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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

VACULÍN, M. Vzájemné porovnání metod pro technickou diagnostiku valivých 

ložisek. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních 

strojů a konstruování, 2013, 48s. Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Blata, J., Ph.D. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá metodami pro technickou diagnostiku valivých 

ložisek. Práce je rozdělena do několika částí. V první kapitole jsou uvedeny základy teorie 

valivých ložisek a vibrodiagnostiky, které jsou potřebné pro další části práce. V další části 

je uveden přehled metod, které se používají pro diagnostiku valivých ložisek, doplněný  

jejich výhodami, nevýhodami a možnostech jejich použití. V poslední kapitole bylo 

provedeno praktické měření valivých ložisek a následné porovnání naměřených hodnot a 

použitých metod.  

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

VACULÍN, M. Vzájemné porovnání metod pro technickou diagnostiku valivých 

ložisek. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních 

strojů a konstruování, 2013, 48p. Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Blata, J., Ph.D. 

 

This bachelor’s thesis deals with methods for technical diagnostics of rolling bearings. 

The work is divided into several parts. The first chapter describes basic theory of rolling 

bearings and vibrodiagnostics that are needed for the next section. The next section 

provides an overview of the methods that are used for bearing, complete with their 

advantages, disadvantages and their uses. In the last chapter was practically measuring 

bearings and subsequent comparison of the measured values and the methods used. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

a  Zrychlení        [mm.s
-2

] 

Amax  Maximální zrychlení – amplituda zrychlení    [mm.s
-2

] 

A/D  Převod analogového signálu na digitální    [-] 

BCU  Bearing Condition Unit      [-] 

Bd  Průměr valivého elementu      [mm] 

f  Frekvence        [Hz] 

FFT  Rychlá Fourierova Transformace     [-] 

HF  High Frequency Emision – Metoda zjištění stavu ložisek  [-] 

Ka  Kurtosis faktor       [-] 

n  Počet valivých prvků       [-] 

σ  Směrodatná hodnota odchylka vůči nulovému signálu  [mm] 

Pd  Střední průměr ložiska      [mm] 

Px  Pravděpodobnost (x)       [-] 

RPM  Otáčky hřídele       [-] 

SEE  Spectral Emited Energy – Metoda zjištění stavu ložiska  [-] 

SPM  Shock Pulse Meter – Metoda zjištění stavu ložiska   [-] 

T  Perioda        [s] 

t  Čas         [s] 

v  Rychlost        [mm.s
-1

] 

vmax  Maximální rychlost - amplituda rychlosti    [mm.s
-1

] 

x  Okamžitá výchylka       [mm] 

xmax  Maximální výchylka       [mm] 

xave  Střední absolutní hodnota      [mm] 

xrms  Střední kvadratická hodnota      [mm] 

                     Úhlová rychlost       [rad.s
-1

] 
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Úvod 

 

V dnešní době se ložiska nacházejí téměř všude, kam se podíváme, aniž bychom si to 

uvědomili. Můžeme je najít v dopravních prostředcích, ve vybaveních pro různé sporty, 

v elektrospotřebičích, dokonce i v hračkách pro děti. Je samozřejmé, že spotřebitelé, které 

tyto věci kupují od nich očekávají vysokou kvalitu, dlouhou životnost a minimální 

požadavky na údržbu. Všechny tyto požadavky jsou úzce spjaty právě s ložisky, jenž tvoří 

velice důležitou součást většiny zařízení. Vysoké nároky jsou tedy kladeny i na ložiska, 

jejichž vývoj postupuje neustále vpřed, aby bylo možné dosáhnout vyšší trvanlivosti, 

lepších provozních vlastností a menších nákladů na provoz a údržbu. Do vývoje a 

výzkumu je proto vkládáno mnoho úsilí a finančních prostředků za účelem lépe porozumět 

dějům vznikajících při kontaktu dvou valivých těles a předvídat jejich chování za provozu. 

Na valivá ložiska působí za provozu mnoho faktorů, které neblaze ovlivňují jejich 

životnost a způsobují vznik různých mechanismů poškození. Snahou je tedy poškození co 

nejvíce minimalizovat, i když vznik poruchy na ložisku nemusí nutně znamenat jeho 

vyřazení z provozu.  

Jednou z metod, jak předejít poruše ložiska je výpočet intervalu, ve kterém by mělo 

být ložisko vyměněno. Tato metoda však není příliš efektivní, protože v provozu na 

ložisko působí vždy více nepříznivých vlivů, než je zahrnuto ve výpočtu. Poškození může 

nastat dříve, než bylo vypočteno a to může mít za následek havárii celého stroje. Další 

možností, jak předejít poruše ložiska je vizuální kontrola stavu ložisek. Tato metoda si 

však vyžaduje rozebrání stroje, což v praxi není reálné. Hlavní směr hodnocení stavu 

valivých ložisek se tedy vydává směrem bezdemontážní a nedestruktivní diagnostiky. 

Pomocí této metody je možné odhalit poškození ložiska, lokalizovat ho, zjistit rozsah 

poruchy a sledovat vývoj. Případnou výměnu ložiska pak můžeme uskutečnit při 

plánované odstávce stroje.  

Technická diagnostika je tedy nástrojem údržby, za jejichž pomocí můžeme předcházet 

haváriím. Aplikace diagnostiky je však docela drahá, proto se používá především tam, kde 

by potenciální havárie mohla způsobit mnohonásobně větší škody, než jsou náklady na 

provedení samotné diagnostiky. Ke zvýšení přesnosti je nezbytná znalost ložisek a použití 

správné diagnostické metody.   
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1 Teoretická část 

1.1 Ložiska 

 

Ložisko je součást technického zařízení, která drží čep v požadované poloze, zmenšuje 

tření při vzájemném otáčivém, posuvném nebo kývavém pohybu strojních součástí a 

zachycuje a přenáší jeho zatížení. Rozeznáváme zatížení, které může působit kolmo na osu 

– radiální, nebo ve směru osy – axiální. Podle toho dělíme ložiska na radiální, která 

zachycují radiální sílu, a axiální, která zachycují sílu axiální. Existuje mnoho hledisek, 

podle kterých se ložiska děli. Základní rozdělení je však podle druhu tření, vznikající za 

provozu. Podle toho rozlišujeme ložiska kluzná a ložiska valivá.                                 

Systematické pokusy s řadou ložisek za různých podmínek prováděl R. Striebeck. 

