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Seznam použitých značek a symbolů 

 

s. r. o. – společnost s ručením omezeným 

obr – obrázek 

např. – například 

apod. – a podobně 

μm – mikrometr [1 μm = 1x10-6 m] 

t – teplota [°C] 

ν – kinematická viskozita [mm2.s-1] 

τ – konstanta viskozimetru 

mol – látkové množství 

vRMS – efektivní hodnota rychlosti vibrací [mm.s-1] 

aRMS – efektivní hodnota zrychlení vibrací [g] 

fp – frekvence pístu 

RPM- otáčková frekvence [ot.min-1] 

cca – přibližně 

FFT – rychlá Fourierova transformace (Fast Fourier Transform) 

RAMO – rychlá analýza motorových olejů 

KOH – hydroxid draselný 

TAN – číslo celkové kyselosti 

TBN – číslo celkové alkality 

ČSN – česká technická norma 

ISO – International Standard Organization 

FTIR – infračervená spektrometrie 
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Úvod 

Použití technické diagnostiky je nezbytné pro včasné zjištění vznikajících poruch, 

dodržování bezpečnosti, ekonomičnosti a ekologického provozu strojních zařízení. 

Včasná identifikace vznikajících závad přináší vysokou spolehlivost a na základě 

toho pak umožní provedení opravy s dostatečným předstihem a možností naplánování 

termínu opravy. 

Teoretická část pojednává o druzích jednotlivých diagnostických operací dané 

problematiky, ve kterých jsem se specializoval na vibrodiagnostiku a tribodiagnostiku. 

Dále jsem se také zabýval základním rozdělením čerpadel. 

V bakalářské práci se zaměřuji na 1/3 vstřikovacích lisů společnosti Anvis AVT, s. 

r. o. Cílem je zjištění stavu asynchronních elektromotorů a pístových radiálních čerpadel. 

Rozhodl jsem se je podrobit analýze vibrací kvůli zjištění stavu rotačních částí, například 

jejich zadření. Zároveň jsem řešil tribodiagnostické rozbory kvality maziva, jeho 

degradaci a množství obsažených nečistot. Na závěr jsem provedl vyhodnocení a 

zpracování naměřených hodnot vibrací i vzorků olejů a následně je porovnal. 
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1 Představení společnosti AVT [12] 

 

Zakladatelem společnosti je německá firma WOCO, s. r. o., v níž se zpracovávala 

guma a plastická hmota. Nejdříve se soustředila na vyrábění lisovaných pryžových dílů 

hlavně pro elektrotechnický průmysl. Jejím cílem bylo začlenit se mezi vývojové partnery 

a dodavatele automobilového průmyslu. 

 Od roku 1995 se datuje základ firmy Antivibrationstechnik s. r. o. (AVT). 

 Z počátku se zabývala především výrobou pro bílou techniku. 

 Rokem 2003 zahájila produkci komponentů pro automobilový průmysl ve větší 

míře. 

 Závěrem roku 2005 se do AVT Drnovice přemístila výroba automobilových 

komponentů z jejich sesterské společnosti. Jednalo se o montáž dílů pro uložení 

převodovky. 

 Anvis Group v roce 2013 převzala nadnárodní společnost Tokiua Rubber 

Industries a stala se jednou z největších součástí koncernu ve výrobě 

antivibračních komponentů. 

V současnosti vyrábí cca 70 druhů komponentů pro automobilky Škoda, VW, BMW, 

Porsche, Mercedes-Bens, Audi, Seat, Nissan a další.  

Výrobní kapacitu zajištuje 30 vstřikovacích lisů, ve kterých se do kovových forem 

vulkanizací vstříkne guma. V pracovním závodu pracuje přes 300 zaměstnanců. Dále se 

ve firmě nacházejí haly pro montáž a nástřik adhezivních prostředků pro určené díly 

k vulkanizaci. Ty se skládají z plastu a kovu. 

 

 

Obr. 1: Antivibrační komponenty pro automobily [12] 
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1.1 Základní výrobní procesy [12] 

Míchání elastomerů 

Vytváří se kaučuková směs, do které se 

smíchají přísady s přírodním i syntetickým 

kaučukem. 

                                                                                  

                                                                                Obr. 2: Míchání elastomerů [12] 

 

Přilnavost 

Povrchy jsou odmaštěny a potaženy 

adhezními činidly.  

 

                                                                     

                                                                                       Obr. 3: Přilnavost [12] 

Vulkanizace 

Během vulkanizace se kaučuk váže na 

kovové nebo plastové díly. Vstřikování 

směsi do vulkanizační formy probíhá 

vlivem tlaku a tepla s požadovanými 

specifikacemi. 

                                                                              Obr. 4: Vulkanizace [12] 

 

Montáž 

Do montáže vulkanizovaných částí 

patří plnění hydraulických tlumičů. 

 

                        

                                                                                           Obr. 5: Montáž [12] 
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2 Vibrodiagnostika [1] 

 Vibrodiagnostika se dá použít pro širokou škálu různých strojních zařízení, a proto 

je to jedna z hlavních metod bezdemontážní nedestruktivní diagnostiky. Využívá vibrace 

jako zdroje informací, které se pak analyzují a zpracovávají.  

2.1 Vibrodiagnostické systémy [2] 

Mechanické kmitání neboli vibrace jsou dynamickým jevem, u kterého tuhá tělesa 

vykonávají vratný pohyb v blízkosti klidové rovnovážné polohy.  

Vlnění je šíření kmitů, které můžou mít různou výchylku a fázi. Stojaté vlnění vzniká 

tehdy, pokud spolu interferují dvě stejná vlnění a šíří se proti sobě stejnou fázovou 

rychlostí. Poloha minimální a maximální výchylky se v čase nemění. 

2.1.1 Mechanické kmitání strojů [2] 

Kmitání je těsně spojeno s dynamickým namáháním stroje, jeho technickým stavem 

a vůlí v ložisku, s hřídelí převodovky či nevývahou rotujících součástí, apod. To je dáno 

opotřebením, únavovými lomy, korozí, uvolněním spojů a dalšími jevy. 

Kmitání dělíme na periodické, neperiodické a náhodné. To se z časového hlediska 

může změnit. U periodického kmitání je časový průběh stejný, opakuje se. Pokud 

obsahuje jen kmitočtovou frekvenci, mluvíme o harmonickém kmitání. 

2.2 Základní veličiny [5] 

Nejzákladnější veličiny jsou zrychlení, rychlost a výchylka. Vyhodnocování 

rychlosti je důležité pro měření nevývahy, nesouososti a uvolnění, které se objevuje 

v nízkých až středních frekvencích v kmitočtu 10 – 1 000 Hz a které je upraveno normou 

ČSN ISO 10816. Sledování zrychlení vibrací je důležité především pro včasné zjištění 

poruch. To se projevuje ve vysokých frekvencích, kde se ukazují prvotní náznaky závad 

na ložisku, převodu, mazání apod. 

Na obrázku 6 názorně vidíme klasifikaci signálů. Na vrcholu je zřejmý 

deterministický a stochastický neboli náhodný signál. Deterministický je předvídatelný, 

protože je dán např. jeho průběh funkčním předpisem, je tedy determinován. Stochastický 

má náhodný nepředvídatelný vývoj. Deterministický signál se dále dělí do tří skupin. 

Přechodný, který je časově omezený, např. impuls od valivého elementu (při přechodu 

vady), kdežto periodický a kvasiperiodický trvá nekonečně dlouhou dobu. Periodický se 
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skládá z harmonických signálů, jeho frekvence jsou násobkem jedné základní frekvence. 

Kvasiperický je tvořen také z harmonických signálů, ale jeho frekvence jsou alespoň 

násobky dvou základních frekvencí a jejich vzájemný poměr je roven iracionálnímu číslu. 

Stochastický se dělí na další dva signály, u nichž závisí na délce signálu. Stacionární 

signál má ustálený charakter a nestacionární je v čase proměnlivý. 

