
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra výrobních strojů a konstruování 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení efektivnosti a spolehlivosti obráběcích 

strojů využitím vibrační diagnostiky 

 

Disertační práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studijní program: P2301 - Strojní inženýrství 

Studijní obor:  2302V019 - Stavba výrobních strojů a zařízení 

Školitel:   doc. Ing. František Helebrant, CSc. 

Doktorand:   Ing. Jan Zatloukal 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2014



Disertační práce  2014 

 

Ing. Jan Zatloukal 2 

 
 

ANOTACE 

 

ZATLOUKAL, Jan. Řešení efektivnosti a spolehlivosti obráběcích strojů využitím 

vibrační diagnostiky. Ostrava, 2014. 131 s. Disertační práce. VŠB-TU Ostrava, Fakulta 

strojní, Katedra výrobních strojů a konstruování. Vedoucí práce doc. Ing. František 

Helebrant, CSc. 

 

Disertační práce se zabývá spolehlivostí a efektivností obráběcích strojů s využitím 

vibrační diagnostiky. Jedná se o řešení, testování on-line vibrodiagnostického systému na 

vybraných obráběcích strojích. Na základě provedených testů je navržen automatizovaný 

vyhodnocovací systém, který je spojen s řídicím systémem obráběcího stroje. Tato 

kompaktní diagnostická jednotka zajišťuje kontinuální monitorování vibrací při obráběcím 

procesu a zároveň řeší diagnostiku ložisek vřetene. Hlavním cílem je vytvoření 

diagnostického systému dle požadavků provozovatele obráběcích strojů, který jednak 

monitoruje technický stav vřetene, ale také zajistí monitoring obráběcího procesu (např. 

otupení nástrojů, monitoring kolize nástroj - obrobek).   

 

 

ANNOTATION 

 

ZATLOUKAL, Jan. Solving of efficiency and reliability of machine tools using vibration 

diagnostics. Ostrava, 2014. 131 s. Dissertation thesis. Technical University of Ostrava, 

Faculty of Mechanical Engineering, Department of Production Machines and Design. 

Head Supervisor doc. Ing. František Helebrant, CSc. 

 

Dissertation thesis deals with reliability and efficiency of machine tools using vibration 

diagnostics. It is a solution and testing of on-line vibration diagnostic system on the 

selected machine tools. Based on the performed tests, computerized evaluation system is 

designed. This system is connected to the control system of a machine tool. The compact 

diagnostic unit ensures continuous monitoring of vibrations during the machining process 

and in parallel solves the diagnosis of spindle bearings. The main objective is to create 

a diagnostic system according to customer requirements, which monitors technical 

condition of the spindle, but also ensures monitoring of machining process (e. g. tool 

wear, collision monitoring tool - work piece).   
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ, ZNAČEK A ZKRATEK 

 

Použité zkratky 

 

CNC  Číslicové řízení počítačem (Computer Numeric Control) 

BPFI   Frekvence závady vnějšího kroužku (Ball Pass Frequency – Other Race) 

BPFO  Frekvence závady vnitřního kroužku (Ball Pass Frequency – Inner Race) 

BSF   Frekvence závady valivého elementu (Ball Spin Frequency) 

FTF   Frekvence závady klece (Fundamental Train Frequency) 

FW  Frekvenční okno (Frequency window) 

GND  Uzemnění (Ground) 

GSM  Globální systém pro mobilní komunikaci (Groupe Spécial Mobile) 

ID  Identifikace diagnostického objektu v OPC klientovi 

IEPE  Označení piezoakcelerometrů (Integrated Electronics Piezo Electric) 

I/O   Vstup/výstup (Input/Output)  

HW  Hardware 

H-FFT  Obálková metoda (High frequency demodulated - Fast Fourier 

Transformation) 

MEMS  Označení technologie a produktů z ní vyplývající (Micro Electro Mechanical 

Systems) 

MS Monitorovací systém 

OPC Standard otevřené průmyslové komunikace (OLE for Process Control)  

OS Obráběcí stroje 

PC  Osobní počítač (personal computer) 

PLC  Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller)  

ŘS  Řídicí systém obráběcího stroje 

SMS  Krátká textová zpráva (Short message service) 

SW  Software 

TCP/IP  Primární přenosový protokol / protokol síťové vrstvy (Transmission control 

protokol / Internet protocol) 

TPM  Totálně produktivní údržba (Total Productive Maintenance)   

VCM  Kontrola vibrací a monitoring (Vibration Control & Monitoring) 

VCM DAQ  VCM jednotka pro sběr dat (VCM Data Acquisition Unit) 

csv Souborový formát pro výměnu tabulkových dat (Character Separated 

Value) 

xlsx  Souborový formát Microsoft Excel 2007 
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Použité symboly 

 

a  Zrychlení vibrací       [g] 

ap  Axiální hloubka třísky       [mm] 

ap, lim  Axiální hloubka třísky na mezi stability    [mm] 

b  Koeficient tlumení       [N∙s∙m-1] 

fch  Frekvence chvění vybuzeného obráběcím procesem  [Hz] 

fz  Frekvence záběru břitů řezného nástroje    [Hz] 

hz  Hloubka řezu        [mm] 

k  Tuhost         [N∙m-1] 

m  Hmotnost        [kg] 

n  Otáčky         [min-1] 

nv  Otáčky  vřetena       [min-1] 

v  Rychlost vibrací       [mm∙s-1] 

t  Čas         [s] 

x  Výchylka        [mm] 

z  Počet zubů nástroje       [-] 

A, B  Body (princip polohové vazby)     [-] 

C  Integrační konstanta       [-] 

E1, E2  Energie kmitání (princip polohové vazby)    [kg∙m2∙s-2] 

F  Řezná síla         [N] 

Fdyn  Dynamická síla       [N] 

Fstat  Statická síla        [N] 

F(t)  Budící síla        [N] 

G(f)  Reálná část přenosové funkce kmitavého systému   [μm∙N-1] 

Go
neg(f)  Negativní část reálného frekvenčního přenosu   [m∙s-2∙N-1] 

H(f)  Imaginární část přenosové funkce kmitavého systému  [mm∙N-1] 

K  Specifický řezný odpor      [MPa] 

KU   Napěťová citlivost akcelerometru     [mV∙g-1], 

N  Celočíselný poměr       [-] 

X1, X2  Směr (princip polohové vazby)      [-] 

Y  Amplituda        [mm] 

Y(t)   Kmity nástroje        [mm] 

Y0  Amplituda        [mm] 

Y0(t)  Zvlnění povrchu       [mm] 

α  Úhel (princip polohové vazby)      [rad] 

β  Úhel (princip polohové vazby)      [rad] 
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δ  Konstanta doznívání       [-] 

φ  Integrační konstanta       [-] 

ω  Úhlová rychlost       [rad∙s-1] 

ω0  Vlastní úhlová frekvence absolutního senzoru vibrací  [rad∙s-1] 

Φ   Komplexní přenosová funkce     [-] 

Ψ  Fázový posun        [rad] 

Ω  Vlastní kruhová frekvence tlumené soustavy   [Hz] 

Ω0  Vlastní kruhová frekvence netlumené soustavy   [Hz] 
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ÚVOD 

 

Současné trendy plně automatizovaných provozů se také týkají oblasti třískového 

obrábění. Moderní obráběcí centra bývají často používaná v třísměnných provozech, 

které se vyznačují vysokými nároky na bezporuchový chod stroje. Z hlediska plánovaného 

objemu výroby bývají i několikaminutové prostoje strojů nežádoucí. Jedná se zejména 

o velkosériovou výrobu. Plně automatizované výrobní procesy nevyžadují přítomnost 

obsluhy, např. pro zakládání obrobků a spouštění obráběcího procesu. V důsledku toho 

dochází ke snížení počtu obsluhy, která by mohla včas upozornit na problémy vznikající 

na jimi obsluhovaném stroji. Charakteristické pro takové provozy je menší skupina 

operátorů, která není schopna předcházet náhlým poruchám snižující výkonnost výroby.   

 

Pro zabezpečení bezporuchového chodu zařízení je nezbytné zavedení moderních 

přístupů v oblasti údržby např. TPM (Total Productive Maintenance – Totálně produktivní 

údržba). Tato metoda řízení údržby se opírá o několik hlavních pilířů, mezi které patří 

zvýšení výkonnosti a účinnosti zařízení snížením tzv. šesti ztrát (poruchy, chod na 

prázdno, zmetky, ztráty najížděním, seřizování, snížená výtěžnost). Moderní přístup 

údržby také znamená zavedení vhodných diagnostických nástrojů, které umožňují zjištění 

objektivního technického stavu stroje a včasnou informaci o vznikající závadě. [1] 

 

Výrobci obráběcích strojů využívají zejména základních diagnostických prvků 

založených na monitoringu procesních veličin. Obecně se jedná o teploty (vinutí motorů, 

chladicích médií), průtoky (průchodnost fluidních filtrů, mazací systémy), tlaky 

(vysokotlaká hydraulika, pneumatické systémy), proudové odběry motorů. Výstupem této 

formy diagnostiky („palubní diagnostika“) je většinou informace o již vzniklé závadě. Tento 

přístup neřeší potřebu včasného varování a možnosti naplánování nutných opatření 

vedoucích k zamezení havárie a prostoje výroby. Typické pro třískové obrábění jsou 

kolize při posuvech, které mohou způsobit okamžité zhoršení technického stavu např. 

zvýšené vůle na vřetenu a poškození ložisek. Delší provozování stroje za těchto 

podmínek může vést jednak k produkci zmetků, ale také k závažné havárii vřetene. 

Včasná informace o zhoršení stavu stroje umožní včasný zásah. [2] 

 

Vhodným nástrojem k zabezpečení technického stavu a provozu obráběcích strojů 

(dále jen OS) je vibrační diagnostika. V současnosti bývá poměrně častým nástrojem 

diagnostiky běžných rotačních strojů (elektromotory, ventilátory, čerpadla). Ve formě 

pochůzkové diagnostiky bývá nasazovaná i v oblasti OS pro diagnostiku vřeten. 

Periodický přístup měření není ovšem příliš spolehlivý. OS jsou typické velmi dynamickým 
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provozem (široké pásmo provozních otáček, rozdílné zatížení vlivem řezných podmínek, 

možnost kolizí) při kterém dochází k náhlému zhoršení stavu. Např. kombinace kolizí 

nástroj – obrobek, vysoké provozní otáčky a velké změny zatížení vedou k okamžité 

havárii ložisek. Takové události nelze formou pochůzkové diagnostiky včas zachytit. 

Intervaly měření by musely být zkráceny na několik dní, což z hlediska rozsáhlejších 

provozů není proveditelné. Sběr dat a měření pochůzkovým analyzátorem může trvat 

i několik minut.  Měření několika OS ve velkosériové výrobě znamená nepřijatelnou 

časovou ztrátu. V případě vibrační diagnostiky OS je pochůzková forma vhodná spíše pro 

kusovou nebo malosériovou výrobu, kde nejsou tak velké nároky na objem výroby. 

 

Výrobci (provozovatelé) OS mají nejčastější požadavky na monitoring stavu ložisek 

vřeten, monitorování kolizí (nástroj – obrobek) a zvýšených vibrací při obráběcím procesu 

(nevhodné nastavení řezných parametrů, otupení břitů nástrojů, nevyvážené nástroje). 

Většina z uvedených parametrů se vyskytuje během obráběcího procesu. Je zřejmé, že 

pochůzkové měření není schopné tyto požadavky uspokojit. Logickým krokem je pak 

nasazení on-line vibrační diagnostiky.  

 

 On-line vibrační diagnostiku je možné využít nejen ke zjištění objektivního 

technického stavu stroje, ale také k monitorování obráběcího procesu. S využitím tohoto 

přístupu diagnostiky je ovšem nutné rozlišit podmínky měření. Vibrační diagnostika 

technického stavu stroje by měla být prováděna za stálých podmínek z důvodu 

opakovatelnosti a vypovídající schopnosti měření o objektivním technickém stavu. 

Naopak měření vibrací obráběcího procesu musí postihnout všechny možné události 

(měření v proměnlivých podmínkách). Tím je daná nutnost odlišit tyto dva rozdílné 

přístupy diagnostiky. Řešením je propojení vhodného diagnostického systému s řízením 

OS. Vzájemná komunikace řídicího systému OS s diagnostickou jednotkou umožní 

naprogramovat a automatizovat jednotlivé diagnostické úkony. Diagnostika je následně 

řízena obsluhou pomocí ovládacího panelu OS nebo automaticky dle daného programu. 

S tímto řešením vyvstávají požadavky na širší možnosti komunikace s nadřazeným 

systémem. Jakékoliv překročení nastavených limitů v diagnostické jednotce nebo 

v řídicím systému OS je signalizováno a zaznamenáno. 

  

Jelikož problematika vibrací u obráběcích strojů je velmi široká a nepříliš 

zmapovaná oblast, je poměrně obtížné stanovit pevné limitní meze hned na počátku 

instalace diagnostického systému. Optimalizace nastavení představuje dlouhodobý 

proces, kterému předchází řada měření a analýz výsledků. Velký vliv na optimalizaci má 

způsob výroby. Nejvhodnější je velkosériová výroba poskytující opakované řezné 
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podmínky a stálost obráběného materiálu. Důležitým faktorem jsou technické možnosti 

obráběcího centra. Jedná se zejména o parametry komunikačních rozhraní a parametry 

PLC (Programmable Logic Controller), které ovlivňují možnosti integrace vyhodnocovací 

jednotky a variabilitu diagnostikovaných parametrů. Při řešení této problematiky bylo 

využito řešených projektů právě ve velkosériové výrobě, která umožnila nejširší pole 

možností integrace vyhodnocovací jednotky do nadřazených řídicích systémů.  

 

Disertační práce je řešena na základě praktických zkušeností z projektů 

v provozních podmínkách, kde fa. ifm electronic, spol. s.r.o. poskytuje technickou podporu 

k zakoupenému on-line vibrodiagnostickému systému  efector octavis. 