Diagram, který vyjadřuje závislost součinitele smykového tření na obvodové rychlosti se 

proto nazývá Striebeckův diagram (viz Obrázek 1). Tvar této křivky je závislý na měrném 

zatížení, otáčkách, viskozitě maziva, materiálu ložiskové pánve atd.  

Přeměnu suchého tření na kapalinné lze dosáhnout tak, že je mezi pohybující se 

stykové plochy přiváděno odpovídající množství maziva. Ložisko, využívající tento 

princip se nazývá kluzné ložisko. Je-li mezi ložisko a hřídel vložen další element, valivé 

těleso (kulička, váleček, kuželík, atd.) mluvíme o valivém ložisku. 

 

Obrázek 1 Stribeckův diagram [1] 
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Kluzná ložiska jsou vhodná pro velká zatížení s rázy, kde hrozí možnost přetížení. 

Vůle, která vzniká opotřebením se dá jednoduše vymezit. U kluzných ložisek je hřídel 

nesen plochou. Konstrukčně jsou jednodušší a díky tomu je snadná jejich montáž a 

demontáž.  Valivá ložiska kladou menší odpory proti pohybu, spotřebovávají méně maziva 

a díky tomu mají menší provozní náklady. [1] 

Výhody valivých ložisek: 

1. malý koeficient tření 

2. malé provozní náklady 

3. malá spotřeba maziva 

4. nenáročná údržba 

5. odpadá nutnost záběhu ložiska 

6. malé nebezpečí přehřátí ložiska  

 

Výhody kluzných ložisek: 

1. jednoduchost a nízká cena 

2. jednoduchá montáž  

3. použití ve vysokých teplotách 

4. tlumí rázy a vibrace, tichý chod 

5. snadné vymezení vůle 

 

1.1.1 Valivá ložiska 

 

Princip valivých ložisek je převod smykového tření na tření valivé pomocí valivých 

elementů. I u valivého ložiska dochází ke skluzu (tření), ten je však ve většině případů 

zanedbatelný. Valivé ložisko se skládá z: valivých elementů, jenž obíhají v oběžných 

drahách, které jsou jemně obrobeny na vnitřním i vnějším kroužku. Vnitřního kroužku, 

který je nasazen na čep, kdežto vnější kroužek se zasazuje do rámu. Poslední částí valivého 

ložiska je klec, která slouží k udržení valivých tělísek ve stejné vzdálenosti, zamezení 

vzájemnému dotyku těles a jejich rovnoměrnému rozdělení po obvodu ložiska.  
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Obrázek 2 Části valivého ložiska [4] 

 

Vzhledem k faktu, že oba kroužky i valivé elementy přenáší zatížení, musí být 

vyrobeny z kvalitních materiálů. Valivými elementy jsou kuličky, válečky, kuželíky nebo 

soudečky. Rozdíl průměrů valivých elementů v jednom ložisku nesmí překročit hodnotu 

0,001 mm, proto není možné vyměnit valivé elementy rozdílných ložisek stejných druhů, 

protože by se průměry mohly lišit více než právě 0,001 mm. Valivá tělesa jsou vyrobena 

z oceli, která je charakteristická velkou tvrdostí a pevností v tlaku. Ložiska určená pro 

menší namáhaní obsahují tělesa z cementovaných uhlíkových ocelí nebo nástrojových 

ocelí. Pro extrémně namáhaná ložiska je nejvýhodnější použít chromovou ocel s větším 

obsahem uhlíku, která dosahuje po zakalení velké tvrdosti.  

Klece obvykle přenáší jen minimální část zatížení, tudíž se je snažíme vyrábět co 

možná nejlehčí, abychom redukovali celkovou hmotnost ložiska. Klece valivých ložisek 

bývají lisované z ocelového, případně mosazného plechu obráběné z ocelí, hliníkových 

slitin, textilu a v určitých případech i obráběné z různých plastů. Mezi klecí a valivými 

elementy existuje také tření, toto tření je však asi poloviční s porovnáním s třením, které by 

vzniklo mezi valivými elementy stejného ložiska bez klece. Valivé elementy, vnitřní a 

vnější kroužek a klec spolu obvykle tvoří nerozebíratelný celek. U ložisek pro zvláštní 

použití se však můžeme setkat s výjimkami. Ložisko například nemusí obsahovat jeden, 

případně oba kroužky nebo může mít jeden nebo oba kroužky dělené kvůli snazší montáži. 

[1] 
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1.1.2 Rozdělení valivých ložisek 

 

Podle směru hlavního zatížení  

1. radiální 

2. axiální 

3. kombinované 

Podle počtu řad valivých těles 

1. jednořadá 

2. dvouřadá 

3. víceřadá 

Podle možnosti naklápění  

1. pevné 

2. naklápěcí 

 

Podle tvaru valivých těles 

1. kuličkové 

2. válečkové 

3. jehlové atd. 

 

1.1.3 Mazání valivých ložisek 

 

Správné mazání má přímý vliv na životnost a tichý a bezproblémový chod ložiska. 

Mazivo má za úkol vytvořit mezi valivým tělesem a ložiskovými kroužky nosný mazací 

film a zamezit styku kov na kov. Další funkcí maziva je ochrana ložiska před opotřebením 

a korozí, má chladící účinek a v některých případech utěsňuje ložiskový prostor. Pro 

mazání valivých ložisek používáme plastická maziva, olej, případně tuhá maziva. Volba 

druhu maziva závisí na provozních podmínkách, konstrukci zařízení a hospodárnosti 

provozu.  
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V praxi se více používá mazání plastickými mazivy než mazání olejem, a to především 

z důvodu jednoduché konstrukce uložení, využití těsnících schopností a snadné údržby. 

Pro bezproblémový a tichý chod se ložisko před montáží naplní asi z jedné třetiny až jedné 

poloviny jeho volného prostoru čistým mazivem. Větší množství maziva má neblahý vliv 

na provoz – zvětšují se pasivní odpory, které mají za následek nežádoucí ohřev uvnitř 

ložiska. To vede k jeho znehodnocení. Po uplynutí domazávacího období (doba stanovená 

výrobcem v katalogu ložisek) je potřeba ložisko opět namazat. Staré mazivo se musí 

z ložiskového prostoru zcela odstranit. Plastická maziva pro mazání valivých ložisek se 

obvykle vyrábějí z nejjakostnějších minerálních, či syntetických olejů.  

