do 25%. Druhy a množství aditiv 

jsou stanoveny výrobci na základě platných norem a praktických zkoušek. Při používání 

aditiv je možné po jejich doplnění prodloužit životnost oleje několikanásobně. 

 

Přísady do maziv: 

• Antioxidanty – potlačování oxidačních dějů 

• Detergenty a disperzanty – čistidla ploch od usazenin a rozptýlení nečistot 

• Protikorozní přísady – inhibitory koroze a rezavění 

• Modifikátory viskozity 

• Depresanty – snižují teploty tuhnutí 

• Emulgátory 

• Protipěnivostní přísady 

• Modifikátory tření – mazivostní a protioděrové přísady 

• Biocidy – potlačují vznik mikroorganizmů a tím případné znehodnocení 

maziva a poškození zdraví. 

 

2.2.6. Ekonomické aspekty 

 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, čistota oleje má výrazný vliv na 

životnost stroje. Filtrací oleje snížíme kód čistoty a zabezpečíme tím výrazné zvýšení 

provozuschopnosti stroje. Výhody filtrace vyplývají ze snížení nákladů na údržbu, 

snížení prostojů, prodloužení životnosti objektivizací opravárenských cyklů, zkvalitnění 
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péče o strojní systém, snížení nebezpečí havárií, úspora materiálních prostředků 

(plánováním nákladů pro náhradní díly) a snížení investic na nové zařízení. 

 

Filtrací olej pouze vyčistíme, nejprve je důležité zjištění stavu oleje z hlediska 

aditiv! Dále je na zvážení, zda olej přefiltrujeme a případně doplníme aditiva či 

pořídíme olej nový. [4] 
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3. Hodnocení současného stavu sledovaného 

hydraulického systému včetně hodnocení kvality hydraulické 

kapaliny 

 

Třetí kapitola se zabývá praktickou částí bakalářské práce. Popisované testy byly 

prováděny ve firmě Miele technika s.r.o. se sídlem v Uničově v průběhu měsíců dubna 

až května 2011.  Třetí kapitola charakterizuje současný stav současného hydraulického 

systému a zabývá se i hodnocením kvality hydraulické kapaliny.  Dále je v kapitole 

popsán postup při odběru vzorku a průběh jednotlivých zkoušek.  

 

3.1. Zhodnocení současného stavu v provozu sledovaného 
hydraulického systému 

 

Hydraulický systém je použit k výrobě sušičkových bubnů. Obsah nádrže 

systému pojme 2000 litrů provozní kapaliny ISO VG 46 založené na bázi HLPD (AGIP 

Mobil DTE25). Podrobný popis tohoto oleje se nachází v následující kapitole. 

Doporučený kód čistoty pro hydraulický systém je uváděn normami ČSN 65 6206 ISO 

14/11 a 6 dle NAS. Zařízení v průběhu zpracování bakalářské práce nemělo žádné 

závady na hydraulickém systému a nebylo nutné provádět žádné zásahy typu 

preventivních oprav nebo seřízení parametrů. Tato skutečnost a nezměněný stav oleje 

dokazují, že přijatá opatření jsou účinná a povedou k prodloužení životnosti olejové 

náplně a ke zvýšení spolehlivosti zařízení. 

 

3.2. Zhodnocení kvality hydraulické kapaliny 

 

Zhodnocení kvality hydraulické kapaliny jsem provedl na tribotechnické sadě 

CMMSTRIBO. Tato sada umožňuje provádět zkoušky 4 hlavních parametrů  

u odebraného oleje, což jsou parametry jako kinematická viskozita, celkové znečištění, 

dále kyselost a obsah vody.  

 

V hydraulickém systému použit olej ISO VG 46 na bázi HLPD (Mobil DTE25). 

Tento olej má průměrnou viskozitu při 40°C 46 mm2/s. Dle normy ISO 3448 (DIN 

51 519) s odchylkou ±10% je viskozita tolerována při 40°C v rozmezí od 41,4 do 50,6 
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mm2/s. Výkonnostní klasifikace normy DIN 51 524 jednotlivá písmena HLPD 

znamenají: H – hydraulická kapalina, L – protikorozní a protioxidační vlastnosti, P – 

protioděrové vlastnosti, D – detergentní vlastnosti. [6] 

 

HLPD (DIN) – Jeho předností je zlepšená ochrana proti opotřebení a dobrá 

separace vody. Vzdoruje korozi, čímž dokáže prodloužit interval jeho výměny  

a výměny olejových filtrů. Uplatnění nachází v hydraulickém systému s vysoce 

zatíženými součástmi poskytující vysokou úroveň proti opotřebení. Pracuje v rozmezí 

teplot od -20°C do 90°C. Řízená deemulgační schopnost dokáže navíc rozptýlení vody 

asi do 0,2% hmotnostního podílu umožňující pracovat i v hydraulických soustavách, 

které jsou znečištěny malým množstvím vody. Olej obsahuje dokonale stabilizované 

kombinace aditiv neutralizující utváření korozivních složek. Jsou známi díky své 

přísadě DD (detergent/disperzant) uplatňující se v hydrostatickém pohonu s vysokým 

tepelným zatížením. [7] 