  

 

Obr. 1 Vyhodnocovací jednotka VSE100 [3] 

 

Veškerá řešená problematika této práce vyplývá s reálných požadavků výrobců 

a provozovatelů obráběcích strojů. Uvedená měření a postupy realizace on-line 

monitoringu vibrací OS jsou z vybraných projektů významných výrobců v oblasti 

automobilového průmyslu. Určitá část zkušeností pochází od některých tuzemských 

výrobců OS, kteří projevili zájem o spolupráci s firmou ifm electronic, spol. s r.o. na řešení 

této problematiky s využitím systému efector octavis.  
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1 SOUČASNÉ TRENDY V OBLASTI MONITORINGU VIBRACÍ OBÁBĚCÍCH 

STROJŮ 

 

Monitorování vibrací OS nabízí široké spektrum uplatnění. Je využíváno nejen 

k vytváření systému zabezpečujících technický stav zařízení, ale i k  pochopení a řízení 

obráběcího procesu. Monitorování vibrací je v současnosti jednou z progresivních metod, 

která je využívána výrobci obráběcích strojů, vědci zabývajícími se problematikou 

obráběcích procesů a konstrukcí OS.  Následující kapitoly jsou věnovány popisu 

současných možností a směrů využití monitoringu vibrací. 

 

 

1.1 Současná on-line vibrační diagnostika obráběcích strojů 

 

Výrobci OS dávají stálé přednost konvekčnímu přístupu diagnostiky OS, který je 

založen na monitorování procesních veličin (teploty, tlaky, průtoky, proudové odběry 

pohonů, atd.). Hlavním důvodem je tlak na konečnou cenu prodávaného zařízení. Proto je 

diagnostika strojů stále upřednostňovaná např. ve formě pochůzkového měření vibrací 

jako součást záručního servisu a následně jako outsourcing iniciovaný provozovatelem 

stroje.  

 

Nové trendy a rostoucí tlak konkurenčního prostředí více nutí k zavádění 

sofistikovanějších přístupů nejen k diagnostice, ale i k monitorování obráběcích procesů. 

Z pohledu výrobce OS nabízejí on-line vibrodiagnostické systémy hned několik výhod. 

První výhoda byla již naznačena a je to větší konkurenceschopnost. Systém nabízející 

zabezpečení technického stavu a možnost monitorování obráběcího procesu je jistě 

výhodou. Takový systém bývá zákazníkovi nabízen jako jeden z paketů, které si může 

dokoupit. Málokdy jsou diagnostické systémy součástí standardní výbavy. Důvodem je 

snaha nenavyšovat konečnou cenu. Druhou hlavní výhodou je monitoring stroje v záruční 

době. Díky kontinuálnímu měření vibrací a možnosti ukládání měřených dat, je možné 

zpětně dohledat události vedoucí např. k havárii ložisek vřetena. Díky tomuto nástroji je 

pak možné prokázat vinu na straně zákazníka. 

 

Vývoj a výroba on-line diagnostických systémů je velice finančně nákladný proces. 

Současný trh nabízí širokou paletu různých systémů. S rostoucím rozvojem této techniky 

výrazným způsobem klesá jejich cena a činí tyto produkty dostupnějšími. Proto se výrobci 

OS snaží využívat již vyvinutých systémů a integrovat je do řízení OS. Častá je také 

spolupráce přímo s dodavatelem diagnostiky ve smyslu dodávky, případně úpravy 
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stávajících on-line diagnostických systémů pro potřeby výrobce OS. Z pohledu základního 

rozdělení může být diagnostický systém dodáván ve dvou formách [8]: 

 

 Diagnostika nezávislá na řídicím systému obráběcího stroje (dále jen ŘS). 

Senzory jsou instalovány na měřené místo (vřeteno) a vyhodnocovací 

elektronika je umístěná mimo OS. Takový systém většinou měří základní 

hodnoty vibrací pomocí širokopásmového monitorování (efektivní hodnoty 

rychlosti a zrychlení vibrací v daném frekvenčním pásmu). Může také 

nabídnout frekvenční analýzu pro případ podrobné diagnostiky.  

 Integrovaná diagnostika do ŘS – tato forma umožňuje přímou komunikaci a 

řízení v rámci obráběcího stroje. Vizualizace diagnostiky je možné 

implementovat do řídicího panelu. Jednotlivá měření mohou být aktivována 

prostřednictvím naprogramovaných výstupů z PLC OS. Tím je možné 

automatizovat a zpřesnit diagnostické procesy. 

 

Pro úplnost lze ještě doplnit expertní systém (znalostní systémy), který se vyskytuje 

spíše u off-line diagnostiky. Tyto systémy, z hlediska aplikace na obráběcí stroje, jsou 

z pohledu automatizovaného rozhodování na nízké úrovni a tedy nevhodné. V tomto 

směru jsou zatím pouze náznaky ve formě adaptivního řízení (kapitola 1.2). Jako příklad 

některých dodavatelů on-line diagnostických systémů můžeme uvést fy. Prometec, Artist, 

CMMS, Omative, ifm, atd. Někteří významní výrobci ložisek (SKF, Schaeffler) nabízejí 

jako podporu ke svému produktu různé úrovně diagnostických systémů. 

 

Pro příklad nezávislého on-line diagnostického systému je níže uveden produkt od fy. 

Schaeffler (obrázek 2). 

 

 

Obr. 2 On-line diagnostický systém fy. Schaeffler [9] 
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Tento systém nabízí monitorování úrovně celkových vibrací, monitoring otáčkové 

frekvence a frekvenční analýzu. Je zde možné aktivovat (např. tlačítkem) diagnostiku 

ložisek vřetene při chodu bez zatížení. Komunikace je možná prostřednictvím ethernetu 

TCP/IP. Systém může vyselektovat ložiskové frekvence a při měření za stálých otáček je 

možné nastavit prahové limity a ukládat měřené hodnoty (trendy). 

 

Jedním z výrobců diagnostiky integrované do ŘS je fa. Omative Systems, která nabízí 

produkt VCM (Vibration Control & Monitoring) pro CNC obráběcí stroje. Uvedený produkt 

je příkladem integrace diagnostického systému do PLC a řídicího panelu OS. VCM nabízí 

kromě diagnostiky ložisek, také možnost monitorování řezného procesu díky měření a 

vyhodnocení vibrací v reálném čase. Expertní systém sleduje zadané parametry a při 

definovaných odchylkách dokáže varovat obsluhu. Systém je navržen, tak aby uživateli 

pomohl identifikovat potenciální problémy. Jeho hlavní přínosy jsou [10]: 

 

 ochrana vřetene OS, 

 zabezpečení nástrojů obrobků a dalších komponent stroje prostřednictvím 

rychlé odezvy na případnou kolizi, 

 připojení do jakéhokoliv PLC na bázi PC nebo samostatného PC, 

 pokročilé varování pře možnou poruchou dává uživateli dostatečný čas na 

preventivní zásah, 

 systém mohou využít výrobci strojů jako „Black Box“. 

 

VCM umožňuje monitorování časové a frekvenční oblasti v reálném čase. Časovou 

oblast lze volně konfigurovat ve třech variantách: 

1. Nízkofrekvenční pásmo – monitorování výchylky (peak to peak) v nastaveném 

pásmu. 

2. Střední frekvenční pásmo – monitorování úrovně celkové rychlosti vibrací 

v zvoleném pásmu. 

3. Vysokofrekvenční pásmo – monitorování efektivní hodnoty zrychlení vibrací 

v nastaveném pásmu. 

 



Disertační práce  2014 

 

Ing. Jan Zatloukal 14 

 
 

 

Obr. 3 Zobrazení záznamu frekvenčního spektra rychlosti VCM na řídicím panelu OS [10] 

 

Obdobně je založen monitoring frekvenční oblasti. Zde je možné nastavit až 10 

objektů (frekvenčních oblastí). Pro každý objekt lze zvolit libovolné limitní meze. VCM má 

potřebnou funkci, která nabízí vizuální porovnání aktuálních hodnot ve frekvenčním 

spektru s referenčním záznamem spektra. Kolem špiček je ve spektru vytvořena „obálka“ 

ve které jsou barevně odlišeny hodnoty referenční a hodnoty aktuální. Samozřejmě je zde 

možnost ukládání historie a frekvenčních spekter pro pozdější analýzu. Celý systém se 

skládá ze softwarové a hardwarové části [10]:  

 

 Softwarová část 

o VCMSoft – software na bázi Windows, který je instalován do řídicího 

panelu OS. Software umožňuje nastavení, ovládání VCM a komunikaci 

s DCM DAQ.  

o VCM DAQ Firmavare – hlavní funkcí firmwaru je sběr dat 

z akcelerometrů, zpracování a vyhodnocení dat z časové a frekvenční 

oblasti, přenos výsledků do VCMSoft a příjem nastavení od VCMSoft. 

o VCM PLC software – je integrován do PLC OS. 

 Hardwarová část  

o VCM DAQ (VCM Data Acquisition Unit) – vyhodnocovací síťová 

jednotka. VCM DAQ je umístěna v rozvaděči OS. Zajišťuje komunikaci 

s PLC a je řízena VCM DAQ Firmwarem. 
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o akcelerometr – k vyhodnocovací jednotce je možné připojit až 3 

akcelerometry. 

 

 

Obr. 4 Systém VCM Omative [10] 

 

Jako příklad z tuzemska v oblasti on-line vibrodiagnostiky OS můžeme jmenovat firmu 

CMMS, která vyvinula ve spolupráci se společností Nemak SK diagnostický systém 

CMMSCNCDOC. Zařízení zajišťuje nepřetržitý monitoring obráběcího procesu, 

diagnostiku ložisek a diagnostiku mazání. Systém také nabízí monitorování otupení 

nástrojů a detekci kolizí. Vyhodnocovací jednotka CMMS®DAQ je vyvinuta pro 

komunikaci s řídicím systémem Sinumeric 840D na obráběcích centrech Heller. 

CMMS®DAQ má 4 kanály pro dynamické vstupy, na které jsou napojeny snímače měřící 

ultrazvuk a vibrace. Každý z dynamických vstupů lze nastavit na 54 měření. Měřená data 

jsou ukládána do PC tabletu, který je umístěn poblíž stroje. Lokální PC jsou spojeny 

s centrálním PC obsahující aplikaci CMMS®PROACTINANCE s plným vybavením pro 

monitorování a diagnostiku. Komunikace vyhodnocovací jednotky se serverem probíhá 

prostřednictvím Ethernetu. Funkčnost, správu dat a vyhodnocení zaznamenaných hodnot 

zajišťuje vyškolený personál. [11]  

 

 

1.2 Využití měření vibrací k adaptivnímu řízení obráběcího procesu 

 

Jedním z řešených problémů jsou samobuzené kmity vznikající při obráběcím 

procesu (vznik samobuzeného kmitání je podrobně popsán v kapitolách 2.4, 2.5). Výzkum 

problematiky vzniku chvění při obrábění se datuje od 50 let minulého století. Na výzkumu 

pracoval mezinárodní tým univerzitních a výzkumných pracovišť. Významný podíl na 

Řídicí panel OS Vyhodnocovací 

jednotka VCM DAQ 

IEPE akcelerometr 
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výzkumu má i Výzkumný ústav obráběcích strojů a obrábění v Praze, který se zasloužil o 

teorii samobuzeného kmitání (tzv. Chatter) přijatou celým světem. [6] [4] 

 

Samobuzené kmity se výrazně projevují na kvalitě obrobeného povrchu. Mohou 

způsobit poškození nástroje i samotného stroje. Celkově tento jev snižuje řezný výkon 

OS. Někteří výrobci strojů se snaží o monitorování a potlačování tohoto jevu. Jako jeden 

z příkladů potlačení samobuzeného kmitání je metoda „stabilních otáček“. Metoda je 

založena na odstranění příčiny vzniku kmitání, tedy synchronizací vln povrchu s kmity 

nástroje (docílení stálého průřezu třísky). Princip potlačení samobuzeného kmitání je 

znázorněn na obrázku 5, kde vlny obráběného povrchu jsou časově posunuty vůči kmitům 

nástroje. Průřez třísky je nerovnoměrný (pravidelně zvlněný), což má vliv na proměnlivost 

řezné síly. Proměnlivá řezná síla následně vyvolává kmity stroje a nástroje. Tento jev se 

opakuje, čímž dochází k neustálé obnově kmitů mezi nástrojem a obrobkem. Typickým 

projevem samobuzených kmitů ve spektru je dominantní amplituda na frekvenci blízké 

jedné z vlastních frekvencí mechanické struktury stroje. Výrazný výskyt samobuzených 

kmitů můžeme pozorovat při hrubovacích operacích, kde působí velké řezné síly úměrné 

velikosti odebírané třísky. Vibrace při této operaci mají rychlý a velký nárůst, kde může 

dojít i k poškození nástroje. Samobuzené kmity se mohou také vyskytovat 

u dokončovacích operací s malým průřezem třísky a malou zátěži. K vzniku kmitů při 

těchto řezných podmínkách výrazně přispívají dlouhé a štíhlé nástroje, které se snadno 

rozkmitají. [5] 

 

 

Obr. 5 Vznik samobuzených vibrací: frézování zvlněného povrchu (nahoře), synchronizované vlny a kmity po 

odstranění jejich fáze (dole) [5]. 

 

K potlačení kmitů tedy stačí odstranění fáze Ψ (vyznačená na obr. 5), což znamená 

docílení celočíselného poměru N mezi frekvencí vibrací vzniklé obráběcím procesem fch a 

frekvencí záběru břitů nástroje fz. [5] 
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         (1.1) 

 

Zubová frekvence fz (frekvence záběru břitů nástroje) je dána počtem zubů (břitů) z 

a  počtem otáček n. Frekvence fch je určena pomocí vyhodnocovací elektroniky.  