Mazání olejem se používá u ložisek, která mají v provozu vysoké otáčky nebo vysoké 

provozní teploty. Domazávací období za použití plastických maziv by bylo velmi krátké. 

Dalším důvodem je fakt, že olej dobře odvádí teplo vzniklé v ložisku. Při mazání olejem 

musí být zajištěno dostatečné množství maziva při rozběhu a provozu stroje. K mazání se 

obvykle používají rafinované oleje s dobrou chemickou stabilitou, která se navíc zlepšuje 

antioxidačními přísadami. Nejdůležitější vlastností oleje je jeho kinematická viskozita.  

Tuhá maziva se pro mazání ložisek používají v případě, kdy plastické mazivo, či 

kapalné mazivo nemůže zajistit požadavky spolehlivého mazání v podmínkách mezného 

tření, případně z hlediska odolnosti vůči vysokým provozním teplotám, chemickým vlivům 

atd. Obvykle se používá mazání grafitem. Ložisko se před montáží ponoří do směsi, která 

se skládá z jednoho dílu koncentrované grafitové emulze a zhruba osmi dílů petroleje nebo 

řídkého ložiskového oleje. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce  Marek Vaculín 

 

- 16 - 

 

1.2 Mechanické periodické kmitání 

 

,,U periodického kmitání se po stejné době (periodě) pravidelně opakuje stejný časový 

průběh. Nejjednodušším způsobem periodického kmitání je harmonické kmitání‘‘ [3]. 

 

Obrázek 3 Příklad harmonického kmitání s vyznačením maximální amplitudy, střední 

kvadratické a absolutní hodnoty [3] 

 

Frekvence kmitání:  

  
 

 
           (1.0) 

Pro posuvné kmitání je okamžitá výchylka: 

              
 

 
                                 (1.1) 

Kde kruhová frekvence: 

                  (1.2) 

Rychlost: 

  
  

  
               )=             )=     .sin(    

 

 
        (1.3) 

Zrychlení: 

                                     .sin(      (1.4) 

Střední absolutní hodnota: 

     
 

 
        

 

 
         (1.5) 
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Střední kvadratická hodnota: 

      
 

 
       

 

 
         (1.6) 

Většina kmitání však není čistě harmonickým pohybem. Příklad neharmonického 

periodického pohybu je uveden na Obrázku 4. 

 

Obrázek 4 Příklad neharmonického periodického pohybu [3] 

 

Velice účelnou hodnotou pro popis kmitání je frekvenční analýza. Tato metoda 

spočívá v matematickém teorému, který formuloval Fourrier: Jakoukoliv periodickou 

funkci lze vyjádřit jako kombinaci harmonických funkcí a celistvými násobky základní 

frekvence. [3] 

                                                           .             (1.7) 

Jednotlivé harmonické složky tvoří frekvenční spektrum. Frekvenční spektrum 

periodického pohybu, jehož časový průběh je zakreslen na Obrázku 4 je uvedeno na 

Obrázku 5.  

 

Obrázek 5 Příklad periodického signálu ve frekvenční oblasti [3] 
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1.3 Snímače vibrací  

 

Vibrace mohou být způsobovány dynamickým namáháním stroje, technickým stavem 

hřídelí, ložisek a převodovek, nevývahou rotujících částí, nesouosostí hřídelů, vůlemi 

pohybových částí, stykem třecích ploch, či vzájemným dotykem pohyblivých součástí. 

Použitelný frekvenční a dynamický rozsah se u jednotlivých typů snímačů odlišuje. 

Dynamický rozsah snímače je vlastně rozsah amplitud měřené veličiny, který je možné 

daným snímačem změřit. Volba vhodného snímače zaleží na dané aplikaci (např. zda 

měříme vibrace hřídele nebo vibrace skříně stroje) a na frekvenčním rozsahu, který nás 

zajímá. 

Podle typu měřené veličiny můžeme snímače rozdělit na: snímače výchylky, snímače 

rychlosti a snímače zrychlení. [4] 

 

1.3.1 Snímače výchylky  

 

Existuje mnoho typů snímačů pro měření výchylky, vzdálenosti, či polohy. Nejstarším 

typem je pravděpodobně kontaktní mechanické klouzátko. V současnosti je často 

používaným typem bezkontaktní snímač, který funguje na bázi vířivých proudů, jehož 

principem činnosti je využití změny Foucaultových proudů při změně odporu prostředí 

v důsledku změny vzdálenosti. Z jiných typů stojí za zmínku laserové, ultrazvukové, 

kapacitní a indukční snímače. Snímače výchylky tvoří poměrně složitý systém, a proto se 

v současnosti používají jen pro měření vibrací hřídelů - měří relativní vibrace hřídele vůči 

statorové části, zpravidla ložisku. 

 

1.3.2 Snímače rychlosti  

 

Snímače rychlosti jsou používány jako snímače vibrací u rotačních strojů již velmi 

dlouho a v mnohých případech se používají dodnes. Pracují na principu využití 

elektromagnetické indukce – jestliže se cívka pohybuje v magnetickém poli, vytváří se na 

vývodech cívky napětí. Toto indukované napětí je vytvořeno přenosem energie 

z magnetického pole do cívky. Velikost indukovaného napětí je pak přímo úměrná 
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relativní rychlosti mezi cívkou a magnetickým polem. Snímač rychlosti je konstruován tak, 

aby tato relativní rychlost byla ekvivalentní rychlosti vibrací měřeného stroje.  

Výhodou snímačů rychlosti je, že jsou poměrně levné a citlivé. Jejich nevýhodou je, že 

v důsledku své křehké konstrukce jsou náchylné na otřesy a proto nejsou vhodné pro ruční 

měření. Používají se pouze trvale namontované na skříni stroje pomocí šroubu.  

Moderním typem snímačů rychlosti jsou laserové snímače pracující na principu 

Dopplerova jevu. Tyto snímače jsou však příliš drahé a v diagnostice se obvykle 

nepoužívají.  

 

Obrázek 6 Snímač rychlosti [4] 

 

1.3.3 Snímače zrychlení (akcelerometry) 

 

Snímače zrychlení se v současnosti používají jako základní snímače vibrací, zvláště 

pro měření na nepohyblivých částech zařízení, protože má v porovnání s předchozími typy 

snímačů nejméně nevýhod (např. fakt, že neměří od 0 Hz). Je-li třeba zjistit rychlost nebo 

výchylku, je možné tuto informaci získat integrací signálu ze snímače zrychlení.  