 

3.2.1. Odběr vzorku 

 

Důležité je, jak a kde olej odebrat. Olej odebíráme ze speciálního místa před filtrem 

nebo z místa, kde je olej dokonale promísen. Zařízení musí být minimálně 20 minut 

v provozu z důvodu dokonalého promíchání a ohřátí oleje na provozní teplotu. Pomocí 

sady pro odběr oleje (Obr. 4.2.1.) jsem odebral množství cca 200 – 250 ml oleje z místa, 

kde se nachází odvzdušňovací filtr (Obr. 4.2.3 a Obr. 4.2.4). Při odběru vzorku ani po 

něm se nesmí do vzorku dostat nežádoucí příměsi. Tento požadavek je nutno zabezpečit 

čistotou přípravku pro odběr vzorku i čistotou vzorkovnice, v níž bude vzorek 

uchováván do provedení analýzy. Vzorkovnice musí být suchá, čistá, ihned po odběru 

musí být pečlivě uzavřena a označena štítkem, který obsahuje číslo vzorku. 
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Obr. 3.2.1. Sada pro odběr oleje [5] 

1 – pumpa, 2 – nůž, 3 – vzorkovnice, 4 – hadička 

 

Obr. 3.2.2. Nevyhovující místo odběru, kvůli nedokonalému promísení oleje [5] 

 

 

Obr. 3.2.3. Místo odběru (zleva) odvzdušňovací (dýchací) filtr, obnažená 

vzduchová trubice, vhodné místo pro odběr oleje díky dokonalému promísení oleje a 

přímému vstupu do nádrže. [5] 

1 

2 

3 

4 
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Obr. 3.2.4. Způsob odběru vzorku za pomoci pumpy přes vzduchovou trubici.[5] 

 

3.2.2. Kinematická viskozita 

 

Kinematická viskozita je kontrolována pomocí viskozimetru s padající kuličkou 

VISGAGE 38, kterou můžeme použít pro kontrolu viskozity téměř jakéhokoliv oleje. 

 

Použití je velmi jednoduché. Principem měření je porovnání viskozit ze vzorku 

oleje spolu s olejem se známou viskozitou. Nejsou zde potřebné žádné výpočty a při 

vyhodnocení testů lze dosahovat přesnosti vyšší než 95%. V referenční trubici je 

obsažen certifikovaný olej s odpovídajícím indexem viskozity 95VI. 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2.5 Popis viskozimetru VISGAGE 38 [5] 

 

bublina 

trubice pístu píst kulička ústí 

měrka 
kulička 

0 cSt 38,6/76,5 CSt 
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Malé množství oleje bylo ponecháno ve vzorkovnici. Jakmile teplota oleje klesla na 

cca 27°C, ponořil jsem ústí viskozimetru do oleje. Pomalu byl vytahován píst nahoru, 

když se v trubici s testovaným olejem objevila bublina, jednoduše se viskozimetr otočil 

a bublina vzduchu se vytlačí pomocí pístu s malým množstvím oleje. Tímto je zaručeno, 

že bublina vzduchu je odstraněna z trubice. Dále je viskozimetr nastaven tak, že kulička 

se nacházela na pozici 0 (obr 3.2.6.). Viskozimetr je posléze umístěn do ochranného 

kufříku. Kufřík je uzavřen a oleje necháme vyrovnat na shodnou teplotu. 

. 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2.6. Viskozimetr VISGAGE 38 naplněný zkoušeným olejem, kuličky na 

pozici 0 [5] 

 

Po vyrovnání teplot je kufřík s viskozimetrem držen v horizontální poloze tak, aby 

měrka byla v kolmé poloze a kuličky v nulové značce. Dále ústí musí být nakloněno 

ústím dolů pod úhlem 30 až 45°, tím se kuličky rozpohybují k maximální značce na 

konci měrky. Jakmile vedoucí kulička docílí značky vyskytující se na levé straně 

(značka 38.6/76.5), přístroj se vyrovná do horizontální polohy tak, aby se vedoucí 

kulička úplně zastavila. Hodnota na stupnici umístění opožděné kuličky odpovídá 

viskozitě testovaného oleje při 40°C v CSt (Centistokes). Viskozita při 40oC - Je 

nejdůležitějším parametrem hydraulického oleje. Norma ISO VG 46 uvádí, že olej 

používaný firmou, má předepsanou viskozitu při 40oC 46 mm2·s-1. Její zvyšování je 

způsobeno meziprodukty oxidační povahy a snižování viskozity je způsobeno tepelnou 

a mechanickou degradaci aditiv, popřípadě záměnou olejů.  