 

    
   

  
      (1.2) 

 

Z uvedených rovnic tedy vyplývá, že změnou otáček je možné nastavit zubovou 

frekvenci fz tak, aby její poměr k frekvenci fch byl celočíselný. Nutností této metody je 

použití vhodné vyhodnocovací elektroniky (umožňující spektrální analýzu) a měřícího 

členu, který je schopen měřit vibrace vzniklé během obrábění. Na základě nutnosti 

spektrální analýzy se nabízí pro měření varianta s akcelerometrem nebo spektrální 

analýza na základě snímaného hluku, tedy využití mikrofonu. Z provozního hlediska 

považuji variantu s akcelerometrem za vhodnější. [5] 

 

 Uvedený princip potlačení samobuzeného kmitání využil např. výrobce OS firma 

Okuma. Systém adaptivního řízení je nabízen ve dvou formách - M Navi M-g (g -

guidance) a M Navi M-i (i -inteligence). Varianta M Navi M-g (obrázek 6) je založena na 

principu měření hluku při obrábění pomocí mikrofonu se směrovou charakteristikou, který 

je umístěn v blízkosti pracovního prostoru OS. [7] 

 

 

Obr. 6 Princip systému M Navi M-g [7] 

 

Jedná se o poloautomatický systém, který upozorní obsluhu na zvýšené vibrace. 

Displej řídicího panelu zobrazí frekvenční spektrum, ve kterém si obsluha pomocí filtru 

Operátor zvolí optimální otáčky zobrazené na displeji 

Mikrofon  
Zobrazení stavu řezného procesu, 

výpočet optimálních otáček 
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vyselektuje frekvenční pásmo kolem dominantní špičky. Následně je aktivována funkce 

record, při níž je teprve analyzována velikost frekvence fch. Systém vypočítá dle rovnice 

(1.3) řadu stabilizačních otáček. Aby se zabránilo havárii nástroje, obsluze je nabídnuto 

pouze několik variant stabilních otáček pohybujících se nejblíže k počtu aktuálních otáček 

vřetena. Doporučené otáčky se pohybují v rozmezí kolem ± 30 % aktuálních otáček. Celý 

proces probíhá přímo při obrábění. Na obrázku 7 je uveden příklad změny otáček. Horní 

spektrum zobrazuje stav před změnou otáček a spodní spektrum stav po zadání 

stabilních otáček. [5] 

 

   
      

   
         (1.3) 

 

Systém Navi přináší také možnost snadnějšího nalezení efektivnějších řezných 

podmínek. Je možné experimentovat například s hloubkou třísky, sledovat projev změny 

na vibracích a případně opětovně stanovit stabilní otáčky. Velkou předností je 

jednoduchost ovládání, pro kterou nejsou nutné příliš odborné znalosti oblasti obrábění. 

Firma Okuma uvádí, že využití systému Navi může přinést zefektivnění obráběcího 

procesu až o 50 %. [5] [7] 

 

 

Obr. 7 Příklad změny otáček. Horní část popisuje stav před změnou. Spodní část zobrazuje spektrum po 

nastavení doporučených (stabilních) otáček [5] 

 



Disertační práce  2014 

 

Ing. Jan Zatloukal 19 

 
 

K variantě M Navi M-i (obrázek 8) nebyly nalezeny bližší informace, ale dá se 

předpokládat obdobný princip jako u M Navi M-g s tím rozdílem, že v tomto případě je 

měřícím členem piezoakcelerometr. Program provádí výpočet a změnu pracovních otáček 

nástroje plně automaticky bez zásahu obsluhy.  

 

 

Obr. 8 Princip systému M Navi M-i [7] 

 

Další oblastí využití měření vibrací je detekce nevyváženosti obrobků. V případě 

soustružení rotačních nerovnoměrných a tvarově složitých součástí (např. kladky, 

ozubená kola) bývají velké problémy s nevyvážeností. Tyto složité součásti se vyrábějí na 

soustružnických automatech s integrovanými frézovacími vřeteny. V konečné fázi výroby 

bývají součásti velmi nevyvážené, a proto se musí na jiném zařízení přeměřit, znovu 

upnout na soustruh a odvrtat přebytečný materiál. Firma Okuma nabízí řešení formou 

integrovaného vyvažovacího systému přímo na OS. Vyvažovací modul BMT230M dodává 

fa. MPM. Systém vyhodnocuje data (obrázek 6) z akcelerometru, který je upevněný na 

vřeteníku. Pomocí vyvažovacího modulu BTM jsou data vyhodnocena. Výsledkem je 

informace o hmotnosti odebíraného materiálu v zadané rozteči a úhel natočení. OS na 

základě těchto informací nepolohuje osu a odvrtá potřebné množství materiálu. 

Analyzovaná data je možné prohlížet přímo na řídicím panelu OS. Přínos integrovaného 

vyvažovacího modulu je patrný zejména v sériové výrobě. [7] 

 

 

Obr. 9 Schéma integrace vyvažovacího modulu BTM do OS [7] 

Automatický 

výpočet  

Stroj volí optimální otáčky vřetene automaticky 

Akcelerometr  

Vřeteno  

Akcelerometr 

Tachosonda 

Vyvažovací modul 

Řemenice 
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1.3 Vzdálená diagnostika obráběcích strojů 

 

Vzdálená diagnostika OS je v současnosti běžným pojmem. Tato služba bývá často 

nabízena výrobci strojů pro zvýšení užitné hodnoty stroje. V rámci systému údržby bývá 

vzdálená diagnostika také nazývána jako mobilní údržba. Jedná se o způsob analýzy 

prostřednictvím komunikačních technologií z externího pracoviště (např. servisní středisko 

výrobce OS). V jistém slova smyslu zde můžeme hovořit o formě on-line diagnostiky. 

Hlavním cílem vzdálené diagnostiky je umožnit specializovanému technikovi okamžitý 

přístup „on-line“ k měřeným parametrům a diagnostickým nástrojům. Tím je zabezpečena 

rychlá analýzy a následná specifikace závady. Na základě těchto informací mohou 

pracovníci údržby provést cílený zásah s minimální dobou odstávky. [8] [12] 

 

Princip vzdálené diagnostiky je založen na přístupu do ŘS stroje ze vzdáleného 

pracoviště. Spojení je zajišťováno nejčastěji prostřednictvím internetu. Diagnostik pomocí 

softwaru má přístup k řídicímu panelu OS. Může vzdáleně analyzovat uložená nebo 

aktuální data, případně aktivovat diagnostické systémy integrované v OS. Komunikační 

software tedy neobsahuje žádné diagnostické nástroje. Slouží pouze jako prostředek 

k navázání spojení a zpřístupnění dialogového menu ŘS. Možností je také využití funkce 

CHAT, kdy diagnostik může komunikovat přímo s obsluhou stroje a v součinnosti tak 

efektivněji řešit daný problém. Přínosem funkce CHAT je objektivní specifikace závady a 

zefektivnění rychlosti diagnostiky. [8] 

 

Z pravidla vzdálená diagnostika v jednodušší formě poskytuje prohlížení uložených 

dat a hodnot. Jedná se zejména o měření proudů pohonů, teplot, otáček, atd. Vyspělejší 

systémy nabízejí sledování aktuálních hodnot – „on-line“. Jak již bylo řečeno, diagnostický 

software slouží pouze k navázání spojení a ovládání dialogového menu OS na dálku. 

Z toho je patrné, že možnosti diagnostiky závisí přímo na technické vyspělosti OS. 

Diagnostické nástroje je možné dodatečně instalovat. Dodatečný diagnostický hardware 

(dále HW) by měl být, z hlediska komunikace, kompatibilní s ŘS stroje. Důvodem je přímé 

ovládání diagnostiky v dialogovém menu OS, zpracování a přenos měřených hodnot do 

řídicího panelu OS. V případě jednoduchých senzorů (procesní senzorika) z hlediska 

objemu dat nejsou velké nároky na jejich integraci do ŘS. Některé diagnostické systémy 

mohou být daleko náročnější na zpracování signálu a na objem dat. Konkrétně je možné 

uvést vibrační diagnostiku. Zpracování signálu nelze provádět pomocí PLC a je nutné 

využít samostatné vyhodnocovací elektroniky, která je propojena s řídicím panelem, kde 

lze pomocí specializovaného SW analyzovat data. Vzdálenou diagnostiku lze ovládat 
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prostřednictvím řídicího panelu OS nebo, v případě samostatné diagnostické jednotky bez 

připojení k ŘS, pomocí přímého spojení s diagnostickou jednotkou specializovaným SW. 

Dálková diagnostika nabízí další zajímavé možnosti a funkce. Provozovatel může 

například sledovat časové vytížení strojů během směny a upravovat výrobu na základě 

analýzy historie provozních stavů. Zajímavým nástrojem je GSM (Groupe Spécial Mobile), 

který umožňuje sledování provozních stavů prostřednictvím mobilní sítě. Vybrané 

sledované parametry OS jsou zasílány ve formě informativních SMS (Short message 

service) odpovědné osobě (např. „Stroj je vypnut.“). Je zde možné i ovládání stroje na 

dálku formou SMS. Odeslaná SMS aktivuje definovaný signál propojený s PLC stroje, 

který aktivuje naprogramovanou funkci. [12] 

 

 

1.4 Potlačování vibrací obráběcích strojů  

 

Pro doplnění současných trendů v oblasti OS je tato kapitola věnována potlačování 

vibrací. Obecně, výskyt vibrací je nežádoucím projevem, který se snaží řešit výrobci strojů 

inovativními přístupy. Protože tohle téma zasahuje spíše do oblasti konstrukce OS, jsou 

zde uvedeny pouze základní principy a příklady současného řešení. 

 

Tlumení vibrací lze řešit několika přístupy. Základním přístup je konstrukčního 

charakteru. Samotná struktura OS by měla splňovat požadavky na co nejvyšší tuhost, 

nízkou hmotnost, vysoké vlastní frekvence a zároveň dobré tlumení. Konstrukční přístup 

je velice důležitý, protože vliv na kvalitu a regulaci OS mají vlastnosti jeho struktury. Do 

této kategorie patří metody řešící strukturální optimalizaci zaměřené na vlastní frekvence 

celku nebo jednotlivých částí. [15] 

 

Dalším způsobem tlumení vibrací je mechatronický přístup, který má dvě teorie 

o potlačení vibrací. První přístup je založen na snaze vibrace vůbec nevybudit – odstranit 

příčinu buzení chvění. Pro tuto metodu je ovšem často nutné znát dynamické chování 

(frekvenční vlastnosti získané měřením). Tento přístup lze aplikovat v případech, kdy 

zdroje buzení lze řídit (např. pohony os) a propojit s ŘS. Druhý přístup je nasazován na 

zdroje buzení, které je obtížné ovlivnit (pasivní odpory, řezné síly). V tomto případě se 

využívá přídavného zařízení, které může být použito k potlačení vibrací různých 

mechanických struktur. Z pohledu řízení můžeme tyto systémy rozdělit na pasivní, aktivní, 

případně polo-aktivní. [13] [15] 
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Příkladem pasivního systému tlumení je dynamický hltič kmitů. Princip je založen na 

umístění přídavné hmoty (tlumiče) k základní struktuře. Případné vibrace struktury na 

sebe přejímá přídavná hmota a tím dojde k potlačení (snížení) kmitů soustavy. Zástupcem 

skupiny polo-aktivních tlumičů jsou systémy s viskózní kapalinou a možností změny 

tlumící charakteristiky. Můžeme také jmenovat pohybové osy, které mají schopnost 

tlumení – princip hydrostatického vedení. Mezi vodící plochy je dodáván tlakový olej, tím 

je zajištěno kapalinové tření s minimálním součinitelem tření. Aktivní prvky se vyznačují 

tím, že naopak do systému vkládají další energii – zpětnovazebně řízené zdroje síly. Zde 

je velice důležité řízení těchto aktivních prvků. Nesprávná aplikace by mohla způsobit 

opačný efekt vybuzením dalších vibrací. Aktivní prvky umožňují tlumení v širokém 

frekvenčním spektru. Jsou vhodné pro systémy s širokou změnou dynamických vlastností. 

Pro dosažení maximálního efektu tlumení vibrací je vhodná kombinace obou přístupů -  

konstrukční a mechatronický. [13] [15] 

 

Praktický příklad řešení tlumení vibrací má firma Mori Seiki, která využívá technologii 

DCG v základní konstrukci strojů. Principem je využití dvou pohonů pohybových os 

v kombinaci se systémem Box-in-Box, který snižuje hmotnost pohybující se části stroje a 

zároveň zvyšuje její tuhost. Tím je docíleno výrazného snížení vibrací, což má za efekt 

větší zrychlení, přesnější kruhovitost, delší životnost nástroje (obr. 10) a lepší kvalitu 

obrobeného povrchu. [14] 

 

 

Obr. 10 Vliv technologie DCG na životnost nástroje [14] 

 

Z obrázku 10 plyne jednoznačný vliv systému DCG na potlačení vibrací. Předchozí 

model OS nebyl vybaven systémem DCG a životnost nástroje (vrták Ø 8 mm) byla 4 

metry obrobeného materiálu – modrá křivka. Nový model OS NH4000 vybavený 

technologií DCG vykazuje na totožném nástroji životnost do 13,5 metrů obrobeného 

materiálu. [14] 
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2 VIBRACE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ 

  

 Problematika kmitání OS je velice obsáhlá a překračuje rozsah této práce. 

Základním pohledem je možné rozlišit dvě oblasti výskytu vibrací. První oblastí jsou 

vibrace mechanického původu související s konstrukcí OS. Druhou skupinou jsou vibrace 

vznikající při obráběcím procesu. Vzhledem k tématu disertační práce je tato kapitola 

věnována popisu a rozdělení vibrací u OS. 

  

 

2.1 Rozdělení vibrací obráběcích strojů 

 

Vibrace jsou průvodním projevem práce všech OS. Kmitání OS je velice složitý jevem 

působícím v soustavě stroj-nástroj-obrobek. Při ideálních podmínkách jsou projevy chvění 

tak malé, že nemají žádný negativní účinek. V opačném případě se vyskytují vibrace, 

které mají nepříznivý vliv na obráběcí proces a technický stav OS. Negativní působení 

vibrací se projevuje zejména v těchto oblastech [16]: 

 

 otupení a lámání nástrojů, 

 snížení geometrické přesnosti, 

 zvýšení drsnosti obrobeného povrchu, 

 zvýšení opotřebení stroje, 

 zvýšená hlučnost na pracovišti. 

  

 V případě OS se vykytují tři základní druhy kmitání, které můžeme rozdělit dle 

působící vnější síly (obr. 11). 