Princip funkce akcelerometru je následující – při deformaci destičky 

z piezoelektrického keramického materiálu vzniká elektrický náboj, jehož velikost je přímo 

úměrná této deformaci. Keramická destička se nachází mezi dvěma hmotami, z nichž jedna 

je setrvačná referenční hmota a druhá je pevně spojená s pouzdrem snímače, tedy i se 

skříní měřeného stroje (viz Obrázek 7). [4] 
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Obrázek 7 Snímač rychlosti [4] 

 

 

1.3.4 Vliv způsobu uchycení snímače 

 

Z důvodu přesnosti měření je třeba přemýšlet i nad způsobem uchycení snímače 

k měřenému zařízení. Nevhodné uchycení snímače může mít za následek znehodnocení 

celého měření.  

 

Obrázek 8 Vliv způsobu uchycení snímače na jeho amplitudovou frekvenční 

charakteristiku [5] 
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1.4 Vibrodiagnostická měřidla 

 

1.4.1 Vibrační pero  

 

Jako příklad vibračního pera lze uvést přístroj od firmy SKF s obchodním názvem 

Vibpen (Obrázek 9). Jde o multiparametrický přístroj na měření vibrací. Tento přístroj 

zobrazuje dvě hodnoty měření, které se dále vyhodnocují dle měřeného zařízení.  

První hodnotou je sumární hodnota vibrací podle normy ISO 10816-1, zobrazující 

hodnoty vibrací ve frekvenčním rozsahu 10 Hz – 1kHz. Díky tomuto frekvenčnímu 

rozsahu můžeme diagnostikovat problémy jako nevyváženost, neustavenost, rezonance, 

atd. Druhou hodnotou je obálkové zrychlení, určující vibrace v pásmu 10 kHz – 30 kHz. 

Tyto frekvence jsou typické pro problémy ložisek a ozubených převodů.  

Výhodou tohoto zařízení je bezpochyby jeho jednoduché použití. Nevýhodou je fakt, 

že zařízení neposkytuje záznam vibrací a čidlo se spolu s měřeným zařízením spojuje jen 

přitlačením pera, což může vést k znehodnocení měření. [6] 

 

Obrázek 9 Vibrační pero od společnosti SKF [6] 

 

1.4.2 Analyzátor 

 

Jde o moderní přístroj s displejem a velice odolnou konstrukcí. Analyzátor umožňuje 

vyvažování jednoosé i dvojosé ve velmi širokém rozsahu a umožňuje připojení všech 

druhů snímačů vibrací (zrychlení, rychlosti, výchylky), dále připojení teplotních čidel, 

čidel tlaku atd.  
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Analogový signál ze snímače vibrací prochází vstupním zesilovačem, antialisingovým 

filtrem a A/D převodníkem. Zde je digitalizován a vstupuje do zásobníku dat. Ze 

zásobníku dat je možné jej zobrazit jako časový záznam, případně dále zpracovat pomocí 

FFT transformace (Fast Fourier Transformation). Základní schéma analyzátoru 

používaného k měření vibrací je uvedeno na Obrázku 14. [4] 

 

Obrázek 10 Schéma analyzátoru vibrací [4] 

 

1.5 Metody Diagnostiky 

 

Na valivá ložiska působí mnoho faktorů, které ho mohou značně poškodit, či dokonce 

úplně vyřadit z provozu. Poškozením ložiska může dojít k poškození celého stroje. 

K úspěšnému předcházení poruch stroje, které jsou způsobeny poruchou ložiska, je 

nezbytné jejich včasné zjištění. Přesně k tomuto účelu slouží technická diagnostika, jež 

nahrazuje empirický přístup k údržbě systematickým přístupem, který je založený na 

využití všech informací, kterých lze dosáhnout, aniž bychom museli rozebírat daný objekt 

a detailního prozkoumání jeho jednotlivých součástek. Zavedením technické diagnostiky 

do provozu zvyšujeme její bezpečnost a spolehlivost.  

Pokud vynecháme metodu poslechu, pohledu a dotyku, které však mohou mít v praxi 

svůj význam, existuje v současné době několik metod bezdemontážní diagnostiky valivých 

ložisek, které jsou založené na různých principech. Většina těchto metod však vychází ze 
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stejného poznatku – při odvalování vadného ložiska dochází k nárazům a buzení kmitání. 

Volba nejvhodnější metody závisí na daném použití ložiska. 

Problémem diagnostika je stanovení kritických míst, ve kterých je možné vhodným 

snímačem s elektrickým výstupem měřit změnu fyzikální veličiny, která charakterizuje 

poruchu, popřípadě její vznik a vývoj. Podle měřené změny jedno, či více fyzikálních 

veličin je možné spolehlivě stanovit kritérium charakterizující vznik a vývoj dané poruchy, 

až do mezního stavu, kde hrozí katastrofální havárie, a také dobu, po kterou bude možno 

objekt ještě používat a termín kdy bude třeba realizovat jeho demontáž a opravu.  

 

1.6 Vibrační diagnostika 

 

Podstatou vibrační diagnostiky je převod mechanického pohybu na elektrický signál. 

Snímače zachycují široké pásmo frekvencí. Tyto frekvence se dají rozdělit do tří skupin: 

nízkofrekvenční (0-2kHz), vysokofrekvenční (2-50kHz) a velmi vysoké frekvence (50kHz 

a více). Při odvalování valivých elementů přes poškozené místo vznikají impulzy, které 

předávají energii ložiskovému tělesu, jenž kmitá vlastní frekvencí a postupně tlumí 

kmitání. Kontrola bývá prováděna porovnáním frekvenčních spekter zaznamenaných 

v průběhu daného časového intervalu. Dojde-li ke zvýšení amplitudy při špičce vlastní 

frekvence, může to značit poškození. Na této podstatě je založeno mnoho metod 

vibrodiagnostiky. [3] 
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Obrázek 11 Vývoj poruchy ložiska [7] 

 

1.6.1 Detekce poškození valivých ložisek 

 

Valivá ložiska jsou v průmyslu nejpoužívanější prvek pro přenos síly mezi součástmi 

rotujících strojů. Neustále se vyvíjející technologie jejich konstrukce snížila únavu ložisek 

a významně zvýšila jejich životnost, nicméně v důsledku toho, že velký počet ložisek 

souvisí s kritickými procesy, může mít poškození ložiska v krátkém časovém intervalu za 

následek fatální poruchy. Únavová porucha je formulována jako malé odloupnutí nebo 

vydrolení na valivých drahách nebo valivých tělesech. Program prediktivní a proaktivní 

údržby, jehož součástí jsou pravidelná měření vibrací umožňuje diagnostikovat závady 

ložisek v raném stádiu a umožňuje nám tedy realizovat nápravnou akci k zajištění 

prodloužení provozní životnosti ložiska. Hlavním cílem programu údržby je přesně 

sledovat trendy strojů, které nám umožní provést jasný odhad budoucí špatné funkci 

ložisek.  