 

Tímto měřením byla zjištěna viskozita měřeného oleje odpovídající 42 mm2·s-1. 

Viskozita zkoušeného oleje vyhovuje, protože norma ISO 3448 (DIN 51 519) dovoluje 

odchylku ±10% od základní viskozity. U tohoto oleje (ISO VG 46) se hodnota viskozity 

pohybuje od 41,4 mm2·s-1 do 50,6 mm2·s-1. 
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3.2.3. Obsah vody 

 

Pro zkoušku obsahu vody v oleji bylo použito speciálního přípravku. (obr 3.2.7.) 

Nejprve bylo víko od přípravku odklopeno a do střední části hliníkové fólie se nakáply 

3 kapky dokonale promíchaného vzorku oleje. Po dobu asi 10 ÷ 15 s byl vzorek pomocí 

kalíškové svíčky zahříván.  

 

 

Obr. 3.2.7. Přípravek pro stanovení obsahu vody se svíčkou [5] 

 

Tab. č. 1- Pomůcka pro vyhodnocení testu obsahu vody 

Vizuální znaky Sluchové vjemy Obsah vody 

Oleje beze změny, žádné pěnění, jen lehký dým 
Bez jakýchkoliv 
projevů 

Bez vody, 0,1% 
vody 

Vznik drobných bublinek o průměru cca 1mm 
po dobu asi 3s, nepění 

Bez jakýchkoliv 
projevů 

0,2% vody 

Vyvíjí se shluk drobných bublinek do 2mm 
s možností tvoření vetších bublinek do průměru 
5mm 

Slabý praskot 2-4x 
během zařívání 

0,5% vody 

Rychlý vývoj bublinek se sklonem k mírnému 
pěnění, bublinky se shlukují do větších o 
průměru 5mm 

Tvorba pěny, vždy 
provází praskot nižší 
úrovně 

1,0% vody 

Tvorba velmi četných bublinek provázena 
pěněním, drobné bublinky se spojují ve shluky 
o průměru 10mm a velké bubliny  

Středně silný praskot 2,0% vody 

Velmi silné pěnění ihned po nanesení oleje na 
přípravek, splývání bublinek do velkých bublin 

Velmi silný praskot 5,0% vody 

 



-34- 
 

Výsledek zkoušky byl určen z Tab. č. 1. Zahřívaný olej nevykazoval pěnění bez 

jakýchkoliv slyšitelných projevů, pouze unikal lehký dým. Tímto je dokázáno, že 

vzorek oleje obsahoval méně jak 0,1% vody. 

 

Pokud by tento test nebyl negativní, prováděl by se test pomocí tlakové nádoby 

s manometrem a činidlem A. I přes negativní výsledek z předchozího testu jsem provedl 

i tuto metodu pro vyloučení chyb provedených u prskací zkoušky. 

 

Při práci s technickým benzínem a hexanem (hořlaviny II. a I. třídy) je nutné 

dodržovat bezpečnost práce a platné předpisy hygieny. Činidlo A je ve styku s vodou 

prudce reagující a zapříčiňuje tak vznik vodíku. 

 

K provedení měření je použito přípravku pro stanovení obsahu vody (obr. 3.2.8.), 

činidlo CaH2 (obsažené ve vzorkovnici 100 ml) (obr. 3.2.9.), dále hexan nacházející se 

v litrové láhvi, injekční stříkačky s objemy 5 a 2 ml a technický benzín. Víčko 

s tlakoměrem tlakové nádoby je odšroubováno a sejmuto. Ventil nacházející se na víčku 

se ponechá otevřený (zašroubováním doprava). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2.8. Tlaková nádoba s tlakoměrem[5], Obr. 3.2.9. Hexan a činidlo CaH2 

použité u zkoušky obsahu vody. [5] 

 

Injekční stříkačkou o objemu 5 ml se vpraví 5 ml dobře promíchaného oleje a čistou 

injekční stříkačkou 5 ml hexanu. Hexan a olej se pomocí krouživých pohybů dokonale 

promíchá po dobu asi 15 s. (obr. 3.2.10.)  



-35- 
 

 

Obr. 3.2.10. Promíchaná směs 5ml oleje a 5ml hexanu v nádobě[5] 

 

Víčko se dále přišroubuje k tlakové nádobce a dokonale dotáhne. Činidlo A se 

nachází v uzavřené nádobce ve formě prášku. Před jeho použitím bylo přelito asi 

dvojnásobným objemem hexanu. Tato směs se důkladně promíchala. A co nejrychleji se 

za pomoci injekční stříkačky v potřebném objemu nechala odsát (po velmi krátké době 

stání totiž docházelo k rozdělení pevných a kapalných částic). 

 

 Činidlo A bylo důkladně promícháno v nádobce a za pomoci injekční stříkačky  

o objemu 2 ml bylo nasáto 1 ml činidla. Ústím injekční stříkačky bylo vstříknuto činidlo 

přes otevřený ventil na víčku a posléze byl rychle uzavřen ventil (šroubováním doleva). 