 

 

Obr. 11 Základní rozdělení kmitání OS [16] [17] 

 

Vlastní kmitání v soustavě stroj-nástroj-obrobek je vyvoláno rázem. Většinou vlastní 

kmitání je rychle utlumeno, a proto nemá výrazný vliv na řezný proces. Vyšetřování 

vlastních kmitů je využíváno pouze z hlediska popisu kmitavých procesů. Výrazně větší 

Kmitání OS 

Vlastní (volné) 
kmitání 

Buzené 
(vynucené) 

kmitání 

Samobuzené 
kmitání 
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vliv na obráběcí proces mají buzené a samobuzené kmity. Obrázek 12 zobrazuje přehled 

příčin kmitání v OS. [17] 

 

 

Obr. 12 Zdroje kmitání OS s negativním vlivem na obráběcí proces a životnost stroje [16] [17] 

 

Pro doplnění druhů kmitání můžeme uvést ještě trhavé pohyby. Vznik trhavých 

pohybů je důsledkem nelineárního průběhu závislosti mezi třecí silou vedení a rychlostí 

posouvané části po vedení. K tomuto jevu dochází z pravidla při velmi malých rychlostech 

posuvu (desetiny milimetrů za sekundu), kdy za určitých podmínek dochází k trhavému 

pohybu stojanů, suportů, atd. Projevem trhavých pohybů jsou typické lesklé proužky 

(zhoršení vzhledu obrobeného povrchu) v místě vzniku trhavého pohybu. Nepříznivý vliv 

je výrazný u souřadnicových systémů, kde trhavé pohyby znemožňují přesné nastavení 

polohy (stolu, vřeteníku, atd.) podle souřadnic. [16] [17] 

 

Kmitání v Os je velice složitý děj, který vychází z komplikované soustavy mnoha 

pružných a pevných těles navzájem propojených. Proto při uvažování všech vlastností je 

velice obtížné sestavení pohybových rovnic, které by přesně popisovaly požadovaný děj. 

Z tohoto důvodu se zavádějí určité zjednodušující předpoklady [17]: 

 

 předpoklad absolutně tuhé hmoty (tzv. diskrétní hmota) – hmota je absolutně 

tuhá a nedochází v ní k útlumu, 

Zdroje kmitání 
OS 

Vynucené kmitání 

Řezný proces jako 

 zdroj budící síly 

Budící síla 

souvisejicíc s vlastnosti 

stroje 

Samobuzené 
kmitání 

Řezný proces jako 

 zdroj budící síly 

Budící síla nesouvisí  

s řezným procesem 
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 absolutně tuhá pružina – pružina je absolutně tuhá s nulovou hmotností, 

pružiny mají lineární charakter (deformace pružiny je úměrná působící síle), 

vliv vůlí mezi propojenými součástmi je zanedbatelný, 

 tlumič je nepoddajný a nehmotný. 

 

 

2.2 Volné kmitání 

 

Volné kmitání vzniká působením síly (rázu) s jejím následným zánikem, která způsobí 

vychýlení pružně uložené hmoty m (obr. 13). Velikost síly F(t) je přímo úměrná velikosti 

výchylky z klidové polohy (ale opačného znaménka). [1] [16] [17] 

 

 

Obr. 13 Model netlumeného vlastního kmitání (vlevo) a tlumeného kmitání (vpravo) [17] 

 

 

Nepůsobí-li budící síla F(t) je pohybová rovnice volného tlumeného kmitání: 

 

   ̈    ̇       (2.1) 

 

kde první derivace výchylky  ̇ podle času t je rychlost v a druhá derivace výchylky 

  ̈ podle času t je zrychlení a: 

  ̇  
  

  
 (2.2) 

 
 ̈  

  

  
 (2.3) 

 

Po úpravě:   

  ̈     ̇    
    (2.4) 
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kde δ je konstanta doznívání a   
  je vlastní kruhová frekvence netlumené 

soustavy.  

   
 

  
 (2.5) 

 

  
  √

 

 
      (2.6) 

  

Rovnici (2.4), za předpokladu konstantních koeficientů, je možné pro podkritické 

tlumení (δ<Ω0) vyjádřit ve tvaru: 

 

             (    )       (2.7) 

  

kde Ω je vlastní kruhová frekvence tlumené soustavy, C a φ jsou integrační konstanty, 

t je čas. 

 

   √  
          (2.8) 

 

 

Obr. 14 Volné kmitání [24] 

 

 

2.3 Vynucené kmitání 

 

Vynucené kmitání je způsobeno periodicky proměnlivými sílami, které působí na 

soustavu stoj-nástroj-obrobek. Charakteristickým znakem vynuceného kmitání je, že 

frekvence kmitání se shoduje s frekvencí působící síly. Analogicky z rovnice (2.1) 

můžeme pohybovou rovnici vynuceného kmitání zapsat ve tvaru [1] [16]:  

 

   ̈    ̇      ( ) (2.9) 
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Obr. 15 Vynucené kmitání [24] 

 

Jak již bylo naznačeno na obrázku 12, vynucené kmitání lze rozdělit podle působení 

budící síly na kmitání související s řezným procesem a kmitání spjaté s vlastnostmi stroje 

[16]: 

 

 Vynucené kmitání v OS související s vlastnostmi stroje 

o kmitání přenášené základy z okolního prostředí (působení jiných 

strojů), 

o kmitání způsobené nesymetrií rotačních součástí (drážkované hřídele). 

Jedná se o zvláštní druh vynucených kmitů, kde vlivem proměnlivé 

tuhosti dochází při rotaci součásti ke vzniku periodické deformace, 

která se mění v závislosti na poloze drážky hřídele, 

o periodické síly generované nepřesností převodových mechanismů 

(excentricita ozubených kol, uložení ložisek), 

o budící síly spjaté s principem použitých pohonů (zubová nebo pístová 

čerpadla, apod.), 

o působení setrvačných sil při přímočarém vratném pohybu mechanismu 

stroje (např. smykadla), 

o kmitání způsobené nevyvážeností rotačních součástí (nástroje, 

vřetena, spojky, elektromotory, obrobky, atd.). 

 Vynucené kmitání v OS související s řezným procesem 

o kmitání způsobené změnou tloušťky třísky, kde periodická budící síla je 

úměrná otáčkové frekvenci, 

o kmity s velkou amplitudou projevující se při řezání (zejména při 

hrubování), 

o kmitání způsobené proměnlivým řezným odporem. Např. při frézování 

dochází ke vzniku periodické budící síly na frekvenci záběru břitů 

nástroje (počet břitů x otáčková frekvence), 

o kmitání při broušení – periodické házení brusného kotouče nebo 

samotného obroku. 
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Z předcházejícího výčtu je možné stanovit základní opatření vedoucí k zamezení 

nebo snížení intenzity vynuceného kmitání [16] [17]: 

 

 vyvažování rotační součásti OS, 

 dokonalejší a přesnější výroba použitých součástí ke konstrukci OS (vysoká 

jakost použitých komponentů – ložiska, ozubená kola), přesná montáž 

provedená kvalifikovaným personálem, 

 snížení vibrací zmenšení hloubky odebírané třísky (snížení výkonu produkce), 

 úpravou otáček je možné se vyhnout rezonancím při obrábění (princip 

adaptivního řízení), 

 důkladné provedení základu pro OS zamezí přenosu chvění z okolí,  

 kmitání při frézování je možné zmírnit použitím nástrojů s nerovnoměrným 

rozložením břitů, 

 zvýšením tuhosti důležitých částí stroje se zvýší vlastní frekvence kmitů, čímž 

je potlačen vliv budící síly. 

 

 

2.4 Samobuzené kmitání 

Použitá literatura [16], [17], [18] 

 

Samobuzené kmitání se vyskytuje nejen při hrubovacích operacích, ale i při obrábění 

na čisto. Kmitání vznikne impulzem, který vyvolá výchylku z rovnovážné polohy nástroje a 

obrobku. Samobuzené kmitání probíhá bez vnějšího zdroje energie. Opět je možné 

rozdělit samobuzené kmitání dle zdroje budící síly [16]: 

 

 Samobuzené kmitání v OS nesouvisející s řezným procesem 

o relaxační kmitání vyskytující se při obrábění s malými posuvovými 

rychlostmi, 

o kmitaní vzniklé při použití systému se zpětnou vazbou. 

 Samobuzené kmitání v OS související s řezným procesem 

o frekvence kmitání je dána vlastnostmi uzavřeného systému stroj-

nástroj-obrobek (hmota, tuhost) a je vždy blízká některé z vlastních 

frekvencí komponentů OS, 

o samobuzené kmitání související s řezným procesem je charakteristické 

zvlněným povrchem obrobku a výrazným hlukem, 
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o zdrojem vnitřního buzení systému je řezný proces. Vznik 

samobuzeného kmitání je podmíněn modulovanou řeznou silou – 

existencí proměnné hloubky třísky, 

o vybuzení vibrací může být způsobené např. nehomogenitou materiálu 

nebo nájezdem (nárazem) nástroje do obrobku. 

 

 

Obr. 16 Samobuzené kmitání [24] 

 

Problematika samobuzeného kmitání nebyla dosud plně objasněna a v současnosti je 

stále předmětem výzkumu. Z hlediska teoretického a praktického je možné uvést dvě 

základní teorie samobuzeného kmitání [17]: 

 

1. Regenerativní princip 

2. Princip polohové vazby 

 

Regenerativní princip předpokládá, že obráběná plocha obrobku je zvlněná 

(sekundární zdroj buzení). Dalším předpokladem je absolutní tuhost nástroje a obrobku. 

Vznik samobuzených kmitů je naznačen na obrázku 17, kde kmitající břit nástroje Y(t) 

obrábí zvlněný povrch Y0(t). Zvlněný povrch vznikl při předchozím řezu. Vlny povrchu 

způsobují periodickou změnu průřezu třísky a tím dochází k modulaci řezné síly, která je 

zdrojem samobuzeného kmitání. Vlny se regenerují s každým záběrem zubu. Na obrázku 

7 je také naznačen fázový posun ψ, který je dle teorie regenerativního kmitání rozhodující. 

Při nulové hodnotě fázového posunu bude průřez třísky konstantní, čímž se zabrání 

modulování řezné síly, která je zdrojem samobuzeného kmitání. [17] [18] 

 



Disertační práce  2014 

 

Ing. Jan Zatloukal 30 

 
 

 

Obr. 17 Regenerativní princip [18] 

 

Princip polohové vazby předpokládá pro vznik samobuzených kmitů existenci dvou 

dominantních tvarů kmitů mezi nástrojem a obrobkem. Dalším předpokladem je, že tvary 

kmitů jsou navzájem kolmé a mají rozdílnou vlastní frekvenci. Jak je naznačeno na 

obrázku 18, nástroj kmitá v dané rovině ve dvou směrech, kde jeho špička opisuje elipsu. 

Při pohybu ve směru hodinových ručiček z bodu A do bodu B působí řezná síla proti 

směru pohybu. Tím dochází k odebírání energie ze systému. V druhé části pohybu z B do 

A řezná síla energii do systému dodává (řezný odpor působí ve směru pohybu a energie 

kmitání je o hodnotu E2 vyšší).  Tedy pokud se dodaná energie neutlumí, pak dojde 

k nárůstu kmitů a řezný proces se stane nestabilním. Jinými slovy, pokud je přivedená 

anergie E2 větší než E1, dojde vlivem přebytku energie (ΔE=E2-E1) k překonání tlumení 

a sytém je udržován ve stálém kmitání. Tímto způsobem může dojít ke vzniku 

samobuzeného kmitání i u obrábění hladkého, nezvlněného povrchu (např. obrábění 

závitů, první nájezd nástroje). Pro vznik vibrací je velice důležitá orientace vzájemné 

polohy řezné síly a kmitavého systému stroje. [17] [18] 
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Obr. 18 Princip polohové vazby [17] 

 

Z provozního hlediska lze předcházet vzniku samobuzených kmitů několika 

opatřeními [16] [17]:  

 

 Zvýšením posuvu a řezné rychlosti nástroje je možné docílit snížení radiálního 

kmitání. Naopak v případě snížení řezné rychlosti u vysokorychlostních 

nástrojů vede ke stabilizaci řezání. 

 Zmenšení šířky třísky – hloubky řezu dosahuje klidnějšího průběhu řezání. 

Tento přístup má ovšem negativní vliv na výkon. Dalším efektivním přístupem 

je sníženi počtu současně zabírajících břitů (např. demontáž břitů frézovací 

hlavy). 

 Stabilizace řezání změnou orientace řezné síly vůči obrobku. Tohoto efektu lze 

dosáhnout např. změnou polohy středu nástroje vůči obrobku. 

 Efektivní snížení kmitání lze dosáhnout tužším nástrojem (např. zkrácení 

vyložení nože, volba většího průřezu nože, atd.). 

 Nežádoucí kmity lze také snížit nižším třením mezi nástrojem a obrobkem. 

Toho lze dosáhnou snížením drsnosti řezných ploch nástroje a použitím řezné 

kapaliny. 
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2.5 Nestabilita obrábění při frézování 

Literatura [19] 

 

V případě, kdy vřeteno a nástroj je ovlivňován dynamikou nestabilního kmitání 

v důsledku řezného procesu jedná se o regenerativní kmitání a kmitání v polohové vazbě 

(kapitola 2.4). Tento jev byl podrobně popsán J. Tlustým a M. Poláčkem již před více než 

50 lety [20]. V práci Tlustého] z roku 1999 [21] jsou shrnuty poznatky prověřené 

v dlouhodobé praxi a objasnění nových pohledů na tuto problematiku.  

 

Pro rozlišení stabilního a nestabilního frézování se využívá praxí ověřená axiální 

hloubka třísky ap. Zvýšením ap dojde k zvětšení energie působící řezné síly na kmitavou 

soustavu – vřetenová jednotka. Při určité hloubce třísky je prvotní zdroj energie 

modulován budící silou, která je generována odřezáváním periodicky proměnlivé tloušťky 

třísky (obr. 19).  

 

Nejvyšší hodnota řezné síly Fstat pří frézování bez vibrací (stabilní frézování) je daná 

rovnicí (2.10), kde K je specifický řezný odpor, fz posuv na zub. 

 

                   (2.10) 

 

 Řezná síla se během řezu zubu mění pouze s tloušťkou třísky, ale ne periodicky. 