Ložiska mohou selhat z mnoha příčin: špatné mazání – příliš mnoho, nebo naopak 

příliš málo maziva, znečištění maziva, větší zatížení než předpokládáme – může být 

způsobeno například jinými strojními problémy (nevývaha, nesouosost, ohnutá hřídel atd.), 

špatné zacházení nebo montáž, povrchová únava apod. Obvykle vychází počáteční únava 

ložiska ze smykových napětí, která se objevují cyklicky, přímo pod plochou, nesoucí 
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zatížení. Po určité době způsobí tato napětí trhliny, jenž se postupně rozšiřují k povrchu. 

Jestliže valivé elementy přecházejí přes tyto trhliny, kousky materiálu se odlomují. Tento 

jev nazýváme pitting (vydrolování). Vydrolování se postupně zvětšuje a za následek může 

mít až vyřazení ložiska z provozu. Tento typ poškození ložiska trvá poměrně dlouho dobu, 

jeho šíření se dělí na čtyři etapy. [3] 

 

 

 

 

 

 

Dalším typem poškození valivého ložiska je vyvolán poškozením plochy. To 

způsobuje trhliny, jenž se tvoří na povrchu a šíří se do materiálu. Poškození plochy je 

rovněž způsobeno nadměrným zatěžováním, či špatným mazáním. V obou případech 

vytváří poškozené ložisko zvukové a vibrační signály (viz Obrázek 13), které při včasném 

detekování a správném analyzování poskytují zaměstnancům údržby dostatek času na 

nápravu příčiny poškození ložiska, nebo výměnu ložiska před jeho úplným selháním.  

 

 

 

 

 

 

Obvykle ložiska, která projdou prvním obdobím provozu, pokračují bezporuchově, 

případně jen s několika málo vadami. Po jisté době však začne počet závad narůstat a 

rychle se rozrůstá, mnohdy až ke katastrofální poruše. Začne-li ložisko vykazovat trend 

Obrázek 12 Poškození klece ložiska [7] 

 

Obrázek 13 Vznik vibračního a zvukového signálu [7] 
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k poruše, je třeba navýšit četnost sběru dat, aby byla lépe určena bezpečnost stroje. Cíl 

systému údržby je tedy detekovat poruchu včas, abychom získali dostat času pro plánování 

nejefektivnější opravy. To se zpravidla provádí trendováním měření ložiska v závislosti na 

čase (viz Obrázek 14). 

 

Obrázek 14 Trendování měřených vibrací valivých ložisek [2] 

 

Jestliže se nadměrné přetížení povrchu projeví prasklinou nebo vyštípnutím, pak jsou 

generovány impulsní síly, když se každý valivý prvek převalí přes danou vadu v povrchu. 

Frekvence těchto impulsů má snadný vztah vzhledem ke geometrii ložiska a k otáčkové 

frekvenci hřídele. Odvozené rovnice, jenž definují frekvence závad jsou běžně uvedeny 

v literatuře. Tyto rovnice jsou však idealizovány. Je přepokládáno, že valivé elementy 

neprokluzují a jen se odvalují po povrchu ložiskových drah. Při skutečném provozu valivé 

elementy rotují, jejich pohybu je však kombinací otáčení a prokluzování. Frekvence 

otáčení kuličky se obvykle uvádí jakožto odezvová frekvence poruchy na kuličce. 

V rovnici pro vadu na kuličce je přepokládáno, že daná vada na kuličce, či válečku se za 

jednu otáčku kuličky, či válečku dotkne vnitřního i vnějšího kroužku. [3] 
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Obrázek 15 Poruchová frekvence valivého ložiska [3] 

 

Poškození vnějšího kroužku:  
 

 
 
   

  
    

  

  
                 (1.8) 

Poškození vnitřního kroužku:  
 

 
 
   

  
    

  

  
                            (1.9) 

Poškození valivých prvků:  
  

    
 
   

  
     

  

  
 
 
                 (2.0) 

Poškození klece:  
 

 
 
   

  
    

  

  
                         (2.1) 

 

Legenda: 

Pd – střední průměr 

Bd – průměr valivých elementů 

RPM – otáčky hřídele [1/min] 

n – počet valivých elementů 

Ø – kontaktní úhel 

 

Jestliže je známa geometrie sledovaného ložiska, spektrum ložiskových komponentů 

pak může být analyzováno, aby byly zjištěny indikace závad v ložisku. V raném stádiu 

zhoršování stavu ložiska jsou frekvenční složky, které odpovídají daným závadám velmi 
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malé a obvykle bývá velmi obtížné je odhalit v normálním amplitudovém spektru signálu 

od snímače rychlosti nebo zrychlení vibrací. Proto jsou v těchto ranných stádiích 

opotřebení ložiska užitečné alternativní metody, které slouží ke zvýraznění odezvových 

signálů od malých, opakujících se impulsů od závad. [3] 

1.6.2 Etapy rozvoje poškození valivého ložiska 

 

Bylo zjištěno, že podstatná část valivých ložisek sledovala dobře předpověditelnou 

cestu k poruše již od raného začátku zhoršování až po případnou katastrofu. Tato cesta 

rozvoje závady je graficky znázorněna na obrázku 10, kde je znázorněn vývoj poškození 

ložiska v čase. Důležité je si uvědomit fakt, že poškození ložiska se v typickém případě 

rozvijí exponenciálně v průběhu posledních 10 až 20 % jeho životnosti. Průběh poškození, 

který se skládá ze čtyř etap se dá aplikovat zhruba na 80 % poruch valivých ložisek.  