 

 

Obr. 6: Klasifikace signálu [9] 

 

 

Obr. 7: Fázové porovnání zrychlení, rychlosti a výchylky [10] 
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2.3 FFT analýza [9,1]  

Patří do nejpoužívanějších analytických metod, která ve vibračním signálu vyhledává 

periodické děje a následně je ve frekvenčním spektru vyobrazuje a přiřazuje vhodnou 

frekvenci. Využívá se u diagnostiky strojů s periodickým pracovním cyklem a vibrační 

signál je vyvolán následujícími ději. Frekvenční spektrum je rozložení časového signálu 

na kvantum sinusových signálů s příslušnou amplitudou a počáteční fází. Přináší 

význačný nástroj pro diagnostiky, který slouží pro identifikaci technického stavu 

strojního zařízení. 

Harmonický signál bývá často převládající, to je dáno nevyvážeností, která se projeví 

na otáčkové frekvenci. Druhý signál ve frekvenčním spektru značí vadu ložiska. Poslední 

signál je způsobený zubovou frekvencí. 

Za jedno otočení hřídele uběhne jeden harmonický vibrační signál. Působením 

odstředivé síly od nevývažku se projevuje nevyváženost. U vadných ložisek při 

přechodech valivých elementů dochází ke zvýšení vibračních impulzů, jejichž počet 

závisí na geometrii ložiska a počtu valivých elementů. Prostřednictvím frekvence lze 

dedukovat poruchy kroužků, valivých těles i klece ložiska.  

 

Obr. 8. Princip frekvenční analýzy [13] 
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2.4 Snímače vibrací [1, 13] 

"Mechanické kmitání je proměnný děj, při kterém vykonávají hmotné body vratný 

pohyb kolem klidové polohy. Pro sledování mechanického kmitání, resp. vibrací a její 

převod na elektrickou veličinu, která se dále zesiluje a zpracovává, slouží snímače 

vibrací. Pro rozdílné podmínky a aplikace jsou vytvořeny různé druhy snímačů vibrací, 

které se můžou lišit např. rozsahem frekvence, rezonančními vlastnostmi, dynamickým 

rozsahem, přesností, hmotností, citlivostí, cenou apod." [1] 

 

2.4.1 Hlavní dělení snímačů 

 Seismická zařízení - jsou připevněná na stroji, výstupem je rozsah totálních 

vibrací konstrukce (např. akcelerometr). 

 

 Snímače relativní výchylky - měří relativní vibrace výchylky mezi otáčivými a 

nerotujícími elementy. 

2.4.2 Rozdělení podle monitorovacího stavu  

2.4.2.1 Akcelerometry 

Nejpoužívanějšími jsou akcelerometry, u kterých je výstupem zrychlení, výchylka 

vibrací či rychlost. Vesměs se montují na nerotující konstrukce strojů. Hlavní zásluhu na 

jejich rozšíření má cena a jednoduchá konstrukce. Akcelerometr se skládá 

z piezoelektrického krystalu, produkujícího elektrický náboj, jenž je úměrný působící 

síle.  

 Tlakový – má široký rozsah frekvencí a je odolný na rázy. Jeho nevýhodou je 

náchylnost na deformaci základny a teplotní vlivy. 

 

Obr. 9: Akcelerometr tlakový [13] 
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 Smykový – je méně citlivý, ale má široký frekvenční rozsah a je docela odolný. 

 

Obr. 10: Akcelerometr smykový [13] 

 

 Ohybový – měří hodně nízké frekvence s vysokou citlivostí, bohužel je citlivý na 

rázy a je křehký. 

 

Obr. 11: Akcelerometr ohybový [13] 

 

2.4.2.2 Snímač rychlosti 

U měření můžeme použít elektrodynamický senzor nebo senzor zrychlení, ze kterého 

se výstupní signál integruje. Toto seismické zařízení vytváří napěťový signál, který je 

přiměřený mechanické vibrační rychlosti tělesa a montuje se na stacionární konstrukce. 
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2.4.2.3 Bezdotyková sonda 

„Její výstup je přímo úměrný relativní výchylce vibrací mezi rotujícími a nerotujícími 

elementy stroje. Dochází ke snímání relativní výchylky stroje, tudíž ke snímání vzdálenosti 

mezi dvěma díly stroje, většinou rotoru a skříni stroje. Většina bezdotykových snímačů 

pracuje na principu vířivých proudů.“ [15] Cívkou vstupuje generovaný 

vysokofrekvenční střídavý proud, který vytváří vysokofrekvenční magnetické pole. 

V magnetickém poli je vložen elektricky vodivý materiál, díky kterému se v materiálu 

vytvářejí vířivé proudy, jež jsou snímány. U těchto snímačů je možné uskutečňovat 

orbitální analýzu. 

 

 

Obr. 12: Bezdotyková sonda [1] 

 

2.5 Umísťování snímačů a provozní pokyny [10] 

K získání potřebných dat při měření vibrací nestačí pouze použít vhodné snímače se 

zařízením, ale je třeba řešit i jejich umístění. V opačném případě hrozí jejich výrazné 

zkreslení, což je nepoužitelné pro výsledné zhodnocení. Při umísťování jednotlivých 

snímačů si dáváme pozor na vhodná měřící místa, aby pak samotné vyhodnocení 

odpovídalo co nejvěrněji skutečným vibracím. 

Proto snímač nemůžeme umísťovat na lakované nebo jinak znečištěné povrchy. U 

snímačů s magnetickým přichycením dáváme pozor na dosedací plochy kvůli častému 

přichycování zmagnetovaných ocelových pilin. Tyto nečistoty mají totiž negativní vliv 

na skutečný vibrační signál, který značně zkreslují. Také neměříme na přechodech či 

plechových krytech, ale přímo na materiálech, které jsou v přímém kontaktu s ložiskem. 

Proto je velmi důležité znát konstrukční provedení zařízení. Snažíme se o minimální 

přímou vzdálenost snímačů od místa vzniku vibrací, neboť se zvyšující se vzdáleností 

dochází k útlumu.  
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Při umísťování snímačů dáváme také pozor na bezpečnost. Proto dbáme na 

dostatečnou vzdálenost od rotujících součástí. Snímače umísťujeme do třech 

směrů: horizontálního, vertikálního a axiálního. Kvůli konstrukčnímu provedení bývají 

největší vibrace v horizontálním směru, neboť v tomto směru bývá stroj poddajnější a je 

dobrým ukazatelem nevyváženosti. Vibrace v  axiálním směru souvisejí s ohnutým 

hřídelem a nesouosostí, tyto vibrace bývají většinou nízké.  

Na obrázku 13 vidíme umístění snímačů ve třech směrech, žlutě označený směr 

slouží spíše pro zrychlenou pochůzku. 

 

 

Obr. 13: Možnosti umístění snímačů na motoru [10] 
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3 Tribologie [7] 

Zabývá se chováním dotýkajících se povrchů vzájemného pohybu, nebo při pokusu 

o vzájemný pohyb. Jedná se o tření, opotřebení a mazání. 

 

 Tribotechnika 

Přísluší do oboru tribologie, jenž se zabývá použitím výsledků tribologie v praxi. 

Tření a také opotřebení se snižuje mazáním. Mazivo může být jakéhokoliv skupenství.  

 Tribometrie 

Zaobírá se měřením tření a opotřebení. Hodnotí tribotechnické prvky strojů a sleduje 

jejich chování v provozu s vyvozením řešení otázky spolehlivosti. 

Jsou to modelové zkoušky v laboratořích, které jsou přesně nadefinované. Zkoušky 

na simulačních zařízeních, kde se snažíme nastínit co nejreálnější podmínky v běžném 

provozu. A provozní zkoušky, které jsou pro celkový výsledek nejlepší, ale jsou časově i 

finančně značně náročnější než předchozí. 

 Tribologický systém 

Je umělý nebo přirozený materiální systém, u kterého v důsledku vzájemného 

působení dvou prvků probíhá tření. Ve svém základě představuje 4 prvky, které vidíme 

na obrázku 14: základní třecí těleso, protilehlé třecí těleso, mezilátka a okolí.  