Proto je řezná síla označená jako statická. Periodicky se tato síla opakuje až po jedné 

otáčce s tzv. zubovou frekvencí fz, kde n je počet otáček vřetena, z je počet zubů nástroje. 

 

    
   

  
      (2.11) 

 

Při nestabilním obrábění vzniká dynamická síla Fdyn, která je generována periodickou 

změnou tloušťkou třísky mezi dvěma sousedními zuby frézy. Dynamická síla je dána 

vztahem (2.12), kde funkce Y(t) označuje kmity zubu v řezu, Y0(t) jsou vlny povrchu 

zanechané předchozím zubem. 

 

            ( )   ( )         (2.12) 

 

V případě, kdy je obrobek vůči nástroji velmi tuhý, jsou kmity Y(t) měřitelné na 

nástroji. V opačném případě (obrobek má malou tuhost) je nutné měřit i na obrobku. Pak 
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Y(t) představuje relativní vibrace mezi nástrojem a obrobkem. Další řešení předpokládá, 

že rozdílový vektor amplitud (Y0-Y) je reálný.  

 

 

Obr. 19 Vytváření vln mezi zuby nástroje [20] 

 

Podle vztahu (2.12) nástroj obrábějící zvlněný povrch sám kmitá. Kmity a vlny jsou 

fázově posunuty o úhel ψ, který je daný vztahem (2.13) 

 

             
 ( )

 ( )
       (2.13) 

 

kde G(f) je reálná část přenosové funkce kmitavého systému, H(f) je imaginární část. 

Pro vztah (2.13) je předpokládán stav na mezi stability (Y=Y0).  

 

Posunutí dvou periodických funkcí vede jejich rozdíl opět k vzniku periodické funkce. 

V uvedeném příkladu se tloušťka odřezávané třísky mění periodicky. Frekvence změny 

tloušťky třísky je vyšší než vlastní frekvence nejpoddanějšího tvaru kmitu soustavy. Může 

nastat situace, kdy frekvence změny tloušťky třísky je blízká vlastní frekvenci soustavy, 

ale nemůže být totožná. Do soustavy kmitání je zahrnuta také tzv. „vřetenová jednotka“, 

která je složena z vřetena, uložení vřetena, hmotnosti rotoru motoru (pouze v případě 

pokud se jedná o integrovaný pohon vřetena), upínání nástroje a samotný nástroj. 

Frekvence vřetenové jednotky je závislá na jejich modálních parametrech. Mohou nastat 

případy, kdy je frekvence chvění vřetenové jednotky blízká zubové frekvenci (frekvence 

záběru břitů nástroje) nebo samotné otáčkové frekvenci. 
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Generovaná dynamická síla zpětně budí kmity stroje Y(t), čímž celý proces nabývá 

charakteru zpětnovazebního regulačního obvodu (obr. 20). Podle [20] se takto může 

chovat i systém s jedním tvarem kmitů – „regenerativní princip samobuzeného chování“. 

Často se vyskytují případy, kdy vřeteno má dva poddajné tvary kmitů téměř navzájem 

kolmé. Poláček a Daněk [20] odvodili a experimentálně ověřili, že periodické pohyby ve 

dvou směrech současně lze vybudit i v případě, kdy Y0(t)=0 – „princip polohové vazby“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vznik samobuzeného kmitání může být iniciován např. nárazem čela zubu frézy do 

obráběného materiálu při začátku řezu. Budící síla má charakter skokové změny. Navíc 

při oddělování třísky se systém rozkmitá. Následně záleží na tlumících vlastnostech, zda 

se vibrace utlumí nebo přejdou v samobuzené. Vztah mezi budící a záběrovou frekvencí 

je popsán rovnicí (2.14). 

 

        (  
 

  
)       (2.14) 

 

N je celé číslo představující počet celých vln mezi sousedními zuby, které splňuje 

podmínku ψ/2π<1. Zlomek uvedený v závorce odpovídá zbývající necelé části vlny. 

Frekvence chvění je závislá na zubové, případně otáčkové frekvenci. Z rovnice (2.13) 

vyplývá zpětná závislost fázového posuvu pohybů na jejich frekvenci. Proto dráha břitu 

má pravděpodobně nejčastěji obecný tvar. Dráha břitu není rozhodující pro stanovení 

určení stabilního nebo nestabilního obrábění. Rozhodujícím faktorem je charakter 

amplitudy vibrací. V případě kdy amplituda má rostoucí charakter je integrál energie podél 

dráhy břitu větší než integrál energie spotřebované – obráběcí proces je nestabilní. 

K stabilizaci procesu dojde až s výběhem břitu nástroje nad obráběný materiál. Tím je 

přerušen zdroj energie (obr. 21, 22). 

 

Řezný proces 

Obráběcí stroj 

Y0(t) 

F(t) 

Y(t) 

- 

Y0(t) – Y(t) 

Obr. 20 Zpětnovazební obvod samobuzeného kmitání při obrábění [18] 
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Obr. 21 Budící síla: nárůst modulované řezné síly (vpravo), detail ustálené síly o frekvenci blízké vlastní 

frekvenci dominantního tvaru (vlevo) [19] 

 

 

Obr. 22 Odezva na budící sílu: narůstající výchylka systému (pravá horní část obrázku), frekvenční spektrum 

s jedinou frekvenční složkou fch (spodní pravá část obrázku), detail ustálené výchylky (pravá část obrázku) 

[19] 

 

Je zřejmé, že kmitavý systém vřetenové jednotky umožňuje nástroji kmitat při 

obráběcím procesu. Mez stability mezi stabilním a nestabilním obráběním je vyjádřena 

podmínkou (2.15), 

 

 | |  |  |, (2.15) 

přičemž 

 | |  | |      , (2.16) 

 

kde Φ je komplexní přenosová funkce měřená mezi břitem nástroje a obrobkem. 

Podle [20] s použitím vztahů (2.12), (2.15) a (2.16) je odvozena rovnice (2.17) pro axiální 

hloubku třísky na mezi stability, kde   
   

( ) je negativní část reálného frekvenčního 

přenosu promítnutá do normály k obráběnému povrchu. 
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       ( )  
 

      
   

( )
      (2.17) 

 

Pro výpočet meze stability pomocí přenosů není nutné předem určení počtu stupňů 

volnosti. Hlavně se vychází z modálního modelu soustavy (rozkmitání stroje relativně 

mezi břitem nástroje a obrobkem). Měření a analýza výsledků určí tvary kmitů, které jsou 

příčinou vzniku vibrací. 

 

V případě, že vibrace nástroje a povrchové vlny obsahují dominantní harmonickou 

složku na totožné frekvenci (fázově posunutou), je možné rovnici (2.12) pro dynamickou 

budící sílu vyjádřit ve tvaru (2.18).  

 

                        (    )      (2.18) 

 

Za předpokladu, že platí podmínka (2.15) a zároveň i podmínka (2.19) 

 

             (2.19) 

 

budou periodické funkce v rovnici (2.18) stejné a Fdyn na mezi stability bude nulová. 

V opačném případě, za podmínky ψ=3/2kπ, bude budící síla největší – velká 

pravděpodobnost nestability. Princip této matematické závislosti je využíván při regulaci 

otáček nástroje, tak aby platila podmínka (2.19).  Samotný princip je možné vyjádřit 

úpravou rovnice (2.14). Systém využívající tohoto principu je popsán v kapitole 1.2. 

 

 
   
  

   
 

  
 (2.20) 

 

Cílem je nastavit takové otáčky, aby pravá strana rovnice (2.20) byla celočíselná. Pak 

existuje řada otáček dle rovnice (2.21) zajišťující stabilitu obráběcího procesu. 

    
   
 

      (2.21) 
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3 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Základním cílem této disertační práce je realizace on-line vibrodiagnostického 

systému na vybraných obráběcích strojích s cílem zvýšení jejich provozní spolehlivosti. 

Konkrétně se jedná o řešení požadavků zákazníků fy. ifm electronic, spol. s r.o. s využitím 

diagnostického systému efector octavis.   

 

Součástí práce je ověření možností využití vibrační diagnostiky z hlediska monitoringu 

výrobních procesů na reálných aplikacích v praxi.  

 

Dílčí cíle disertační práce: 

 Řešení základních požadavků obsahující monitoring kolizí vřeten, diagnostiku 

ložisek vřeten. 

 Integrování diagnostického systému do řídicího systému OS dle dispozic 

jednotlivých strojů. 

 Ověření dalších možností vibrační diagnostiky na OS (detekce otupení 

nástrojů, monitorování řezných procesů). 

 Zmapování problematiky monitoringu OS s využitím on-line vibrační 

diagnostiky. 

 

Poznámka: Řešené projekty uvedené v této práci jsou realizované ve významných 

společnostech v oblasti automobilového průmyslu. Jednotlivé společnosti si z určitých 

důvodů kladou podmínku anonymity. Proto nesmím v disertační práci použít jejich název.    
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4 MĚŘÍCÍ TECHNIKA 

 

V podstatě každý moderní OS je vybaven základním diagnostickým systémem, který 

vyhodnocuje základní procesní veličiny (teploty, tlaky, průtoky, atd.). Tyto parametry jsou 

hlídány senzory s nastavitelnou limitou. Případné překročení limitní meze je signalizováno 

na výstupu senzoru. Výstupní signál je přiveden na I/O (Input/Output – vstup/výstup) PLC 

stroje). Alarmová hlášení jsou následně zobrazována na panelech CNC stroje. 

Signalizování limitních mezí lze zakomponovat do programu stroje, který následně 

aktivuje naprogramovaný úkon (např. odstavení stroje).  

 

V případě sofistikovanějšího měření vibrací, je často nutné další zpracování 

měřeného signálu. Není možné vystačit se standardním PLC systémem, a proto je 

nevyhnutelné implementovat pokročilejší diagnostickou elektroniku. Obecně to znamená 

instalaci nového hardwaru a softwaru. Využití takového systému poskytuje větší možnosti 

v monitorování stroje. Je zde například možnost sledování trendů jednotlivých měřených 

parametrů (dlouhodobější přehled o vývoji daného objektu poskytuje více informací). Další 

výhodou je možnost zpracování velice rychlých signálů, které nemusí standardní PLC 

zaznamenat. 

 

Zvolené on-line diagnostické zařízení by mělo splňovat několik základních kritérií, 

které umožní snadnou instalaci a integraci do stávajícího ŘS. Například některé 

diagnostické systémy poskytují širší možnosti v oblasti komunikace. Využitím 

komunikačního protokolu TCP/IP (Transmission control protocol / Internet protocol) lze 

měřené hodnoty ukládat v databázích, umožnit vzdálené přístupy pro údržbu, atd. Další 

formou komunikace může být využití GSM modulu pro odesílání varovných SMS zpráv. 

Každý diagnostický systém by měl mít možnost obousměrné komunikace s ŘS stroje 

(signalizování mezních stavů, otáčkové signály, atd.). 

 

Jak již bylo uvedeno, k řešení problematiky monitoringu vibrací OS byla použita 

technika efector octavis společnosti ifm electronic. Následující kapitoly obsahují technický 

popis použitých komponent. Konkrétně se jedná o diagnostickou jednotku VSE100 a 

kapacitní akcelerometr VSA004. 
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4.1 Vyhodnocovací jednotka VSE100 

 

Vyhodnocovací (diagnostická) jednotka VSE100 je navržena pro kontinuální 

monitorování vibrací. Systém splňuje požadavky na moderní zařízení. Možnost 

komunikace prostřednictvím ethernetu (protokol TCP/IP) umožnuje snadné začlenění do 

nadřazených systémů, možnost vzdálené správy a diagnostiky. Samozřejmostí je využití 

OPC (OLE for process control) serveru, prostřednictvím kterého je možné číst a zapisovat 

data nadřazeným systémem (vizualizace, ŘS, databáze, atd.).   

 

Jednotka disponuje řadou volně konfigurovatelných analogových a digitálních vstupů 

/výstupů. Vstupy můžeme rozdělit na „procesní“ (IN1, IN2) a digitální (I/O 1 až I/O 8). 

Dva procesní vstupy je možné konfigurovat pro analogový signál (0/4 až 20 mA / 0 

až 10 V) nebo pulzní signál. Využitím vstupu IN 1 (IN 2) pro měření otáček, lze 

monitorovat poruchové frekvence i u strojů s frekvenčním měničem (variabilní otáčky). 

Alternativou může být monitorování a vyhodnocení např. teplot, tlaků, průtok a jiných 

procesních veličin. Vstupy I/O 1 až 8 lze naprogramovat pro aktivaci různých funkcí např. 

aktivace příslušné varianty měření vibrací, aktivaci čítače, aktivace funkce Self-test 

(kontrola funkčnosti akcelerometrů řady VSAxxx), resetování čítače, atd. I/O lze také 

naprogramovat jako signalizační výstupy a rozšířit možnosti alarmové signalizace. 

Pro sumační signalizování překročených limit slouží dva volně konfigurovatelné výstupy 

OUT 1 a OUT 2. Ty mohou být konfigurovány ve variantách: 2x digitální alarmový výstup 

(PNP 100 mA) nebo 1x digitální alarmový výstup a 1x analogový výstup (0/4 až 20/22 mA 

nebo 0 až 10 V). [22] [23] 

 

Diagnostická jednotka dále disponuje čtyřmi dynamickými vstupy, které jsou primárně 

určeny pro zapojení kapacitních akcelerometrů řady VSAxxx (MEMS – Micro Electro 

Mechanical Systems). Diagnostické jednotky do série AG umožňovaly konfiguraci prvního 

senzorového vstupu pro zapojení dvoudrátového piezoakcelerometru (IEPE - Integrated 

Electronics Piezo Electric). Novější verze diagnostických jednotek (od série AI) umožňují 

konfiguraci všech dynamických vstupů pro IEPE akcelerometry. Senzorové vstupy jsou 

samostatně konfigurovatelné, a proto lze vytvořit kombinaci různých akcelerometrů 

v rámci jedné vyhodnocovací jednotky. V případě zapojení IEPE akcelerometrů nastaví 

uživatel pomocí programovacího SW citlivost dle kalibračního listu příslušného senzoru. 