Při dávkování byl kladen důraz na to, aby injekční stříkačka byla v rovnoběžné pozici 

vůči ose ventilu. Nádobka byla opět krouživými pohyby pohybována po dobu 10-ti 

minut. Po dokončení se odečetla hodnota zaznamenávající tlak (kPa) na tlakoměru.  

 

Zaznamenaný tlak (obr 3.2.11.) byl 0 kPa, tudíž je dokázáno, že ve vzorku oleje je 

téměř nulový obsah vody. 

 

 

Obr. 3.2.11. Výsledek zkoušky s činidlem na obsah vody [5] 

 

Mezní hodnota odečtená z tlakoměru je dále porovnávána na grafu (Příloha A)  

a závislosti mezi naměřeným tlakem a procentuálním objemem vody. V hydraulickém 
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oleji je povoleno pouze 0,2% objemu vody. Mezní hodnota 0,5% je určena pro chladicí 

kapaliny. 

 

3.2.4. Stanovení čísla kyselosti TAN 

 

K určení čísla kyselosti je potřeba 4 ml modrého roztoku (Obr. 3.2.12.) obsaženého 

v sadě. Pomocí injekční stříkačky bylo odebráno 4 ml zkoušeného oleje ze vzorkovnice. 

Obsah v injekční stříkačce se stříknul do zkumavky s modrým roztokem.  

 

 

Obr. 3.2.12. (zleva) Zkumavka s modrým roztokem (4ml), injekční stříkačka 

se zkoušeným olejem (4 ml), dokonale promíchaný roztok s olejem. [5] 

 

Roztok s olejem je důležité dokonale promíchat. Posléze dokonale promíchaný 

obsah byl ponechán v klidu cca 10 minut. Po 10 minutách je sledována barva horní 

vrstvy. Výsledek této zkoušky ukázal, že ve zkoumaném oleji převládá alkalická 

rezerva neutralizující kyselé látky, tudíž olej není degradovaný. (Obr. 3.2.13.) 

 

Obr. 3.2.13. Výsledek zkoušky kyselosti. [5] 
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3.2.5. Celkové znečistění 

 

K provedení zkoušky byla potřeba těchto součástí: filtrační zařízení, pinzeta, filtr, 

pumpa, technický benzín (Obr. 3.2.13. a 3.2.14.). Nejprve je vyjmuta sada úplného 

filtračního zařízení ze sady. Dále se přešroubovala hlava filtru do pracovní pozice. 

Koncovka odsávací hadičky byla připojena k filtrační nádobce přípravku pro odběr 

oleje spolu s přišroubovanou nádobkou. Pro odstranění nečistot se vše propláchlo 

technickým benzínem. V dalším kroku se odšroubovala hlava filtru, na sítko je pomocí 

pinzety vložen membránový filtr lesklou stranou nahoru (Obr. 3.2.15.). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2.13. Filtrační jednotka s hlavou. Obr 3.2.14. Pumpa s nádobkou pro 

vytváření vakua připojená na filtrační jednotku. [5] 

 

 

Obr. 4.2.15 Vkládání membránového ultrafiltru pomocí pinzety. [5] 

 

Hlava filtru se opět přišroubovala zpět na nádobku. Vzorek oleje ve vzorkovnici se 

po uzavření důkladně promíchal se stejným množstvím technického benzínu, protože 

kapalina byla velmi hustá. Tímto krokem nejsou ovlivněny výsledky testu, protože 

čistota technického benzínu je velmi vysoká. Poté byl roztok vlit do nálevky (hlavy) 

filtračního zařízení. (Obr. 3.2.16.) 
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Obr. 3.2.16. Roztok v nálevce před filtrováním. [5] 

 

 Roztok je přefiltrován podtlakem, který se vytvoří pomalým odsáváním pumpy. 

Jakmile se vzorek přefiltroval přes vložku, byl trychtýř propláchnut přibližně 50-ti 

mililitry technického benzínu. Tím jsou odstraněny stopy částic nacházející se na bocích 

trychtýře a rozředí se zbytky oleje vyskytující se na vložce. 

 

Nejen u této zkoušky je důležité předejít kontaminaci vzorku oleje z vnějšího okolí.  

Kontaminací vzorku získáme podstatně zkreslený výsledek stavu oleje. Zde uvádím 

příklad kontaminace vzorku, když cca 2 m od místa filtrování pro stanovení celkového 

znečištění údržbáři řezali kovový profil na pásové pile. I přes tuto vzdálenost se malé 

kovové částečky přenesly do nálevky od filtračního zařízení. 