 

Obr. 14: Základní tribologický systém [8] 
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 Tribodiagnostika  

Patří do metod bezdemontážní technické diagnostiky. Určuje diagnózu různých stavů 

a změn z obsahu maziva strojního zařízení. Stanovuje provozní životnost, optimální 

výměnu a pomocí analýzy sleduje opotřebení strojních částí. Kromě klasických kritérií 

zjišťování obsahu vody, kyselosti, viskozity či obsahu nečistot, využívá metodu 

spektrální analýzy, která zjišťuje kvanta kovových příměsí, jež se mohla dostat otěrem 

jednotlivých částí stroje. Zkoumá se především výskyt železa, mědi, hliníku, cínu a olova. 

Podle množství kovu v oleji se poté posuzuje stupeň opotřebení jednotlivých částí stroje. 

Vhodné provedení výsledků ze zkoušek umožňuje včasně upozornění vznikajících 

poruch a také upozorňují přímo na místa vzniku mechanických závad. 

Metody tribodiagnostiky se rozdělují na sledování stavu opotřebených strojních 

součástí a sledování degradace samotného maziva. 

 

3.1 Odběr vzorku pro analýzu 

Pro odběr vzorku musí být jednotná metodika. Olej musí obsahovat průměrné složení 

maziva ve strojním zařízení. Pro odběry jsou v normě ČSN 65 6207 vypracovány základní 

postupy. Olej se odebírá při provozní teplotě motoru. Odběr se provádí nejčastěji 

odsáváním a vzorek se odebírá do čisté vzorkovnice. Po odběru musíme zabránit vniknutí 

nežádoucích příměsí. Po odběru se provede záznam s potřebnými údaji pod dané číslo 

vzorku. Každý vzorek musí být před předáním do laboratoře označen některými údaji, 

jako je číslo a název stroje, mazané místo, druh maziva, datum odběru, kdo odebral a 

označení požadovaných rozborů. 
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4 Sledování stavu opotřebení strojních zařízení 

 

4.1 Metody pro stanovení koncentrace otěrových kovů [7] 

 Atomová spektrofotometrie - jedná se o analytickou metodu, u které se složení 

vzorku zkoumá rozborem spektra. 

 Atomová emisní spektrofotometrie, která díky dodané energii do vyšetřovaného 

zařízení (např. elektrický oblouk) vysílá vzbuzené atomy nebo molekuly.  

 Atomová absorpční spektrofotometrie vychází z Kirchhoffemova zákona, který 

říká, že každý prvek je schopen absorbovat světlo stejné vlnové délky, jakou 

emituje. Měří se zeslabení paprsku, který proniká analytickým prostředím. 

 Polarografie určuje z maziva výskyt a koncentraci většiny prvků periodické 

soustavy (např. vyjma Si). Při polarografii je použita kapající rtuťová kapková 

elektroda.  

Novější přístroje pracují se stacionární rtuťovou kapkou. Využívají citlivější 

polarografy, to je označováno jako Voltametrie. 

 Metoda RAMO je označována jako rychlá metoda pro analýzu otěrových kovů 

v oleji, která určuje čtyři základní kovy: železo, měď, olovo a hliník. 

 

4.2 Metody pro hodnocení morfologie a distribučního rozdělení částic 

kovů [7] 

4.2.1 Ferografie 

Ferografie neboli částicová analýza patří do diagnostických metod. V silném 

magnetickém poli je transparentní skleněná podložka, na které je vzorek oleje. V něm se 

jeho částice magneticky a paramagneticky separují. Dokáže indikovat a lokalizovat 

poruchu objektu dříve, než vzniknou vnější projevy poruchy. 

4.2.1.1 Feroskopické vyhodnocení [10] 

Vyhodnocuje se na základě mikroskopické prohlídky ferogramu při bichromatickém 

osvětlení. Morfologie částic předkládá informace o povrchových vrstvách částic a druhu 

opotřebení strojního zařízení. Je závislá na druhu tření. 
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 Částice adhezivního oděru – jsou to jednorozměrné částice (šupinky a vločky) o 

šířce i délce 5 – 10 μm a tloušťce 0,25 - 0,75 μm, pokud nepřekročí hodnotu 15 μm, 

můžeme považovat jejich stav za uspokojivý. 

 

 Částice abrazivního otěru – jsou typické svou velmi malou tloušťkou a dlouhým 

lineárním rozměrem (drátky, třísky) dosahující 10 – 100 μm na délku, tloušťku mají 

v desetinách μm. 

 

 Částice vzniklé únavovým opotřebením – jsou to částice trojrozměrného tvaru 

charakteristické pro převodové systémy. Povrch vykazuje nerovnosti a rýhování. 

 

 

Obr. 15: Spectro T2FM Q500 [11] 

Na obrázku vidíme kompletní ferografické zařízení, které se skládá z obrazového 

softwaru, bichromatického mikroskopu, videokamery a ferografu. 
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5 Sledování degradace samotného maziva [1, 7, 10] 

U degradace maziva sledujeme fyzikální a chemické vlastnosti. Degradace neboli 

stárnutí je běžný jev, který vzniká v důsledku reakce se vzdušným kyslíkem. Rozsah 

změn, které jsou způsobené oxidací, závisí na teplotě, látkách, které urychlují, nebo 

naopak zpomalují oxidační reakce, a na chemickém složení maziva. 

5.1 Spektrální analýza 

Patří do optických nedestruktivních analytických metod. Působením infračerveného 

záření způsobuje vybuzení molekul na vyšší vibrační hladinu, přičemž se pohltí záření 

s určitou hodnotou energie a ve spektru vznikají vibrační absorpční pásy. Z absorpčních 

pásů lze jednoznačně identifikovat sloučeniny. Poloha pásů je stejná jako u typických 

skupin obsažených ve sloučeninách. 

5.1.1 Totální tlumená reflexe ATR 

Její princip spočívá v nanesení tenké vrstvy oleje na dno nádobky ZnSe (krystal 

selenidu zinečnatého). Zařízení projde krystalem a proniká do vzorku o hloubce 1 – 2 μm, 

odrazy se opakují, dráha paprsku je konstantní. Vzorek absorbuje záření, které odpovídá 

jeho molekulárnímu složení, ze kterého zjišťujeme obsah karbonu (u vznětových 

motorů), obsah vody a glykolů, obsah oxidačních produktů, úbytek antioxidačních, 

antikorozních a detergentních přísad. 

 

Obr. 16: Princip metody ATR [10] 
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5.2 Aplikace testů 

5.2.1 Kinematická viskozita 

Je klíčový údaj maziva v oblasti hydrodynamiky tření, a proto patří do základních 

zkušebních údajů mazacích olejů. Tak tvoří základ pro třídění a výběr olejů. Změna 

viskozity je dvojího druhu: 

Zvyšování je zapříčiněno meziprodukty oxidační povahy, produkty částečné oxidace 

oleje, tvořením emulze s vodou nebo znečišťováním kondenzačními produkty. Při vysoké 

viskozitě dochází ke ztrátám energie z důvodu zvýšeného koeficientu tření. 

Pokles zapříčiňuje hlavně tepelná a mechanická degradace aditiv. Při nízké viskozitě 

dochází k meznímu až suchému tření a to má za následek nadměrné opotřebování. Kvůli 

tomu může dojít až k zadření třecích ploch. 

U průmyslových olejů při změně teploty o 1 °C dojde k 5 % změně viskozity. 

Stanovení kinematické viskozity se měří při teplotě 40 °C a 100 °C a je možno ji 

měřit s více druhy viskozimetrů (Kössler, Pinkevič, apod.).  

 

Obr. 17: Viskozitní lázeň s viskozimetrem Ubellohde [1] 

Na levém obrázku vidíme viskozitní lázeň, ve které jsou ponořeny dva viskozimetry. 

Viskozitní lázeň slouží k udržení teploty na požadované hodnotě. Na obrázku vpravo je 

detail viskozimetru typu Ubellohde. 
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5.2.2 Obsah vody 

Výskyt vody v mazivu je doprovázen celou řadou neduhů. Voda výrazně 

znehodnocuje kvalitu maziva. Obecně je stanoven limit akceptační hodnoty vody do 0,2 

% hmotnostního obsahu vody. V oleji bývá často stopový obsah vody, kterému však 

většinou nejde zabránit. Díky výskytu vody dochází ke korozi, tvorbě emulze, pěnění, 

tvorbě kalů, snižování aditiv a k degradaci oleje.  