Rozměrový náčrtek a schéma zapojení kontaktů vyhodnocovací jednotky jsou uvedeny na 

obrázku 23 a 24. Kompletní přehled parametrů diagnostické jednotky VSE100 je uveden 

v příloze 1 – Datový list diagnostické jednotky VSE100. [22] 
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Obr. 23 Rozměrový náčrtek vyhodnocovací jednotky VSE100 (1 – stavová LED signalizace, 2 - rozhraní 

ethernet, 3 - kombi-zástrčka se šroubovými svorkami) [22] 

 

 

Obr. 24 Schéma zapojení kontaktů vyhodnocovací jednotky VSE100 [22] 

3 

2 

1 
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4.1.1 Princip funkce vyhodnocovací jednotky 

 

Vyhodnocovací jednotka zajišťuje kontinuální monitorování zrychlení vibrací 

prostřednictvím připojených akcelerometrů na povrchu stacionárních částí strojů. 

Principem monitoringu je vyhodnocování velikosti amplitud na nastavených poruchových 

frekvencí. Jednotka nepřetržitě vyhodnocuje až 128 sub-objektů (nastavené poruchové 

frekvence, případně frekvenční pásma), které jsou přiřazeny do objektů s nastavenými 

limity (varování, alarm). Celkem lze nastavit až 24 objektů. Typickým příkladem je 

diagnostický objekt „ložisko“, který vyhodnocuje v rámci 2 společných limitních mezi tři 

samostatné sub-objekty (poruchové frekvence vnějšího kroužku, vnitřního kroužku a 

valivých elementů). Uvedený příklad je graficky naznačen na obrázku 25, kde měřený 

objekt je zobrazen ve formě sloupcového grafu s barevně vyznačenými alarmy (zelená, 

žlutá, červená). Sloupec je tvořen dílky, které představují nastavené měřítko – např. jeden 

dílek má hodnotu 50 mg. Šrafovaná část tedy nepředstavuje reálnou hodnotu vibrací, 

nýbrž vztažnou hodnotu dle nastaveného měřítka jednoho dílku. Jedním senzorem lze 

vyhodnocovat objekty měřené v různých veličinách, např. objekt „nevývaha“ měřený 

v rychlosti vibrací v [mm.s-1] a objekt „ložisko“ měřený ve zrychlení a [mg]. Hlavní náhled 

umožňuje zobrazení všech objektů v jednom grafu. Aby bylo možné zobrazit hodnoty 

dvou rozdílných veličin v jednom grafu, jsou hodnoty monitorovaných objektů zobrazeny 

v nastaveném měřítku. Při náhledu objektů měřených v totožné veličině, je možné 

zobrazení sloupců ve skutečných hodnotách, ale bez zobrazených limitních mezí. [23]  

   

 

Obr. 25 Princip monitoringu vyhodnocovací jednotky VSE100 
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Včetně monitorování objektů ve frekvenční oblasti, umožňuje diagnostická jednotka 

monitorování vibrací v časové oblasti. Samozřejmostí je vyhodnocení analogového nebo 

pulzního signálu z procesních senzorů. Veškeré objekty z frekvenční oblasti jsou 

vzorkovány s využitím multiplexeru. Objekty měřené v časové oblasti a procesní hodnoty 

(např, otáčky, teplota) jsou vyhodnocovány v reálném čase. Celková perioda měření je 

nastavena v závislosti na celkovém počtu senzorů, charakteristice jednotlivých 

diagnostických objektů (FFT – Rychlá Fourierova transformace, H-FFT – obálková 

metoda), frekvenčním rozlišením a fyzikálních jednotkách ([mg], [mm∙s-1], [mm]). [23] 

 

Tab. 1 Možné kombinace nastavených objektů v diagnostické jednotce [23] 

 

 Diagnostické objekty (frekvenční oblast), např. ložiska, nevyváženost 

 Monitor vibrací (časová oblast), např. efektivní a špičková hodnota zrychlení 

 Monitor procesních hodnot (časová oblast), např. otáčky, zatížení 

 

Monitorování časové oblasti vibrací nabízí tři základní možnosti: 

 

 efektivní hodnotu zrychlení vibrací, 

 špičkovou hodnotu zrychlení vibrací, 

 efektivní hodnotu rychlosti vibrací. 

 

Všechny tři varianty jsou vyhodnocovány totožným způsobem. Měřeným objektů se 

nastaví časový interval (předefinované možnosti od 1,3 s až do 0,64 ms), ve kterém 

systém vyhodnocuje největší špičku nebo efektivní hodnotu. Měření v časové oblasti se 

využívá jako doplňkového parametru k diagnostickým objektům ve frekvenční oblasti. 

Jsou však případy, kdy je nutné využít právě monitoringu časového signálu vibrací. 

Jedním z případů jsou požadavky na velmi rychlé odstavení stroje na základě překročení 

efektivní hodnoty rychlosti vibrací dle normy ČSN ISO 10816-1. Efektivní hodnota 

rychlosti ve frekvenční oblasti může mít, vzhledem k nastavení ostatních objektů a počtu 

senzorů, delší reakční dobu na zvýšenou hodnotu vibrací. Měření efektivní hodnoty 

rychlosti vibrací v časové oblasti probíhá v reálném čase (bez multiplexeru). Každý senzor 

je vyhodnocován paralelně. Tím je možné signalizovat velice rychlé změny v řádech 

několika milisekund. Další možným případem jsou extrémně pomaloběžné stroje, nebo 

detekce nárazů, kolizí, atd.  Grafické znázornění monitoringu časové oblasti je uvedeno 

na obrázku 26. [23] 
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Obr. 26 Princip monitorování časové oblasti (horní část obrázku – detekce největší špičkové hodnoty, spodní 

část obrázku – efektivní hodnoty) [24] 

 

 

4.1.2 Integrovaná paměť vyhodnocovací jednotky 

 

Vyhodnocovací jednotka disponuje vnitřní pamětí pro záznam hodnot diagnostických 

objektů a jiných vstupních signálů. Prostřednictvím integrovaných hodin reálného času 

(RTC – Real Time Clock), jsou zaznamenaným hodnotám přiděleny reálné časové 

značky. Hodiny ovšem nedisponují letním a zimním časem. Tento problém lze vyřešit 

aktualizací hodin pomocí synchronizace s časem připojeného počítače. Vyhodnocovací 

jednotky od série AI mají zvýšenou kapacitu paměti pro zápis 600 000 hodnot 

zahrnujících časovou značku a informaci o velikosti otáček. [23] 

 

Paměť je koncipovaná jako cyklická (kruhová). V případě přeplnění kapacity jsou 

automaticky přepisovaná nejstarší data. Uloženou historii (trendy) lze prohlížet pomocí 

parametrizačního SW a ukládat ve formě souborů ohs, které je možné slučovat. Tím je 

zaručena kontinuita trendů v rámci jednoho souboru. Pro další zpracování trendů mimo 
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parametrizační SW je možné soubory ohs exportovat do souborů (*.xlsx) - MS Excel 2007 

a (*.csv) – Character Separated Value. [23] 

 

Ukládání měřených hodnot do vnitřní paměti je v základu podmíněno pevně 

nastaveným časovým intervalem, který může být individuální pro každý měřený objekt. 

Nejkratší interval ukládání lze nastavit od 1 minuty. Další možností aktivace uložení 

měřené hodnoty může být překročení limitní meze – v tomto případě je hodnota uložena 

ihned mimo zadaný časový interval. Druhou možností je ukládání měřených hodnot 

v okamžiku přepnutí varianty měření. Zápis hodnot objektů do vnitřní paměti je řešen 

obdobným způsobem jako v případě monitorování časové oblasti. Nejvyšší naměřená 

hodnota v průběhu časového intervalu je uložena v operační paměti jednotky a na konci 

intervalu je uložena do vnitřní paměti, ale s reálnou časovou značkou. Tím je zaručena 

objektivita trendu a nehrozí ztráta náhlých špičkových hodnot. K nejvyšší naměřené 

hodnotě lze také separátně uložit průměrnou hodnotu v daném intervalu, informaci o 

otáčkách, případně jiných vstupních signálech (např. teplota). Způsob ukládání hodnot do 

vnitřní paměti je naznačen na obrázku 25. [23]    

 

 

Obr. 27 Princip zapisování měřených hodnot do vnitřní paměti vyhodnocovací jednotky [24] 
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4.2 Akcelerometry 

 

Akcelerometr, jako akční člen, je nejdůležitějším prvkem v měřícím uzlu. Před 

výběrem senzoru je nutné zmapovat veškeré podmínky jeho instalace a zvolit senzor 

s parametry, které vyhovují dané aplikaci. Zvolený akcelerometr by měl svým lineárním 

frekvenčním rozsahem pokrývat sledované kmitočty, případně několik harmonických 

násobků nejvyšší sledované frekvence. Mezi základní parametry akcelerometrů patří 

napěťová citlivost snímače KU [mV∙g-1], dynamický rozsah výkmitu zrychlení a [m∙s-2] nebo 

násobku gravitačního zrychlení g [m∙s-2] a frekvenční rozsah (frekvenční charakteristika 

snímače). Vzhledem k on-line aplikaci musíme také zvážit vliv okolního prostředí, ve 

kterém bude snímač trvale instalován. Jedná se zejména o mechanické vlastnosti – krytí 

senzoru, mechanická odolnost, provedení kabeláže, možnosti upevnění, celkové rozměry 

senzoru, teplotní rozsahy, atd. [1] [28] 

 

Frekvenční rozsahy akcelerometrů jsou závislé na několika faktorech. Prvním 

faktorem ovlivňující vlastní frekvence akcelerometrů je hmotnost seismické hmoty. Tato 

závislost je popsána rovnicí (4.1) vyjadřující velikost vlastní úhlové frekvence absolutního 

senzoru vibrací, 

 

    √
 

 
           (4.1) 

  

kde k je tuhost a m hmotnost seismické hmoty. [28] 

 

Z uvedené rovnice je patrné, že zvýšením hmotnosti seismické hmoty dojde k snížení 

vlastní úhlové frekvence, což způsobí zvýšení citlivosti akcelerometru. Akcelerometry 

s vysokou citlivostí mají většinou nižší horní mezní frekvenci. 

 

Druhým faktorem ovlivňujícím frekvenční rozsah je způsob upevnění akcelerometru 

k měřenému povrchu. Nejčastější způsoby upevnění akcelerometrů při diagnostice strojů 

vyplývají zejména z formy diagnostiky. V případě pochůzkového měření se nejčastěji 

využívá ruční sondy a magnetu. Největší vliv na snížení rezonance má ruční sonda, která 

se využívá pouze pro orientační měření. Magnetické upevnění (permanentní magnet) 

vyžaduje feromagnetický a hladký povrch měřeného objektu. Při využití permanentního 

magnetu dochází ke snížení rezonanční frekvence akcelerometru z 30 kHz na cca 7 kHz. 

V případě on-line diagnostiky jsou většinou snímače trvale připevněny šroubem nebo 

lepidlem. Tyto způsoby upevnění mají minimální nebo žádný vliv na snížení rezonanční 
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frekvence akcelerometru a proto jsou nejvhodnější pro měření vysokých kmitočtů. 

Problematika montáže akcelerometrů je podrobně popsána v normě ČSN ISO 5348: 1999 

Vibrace a rázy – Mechanické připevnění akcelerometrů [27]. Na obrázku 28 jsou uvedeny 

změny frekvenční charakteristiky akcelerometru při zmiňovaných způsobech upevnění. 

[28] 

 

 

Obr. 28 Frekvenční odezvy v závislosti na způsobu upevnění akcelerometru [25] 

 

Cílem této kapitoly je stručný popis principu funkce dvou typů akcelerometrů, 

nejčastěji využívaného piezoelektrického akcelerometru a kapacitního akcelerometru 

MEMS. V závěrečné části jsou shrnuty klady a zápory obou uvedených typů senzorů. 

 

 

4.2.1 Piezoelektrické akcelerometry 

 

Piezoelektrické akcelerometry patří mezi nejvyužívanější typ absolutních snímačů. 

Akcelerometry jsou zařízení generující výstupní signál úměrný zrychlení vibrací měřeného 

tělesa.  Princip piezoelektrických akcelerometrů je založen na piezoelektrickém jevu. 

Deformací piezoelektrického elementu seismickou hmotou vzniká dipólový elektrický 

moment, který způsobí elektrickou polarizaci čidla. Pro piezoelektrický element se využívá 

piezokeramiky (např. BaTiO3, LiNbO3 – pro vysoké teploty) nebo modifikace křemene 

(SiO2). Základní rozdělení piezoakcelerometrů vyplývá ze směru působení deformační síly 

vůči osám krystalové mřížky. Rozlišujeme tedy podélný (tlakový akcelerometr), příčný 
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(ohybový akcelerometr) a střihový jev (smykový akcelerometr). Střihové akcelerometry lze 

dále rozčlenit podle uspořádání Ortho, Delta, Theta a Anular. [28] 

 

Tlakové akcelerometry mají nevýhodu v působení příčného jevu, který způsobuje 

přídavný náboj úměrný velikosti piezoelektrického elementu. Senzor následně vykazuje 

nežádoucí směrovou citlivost. Nejčastěji se využívají smykové akcelerometry, které 

nejsou citlivé na tlakové deformace měřící plochy a mají v porovnání s tlakovým 

akcelerometrem dvojnásobnou citlivost. [28] 

 

 

Obr. 29 Konstrukce akcelerometrů, nahoře - tlakový akcelerometr, vlevo - ohybový akcelerometr, vpravo - 

smykový akcelerometr [26] 

 

 

4.2.2 Kapacitní akcelerometry MEMS - senzor VSE004 

 

Název těchto akcelerometrů vychází ze samotné  technologie MEMS (Micro-Electro-

Mechanical Systems). Senzory MEMS jsou založeny na dvou subsystémech umístěných 

na společné křemíkové bázi. Prvním subsystémem je mikromechanický člen, který 

zajišťuje transformaci pohybové energie na elektrickou veličinu. Druhý subsystém je 

elektronický (integrované obvody) zajišťující další zpracování (post-processing).  