 

 

Obr. 3.2.17. Kontaminace vzorku oleje vnějšími nečistotami (zvětšeno 30 x) 

(nejedná se o vzorek, který byl použit pro stanovení znečištění) [5] 
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Obr. 3.2.18. Kontaminace vzorku oleje vnějšími nečistotami (zvětšeno 220 x) 

(nejedná se o vzorek, který byl použit pro stanovení znečištění) [5] 

 

Po odšroubování hlavy filtračního zařízení byl opatrně vyjmut ultrafiltr a nachystán 

na vyhodnocení celkového znečištění. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí usb 

mikroskopu (Obr. 3.2.19.) a programu MicroCapture (popis programu Příloha F). 

Výsledek zkoušky byl stanoven dvěma metodami, porovnávací a výpočtovou metodou. 

Porovnávací metodou byl stanoven kód dle ISO čistoty 14/11 a dle NAS 6 podle 

Přílohy č. 5. 

 

 

Obr. 3.2.19. Mikroskop - zoom až 230 x, leddiodové nasvícení [5] 

 

Druhá metoda je založena na spočítání částic na předem dané ploše a dále 

vynásobena funkční plochou filtru k ploše, na které byly počítány částice. Použitý filtr 

měl průměr 50mm a plocha pro počítání nečistot byla stanovena 2x2mm. Na ploše 

2x2mm jsem napočítal 18 nečistot větších 5-ti µm a 1 nečistot větší než 15µm. Vstupní 

data pro tento výpočet byla stanovena průměrnou hodnotou z 5 měření. 
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Funkční plocha filtru 

 = = = 1963,5  

 

Stanovení počtu nečistot 

 =
∗

=
, ∗

∗
= 8836 −  

 =
∗

=
, ∗

∗
= 491 −  

 

Tímto výpočtem bylo dokázáno, že testovaný olej podle normy ISO 4406 spadá do 

kódu čistoty 14/11, který je doporučený pro hydraulické systémy. 

 

 

Obr. 3.2.20. Výsledek zkoušky celkového znečištění vyhodnocený v programu 

MicroCapture [5] 
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3.2.6. Detergentně disperzní vlastnosti (Kapková zkouška) 

 

Zkouška sloužící pro stanovení přítomnosti a obsahu vody byla provedena 

v přípravku (Obr. 3.2.21.), ve kterém  byl vložen chromatografický papír položený na 

hliníkovou fólii. Vzorek oleje byl důkladně protřepán a za pomoci skleněné tyčinky 

obsažené v sadě byla dále otvorem ve vrchní přiklopené části přípravku nanesena pouze 

jedna kapka oleje. Po uplynutí 5-ti minut byl filtrační papír vyjmut a umístěn do 

rámečku. Vyhodnocení bylo provedeno až po zaschnutí skvrny, což odpovídá cca  

20 minutám od doby nanesení kapky. Porovnání bylo provedeno podle přiložené 

vzorové stupnice.  

 

Obr. 3.2.21. Přípravek s chromatografickým papírem [5] 

 

Vyhodnocení zkoušky bylo provedeno pomocí porovnávací metody se vzorovou 

stupnicí, která je určena pro hodnocení stupně znečištění. Tato zkouška prokázala, že 

vzorek oleje je bez výrazného znečistění. Pozvolné rozplývání okrajů ukazuje na dobré 

detergentně disperzní vlastnosti. (Obr. 3.2.22) 

 

 

Obr. 3.2.22. Výsledek kapkové zkoušky na chromatografickém papíru [5] 
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3.2.7. Látky nerozpustných v hexanu 

 

K provedení této zkoušky bylo potřeba stejných prostředků, jaké byly použity  

u zkoušky celkového znečistění (viz Obr. 3.2.13., Obr. 3.2.14. a Obr. 3.2.15.). 

 

Nejprve bylo vyjmuto filtrační zařízení z obalu a přestavěno do pracovní polohy. 

K již složenému filtračnímu zařízení byla dále připojena koncovka odsávací hadičky od 

přípravku, který byl použit pro odběr vzorku oleje a nádobkou přišroubovanou  

k přípravku. Po odšroubování hlavy filtru je na sítko vložen pinzetou stejný 

membránový filtr, který byl použit u zkoušky celkového znečistění. Opět je hlava filtru 

znovu přišroubována. Zprvu je naplněna vzorkovnice hexanem po rysku 50 ml.  Pomocí 

mikrodávkovače (s jehlou) se dále dávkuje do vzorkovnice stejné množství dobře 

promíchaného oleje. Vzorkovnice obsahující hexan a olej se uzavřela a pořádně 

promíchala. Takto promíchaný roztok byl vlit do nálevky filtračního zařízení a následně 

přefiltrován pomocí podtlakem, se vytvořil pomalým odsáváním pumpičky 

s přišroubovanou nádobkou. Po odsání je hlava filtru demontována a pinzetou je vyjmut 

filtr. Celé filtračního zařízení a vzorkovnice byla nakonec vyčištěna technickým 

benzinem. 