5.2.2.1 Kvalitativní způsoby 

 Vizuální zkouška - tady jsou potřeba zkušenosti pracovníka, protože musí 

vizuálně posuzovat vzorek, který se zakalí. Zakalený vzorek jde rozpoznat od 

0,025 % obsahu vody. 

 Prskací zkouška se provádí pomocí zkušební plochy vyhřáté na 180 °C. Kápnou 

se 2 až 3 kapky oleje. Přítomnost vody se okamžitě projeví tvorbou bublin, které 

jsou viditelné od 0,02 %. Od obsahu 0,1% vznikají bublinky o velikosti 0,5 mm, 

jež jsou k vidění po dobu 1-2 sekund, u 0,2% je bublina dvojnásobně veliká a trvá 

3 sekundy. U této metody jsou opět vhodné zkušenosti pracovníka. V případě 

znalého pracovníka docílíme dobrých výsledků za krátkou dobu. 

5.2.2.2 Kvantitativní metody 

Coulometrická metoda 

Korektní metoda, která určuje i stopové množství vody podle ČSN 65 0330. Je to 

titrační metoda, ve které se průchodem proudu uvolňuje jód J2, který je v titrační nádobce. 

1 mol jódu reaguje s 1 molem vody, tedy 1 mg vody je rovný náboji 10,71 A.s. Po 

dokončené reakci je detekován nadbytečný jód v nádobce. 

 

Obr. 18: Stanovení vody – Coulometer WTD [10] 
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Destilační zkouška 

Dokáže určit množství vody od 0,02 %, je tedy méně přesná než metoda 

Coulometrem. Destilace se provádí s rozpouštědlem, např. xylenem podle normy ČSN 

65 6062. 

 

5.2.3 Číslo celkové alkality a kyselosti 

Kyseliny v oleji způsobují změnu viskozity, která zapříčiňuje špatnou funkci oleje a 

také korozi. U průmyslových olejů bychom měli věnovat řádnou pozornost kyselosti, 

protože je to jediná hodnota udávající stáří.  

 

Číslo celkové alkality 

"Číslo celkové alkality se označuje zkratkou TBN (Total Base Number) a jeho 

stanovení titrační metodou je normováno ČSN 65 6069. Číslo celkové alkality (mg 

KOH.g-1) udává množství kyseliny chloristé, vyjádřené počtem miligramů hydroxidu 

draselného, které je třeba k neutralizaci všech zásaditých složek, přítomných v 1 g vzorku 

oleje." [7] 

 

Číslo celkové kyselosti 

Je značeno zkratkou TAN a stanovuje u maziva obsah kyselých složek v důsledku 

vznikajících termooxidačních dějů. „Číslo celkové kyselosti je definováno jako množství 

KOH v mg, spotřebované na neutralizaci všech kyselých složek obsažených v 1 gramu 

analyzovaného vzorku oleje.“ [10] 

Číslo celkové TBN a TAN se stanovuje potenciometrickou titrací a jeho přesnost je 

±10%. 

Titrační metoda  

Tato metoda se aplikuje na barevný indikátor a řídí se normou ČSN ISO 6618. 
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 5.2.4 Celkové znečištění 

Je to smluvní zkouška a záleží na způsobu použití určité metody.  

Mechanické nečistoty u hydraulické kapaliny: 

 Primární, do kterých patří prach, otřepy, okuje, barvy a další. Jsou nečistotami u 

hydraulických prvků, potrubí, nádrže, apod. 

 

 Z okolí – nečistoty mohou vznikat na povrchu pístnice nebo mohou pronikat přes 

špatně těsnící odvzdušňovací otvor nádrže či nedostatečně těsným plnícím 

otvorem nádrže.  

 

 Vzniklé z okruhu – cirkulující hydraulickou kapalinou anebo činností dílčích 

prvků, jako je eroze, koroze a opotřebení. 

 

 Vzniklé z hydraulické kapaliny, ze které samovolně vypadlo aditivum 

(antioxidanty, detergenty, protioděrové přísady), polymery, apod. 

 

Stanovení mechanických nečistot: 

 

Mikroskopické (ČSN 65 6081) 

Za pomoci podtlaku se na membránovém ultrafiltru filtruje vzorek. Poté se pod 

mikroskopem počítají částice podle velikosti pomocí okulárového měřítka. Částice se pak 

řadí do 6 skupin od 5 - 100 μm. 

 

Kód čistoty (ČSN 65 6206) 

Částice se určují pomocí mikroskopu nebo přes automatický počítač nečistot. Z 

obsahu 1 ml se pomocí kódu určuje počet částí určité velikosti (např. kódové označení 

22, které odpovídá počtu částic 20 000 až 40 000). 

Norma ČSN ISO 4406/87 – tato norma udává dvě čísla zjištěných částic nad 5 μm a  

nad 15 μm. 

Mladší norma ČSN ISO 4406/99 – udává 3 číselné údaje, a to v rozsahu větší než 4 

μm, větší než 6 μm a nad 14 μm. 
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6 Čerpadla 

Podle přeměny energie dělíme hydrogenerátory na hydrostatické a hydrodynamické. 

6.1. Hydrostatická čerpadla [5] 

U těchto čerpadel probíhá přeměna mechanické energie na energii potenciální 

hydraulickou přímo na pracovním elementu čerpadla (pístu). Průtok čerpané kapaliny je 

neustálený v čase, proto vznikají tlakové pulsace, jež jsou tlumeny pomocí vzdušníku. 

Pro neočekávané zvýšení hydraulického odporu jsou vybavena pojistným ventilem.  

Při čerpání vazké kapaliny jsou z důvodu nízké hodnoty rychlostní energie čerpané 

kapaliny hydrostatická čerpadla oproti hydrodynamickým zvýhodněna, a také jsou 

účinnější.  

6.1.1 Pístová čerpadla 

Tato čerpadla dopravují kapalinu kmitavým pohybem, který dělá činná část tělesa 

čerpadla. Zásadní součástí jsou písty, které vykonávají přímočarý vratný pohyb 

prostřednictvím klikového mechanismu.  Rozdělujeme podle uspořádání pístu na axiální 

a radiální. 

6.1.1.1 Axiální pístová čerpadla [4] 

Axiální pístové čerpadlo používá rotační pohybový mechanismus se šikmo 

postaveným kotoučem, který vytváří zdvih pístů umístěných v revolverovém pouzdře. 

Otáčením šikmého kotouče nebo soustavy pístů nabývá postupného zatlačení a uvolnění 

pístnice. 

 

Na obrázku 20 vidíme provedení s otáčenými písty. Šikmý kotouč je pevný a hřídel 

koná rotační pohyb prostorem pístů, jejichž pístnice se pohybují po nakloněné rovině 

kotouče. 

 

Obr. 20: Axiální rotační pístové čerpadlo – provedení s otáčenými písty [4] 
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Tyto písty jsou součástí pouzdra, poháněcí hřídel je pevně spojen s kotoučem 

klínovitého průřezu. 

 

Obr. 21: Axiální rotační pístové čerpadlo – s otáčeným šikmým kotoučem [4] 

 

Kotouč je kolmý na hřídel, který je vyosen proti ose pístů. 

 

Obr. 22: Axiální rotační pístové čerpadlo – provedení s otáčeným nakloněným 

kotoučem [4] 

 

6.1.1.2 Radiální pístová čerpadla [16, 3, 4] 

Radiální pístové čerpadlo je založeno na podobném principu jako axiální, avšak jeho 

písty jsou kolmé na osu čerpadla. Čerpadla se vyrábějí s lichým počtem pístů kvůli 

rovnoměrnějšímu chodu. Pohyb pístů je vytvářen variabilní vzdáleností konce od stěny 

pouzdra vlivem excentru a pružina tlačí písty proti vnější stěně.  