 1. Etapa 

Rané indikace problemů ložisek, případně špatného mazání se objevují 

v ultrazvukovém frekvenčním pásmu od zhruba 250 kHz do 350 kHz. Později, když se 

porucha zvětšuje, frekvence klesá na asi 20 až 60 kHz. Pro měření těchto frekvencí je již 

potřeba použít ultrazvukové měřící vybavení. 

 

 2. Etapa 

Malé ložiskové vady začínají ‘‘zvonit‘‘ – budí vlastní frekvence komponent ložiska, 

jenž se nacházejí v oblasti 500 Hz až 2 kHz. Mohou to být také rezonance nosných částí 

ložiska. Na konci druhé etapy se začínají vyskytovat postranní pásma kolem rezonanční 

špičky. Tuto etapu je možné odhalit za pomocí demodulovaných obálkových spekter 

vysokých frekvencí. 

 

 3. Etapa 

Začínají se zde vyskytovat frekvence ložiskových závad a jejich harmonické násobky. 

Jestliže opotřebení narůstá, objevuje se více harmonických násobků frekvencí ložiskových 

poruch. Narůstá také počet postranních pásem, která se nachází kolem těchto 

harmonických násobků i kolem vlastních frekvencí ložiskových poruch. Tuto etapu je 

možné odhalit ze spektra rychlostí vibrací. 
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 4. Etapa 

Ke konci životnosti ložiska je ovlivňována také amplituda otáčkové složky, která rose 

a spolu s ní i řada harmonických násobků. Diskrétní frekvence ložiskových poruch i vlastní 

frekvence komponent ložiska začínají v důsledku zvětšující se vůle v ložisku ze spekter 

mizet a bývají nahrazovány náhodným širokopásmovým vysokofrekvenčním ‘‘prahovým 

šumem‘‘. [4] 

 

1.7 Alternativní metody ke zjištění technického stavu ložisek 

1.7.1 Metoda obálkové analýzy  

 

Obálková metoda představuje metodu, která identifikuje porušení ložiska a ve spojení 

s FFT (Fast Fourier Transform) analýzou také určí, která z částí ložiska je poškozena. 

Rozlišujeme vady na vnějším a vnitřním kroužku, valivých elementech nebo kleci ložiska. 

Protože má každá z těchto částí ložiska různou relativní rychlost vzhledem k hřídeli, je 

možné vypočítat frekvence, na kterých se projevují tyto vady. 

Princip této metody spočívá v měření rázových impulzů, které vznikají odvalováním 

kuličky, případně valečku po porušené dráze. Dále dochází k úpravě vstupního signálu 

pomocí vysokofrekvenčního filtru, aby se pomocí FFT analyzátoru mohly určit poruchové 

frekvence. Pokud porovnáme vypočtené hodnoty s hodnotami zjištěnými díky analyzátoru, 

můžeme jednoznačně odhalit poškozenou část ložiska. [8] 

 

 

Obrázek 16 Příklad modulovaného signálu [8] 
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1.7.2 Crest faktor 

 

Princip této metody je založen na měření efektivní a špičkové hodnoty vibrací a ve 

výpočtu poměru jejich poměru. Jelikož se vyhodnocuje poměr dvou hodnot, je tato metoda 

naprosto nezávislá na typu ložiska a otáčkách hřídele. Crest faktor je velmi citlivým 

parametrem při vznikajícím mechanickém poškození ložiska, které díky této metodě 

dokážeme rozpoznat v brzkém stádiu. Používá se také jako vhodný pomocný ukazatel při 

poruše mazání. [8] 

 

Obrázek 17 Časový průběh Crest Faktoru [8] 

 

1.7.3 Metoda SEE (Spectral Emitted Energy) 

 

Tato metoda umožňuje včasnou detekci závad ložisek měřením akustické emise 

generované kovem. Aktivní okolnosti, které mohou vést ke vzniku akustické emise jsou 

např. defekty ložisek, nevhodné mazání, třískové obrábění kovů, tření ložiska, 

mikroprokluzování, atd.  

Metoda SEE používá speciální snímače akustické energie, které umožňují detekovat 

ultrazvukovou akustickou emisi, která vzniká následkem poškození elementů ložisek. 

Takový signál není ani tak vibračním signálem, jde spíše o zvuk vysoké frekvence. Přesto 
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je název vibrace běžně užívaným technickým pojmem. Rozeznáváme dva druhy akustické 

emise – nespojitá (impulzní) akustická emise a spojitá akustická emise. Nespojitá akustická 

emise je generována ději, která probíhají velmi rychle (v řádu nanosekund) a jejím 

příznačným zdrojem je rozvíjející se trhlina. Spojitý signál akustické emise je způsoben 

událostmi, jenž nejsou časově oddělené. Jedná se v podstatě o soustavu nespojitých 

signálů, které lze od sebe jen velmi obtížně oddělit. [3] 

 

1.7.4 Metoda BCU (Bearing Condition Unit) 

 

Princip této metody je založen na snímání rázových impulzů vadného ložiska pomocí 

snímačů přiložených na ložisko. Vzniklé kmitání má energii, která je určena a 

vyhodnocena společně s četností výskytu na základě délky odeznívání kmitů. Poté je 

vytvořena tzv. charakteristická veličina stavu ložisek – BCU. 

Měření bývá ovlivněno několika parametry, např. otáčkami motoru, rozměry ložiska, 

či geometrickým tvarem valivých elementů, což znemožňuje posouzení stavu ložiska 

z naměřených hodnot pomocí obecně platných norem. Používá se srovnání s absolutně 

totožným ložiskem, jenž bylo proměřeno na stejném místě monitorovaného stroje od 

montáže po vyřazení z funkce. Trendová křivka získaná tímto způsobem pak slouží jako 

referenční, musí však být sestavena pro každé ložisko zvlášť. Jestliže není referenční 

křivka k dispozici, může se poškození posoudit na základě změny charakteristické veličiny 

vzhledem k hodnotě pro nově namontované ložisko. Pokud hodnota BCU překročí hodnotu 

nového ložiska o činitel 3-4, je velice pravděpodobné brzké poškození ložiska. Tato 

metoda má však nevýhodu v závislosti na rozměrech ložiska. [3] 

1.7.5 HF (High frequency emision) 

 

Měření parametru HF vychází z poznatku, že při začínajícím poškozením se zvětšuje 

energie vibrací ve vyšších frekvencích. Tento parametr je velice citlivý na poruchy mazání. 