 

Výsledek zkoušky je hodnocen porovnáním stupně ztmavnutí filtru se standardy 

(Příloha E). Ztmavnutí filtru jsem stanovil s porovnání se standardy na 2 odstín, čemuž 

odpovídá 0,0003 ÷ 0,0008 g hmotnosti nečistot ve vzorku. Toto je však pouze 

informativní a samotný výsledek není rozhodujícím prvkem k provedení výměny oleje. 

 

Výměnu samotného oleje je možné provést pouze tehdy, když jsou zjištěny 

negativní výsledky u celkového znečištění a u detergentně disperzních vlastností. 
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3.2.8. Shrnutí výsledků a závěr zkoušek 

 

Tab. 2. - Vyhodnocení testů 

 

 

Sledovaná provozní kapalina prošla testy určující kinematickou viskozitu, číslo 

kyselosti, obsah vody, celkové znečištění a obsah látek nerozpustných v hexanu. 

Kapalina prošla všemi zkouškami jako vyhovující a bylo prokázáno, že je plně 

použitelná v podmínkách provozu. Kompletní analýza kapaliny trvala téměř 1 hodinu a 

45 minut. Použití a výsledky těchto testů jsou dostatečné pro sledování stavu olejových 

náplní.   
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4. Nápravná opatření 

 

V této kapitole uvádím nápravná opatření, která jsou zavedena ve společnosti Miele 

technika s.r.o. za účelem eliminace rizik spojených s provozem hydraulického systému. 

 

Princip ECOFIL filtrace je velmi jednoduchý a připojuje se do vedlejšího proudu - 

BY - PASS. V důsledku konstrukce BY-PASS proudí do filtru ve vedlejším proudu 

stálé množství oleje pod nízkým tlakem, což má za následek, že při práci stroje se olej 

mikroskopicky filtruje. Takto napojená filtrace nemá žádný negativní vliv na chod 

stroje. Tato jednotka obsahuje 2 filtrační tělesa T-série, které jsou speciálně vyvinuty 

pro čištění mazacího oleje. Ve filtrační jednotce jsou použity dva filtry ECOFIL T30, 

které jsou testované a schválené pro pracovní tlak až do 8 Barů. Potřebný redukovaný 

průtok oleje pro zajištění mikrofiltrace max. 3 l/min pro T 30 se dosahuje otvorem na 

straně výstupu filtračního tělesa přirozeným vnitřním odporem vložky filtru. Následkem 

je ovlivnění tlaku oleje. Dvě nepřípustné hrany na dně filtračního tělesa zabraňují, aby 

se ani malé množství oleje neuniklo filtraci. 

 

Filtrační vložky ECOFIL jsou speciálně vyrobeny pro čištění oleje od nečistot, 

jakož jsou např. kaly, uhlík, kovové částice a jsou schopny absorbovat určité množství 

vody. Tyto filtry jsou určeny pro objemy nádrží větší 45 l až 1 000 l, proto filtrační 

jednotka obsahuje 2 filtry T30 s hrubostí 3µm instalované paralelně (Obr. 4.1.).  

Filtr typu T30 je vyroben z materiálu C6H1206 (buničina) a jeho rozměry jsou na 

průměr 177,6 mm a na výšku 114 mm. Váží celkem cca 720 g a dokáže absorbovat až 

200 ml vody. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1. Hydraulické schéma filtrační jednotky ecofil T30 [5] 



Obr. 4

 

Provozní kapalina 

z pracovní teploty 80°C na teplotu okolo 40°C

 

Obr. 4.3. Vým

Odvzdušňovací filtr je p

vzduch, když klesá nebo se zvyšuje hladina

nádrže. Filtr je použit s

vznikal by v soustavě podtlak

čerpadla. 
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4.2. Detail filtrační jednotky ECOFIL T30 [5]

 je chlazena za pomoci trubkového tepelného vým

pracovní teploty 80°C na teplotu okolo 40°C. Jako chladící médium je použita voda. 

 
. Výměník tepla se sledováním teploty provozní kapaliny

1 - Agua senzor pro online sledování [5] 

 

ovací filtr je připojený k olejové nádrži, které umožňuj

klesá nebo se zvyšuje hladina. Zabraňuje vnikání ne

Filtr je použit s hrubostí 10µm. Pokud by tento filtr nebyl sou

ě podtlak, což by mělo za následek nežádoucí kavitace na lopatkách 

 

 

[5] 

tepelného výměníku 

. Jako chladící médium je použita voda.  

 

ník tepla se sledováním teploty provozní kapaliny 

ňuje „dýchat“ čerstvý 

uje vnikání nečistot z okolí do 

Pokud by tento filtr nebyl součástí nádrže, 

kavitace na lopatkách 

1 
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Obr. 4.4. Odvzdušňovací filtr nádrže [5] 
 

 

Obr. 4.5. Normální průběh tlaků oleje u čerpadla a emulze v expanderu [5] 

Obr. 4.6. Zobrazení poruchy v hydraulickém systému [5] 

 

V hydraulickém systému je dovoleno 30% relativní vlhkosti, při 100% relativní 

vlhkosti se sráží nežádoucí voda. Senzor pro snímání relativní vlhkosti je umístěn na 

trubkovém tepelném výměníku viz Obr. 4.3. 