 

Obr. 23: Radiální pístové čerpadlo s křivkovou oběžnou dráhou [16] 
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1 – Hnací hřídel 

2 – Ložisko 

3 – Ovládací píst 

4 – Kompenzátor 

5 – Pouzdro 

6 – Obložení spojky 

7 – Kluzný posuvný kroužek 

8 – SAE připojení 

9 – Odtokový kanál 

      

            Obr. 24: Radiální pístové čerpadlo RKP-II [3] 

 

6.1.2 Zubová čerpadla [16] 

Jsou objemová čerpadla dopravující kapalinu točivým pohybem pomocí činné části 

rotoru. Pro svou konstrukční jednoduchost, provozní spolehlivost a nenáročnost jsou 

rozšířená. Pracovním prostorem je mezera mezi zuby, ve kterých je kapalina dopravována 

ze sání do místa výtlaku. Díky spoluzabírajícímu těsnému styku zubů je oddělen sací a 

výtlačný prostor. U menšího množství dopravované kapaliny se užívá konstrukce, kde 

motor pohání hnané kolo, to pak pohání ostatní kola. Množství kapaliny se ovládá pomocí 

otáček čerpadla. 

 

Obr. 25: Model zubového čerpadla [16] 
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6.1.3 Lamelová čerpadla [16] 

Lamelové čerpadlo je také rotačního typu, skládá se z rotoru, statoru a lamel, které 

kloužou po vnitřní stěně statoru. V rotoru jsou lamely, které plní těsnící a zároveň 

pracovní funkci, ve statoru jsou pouze kvůli těsnění. Oproti zubovým čerpadlům mají 

rovnoměrnější průtok a jsou konstrukčně jednodušší než pístová čerpadla. Při rotačním 

pohybu dochází k zasouvání lamel, které je způsobeno vyosením rotoru (obr. 26a) nebo 

pomocí zakřivené plochy statoru (obr. 26b). 

 

Obr. 26: Schéma lamelového čerpadla s rotujícími lamelami [16] 

a) kruhová dráha statoru, b) křivková dráha statoru 

 

6.2. Hydrodynamická čerpadla [5] 

U hydrodynamických čerpadel se v oběžném kole mění mechanická práce na energii 

hydraulickou potenciální (tlakovou) a kinetickou (zvýšení rychlosti kapaliny).  

Čerpadla hydrodynamická čerpají kapalinu stejnoměrně v neustálém proudu, oproti 

hydrostatickým čerpadlům pracují s podstatně většími otáčkami rotoru a průtoky.  

Podle geometrie oběžného kola a směru proudění kapaliny dělíme na: radiální, 

axiální, labyrintová. 
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7 Měření vibrací 

Ve firmě AVT Anvis jsem měřil 10 vstřikovacích lisů velmi podobných parametrů od 

čtyřech výrobců. Konkrétně poháněcí zařízení, asynchronní elektromotory a pístová 

radiální čerpadla. Skutečně odpracované watthodiny nebylo možné zjistit, protože jsou 

několikrát přetočené. Z hlediska údržby je hlavně důležité dodržovat jednotlivé intervaly 

kontroly, případně výměny maziva. 

Vibrace jsem měřil podle normy ČSN ISO 10816-1 a použil analyzátor vibrací 

ADASH VA4 PRO se třemi snímači vibrací. 

Pro samotné hodnocení vibrací jsem se řídil normou ČSN ISO 10816-3. Měřené a 

vyhodnocované veličiny jsou efektivní hodnoty rychlosti vibrací vRMS [mm/s] a efektivní 

hodnota zrychlení vibrací aRMS [mm/s]. 

Na obrázku 32 vidíme jednotlivá třídy pro stroje dle výkonu, v mém případě je to 

třída II. V Pásmu A v rozsahu do 1,12 mm/s jsou většinou obsáhlé vibrace nových strojů. 

Pásmo B do 2,8 mm/s stroje do těchto vibrací jsou prakticky bez problému a není nutno 

dělat žádná opatření. Pásmo C do 7,1 mm/s pro trvalý dlouhodobý provoz jsou 

neuspokojivé, v této zóně by se měla řešit náprava snížení vibrací. Pásmo D jsou 

nebezpečné a hrozí poškození stroje. 

 

Obr. 27: Doporučené hodnoty celkové rychlosti vibrací [10] 
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7.1 Asynchronní elektromotory 

 

U následujících pěti vstřikovacích lisů od výrobců SUB a Invera bylo provedeno 

měření vibrací pouze u elektromotorů, vibrace čerpadel nebylo možné měřit, protože 

elektromotory jsou umístěny ve vertikálním stavu a jejich hydrogenerátory se nacházejí 

v olejové nádrži.  

Na obrázku níže jsou zobrazeny a barevně odlišeny šipky symbolizující snímače 

vibrací, které byly umístěny na elektromotoru. Horní šipky reprezentují polohu L1, 

spodní L2.  

 

 

Obr. 28: Vstřikovací lis SUB – poloha umístění snímačů vibrací ve vertikálním, 

horizontálním a axiálním směru 

 

7.1.1 Vstřikovací lis SUB 3 (1994) 

Tento stroj je poháněn 30 kW elektromotorem, který má 1465 ot./min. V následující 

tabulce vidíme efektivní hodnoty vibrací elektromotoru. Na obrázku 29 je zobrazena 

otáčková frekvence motoru 25 Hz o rychlosti vibrací 0,7 mm/s, která byla měřena v bodě 

L1 v horizontálním směru. 
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Tab. 1: Efektivní hodnoty rychlosti a zrychlení vibrací lisu SUB 3 

SUB 3 Efektivní hodnoty rychlosti vibrací v pásmu 10-1 000 Hz (vRMS) a 

efektivní hodnoty zrychlení vibrací v pásmu 500-25 600 Hz (aRMS). 

Veličina Směr motor  

L1 L2 

vRMS 

[mm/s] 

Vertikální 0,80 0,40 

Horizontální 0,83 0,45 

Axiální 0,59 0,25 

aRMS       

[g] 

Vertikální 0,45 0,12 

Horizontální 0,21 0,12 

Axiální 0,34 0,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29: Frekvenční spektrum efektivní hodnoty rychlosti vibrací lisu SUB 3, měřeno v 

místě L1 v horizontálním směru a v rozsahu 1 - 800 Hz 

 

 

 

1x RPM 
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7.1.2 Vstřikovací lis SUB 27 (1994) 

Na tomto lisu je osazen 40 kW elektromotor s 1460 ot./min. Na obrázku 30 můžeme 

pozorovat řadu násobků otáčkové frekvence, což má souvislost s tuhostí konstrukce 

(uvolnění, měkká patka). Dále vidíme násobky otáčkové frekvence 25 Hz a 50 Hz. 

 

Tab. 2: Efektivní hodnoty rychlosti a zrychlení vibrací lisu SUB 27 

SUB 27 
Efektivních hodnot rychlosti vibrací v pásmu 10-1 000 Hz (vRMS) a 

efektivní hodnoty zrychlení vibrací v pásmu 500-25 600 Hz (aRMS). 

Veličina Směr 
motor  

L1 L2 

vRMS 

[mm/s] 

Vertikální 0,99 0,38 

Horizontální 0,55 0,57 

Axiální 0,71 0,40 

aRMS       

[g] 

Vertikální 0,26 0,40 

Horizontální 0,31 0,39 

Axiální 0,24 0,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30: Frekvenční spektrum efektivní hodnoty rychlosti vibrací lisu SUB 27, měřeno 

v místě L1 ve vertikálním směru a v rozsahu 1 – 800 Hz 

 

1x RPM 

2x 
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Vstřikovací lisy od výrobce Invera  

Tyto vstřikovací lisy se skládají z 45 kW elektromotorů a mají 1480 ot./min.  

Na obrázku 31 vstřikovacího lisu Invera jsou zobrazeny šipky, které značí rozmístění 

jednotlivých snímačů vibrací. Horní polovina značí polohu L1, spodní L2.  

 

 

Obr. 31: Vstřikovací lis INVERA – poloha umístění snímačů vibrací ve vertikálním, 

horizontálním a axiálním směru 
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7.1.3 Vstřikovací lis Invera 5 (2009) 

Na obrázku 32 vidíme otáčkovou frekvenci 25 Hz a její násobek 50 Hz. Frekvence 

225 Hz bude odpovídat devítinásobku otáčkové frekvence stroje, což by s největší 

pravděpodobností odpovídalo pístové frekvenci čerpadla. 