Technologie MEMS se využívá zejména v oblasti pohybových senzorů (akcelerometry, 

gyroskopy, atd.).  
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Kapacitní akcelerometr je složen z monokrystalické základny, na které je 

z polykrystalického křemíku pružně uložena seismická hmota připomínající tvar hřebínku. 

Zuby hřebínku jsou pohyblivé elektrody A (soustava diferenčních kapacitních senzorů 

s proměnlivou vzduchovou mezerou), které jsou uloženy mezi statickými elektrodami B, 

a C. Při pohybu seismické hmoty je vyhodnocována hodnota diference kapacit mezi 

elektrodami. Princip je patrný z obrázku 30. [24] [28] 

 

 

Obr. 30 Uspořádání dvouosého kapacitního akcelerometru MEMS [24] 

  

seismická hmota 

Pohyblivé elektrody A 

Statické elektrody B, C 
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Základní parametry senzoru VSA004: 

 mikromechanický akcelerometr 

 měřící rozsah: ± 25 g 

 frekvenční rozsah: 0 - 10000 Hz  

 citlivost: 0,2 mg/√Hz 

 okolní teplota: -30 - 85 °C 

 mechanická odolnost proti přetížení: 500 g 

 

Celkový přehled parametrů je uveden v příloze 2. 

 

 

Obr. 31 Kapacitní akcelerometr VSA004 [24] 

 

 

4.3 Porovnání vlastností kapacitních a piezoelektrických akcelerometrů 

 

Rozdílnost vlastností akcelerometrů vyplívá z principu jejich konstrukce popsaných 

v předchozích kapitolách 4.2.1 a 4.2.2. Oba typy senzorů disponují klady i zápory, které 

ovlivňují jejich vhodnost pro různé aplikace. Následující odstavce srovnávají jednotlivé 

vlastnosti akcelerometrů rozdělené do kategorií měřící princip, šum, vliv teploty, kabeláž, 

mechanické vlastnosti a kontrola funkčnosti. 

 

Měřící princip 

Z hlediska měřícího principu mají piezoakcelerometry větší dynamický rozsah (>±50 

g) a větší citlivost (obvykle 100mv/g). Frekvenční rozsahy bývají také větší, kde 

rezonanční frekvence je obvykle vyšší jak 20 kHz. Zde ovšem musíme uvažovat 

frekvenční charakteristiku snímače, která vymezuje lineární oblast. Dalším faktorem je již 

zmíněný způsob upevnění senzoru.  Kapacitní akcelerometr typ VSA004 má frekvenční 

rozsah od 0 až do 10 kHz s linearitou 0,2%. Výhodou kapacitních snímačů je možnost 

měření od velice nízkých frekvencí. Konkrétně se snímači řady VSAxxx lze nastavit 

měření již od 0,1 Hz. Dynamický rozsah je ±25 g. Citlivost snímače je 0,2 mg/√Hz. 
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Citlivost kapacitního akcelerometru není v celém rozsahu stejná jako v případě 

piezoekcelerometru, ale je závislá na šířce měřeného pásma. Výrobce udává pro 

srovnání vnitřní citlivost snímače kolem 85 mV/g a vnější citlivost 0,17mA/g  - kapacitní 

akcelerometr má proudový výstup v rozsahu 0 až 10 mA. [24] 

 

Šum 

Piezoakcelerometry se vyznačují nízkou hodnotou šumu. Tato vlastnost je nespornou 

předností umožňující velmi přesné širokopásmové měření. Kapacitní snímače mají 

velikost šumu závislou na šířce pásma. Jako příklad je zde uveden obrázek 32 

dokumentující velikost širokopásmového šumu kapacitního akcelerometru VSA001. [24] 

 

Příklad pro čas měření 1s: 

 širokopásmový šum 0-1000 Hz 

o piezoakcelerometr: ~0,15 mg 

o kapacitní akcelerometr VSA001: ~20,00 mg 

 širokopásmový šum 0-1000 Hz 

o piezoakcelerometr: ~0,15 mg 

o kapacitní akcelerometr VSA001: ~6,20 mg 

 širokopásmový šum 0-1 Hz 

o piezoakcelerometr: ~0,01 mg 

o kapacitní akcelerometr VSA001: ~0,2 mg 

 

 

Obr. 32 Velikost šumu (Spectral noise) kapacitního akcelerometru VSA001 v závislosti na čase (Measurement 

time) měření (modrá křivka – pásmo 0 až 1kHz, zelená křivka – pásmo 0až 1 Hz) [24] 
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Vliv teploty 

V základním provedení jsou teplotní rozsahy u obou verzí senzorů obdobné – teploty 

přibližně v rozsahu -55 až 125°C. Kapacitní akcelerometry mají v rozsahu teplot -30°C až 

125°C zkreslení měřené hodnoty menší než 2%. V případě piezoakcelerometrů se jedná 

o ovlivnění měření až o 30% - musí být zařazována tepelná kompenzace, kterou často 

levné piezoakcelerometry nemají. [24] 

 

Kabeláž 

Vzhledem k napěťovému výstupnímu signálu, jsou piezoakcelerometry náchylnější na 

zkreslení signálu a vyžadují náročnější podmínky kabeláže. Ohýbání kabelů způsobuje 

tribo-elektrický efekt. Tento efekt má za následek vznik vysokých amplitud s dlouhým 

časem poklesu. V případě kapacitních akcelerometrů řady VSA lze použít standardní 

průmyslové kabely s konektorem M12, 4 pin. Délka kabeláže je možná až na vzdálenost 

250 m (pouze s využitím stíněného kabelu). [24] 

 

Mechanické vlastnosti 

Piezoakcelerometry mají větší mechanickou odolnost kolem 5000 g. Kapacitní 

akcelerometry 500 g. Velkou nevýhodou piezoakcelerometrů je výskyt saturace. 

V případě přetížení senzoru v důsledku rázu dojde, podobně jako v případě tribo-

elektrického jevu, k pomalému „vybíjení“ – poklesu hodnot. To znamená, že senzor není 

použitelný po dobu až několika sekund. Kapacitní akcelerometry se v těchto případech 

chovají jinak. Při přetížení dojde k okamžitému poklesu hodnot. Obrázek 33 popisuje 

projev snímačů v případě rázu. [24] 

 

 

Obr. 33 Časový záznam špičkové hodnoty zrychlení v časové oblasti po vyvolaném rázu (hnědá křivka - IEPE 

akcelerometr, zelená křivka MEMS akcelerometr) [24] 

IEPE akcelerometr: vybíjení 

piezo-elementu (hnědá křivka) 

kapacitní akcelerometr 

VSA201 

(zelená křivka) 
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Oba typy senzorů byly vystaveny rázu, který byl zaznamenán pomocí špičkové 

hodnoty zrychlení v časové oblasti. Z obrázku je patrné, že piezoakcelerometr má výrazně 

delší dobu „vybití“ - poklesu hodnot.  

 

Ostatní 

U piezoakcelerometrů dochází k tzv. stárnutí, kdy senzor (piezokrystal) mění své 

vlastnosti. Z tohoto důvodu je nutné provádět pravidelnou kalibraci snímače. Kapacitní 

snímače vzhledem k principu funkce nevyžadují kalibraci. Jejich vlastnosti jsou neměnné. 

Správnost funkce je testována formou autokontroly (self-test). Senzor díky vnitřní 

elektronice je schopen poslat na požadavek vyhodnocovací jednotky VSExxx zpětný 

signál potvrzující funkčnost senzoru. Pro tuto funkci je separován samostatný pin č. 4. [24] 

 

Shrnutí 

 Výhody kapacitních akcelerometrů MEMS: 

o autokontrola snímače (self-test), 

o plochá teplotní charakteristika < 2% ( -30 to +125 °C), 

o žádná odchylka signálu v případě přetížení, 

o žádná odchylka signálu v případě ohýbání kabelu, 

o využití standardních kabelů. 

 Nevýhody kapacitních akcelerometrů MEMS:  

o méně variant senzorů (frekvenční rozsah, dynamický rozsah), 

o vysoký šum. 

 

 Výhody piezoelektrických akcelerometrů (IEPE): 

 velmi nízký šum, 

 velké množství variant senzorů (dynamický rozsah, frekvenční rozsah, 

citlivost, atd.). 

 Nevýhody piezoelektrických akcelerometrů (IEPE): 

 zádná autokontrola funkčnosti (sel-test), 

 saturace, 

 nutnost speciálních kabelů, 

 teplotní charakteristika, 

 stárnutí piezokrystalu. 
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5 REALIZACE ON-LINE MONITORINGU VIBRACÍ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ 

 

K řešení dané problematiky je nutné přistupovat systematicky. Proto byly zvoleny 

obecné postupy zajišťující dosažení optimálního řešení za daných podmínek. Výsledný 

monitorovací systém (MS) pak využívá maximálního potenciálu OS a zvolené senzoriky 

k zabezpečení technického stavu stroje a výrobního procesu. Kapitola 5 je věnována 

popisu realizace monitorovacího systému dle stanovených obecných postupů. 

 

Zvolený postup návrhu a realizace on-line monitoringu vibrací na OS 

1. Zajištění technických parametrů OS, 

2. zajištění informací o provozních podmínkách OS, 

3. navržení technického řešení MS, 

 volba senzoriky, 

 volba měřících míst, 

 možnosti integrace MS do řídicího systému OS, 

4. instalace MS, 

 zapojení a naprogramování MS, 

5. měření a analýza dat, 

6. optimalizace nastavení monitorovacího systému, 

7. zkušební provoz MS v testovacím módu, 

8. analýza dat z testovacího provozu 

 konečná korekce nastavení MS, 

9. reálný provoz MS. 

 

 

5.1 Zajištění souboru nutných informací k instalaci a nastavení hardwaru 

 

V obecné rovině lze říci, že množství poskytnutých informací o diagnostikovaném 

zařízení ovlivňuje přesnost a možnosti diagnostického systému, případně samotné 

analýzy zaznamenaných dat. Z pohledu základního rozdělení rozlišujeme dva soubory 

informací. Prvním souborem jsou technické podklady OS. Do této skupiny patří 

např. technická dokumentace obsahující výkresy uložení ložisek vřetena, typy ložisek 

vřetena, uspořádání mechanismu (vřeteno s řemenovým převodem, elektrovřeteno, 

vřeteno s ozubeným převodem), provozní otáčky (konstantní, řízené frekvenčním 

měničem), atd. Tyto informace jsou nezbytné pro volbu optimálního místa pro montáž 

akcelerometrů a nastavení diagnostických objektů monitorující frekvence možných závad. 

K tomuto souboru lze také zařadit technické informace o elektronice a řídicím systému 
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OS. Jedná se zejména o parametry komunikačních rozhraní, možnosti vstupních 

a výstupních signálů, které jsou určující pro možnosti propojení ŘS s diagnostickou 

jednotkou. 

 

Druhým souborem jsou informace týkající se výrobních podmínek. Mezi základní 

informace lze zařadit charakter výroby (velkosériová, malosériová, kusová), minimální 

a maximální provozní otáčky vřetena, plán výroby (vytíženost stroje), parametry 

používaných nástrojů (počet břitů), variabilita obrobků. Uvedené informace slouží zejména 

ke specifikaci možností monitoringu řezného procesu. Informace o plánu výroby, 

respektive vytíženosti stroje, je naopak směrodatná pro celkové časy využitelné 

k servisnímu chodu na prázdno – diagnostika valivých ložisek vřetena. 

 

Získání všech potřebných podkladů bývá velmi obtížné a nedostatek informací 

komplikuje možnosti nastavení systému. Nejčastěji se jedná o informace obsažené 

v prvním souboru. Technická dokumentace obvykle neobsahuje potřebné podklady, např. 

ložiska bývají označena pouze objednacím číslem. Výrobci a dodavatelé často 

neposkytují potřebné informace zejména o typu ložisek. V takovém případě je nutné 

provést obecné nastavení na základě zkušeností. Když je znám typ ložisek, je možné 

nastavit monitorování konkrétních poruchových frekvencí např. obálkovou metodou. Ve 

chvíli, kdy tuto informaci nemáme, je možné nastavit např. širokopásmové měření 

velikosti vibrací obálkovou metodou ve frekvenčním pásmu s předpokládaným výskytem 

poruchových frekvencí ložiska.  

 

 

5.1.1 Popis monitorovaných strojů 

 

Řešená problematika se opírá o reálné aplikace ve dvou samostatných projektech. 

V obou případech jsou primární požadavky na diagnostiku ložisek vřeten a zachycení 

kolizí. Následně dle technických dispozic OS jsou řešeny sekundární požadavky na 

monitoring obráběcího procesu, nevyváženosti nástrojů a možnosti v sledování otupení 

nástrojů.  

 

Projekt č. 1 řeší monitoring univerzálních obráběcích center G500 a G520 (obr. 34, 

35). Obráběcí centra jsou provozována v plně automatizovaném třísměnném provozu. 

Tok materiálu (obrobků) je zajišťován paletovými dopravníky s automatickým zakládáním 

obrobků. Jedná se tedy o bezobslužný provoz. V případě poruchy nebo indikované 

závady je chod stroje přerušen. Tento stav je signalizován akustickou a světelnou 
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signalizací, na kterou reagují operátoři. Jedná se o velkosériovou výrobu, která zajišťuje 

stálost výrobních podmínek (totožné obrobky, materiál, řezné operace, atd.). Takový 

provoz OS dovoluje široké využití možností on-line vibrační diagnostiky – monitorování 

technického stavu a monitorování řezného procesu. 

 

 

Obr. 34 Univerzální obráběcí centrum Grob G500 (vlevo) a G520 (vpravo) [29] 

 

Obráběcí centra disponují řídicím systémem Siemens Sinumerik, který umožňuje plné 

začlenění vyhodnocovací jednotky do řídicího systému. OS jsou vybaveny elektrovřeteny 

fy STEP TEC, typ. HPC150-X-29-8/18-1FD-HSK-A63. Technické parametry vřetena jsou 

uvedeny v tabulce 2.  