 
Obr. 4.6. Online sledování relativní vlhkosti v hydraulickém systému závislé na 

teplotě provozní kapaliny [5] 
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5. Dlouhodobé sledování stavu provozní kapaliny 

 

Závěrečná kapitola obsahuje stanovení degradace v čase, návrh optimální doby 

filtrace popř. výměny oleje, doporučení pro dlouhodobé sledování provozní kapaliny, 

sběr dat a jejich vyhodnocení. 

 

5.1. Hodnocení postupu degradace hydraulického oleje v čase, 
návrh určení optimální doby filtrace nebo výměny olejové náplně. 

 

5.1.1. Degradace oleje v čase 

 

Na určeném zařízení nebyla v průběhu zpracování práce zaznamenána žádná změna 

parametrů používaného oleje.  Měřitelná změna byla pozorována pouze u relativního 

obsahu vody v oleji sledovaného on-line pomocí zařízení dodaného firmou HYDAC – 

změna byla způsobena změnou teploty oleje při náběhu směny která dále nevykazovala 

vzrůstající trend. Stabilita parametrů potvrzuje účinnost opatření, které jsou zavedeny 

uživatelem zařízení. 

 

5.1.2. Návrh určení optimální doby filtrace nebo výměny olejové náplně 

 

Optimální doba pro filtraci expanderu je vyjádřena pomocí vztahu, kdy objem 

nádrže je nepřímo úměrný k průtoku čerpadla filtrační jednotky krát konstanta 5. Objem 

nádrže expanderu obsahuje 2000 litrů provozní kapaliny. Průtok čerpadla filtrační 

jednotky je 6 l/min.  

 

        = ∗ 5 =
/

∗ 5 − = 1666,7 = 27ℎ 46  [5] 

 

Nasazení filtrace doporučuji, když výsledkem zkoušky kyselosti je dosáhnuto 

nežádoucí žlutozelené barvy nebo při vysokém znečistění vyšší jak ISO 16/14. Na Obr. 

6.1.1. je možné vidět zkoušku oleje na číslo kyselosti před filtrací a po filtraci. Před 

filtrací je nutné zkontrolovat skutečný stav obou filtrů a případně je vyměnit. Optimální 

dobu filtrace stanovuji provádět po dobu asi 28 hodin. 
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Obr. 5.1.1. Rozbor vzorků oleje na číslo kyselosti (zleva) před filtrací a po filtraci 

[5] 

 

Naopak výměnu olejové náplně doporučuji při nevyhovujících výsledcích  

u zkoušek detergentně disperzních vlastností, celkovém znečištění a při vysokém 

obsahu látek nerozpustných v hexanu. 

 

5.1.3. Stanovení účinnosti filtrační jednotky 

 

Vstupní parametry: olej s kódem čistoty ISO 15/12, počet částic >5 µm 16 200, >15 

µm 2454, výstupní parametry: olej s kódem čistoty ISO 13/10, počet částic >5 µm 

16 200, >15 µm 982. 

 

Určení účinnosti filtrační jednotky Ecofil T30 

 

  = = = 2,54 −   [4] 

   = 100 − = 100 −
,

= 60,7 %   [4] 

 

Této účinnosti 60,7% bylo dosaženo přefiltrování oleje s kódem čistoty ISO 15/12 

na kód ISO 13/10 a odstranění nežádoucí vody. Této účinnosti bylo dosaženo po 12i 

hodinovém filtrování.  

 

5.2. Zpracování doporučení pro dlouhodobé sledovaní stavu 
provozní kapaliny, včetně návrhu zařízení pro sběr dat a jejich 
vyhodnocení.  

 

Pro dlouhodobé sledování stavu provozní kapaliny doporučuji použít sadu 

CMMSTRIBO (viz. kapitola 2.1. a 3.2.). Tribotechnická sada umožňuje měření  
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4 základních a velmi důležitých parametrů provozní kapaliny pro správný chod celého 

hydraulického systému. 

 

Pro sledování parametrů kapaliny postačí zkoušky viskozimetr VISGAGE38 

(viskozita), stanovení čísla kyselosti (kyselost), prskací zkouška a měření tlaku vodíku 

(obsah vody), filtrace podtlakem a látek nerozpustných v hexanu (celkové znečištění), 

které jsou proveditelné pomocí sady CMMSTRIBO. Pokud by při pravidelném 

sledování hydraulické kapaliny nastal nečekaný abnormální výkyv od normálu, 

doporučuji kontaktovat externí firmu pro složitější rozbory olejů a rozpoznat včas 

začínající poruchu. 