 

Tab. 3: Efektivní hodnoty rychlosti a zrychlení vibrací lisu Invera 5 

Invera 5 
Efektivních hodnot rychlosti vibrací v pásmu 10-1 000 Hz (vRMS) a 

efektivní hodnoty zrychlení vibrací v pásmu 500-25 600 Hz (aRMS). 

Veličina Směr 
motor  

L1 L2 

vRMS 

[mm/s] 

Vertikální 0,59 0,80 

Horizontální 0,60 0,66 

Axiální 0,53 0,75 

aRMS       

[g] 

Vertikální 0,15 0,51 

Horizontální 0,15 0,40 

Axiální 0,11 0,65 

 

Obr. 32: Frekvenční spektrum efektivní hodnoty rychlosti vibrací lisu Invera 5, měřeno 

v místě L2 ve vertikálním směru a v rozsahu 1 – 800 Hz 

 

1x RPM 

2x 

fp 
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7.14 Vstřikovací lis Invera 6 (2010) 

Na obrázku 33 vidíme otáčkovou frekvenci elektromotoru 25 Hz. V tabulce 4 jsou 

zobrazeny efektivní hodnoty vibrací, které jsou v nízkých hodnotách. Elektromotor dle 

vibrodiagnostiky pracuje bez problému a není nutno provádět nějaké opatření. 

Tab. 4: Efektivní hodnoty rychlosti a zrychlení vibrací lisu Invera 6 

Invera 6 
Efektivních hodnot rychlosti vibrací v pásmu 10-1 000 Hz (vRMS) a 

efektivní hodnoty zrychlení vibrací v pásmu 500-25 600 Hz (aRMS). 

Veličina Směr 
motor  

L1 L2 

vRMS 

[mm/s] 

Vertikální 0,73 0,38 

Horizontální 0,78 0,40 

Axiální 0,47 0,51 

aRMS       

[g] 

Vertikální 0,07 0,31 

Horizontální 0,06 0,08 

Axiální 0,04 0,14 

 

Obr. 33: Frekvenční spektrum efektivní hodnoty rychlosti vibrací lisu Invera 6, měřeno 

v místě L1 v horizontálním směru a v rozsahu 1 – 800 Hz 

 

 

1x RPM 
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7.15 Vstřikovací lis Invera 4 (2012) 

Na obrázku 34 vidíme amplitudu s frekvencí 100 Hz, u níž se jedná o dvojnásobek síťové 

frekvence, což je projev nesymetrie elektromagnetického pole, ale prozatím je velikost 

rychlosti vibrací 0,5 mm/s, kde maximální doporučená hodnota je 1 mm/s. 

 

Tab. 5: Efektivní hodnoty rychlosti a zrychlení vibrací lisu Invera 4 

Invera 4 Efektivních hodnot rychlosti vibrací v pásmu 10-1 000 Hz (vRMS) a 

efektivní hodnoty zrychlení vibrací v pásmu 500-25 600 Hz (aRMS). 

Veličina Směr Motor  

L1 L2 

vRMS 

[mm/s] 

Vertikální 1,34 0,58 

Horizontální 1,68 0,52 

Axiální 0,32 0,37 

aRMS       

[g] 

Vertikální 0,55 0,28 

Horizontální 0,26 0,25 

Axiální 0,15 0,22 

 

 

Obr. 34: Frekvenční spektrum efektivní hodnoty rychlosti vibrací lisu Invera 4, měřeno 

v místě L1 v horizontálním směru a v rozsahu 1 – 800Hz 

 

1x RPM 
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7.2 Asynchronní motory s radiálními pístovými čerpadly 

 

U následujících 5 vstřikovacích lisů jsou umístěny elektromotory s čerpadly 

v horizontální poloze.  

Na obrázku 35 je znázorněn elektromotor s čerpadlem u vstřikovacích lisů Maplan. 

Napravo je krajní část elektromotoru a šipky pro polohu L1, snímač v axiálním směru 

bylo nutno umístit na patku. Uprostřed vidíme druhou část elektromotoru pro pozici L2. 

Nalevo je zřejmé radiální pístové čerpadlo, který stanovuje pozici L3. 

 

 

 

Obr. 35: Vstřikovací lis Maplan – poloha umístění snímačů vibrací ve vertikálním, 

horizontálním a axiálním směru  
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7.2.1 Vstřikovací lis Maplan 8 (2007) 

Pohonnou část zajišťuje 45 kW elektromotor s 1470 ot./min a devítipístové radiální 

čerpadlo. Na obrázku 36 vidíme otáčkovou frekvenci motoru 25 Hz a její násobek 50 Hz 

v bodě L1 v axiálním směru, které způsobují nesouosost. 

 

Tab. 6: Efektivní hodnoty rychlosti a zrychlení vibrací lisu Maplan 8 

Maplan 8 
Efektivních hodnot rychlosti vibrací v pásmu 10-1 000 Hz (vRMS) a 

efektivní hodnoty zrychlení vibrací v pásmu 500-25 600 Hz (aRMS). 

Veličina Směr 
Motor Čerpadlo 

L1 L2 L3 

vRMS 

[mm/s] 

Vertikální 0,78 0,56 1,52 

Horizontální 1,71 1,11 1,20 

Axiální 2,78 0,33 0,68 

aRMS       

[g] 

Vertikální 0,38 0,22 0,49 

Horizontální 0,43 0,28 0,66 

Axiální 0,25 0,23 0,56 

 

Obr. 36: Frekvenční spektrum efektivní hodnoty rychlosti vibrací, Maplan 8, měřeno v 

bodě L1 v axiálním směru a pásmu 1 - 800 Hz 

 

2x 

1x RPM 
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7.2.2 Vstřikovací lis Maplan 7 (2007) 

Tento vstřikovací lis je shodný s lisem Maplan 8 a má shodný 45 kW motor 

s totožným devítipístovým radiálním čerpadlem. Na obrázku 37 je zobrazeno frekvenční 

spektrum čerpadla ve vertikálním směru. Na něm se nachází otáčková frekvence 

elektromotoru 25 Hz a pístová frekvence radiálního čerpadla. 

 

Tab. 7: Efektivní hodnoty rychlosti a zrychlení vibrací lisu Maplan 7 

Maplan 7 
Efektivních hodnot rychlosti vibrací v pásmu 10-1 000 Hz (vRMS) a 

efektivní hodnoty zrychlení vibrací v pásmu 500-25 600 Hz (aRMS). 

Veličina Směr 
Motor čerpadlo 

L1 L2 L3 

vRMS 

[mm/s] 

Vertikální 0,36 1,07 2,62 

Horizontální 2,30 1,13 2,15 

Axiální 1,74 2,22 1,40 

aRMS       

[g] 

Vertikální 0,36 0,87 1,35 

Horizontální 0,32 0,41 1,69 

Axiální 0,27 0,41 1,60 

 

Obr. 37: Frekvenční spektrum efektivní hodnoty rychlosti vibrací, Maplan 7, měřeno v 

bodě L3 ve vertikálním směru a pásmu 1 - 800 Hz 

 

fp 

1x RPM 
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7.2.3 Vstřikovací lis Maplan 10 1998 

Maplan 10 je posledním měřeným strojem od výrobce Maplan. Skládá se ze 

sedmipístového radiálního čerpadla, jež pohání 45 kW elektromotor, který má 1470 

ot./min. Na obrázku 38 a též v tabulce 8 pozorujeme vysoké hodnoty rychlosti i zrychlení 

vibrací čerpadla a jejich násobky. Čerpadlu z těchto důvodů hrozí poškození. 

Tab. 8: Efektivní hodnoty rychlosti a zrychlení vibrací lisu Maplan 10 

Maplan 10 
Efektivních hodnot rychlosti vibrací v pásmu 10-1 000 Hz (vRMS) a 

efektivní hodnoty zrychlení vibrací v pásmu 500-25 600 Hz (aRMS). 