Indikuje nedostatečné mazání i přítomnost mechanického znečištění v mazivu. Tato 

metoda je výsledkem výzkumu poruch ložisek ve firmě Adash a vlastního vývoje měřících 

postupů.  
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Emitovaná vysokofrekvenční energie bývá vyhodnocena do efektivní hodnoty a 

vyjádřena v jednotce g (9,81 m/s
2
). Hodnoty gRMS jsou závislé na otáčkách hřídele a pro 

vyhodnocení závažnosti poruchy se využívá následující graf (viz Obrázek 18). [8] 

 

Obrázek 18 Graf závažnosti poruch ložiska [8] 

 

 

1.7.6 Kurtosis faktor 

 

Tato metoda reprezentuje oproti ostatním metodám analýzy stavu ložisek statistický 

přístup. Základním pilířem úvahy je fakt, že náhodný vibrační signál má Gausovo normální 

rozdělení, tzn. že se v něm nevyskytují harmonické ani vysokofrekvenční pravidelné 

složky. Potřebujeme-li určit, zda vibrační signál tuto podmínku splňuje, lze vypočítat dva 

parametry, podle kterých se dá určit zda je rozdělení skutečně Gausovo. Jsou to šikmost a 

špičatost. Pro účely vibrační diagnostiky se používá zejména špičatost. Šikmost je 

ovlivněná symetrií rozdělení signálu a tato vlastnost není pro vyhodnocení stavu ložisek 
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příliš důležitá. V praxi se tento parametr nazývá Kurtosis parametrem, jak jej poprvé 

nazvali v British Steel Company, kde tuto metodu začali zkoumat. [8] 

,,Kurtosis je posouzení statického rozdělení aplitud chvění se zřetelem na odchylku od 

normálního rozdělení ve frekvenčním rozsahu 2,5 – 80 kHz při rozdělení do pěti 

frekvenčních pásem. Hodnotí se podle velikosti tzv. K-faktoru‘‘ [3].  

   
               
  

  

  
                (2.2) 

 

Legenda: 

x – amplituda signálu 

   - střední hodnota signálu x 

p(x) – pravděpodobnost (x) 

σ – směrodatná nebo efektivní hodnota odchylka vůči nulovému signálu 

 

Obrázek 19 Srovnání rozdělení signálu pro dobré a vadné ložisko [8] 

 

 

Obrázek 20 Hodnoty Kurtosis faktoru a odpovídající stav ložiska [8] 
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2 Praktická část 
 

2.1 Zkušební standy pro diagnostiku ložisek 

 

Pro potřeby této bakalářské práce byly provedeny některé simulace na standech pro 

testování ložisek. Na zkušebních standech byly zjišťovány projevy ložisek a možnosti 

jejich monitorování při využití některých metod. Při testování byly použity různé 

podmínky jejich provozování. Ložiska byla testována pod různým zatížením, dále byly 

sledovány projevy ložisek nemazaných a částečně namazaných. Pro pohon byl použit 

motor s výkonem 0,18 kW a jmenovitými otáčkami 1350 min
-1

. Při testování byla použita 

ložiska FK UC 204. 

Na zkušebních standech byly v průběhu životnosti ložisek sledovány některé veličiny a 

metody, u kterých byl předpoklad, že budou mít vypovídající hodnotu a technickém stavu 

ložiska. Především byly monitorovány následující hodnoty a metody: 

 Rychlost, zrychlení a celková efektivní hodnota zrychlení byla sledována 

v několika pásmech. Byl sledován nárůst efektivní hodnoty v závislosti na 

poškození ložisek. Nejuniverzálnější se jeví hodnocení zrychlení v pásmu 500 – 

15 000 Hz. Zajímavé výsledky přineslo také pásmo 500 – 10 000 Hz. 

 

 Crest faktor – byl sledován poměr zrychlení PEAK/RMS v již zmíněných 

pásmech. Nejuniverzálnější použití přineslo opět pásmo 500 – 15 000 Hz. 

 

 Metoda Kurtosis 

 

 Časový signál 

 

 Frekvenční spektrum 

 

 Další faktory a metody, které nebudou zmíněny, jelikož nepřinesly 

očekávané výsledky např. akustická diagnostika, metoda SEE, obálková analýza 

atd. 
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2.2 Výsledky měření a srovnání naměřených hodnot 

 

Výsledky měření a výpočtů jsou znázorněny v tabulce (viz Tabulka 1). Uvedené 

hodnoty nejsou od počátku testování, ale až k jejich konci, kdy došlo k počátečním 

změnám daných hodnot, resp. k počátečním projevům zhoršování stavu valivých ložisek. 

Pro lepší porovnání jsou naměřené hodnoty vyneseny do grafů (viz Graf 1, Graf 2 a Graf 

3). Na těchto grafech je možné sledovat vývoj hodnot pro jednotlivé metody. Při pohledu 

na vývoj hodnot začne jako první generovat výstrahu Crest faktor, který se jako první 

vyšplhal na doporučenou alarmovou hodnotu (alarm byl zvolen v rozmezí 3,5 – 4), při 

dalším měření jeho hodnota zaznamenala nárůst až na 13,9, což bylo způsobeno vznikem 

drobných, avšak ostrých trhlin v materiálu ložiska. Potom při pohybu valivého prvku přes 

ostrou hranu trhliny docházelo k velkým rázům, na které je tato metoda velmi citlivá.  

Tabulka 1 Záznam hodnot vybraných metod 

model B ložisko L4, pásmo 500 - 15 000 Hz 

čas Crest faktor Kurtosis faktor Peak to peak [g] 

0 3,4 3,7 2,9 

1 13,9 4,8 15 

2 4,3 4 4,2 

3 6,2 3,9 6,1 

4 6,4 4,9 6,1 

5 8,4 5,4 8,9 

6 4,8 4,8 4,9 

7 5,3 6,8 5,9 

8 7,9 6,6 9,6 

9 8,7 7,1 11,6 

10 7,8 10,6 9,9 

11 7,8 7,9 10,9 

12 7,3 9,2 11 

13 7,8 7,9 11,2 

14 7,4 9,3 11,3 

15 15,7 14,1 20,8 

16 8,3 11,7 11,4 

17 9,4 16,2 13,8 

18 9,4 10,8 14,7 

19 8,4 11,6 10,8 

20 9,4 15,9 13,8 

21 9,7 10,7 14,7 

22 16,6 17,7 21,5 

23 9,2 18,9 14,4 

24 8,5 13,9 11,8 
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Graf 1 Vývoje hodnot Crest faktoru v závěrečné fázi ložiska 

 

 

Graf 2 Vývoje hodnot Kurtosis faktoru v závěrečné fázi ložiska 
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Graf 3 Porovnání vývoje jednotlivých metod doplněný o hodnotu peak to peak 

 

Zatímco graf Crest faktoru se vyznačuje vysokými skoky, Kurtosis faktor postupuje 

pozvolna, ale bez vysokých výkyvů. Alarmová hodnota Kurtosis faktoru se obvykle volí 5, 

takže i pomocí této metody se dá poměrně rychle odhalit zhoršující se stav ložiska. Jeho 

postup je klidnější a nedochází u něj k postupnému snižování, jak je tomu u Crest faktoru. 