 

V první fázi sledování hydraulické kapaliny doporučuji sledování parametrů každý 

měsíc a zjišťování trendu vývoje jednotlivých parametrů. 

V následující tabulce Tab. 3. navrhuji termíny kontrol jednotlivých zkoušek druhé 

fáze sledování vývoje parametrů. 

 

Tab. 3. Doporučené termíny zkoušek pro dlouhodobé sledování a mezní hodnoty 

oleje ISO VG 46 

 

Zařízení pro sběr dat jsem vytvořil v tabulkovém procesu MS Excel. Tabulka je 

používána uživatelem zařízení při zpracování testů. Na prvním listu v první tabulce jsou 

obsaženy mezní hodnoty oleje ISO VG 46 (AGIP Mobil DTE 25) jednotlivých zkoušek 

pro stanovení kvality oleje (Obr. 5.2.). Druhá tabulka je určená pro archivaci 

provedených zkoušek a jejich výsledky. Třetí tabulka slouží pro rychlé vypočtení počtu 

 Termín kontroly Hodnoty 

Vzhled  Denně 
Vizuální kontrola – nesmí být žádná změna, olej čirý, 
bez zápachu, vody a sedimentů 

Barva Denně Vizuální kontrola, nesmí dojít k výrazné změně 

Číslo kyselosti 3 měsíce 
Modrá, modrozelená, zelená – vyhovuje, žlutozelená – 
nevyhovuje 

Kinematická 
viskozita 

3 měsíce 
Povolená odchylka ±10%, 

pro ISO VG 46 – 41,4  mm2/s  ÷ 50,6 mm2/s 

Obsah vody 3 měsíce max. 0,2% vody 

Nečistoty 6 měsíců Kód čistoty max. 16/14 
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částic při stanovení celkového znečištění. Do zelených políček dosazujeme hodnoty, 

jakož je např. funkční průměr filtru, rozměr plochy, na které počítáme částice a počet 

napočítaných částic. Výsledek tohoto výpočtu se nachází na políčkách se světle 

modrým podbarvením, kde získáme celkový počet částic obsažených ve 100 mililitrech 

vzorku. Ty dále porovnáváme s výtahem z normy ISO 4406 nacházející se ve 3. listu  

a stanoví se číslo kódu čistoty. 

 

Obr. 5.2. Sběr dat a jejich vyhodnocení 

 

Na druhém listu jsem vytvořil tabulku pro archivaci výsledků z testů 

provedených externí tribologickou firmou (Obr. 5.3.). Tabulka je jednoduchá  

a konstruována pro následné pohodlné určení trendu vývoje jednotlivých hodnot, které 

určí externí firma. 

 

Obr. 5.3. Tabulka pro archivaci výsledků z externí tribologické firmy 
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Závěr 

 

Na sledovém zařízení byl sledován celkový stav hydraulického zařízení se 

zaměřením na zavedené preventivní prvky uživatelem zařízení. K hodnocení stavu 

provozní kapaliny byla využita souprava pro analýzy charakteristik olejů s pracovním 

názvem CMMSTRIBO. Sledovaná provozní kapalina prošla testy určující kinematickou 

viskozitu, číslo kyselosti, obsah vody, celkové znečištění a obsah látek nerozpustných 

v hexanu. Kapalina prošla všemi zkouškami a bylo prokázáno, že je plně použitelná 

v podmínkách provozu. Kompletní analýza kapaliny trvala cca 1 hodinu a 45 minut. 

Použití a výsledky testů jsou dostatečné pro sledování stavu olejových náplní. Zařízení 

v průběhu zpracování bakalářské práce nemělo žádné závady na hydraulickém systému 

a nebylo nutné provádět žádné zásahy typu preventivních oprav nebo seřízení 

parametrů. Tato skutečnost a nezměněný stav oleje dokazují, že přijatá opatření jsou 

účinná a povedou k prodloužení životnosti olejové náplně a ke zvýšení spolehlivosti 

zařízení. 

 

Nasazení filtrace doporučuji, když výsledkem zkoušky kyselosti je dosáhnuto 

nežádoucí žlutozelené barvy nebo při vysokém znečistění vyšší jak ISO 16/14. Před 

filtrací je nutné zkontrolovat skutečný stav obou filtrů a případně je vyměnit. Optimální 

dobu filtrace stanovuji provádět po dobu asi 28 hodin. V případě nevyhovujících 

zkoušek detergentně disperzních vlastností, celkového znečištění a při vysokém obsahu 

látek nerozpustných v hexanu je doporučuji vyměnit olejovou náplň. 

 

V závěrečné kapitole bakalářské práce jsou zpracována doporučení, které jsou 

zaváděna postupně na všechna zařízení s hydraulickým systémem v pořadí stanoveném 

podle zařazení olejových náplní do tříd na základě analýz externí tribologické 

laboratoře.  
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