Veličina Směr 
Motor čerpadlo 

L1 L2 L3 

vRMS 

[mm/s] 

Vertikální 1,73 1,89 10,00 

Horizontální 3,68 1,33 2,98 

Axiální 5,87 1,34 2,78 

aRMS       

[g] 

Vertikální 0,68 0,332 2,47 

Horizontální 0,75 0,25 4,03 

Axiální 0,80 0,23 2,33 

 

 

Obr. 38: Frekvenční spektrum efektivní hodnoty rychlosti vibrací, Maplan 10, měřeno 

v bodě L3 ve vertikálním směru a pásmu 1 - 800 Hz 

1x RPM 

1x fp 

2x fp 
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Na obrázku 39 je znázorněn časový signál. Vidíme, že cca 40 ms trvá 1 doba otáčky 

a dojde k 7 vstřikům pístů čerpadla. Z tohoto grafu lze usuzovat, že ložiska nejsou 

poškozena. 

 

Obr. 39: Časový signál efektivní hodnoty rychlosti vibrací v pásmu 1 – 12 800 Hz, 

Maplan 10, měřeno v bodě L3 v horizontálnímsměru 

 

 

Na následujících čtyřech obrázcích je možné vidět srovnání lisu Maplan 10 s lisem 

Maplan 8. Toto srovnání se uskutečňuje pomocí obálkové metody a frekvenčního spektra 

zrychlení. Zatímco Maplan 10 je ve špatném stavu, stav lisu Maplan 8 je uspokojivý. 

Na obrázku 40 je zobrazeno obálkové spektrum vstřikovacího lisu Maplan 10, na 

němž je zřetelně vidět rozdíl ve srovnání s vstřikovacím lisem Maplan 8 (obr. 41). U lisu 

Maplan 10 můžeme pozorovat řadu harmonických násobků s velkou amplitudou, které 

svědčí o vysokém stupni opotřebení. 
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Obr. 40: Obálková metoda – Maplan 10 s nevyhovujícím stavem, měřeno v bodě L3 ve 

vertikálním směru 

Obr. 41: Obálková metoda – Maplan 8 s uspokojivým stavem, měřeno v bodě L3 ve 

vertikálním směru 
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Na obrázku 42 ve frekvenčním spektru zrychlení v horizontálním směru jsou vidět vysoké 

projevy opotřebení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 42: Maplan 10 - frekvenční spektrum zrychlení v pásmu 10 – 25 600 Hz, 

představující stav před zadřením, měřeno v bodě L3 v horizontálním směru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 43: Maplan 8 - frekvenční spektrum zrychlení v pásmu 10 – 25 600 Hz, 

reprezentující běžné opotřebení, měřeno v bodě L3 v horizontálním směru 
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Vstřikovací lisy od výrobce Werner & Pfleiderer 

 

Poslední měřená dvojice strojů byla od výrobce Werner & Pfleiderer, která patří 

k nejstarší ve firmě. Tyto stroje se skládají z 37 kW elektromotorů, které dosahují 1465 

ot./min., a  sedmipístových radiálních čerpadel. 

Na obrázku 44 je vyfotografován elektromotor s čerpadlem vstřikovacího lisu 

Werner & Pfleiderer. Na motoru zleva jsou zobrazeny šipky v místech umístění snímačů 

vibrací v pozicích L1, následně L2. Vpravo je spojka z hliníkové skříně s devítipístovým 

radiálním čerpadlem pro pozici L3. 

 

 

Obr. 44: Vstřikovací lis Werner & Pfleiderer – poloha umístění snímačů vibrací ve 

vertikálním, horizontálním a axiálním směru 
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7.2.4 Werner & Pfleiderer 23 (1980) 

Na obrázku 45 vidíme otáčkovou frekvenci motoru 25 Hz, dále frekvenci 

sedmipístového čerpadla 175 Hz a její násobek 349 Hz. Hodnoty pístového radiálního 

čerpadla ve vertikálním a axiálním směru jsou zvýšené a pro dlouhotrvající provoz 

neuspokojivé. 

 

Tab. 9: Efektivní hodnoty rychlosti a zrychlení vibrací lisu WP 23 

WP 23 Efektivních hodnot rychlosti vibrací v pásmu 10-1 000 Hz (vRMS) a 

efektivní hodnoty zrychlení vibrací v pásmu 500-25 600 Hz (aRMS). 

Veličina Směr Motor čerpadlo 

L1 L2 L3 

vRMS 

[mm/s] 

Vertikální 1,58 0,92 2,93 

Horizontální 0,82 0,50 2,32 

Axiální 1,33 0,59 2,90 

aRMS       

[g] 

Vertikální 0,90 0,27 0,96 

Horizontální 0,40 0,27 1,41 

Axiální 0,33 0,12 0,86 

 

Obr. 45: Frekvenční spektrum efektivní hodnoty rychlosti vibrací lisu WP 23, měřeno v 

bodě L3 ve vertikálním směru a pásmu 1 – 800 Hz 

2x fp 

1x RPM 

1x fp 
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7.2.5 Werner & Pfleiderer 33 (1982) 

Dle frekvenčního spektra efektivního hodnot vibrací je tento stroj prakticky bez 

problému a není nutné v současnosti dělat žádná opatření. 

Na obrázku 46 je vyznačena otáčková frekvence elektromotoru 25 Hz.  

 

Tab. 10: Efektivní hodnoty rychlosti a zrychlení vibrací lisu WP 33 

WP 33 Efektivních hodnot rychlosti vibrací v pásmu 10-1 000 Hz (vRMS) a 

efektivní hodnoty zrychlení vibrací v pásmu 500-25 600 Hz (aRMS). 

Veličina Směr Motor čerpadlo 

L1 L2 L3 

vRMS 

[mm/s] 

Vertikální 2,00 1,60 1,81 

Horizontální 1,91 1,54 1,27 

Axiální 0,46 0,46 0,75 

aRMS       

[g] 

Vertikální 0,12 0,15 0,13 

Horizontální 0,11 0,12 0,14 

Axiální 0,04 0,04 0,11 

 

Obr. 46: Frekvenční spektrum efektivní hodnoty rychlosti vibrací lisu WP 33, měřeno 

v bodě L1 ve vertikálním směru a pásmu 1 – 800 Hz 

1x RPM 
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8 Tribodiagnostické rozbory 

U vstřikovacích lisů Maplan a Werner & Pfleiderer se provedl rozbor maziva. U 

všech 5 vstřikovacích lisů je použit stejný hydraulický olej, který zároveň slouží i 

k mazání. Používaný hydraulický olej, označený jako MOGUL HM 46 Hydraulic Oil ISO 

6743/4 ISO VG 46, Paramo, a. s., obsahuje přísady zvyšující viskozitní index, 

protikorozní i protioxidační vlastnosti a také protioděrové přísady. 

Olej jsem odebral při provozní teplotě pomocí vypouštěcího ventilu z nádrže, kvůli 

přesnějšímu vzorku jsem před samotným odběrem odpustil 1500 ml oleje, poté odebral 

250 ml do čisté vzorkovnice.  

Viskozita je základní vlastnost olejů. Měření viskozity jsem provedl dle normy ČSN 

65 6216 pomocí kapilárního skleněného viskozimetru typu Ubbelohde při teplotě 40 °C. 

Ve viskozimetru se nasálo mazivo nad počáteční značku. Stopkami jsem pak měřil, za 

jakou dobu se mazivo dostalo k druhé, tedy koncové značce. Pro zjištění viskozity bylo 

nutné vynásobit aritmetický průměr doby průtoku s konstantou viskozimetru, která je 

stanovena ve zkušební listině. 

Číslo kyselosti se zjišťovalo titrační metodou pomocí Coulometru, vše podle normy 

ČSN ISO 6618. Výsledek se vypočítal ze spotřeby titračního hydroxidu draselného, jeho 

přesné koncentrace a navážky vzorku. 

Obsah vody byl rovněž měřen Coulometrem, avšak titrací jódu v souladu s normou 

ČSN EN ISO 12937. 

Kód čistoty byl proveden normou ČSN ISO 4406/99, kde se zjišťoval počet částic 

v μm obsažených v 1 ml vzorku. 