Toto postupné snižování je způsobeno zahlazováním ostrých hran a zároveň vlivem 

rozšiřování trhlin, či pittingu dochází k nárůstu celkové energie zrychlení ve frekvenčním 

spektru. 
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Obrázek 21 Frekvenční spektrum před začátkem testu 

 

Obrázek 22 Časový signál před počátkem testu 
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Obrázek 23 Frekvenční spektrum – počátek poškození 

 

 

Obrázek 24 Časový signál – počátek poškození 

 

Počáteční vznik trhlin a mikropittingu s ostrými hranami můžeme vidět na Obrázku 

24. V časovém spektru můžeme sledovat projev těchto trhlin a mikropittingu pomocí 

špiček zrychlení. Na tomto obrázku je také patrný nárůst ostrých špiček v celém časovém 

záznamu zrychlení v porovnání s původním stavem (viz Obrázek 22). V porovnání obou 

obrázků je na první pohled patrné zvýšení špičkových hodnot amplitud zrychlení. Celková 

energie spektra se však zvětšila jen lehce. Právě na tuto změnu velikosti špičky a malé 

změny energie reaguje velmi dobře Crest faktor, proto dokáže velmi dobře reagovat již 

v prvopočátcích ložiska.  
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Obrázek 25 Frekvenční spektrum - ostré hrany trhliny, silné rázy 

 

 

Obrázek 26 Časový signál – ostré hrany trhliny, silné rázy 

 

Zvýšení špiček zrychlení při opakovaném vzniku nových ostrých trhlin, či pittingu je 

možné sledovat na Obrázku 26. Zde je zobrazen časový záznam s vysokými a krátkými 

rázy. Přechod valivého elementu přes ostré hrany poškození má za následek velmi výrazné 

rázy, jenž jsou velmi dobře rozpoznatelné v časovém záznamu. 
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Obrázek 27 Časový signál – průběh zahlazování hran 

 

S postupným zahlazením těchto ostrých hran dojde opět ke snížení rázových špiček 

(viz Obrázek 27) a současně se zvětší poškození a bude se zvětšovat také celková energie  

ve frekvenčním spektru. 

 

2.3 Sledování ložiska s odstraněným mazivem 

 

U tohoto ložiska se dalo přepokládat, že bude generovat větší vibrace a jeho provozní 

poškození bude větší, než u ložisek mazaných správně. Bylo provedeno měření vibrací ve 

vertikálním, horizontálním a axiálním směru. Časový průběh tohoto měření je znázorněno 

na Grafu 4, kde lze pozorovat průběh otáček během testu.  
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Graf 4 Průběh otáček během testu 

 

 

2.3.1 Měření vibrací ve vertikálním směru 

 

 

Obrázek 28 Měření rychlosti vibrací ve vertikálním směru 
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Obrázek 29 Frekvenční spektrum rychlosti ve vertikálním směru omezené 0-800 Hz 

 

2.3.2 Měření vibrací v horizontálním směru 

 

 

Obrázek 30 Měření rychlosti vibrací v horizontálním směru 

 

 

Obrázek 31 Frekvenční spektrum rychlosti v horizontálním směru omezené na 0-800 Hz 
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Účelem testu bylo sledovat, jak se mění vibrace v závislosti na otáčkách. Hodnoty 

rychlosti vibrací ve vertikálním směru dosahovaly menších hodnot než ve směru 

horizontálním. To se dalo předpokládat, z důvodu menší tuhosti ložiskových stojanů 

v horizontálním směru. Největší hodnota rychlosti vibrací ve vertikálním směru 

dosahovala hodnoty 1,2 mm/s, zatímco ve směru horizontálním byla naměřena největší 

hodnota 1,4 mm/s. Obě hodnoty byly naměřeny při maximálních otáčkách. 

 

2.3.3 Měření hodnoty vibrací v axiálním směru 

 

 

Obrázek 32 Měření rychlosti vibrací v axiálním směru 

 

 

Obrázek 33 Frekvenční spektrum rychlosti v axiálním směru omezené na 0-800 Hz 
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Největší hodnoty rychlosti vibrací byly naměřeny v axiálním směru – 1,8 mm/s. To 

poukazuje na špatné ustavení stroje. Vývoj rychlosti vibrací v axiálním směru také 

postupoval rovnoměrněji a nedocházelo u něj k postupnému snižování jako ve vertikálním 

a horizontálním směru (viz Obrázek 32).  
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Závěr 
 

Cílem této práce bylo přiblížit a porovnat metody pro technickou diagnostiku valivých 

ložisek. Těmto metodám jsem se věnoval v teoretické části, kde byly uvedeny jednotlivé 

metody, doplněné o jejich výhody a nevýhody. Následně bylo provedeno praktické měření, 

kde byly vyhodnoceny veličiny a metody, u kterých se přepokládalo, že budou mít dobrou 

vypovídající hodnotu o technickém stavu ložiska. Nejprve se jednalo o metody Crest faktor 

a Kurtosis faktor. Princip Crest faktoru spočívá v měření efektivní a špičkové hodnoty 

vibrací a ve výpočtu jejich poměru. Bylo zjištěno, že tato metoda reaguje velice dobře již 

v počátcích poškození ložiska na velkou změnu špiček signálu při současné malé změně 

energie. Kurtosis faktor reprezentuje statistický přístup. Jak bylo dokázáno, Kurtosis faktor 

postupoval v porovnání s Crest faktorem klidněji a nedocházelo u něj k postupnému 

snižování hodnot, způsobené zahlazováním ostrých hran. Dalšími monitorovanými 

veličinami byly rychlost, zrychlení a celková efektivní hodnota zrychlení.  
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