 

V následující tabulce 11 je celkové vyhodnocení tribodiagnostických rozborů. 

Vstřikovací lisy Maplan 10, Werner & Pfleiderer 23 a Werner & Pfleiderer 33 mají 

vysoké hodnoty u kódu čistoty, pro jejich nápravu je třeba provést filtraci. 
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Tab. 11: Celkové vyhodnocení tribodiagnostický rozborů 

 

Vstřikovací lis Maplan 10 vykazuje vysoký obsah síry, při tomto jevu hrozí oxidace 

a kyselost oleje.  

Vstřikovací lis Werner & Pfleiderer 23 má vysoký obsah železa a křemíku. 

 

 

Spektrální analýza - FTIR spektrometrei 

V této kapitole uvidíme grafické znázornění úbytku aditiv pomocí infračervené 

spektrometrie. 

Červená amplituda symbolizuje referenční vzorek, který je srovnán se všemi pěti 

hydraulickými oleji vstřikovacích lisů Maplan a Werner & Pfleiderer. 

Parametr 

kvality 

Rozměr Referenční Maplan 7 Maplan 8 Maplan 10 WP 33 WP 23 

Kinematická 

viskozita  
mm2/s 46 43,8 43,9 45,7 43,51 41,9 

TAN  mg KOH/g 0,611 0,732 0,523 0,387 0,321 0,501 

Obsah vody % 0,005 0,0047 0,0094 0,006 0,0154 0,0423 

Kód čistoty Třída 18/17/15 17/16/14 17/16/14 21/19/16 21/20/18 22/22/21 

Prvková analýza ED-XRF 

obsah Fe 

ppm  

< 1 < 1  < 1 9,2 4,7 32,3 

obsah Cu 2,2 2,5 3,1 5 3,8 8,4 

obsah Cr 7,6 6,1 9,8 7 7 8,8 

obsah Sn < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 

obsah Si < 5,1 < 5,1 < 5,1 15,3 14,5 64,5 

Aditiva, degradace 

obsah S 

ppm  

1155 1084 1310 3215 1184 1662 

obsah P 550,4 502,2 614,2 426 520,4 648,3 

obsah Mg < 101 < 101 < 101 < 101 < 101 < 101 

obsah Mo < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

obsah Zn 475,5 444,4 559,5 369,3 449,7 582,4 

obsah Ca < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 9,6 
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Obr. 47: FTIR spektrometrie, Werner & Pfleiderer 23 

 

 

Obr. 48: FTIR spektrometrie, Maplan 10 
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Obr. 49: FTIR spektrometrie, Werner & Pfleiderer 33 

 

 

Obr. 50: FTIR spektrometrie, Maplan 8 
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Obr. 51: FTIR spektrometrie, Maplan 7 

 

Tab. 12: FTIR spektrometrie 

stroj Oxidační prod. 

[A/.1mm] 

Nitrační prod. 

[A/.1mm] 

Sulfatační prod. 

[A/.1mm] 

Antioxidant 

[%] 

WP 23 0.02 0.02 0.00 85.2 

Maplan 10 0.00 0.02 0.00 79.9 

WP 33 0.00 0.00 0.00 82.2 

Maplan 8 0.00 0.00 0.00 89.2 

Maplan 7 0.00 0.00 0.00 87.2 

 

Do tabulky 13 jsou převedeny grafy z FTIR spektrometrie, ve které vidíme úbytek 

antioxidantů, pokles není ale příliš velký. Co se týká antioxidantů, jsou hydraulické oleje 

v normě a budou nadále plnit svůj účel. 
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9 Závěrečný verdikt 

Maplan 10 se jeví jako stroj nejhorší. To se potvrdilo i tím, že za 9 dnů po 

diagnostice mu přestalo fungovat čerpadlo. To je nyní vyměněno za nové. 

 

Obr. 52: Záběr na porouchané čerpadlo 

 

Tmavě modré zbarvení oleje ze vstřikovacího lisu Werner & Pfleiderer 23 již 

indikovalo, že s olejem není něco v pořádku. V testu pěti olejů se nakonec ukázal jako 

olej s nejhoršími vlastnostmi. 

 

Obr. 53: Vzorek oleje Werner & Pfleiderer 23 
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Referenční olej měl větší obsah nečistot než polovina měřených olejů. Tento problém 

je zapříčiněn skladováním. V současné době v areálu firmy probíhá stavba, která má jistě 

velký vliv na prašnost. Bohužel jak na obr. 39 vidíme, skladovací prostředí není příliš 

vhodné. Jsou zde možnosti nečistot z prachu, ale i z dešťových srážek. Největší příčina 

znečištění je patrná na obrázku 40. Na něm vidíme víko, přes které se nečistoty mohou 

snadno dostat do samotného maziva. Olej se přečerpává přes čistící čerpadlo, jak ale testy 

ukazují, filtrování je nedostatečné. 

 

Obr. 54: Sklad oleje 

 

Obr. 55: Víko olejového kontejneru 
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10 Závěr 

Podstatou bakalářské práce bylo zjištění stavu poháněcího zařízení vstřikovacích lisů ve 

společnosti Anvis AVT, s. r. o. Zaměřil jsem se na deset strojů od výrobců SUB, Invera, 

Maplan a Werner & Pfleiderer, které jsou sice rozdílného stáří, ale velmi podobných 

parametrů. 

U vstřikovacích lisů SUB a Invera jsem se zabýval pouze asynchronními motory, které 

jsou vertikálně osazeny. Čerpadla pomocí vibrodiagnostického analyzátoru nebylo možné 

změřit, protože se nachází v olejové vaně. I přesto jsem zaznamenal frekvenci 225 Hz ve 

frekvenčním spektru efektivních hodnot vibrací na motoru v pozici L2 vstřikovacího lisu 

Invera 5. To je s největší pravděpodobností pístová frekvence devítipístového čerpadla. 

U zbývajících vstřikovacích lisů Maplan a Werner & Pfleiderer se měřily asynchronní 

motory spolu s pístovými radiálními čerpadly. To bylo možné díky jejich horizontálnímu 

postavení, a tudíž umístění hydrogenerátoru mimo olejovou nádrž. U těchto strojů jsem 

provedl i tribodiagnostické rozbory, ve kterých jsem zjišťoval viskozitní index při teplotě     

40 °C, obsah vody i kyselost. FTIR spektrometrie byla uspokojivá. Analýza chemického 

složení pomocí energodisperzního rentgenového spektrometru proběhla v pořádku až na oleje 

ze vstřikovacích lisů Maplan 10 a Werner & Pfleiderer 23. Zatímco olej v lisu Maplan 10 

obsahuje příliš mnoho síry, v oleji v lisu Werner & Pfleiderer 23 se objevil zvýšený obsah 

železa a křemíku. V hydraulickém oleji ze vstřikovacího lisu Maplan 10 jsem nic zásadního 

nenašel. Tato skutečnost souvisí s nepotvrzeným mazáním. Dovnitř sice mazivo proniká, ale 

zpět do oběhu se nevrací, proto jsem to neobjevil v rozborech. 

Vzhledem k tomu, že ve třech strojích je zvýšený obsah nečistot, konkrétně ve strojích  

Maplan 10, Werner & Pfleiderer 23 a Werner & Pfleiderer 33, je vhodné provádět filtraci 

častěji. Z celkového hodnocení maziv usuzuji, že oleje jsou v pořádku, snížená aditiva jsou 

v normě a oleje se tedy mohou používat dál. Doporučuji uskutečňovat odběry 4 x za rok. Dále 

navrhuji používat vibrodiagnostické přístroje. Názorným příkladem jejich využití je 

vstřikovací lis Maplan 10, u kterého jsem v tribodiagnostické analýze nenašel otěrové prvky. 

Z hlediska skladování olejů doporučuji v první řadě dbát na dobře uzavřený olejový 

kontejner, přesněji na jeho správně utěsněné víko. Navrhuji také skladování kontejneru 

v aklimatizovaném, čistém a suchém prostoru konstantní teploty, který je chráněn proti 

vniknutí vody, mechanických nečistot a slunečního záření.  
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