 

 

Obr. 35 Uspořádání jednovřetenového (vlevo) a dvouvřetenového (vpravo) obráběcího centra [29] 

 

V první fázi projektu č. 1 je řešena sekce obsahující celkem 8 obráběcích center. Dva 

stroje G520 (dvouvřetenový OS) a šest strojů G500 (jednovřetenový OS) provádějící 

řezání závitů, obrábění funkčních ploch a otvorů. Další fází je osazení druhé sekce o 

stejném počtu OS. Obráběcí centra v rámci jednoho úseku obrábí s totožným programem. 
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Zde se tedy dají předpokládat stroje podobně zatěžované (totožné řezné podmínky), které 

lze využít pro srovnávání měřených hodnot jednotlivých strojů. 

 

Tab. 2 Parametry vřetena HPC150-X-29-8/18-1FD-HSK-A63 [24] 

Elektrovřeteno STEP TEC, typ: HPC150-X-29-8/18-1FD-HSK-A63 

Průměr vřetena 
[mm] 

Otáčky 
[min

-1
] 

Výkon 
[kW, S6] 

Krouticí moment  
[Nm, S6] 

150 18000 39 47 

Ložiska přední: XCS71914-E-T-P4S-UL (2ks), XCB 71914-E-2RSD-T-P4S-UL (1ks) 

Ložiska zadní: HCN1010CK (1ks) 

  

Projekt č. 2 řeší monitoring obráběcích center Grob G320 (dvouvřetenový OS, obr. 

36), BZ600 (jednovřetenový OS) a BZ550 (dvouvřetenový OS). Další skupinou strojů jsou 

obráběcí centra Hueller - Hille NBH110 (jednovřetenový OS, obr. 36). Podobně jako u 

předchozího projektu, jedná se o velkosériovou výrobu. V první fázi projektu je osazeno 

celkem 36 obráběcích center Grob. V následujícím kroku je osazeno 20 obráběcích strojů 

Hueller – Hille. Rozsah projektu vyžaduje nutnost centrálního monitoringu s využitím 

síťových nástrojů (vizualizace, komunikační rozhraní ethernet TCP/IP), které jsou 

popsány v kapitole 5.6.  

 

 

Obr. 36 Univerzální obráběcí centrum Grob G320 (vlevo) a Hueller-Hille NBH110 (vpravo) [29], [30] 

 

Obráběcí stroje jsou vybaveny stejným typem elektrovřeten fy STEP TEC, typ 

HPC150 a HPC240.  Základní parametry elektrovřetena HPC240 jsou uvedeny v tabulce 

3. Vřeteno HPC150 má stejné parametry jako vřeteno uvedené v projektu č. 1. 
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Tab. 3 Parametry vřetena HPC240-X-30-04/24-1FD-HSK-A63 [24] 

Elektrovřeteno STEP TEC, typ: HPC240-X-30-04/24-1FD-HSK-A63 

Průměr vřetena 
[mm] 

Otáčky 
[min

-1
] 

Výkon 
[kW, S6] 

Krouticí moment  
[Nm, S6] 

240 24000 30 75 

Ložiska přední: HX70/S/NS 7CE3UL (2 ks) 

Ložiska zadní: HCN1012K.M1.SP (1 ks) 

 

 

5.1.2 Instalace snímačů a diagnostických jednotek 

 

K volbě instalačního místa akcelerometrů jsou nutné podklady popisující umístění 

vřetenových ložisek. V ideálním případě jsou senzory umisťovány přímo k uložení ložiska. 

Ovšem v praxi se setkávám s konstrukčními a provozními faktory, které znemožňují 

instalaci senzorů v ideální pozici. V případě projektu č. 1 (instalace snímačů na vřetena 

OS G500 a G520) poskytoval informaci o uložení ložisek report z provedeného servisního 

měření fy. STEP TEC. V reportu je zakresleno uložení ložisek (obr. 37). Volbu měřícího 

místa značným způsobem ovlivnily konstrukční a provozní podmínky. Elektrovřeteno je 

vsazeno ve starším typu pinoly, která není vybavena instalačními body pro akcelerometry. 

Nejvhodnější pozice se nachází na přední části vřetena v pracovním prostoru (obr. 38). 

Zde by ovšem bylo nutné provést mechanické úpravy pro vytažení senzorového kabelu 

mimo pracovní prostor. Tato varianta nebyla provozovatelem akceptovatelná. Proto bylo 

zvoleno instalační místo za pracovním prostorem. Konečný instalační bod byl navržen 

podle alternativního instalačního místa nových typů pinol (obr. 39).    

 

 

Obr. 37 Popis umístění ložisek v elektrovřetenu (zdrojový dokument: Spindle Test Report STEP TEC) [24] 

 

Uložení ložisek 
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Obr. 38 Přední část vřetena se starším typem pinoly [24] 

 

Na obrázku 38 je červeným bodem znázorněno nejvhodnější místo (z hlediska 

uložení ložisek) pro instalaci senzoru. Snímek je pořízen ze servisních dvířek, v místě kde 

probíhá výměna nástrojů (za pracovním prostorem). Přední část vřetena je oddělena od 

technického prostoru ocelovou přepážkou. Umístění v uvedené pozici by vyžadovalo 

mechanické zabezpečení senzoru a kabelu z důvodu možnosti poškození horkými 

šponami. Dále by byla nutná úprava ocelové přepážky pro protažení kabelu z pracovního 

prostoru. 

 

 

Obr. 39 Nový typ pinoly vybavený montážními moduly pro akcelerometry [24] 

 

Ideální umístění 

akcelerometru 

Referenční nástroj 

pro test ložisek 

Pinola 

Zadní modul pro montáž 

akcelerometru 

Přední modul pro montáž 

akcelerometru 

Ocelová přepážka 
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Obrázek 39 popisuje nový typ pinoly, který je již konstrukčně upraven pro možnost 

instalace akcelerometrů. K dispozici jsou 2 montážní moduly. Přední modul umožňuje 

bezpečnou instalaci snímače v pracovním prostoru. Kabel senzoru lze vyvést vnitřní částí 

pinoly. Pro realizaci této varianty je ovšem nutná demontáž vřetene, což je v tak náročné 

výrobě téměř nereálné. Druhý, zadní modul se nachází mimo pracovní prostor za 

přepážkou. Senzor není umístěn v ideální pozici, ale instalace je z hlediska prostojů a 

mechanické přípravy výrazně méně náročná.  

 

 

Obr. 40 Instalace akcelerometrů, projekt č. 1 - obráběcí centra G500 a G520 [24] 

 

Obrázek 40 popisuje zvolená instalační místa akcelerometrů v projektu č. 1. Senzory 

jsou upevněny k pinole pomocí lepených ocelových bodů s vnitřním závitem M5. V tomto 

projektu bylo zvoleno osazení vřetena (pinoly) s využitím dvou akcelerometrů. Senzor č. 1 

je umístěn v radiálním směru (měřící osa senzoru je kolmá na osu rotace vřetena) a je 

primárně určen pro měření stavu ložisek, řezného procesu a případných kolizí. V rámci 

testování byla vřetena osazena druhým akcelerometrem – senzor č. 2 v axiálním směru 

pro detekci kolizí. 

 

Jak již bylo řečeno, v projektu č. 2 jsou obráběcí centra Grob vybavena novějším 

typem pinol s montážními moduly pro akcelerometry. Vzhledem k časové a mechanické 

náročnosti instalace byla ve většině případů volena varianta se zadním montážním 

modulem. Senzory jsou k modulu připevněny přímo pomocí šroubu M5x20, který je 

Senzor č. 1 – radiální 

směr 

Senzor č. 2 – axiální směr 
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součástí příslušenství. Samotná instalace na novějším typu pinoly je popsána na obrázku 

41. 

 

 

Obr. 41 Instalace akcelerometrů, projekt č. 2 - obráběcí centra Grob s novějším typem pinol [24] 

 

Mechanická instalace snímačů musí být provedena pečlivě s ohledem na okolní 

vlivy. Zejména u obráběcích strojů, kde snímač je trvale instalován na pohyblivém vřetenu 

(pinole). Před samotnou instalací je nutné zmapovat krajní polohy vřetena a celou dráhu 

možných posuvů os. Tímto krokem vyloučíme poškození senzoru vlivem kolize s některou 

částí konstrukce OS při posuvu pinoly. Ověření maximálního posuvu je důležité také 

z hlediska optimální délky senzorového a propojovacího kabelu. Velký důraz musí být 

kladen na zajištění kabelové trasy. Senzorový kabel, který je tažen podél pinoly, musí být 

pečlivě zafixován. V případě nedostatečné fixace se může část kabelu uvolnit. Následně 

při posuvu dojde k zachycení uvolněné části kabeláže a k jejímu přetržení. Snímače 

instalované šroubovým spojem jsou zajištěny proti mechanickému uvolnění (např. 

zajištění lepidlem). 

 

Z praktického hlediska není senzor zapojen do vyhodnocovací jednotky přímo pomocí 

integrovaného kabelu. Vlastní kabel senzoru je zakrácen na nutnou délku k dosažení 

zadní části pinoly. Zde je kabel vybaven svorkovatelným konektorem (obr. 42). Senzor s 

vyhodnocovací jednotkou jsou následně propojeny přes svorkovatelný konektor 

propojovacím kabelem, který je z technického prostoru stroje protažen do rozvaděče. 

Montážní modul pro 

akcelerometr 

Akcelerometr VSA005 

Integrovaný kabel 

senzoru VSA005 
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K instalaci bylo využito stávajících kabelových tras. Pouze kabeláž podél pinoly 

vyžadovala určité úpravy pro bezpečné uchycení kabelu. Nadstavení integrovaného 

kabelu konektorem umožňuje snadnou a rychlou demontáž senzoru v případě jeho 

poškození. V opačném případě by bylo nutné rozebírat celou kabelovou trasu.  

 

 

Obr. 42 Propojení senzorového a propojovacího kabelu [24] 

 

Jak již bylo uvedeno, k instalaci kabelů byly použity stávající kabelové trasy. 

Senzorové kabely nejsou nijak odděleny od silových kabelů a hrozí zde zašumění 

měřeného signálu – zkreslení měřených hodnot. Z tohoto důvodu je nutné použít 

stíněných kabelů. Svorkovatelný konektor musí zajistit propojení stínění senzorového a 

propojovacího kabelu. Samotné stínění je nutné v elektrorozvaděči uzemnit (obr. 43).  

 

 

Obr. 43 Zapojení stínění senzoru VSA005 (VSA - senzor, VSE - vyhodnocovací jednotka, 1 - stínění, 2 - DIN 

lišta) [31] 
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Vliv nesprávné elektroinstalace nebo použití nestíněného kabelu na měřené hodnoty 

vibrací je demonstrován na obrázku 44 a 45. Uvedený příklad je z realizace on-line 

sytému měření vibrací ventilátoru s řízením otáček (frekvenční měnič). V tomto případě 

byla diagnostická jednotka nainstalovaná v elektrorozvaděči s řídicím systém. Vzhledem 

k vzdálenosti ventilátoru a diagnostické jednotky, činila délka kabeláže cca 55 m. 

K instalaci byly využity kabelové trasy silových kabelů. Propojení senzoru a 

vyhodnocovací jednotky zajišťoval standardní kabel bez stínění.  

 

 

Obr. 44 Spektrum rychlosti vibrací ventilátoru - nestíněný kabel [24] 

 

 

Obr. 45 Spektrum rychlosti vibrací ventilátoru - stíněný kabel [24] 
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  Diagnostické jednotky VSE100 jsou v obou projektech instalovány přímo 

v elektrorozvaděči OS (obr 46). Umístění v rozvaděči usnadňuje další elektroinstalaci 

a propojení s ŘS. Každý projekt má odlišný způsob rozmístění diagnostických jednotek.  

 

 

Obr. 46 Diagnostická jednotka VSE100 instalovaná v rozvaděči OS [24]  

 

Nejvhodnější rozložení vyhodnocovacích jednotek je realizováno v projektu č. 2. 

Každé obráběcí centrum je osazeno jednou diagnostickou jednotkou. Z hlediska investic 

je tato varianta rozložení nevýhodná. Diagnostická jednotka je schopna pokrýt až čtyři 

jednovřetenová obráběcí centra (v případě osazení jednoho senzoru na vřeteno a bez 

možnosti zapojení signálu otáček). Ovšem z technického hlediska je toto rozmístění 

jednotek velkým přínosem. Jednotlivé klady uvedeného řešení jsou shrnuty v následujícím 

výčtu. 

 

 Větší kapacita vnitřní paměti jednotky – až 4x delší trend měřených objektů 

jednoho stroje. 

 Výrazně vetší možnosti signalizace a řízení diagnostiky v rámci většího počtu 

digitálních vstupů a výstupů na jeden stroj. 

 Menší časy na servisní chod pro diagnostiku ložisek. Jednotka nemusí 

provádět současně diagnostiku ložisek jednoho stroje a zajišťovat měření 

obráběcího procesu druhého stroje (v systému multiplexer jsou objekty 

měřeny postupně). 

 Stroje lze jednoznačně identifikovat v síti. Každá diagnostická jednotka (OS) 

má svou pevnou IP adresu. Takové rozložení zjednodušuje vytvoření 

vizualizace a správy dat. 

 Menší nároky na provedení kabeláže (elektroinstalace). 
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V případě projektu č. 1 byla upřednostněna ekonomičtější varianta. Diagnostická 

jednotka pokrývá dvě vřetena. V případě jednovřetenových OS jsou vyhodnocovány dva 

stroje jednou diagnostickou jednotkou. Jednotka je umístěna v elektrorozvaděči vždy 

jednoho ze dvojice strojů. Na obrázku 47 je zobrazeno schéma rozložení diagnostických 

jednotek skupiny (sekce) obráběcích center.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Z technického pohledu tato varianta rozmístění diagnostických jednotek poskytuje 

výhodu v možnosti porovnání aktuálních hodnot vibrací a uložených trendů. V rámci 

parametrizačního SW VES001 lze porovnat měřené hodnoty dvou strojů (čtyř senzorů) 

bez nutnosti zpracování dat v jiném SW. K porovnání měřených hodnot napomáhají 

totožné řezné podmínky, které jsou společné v rámci jednoho programu pro více strojů. 

Z výčtu na předcházející straně jsou patrné technické nevýhody této varianty.  

  

Obr. 47 Rozmístění diagnostických jednotek v rámci jedné sekce, projekt č. 1 
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5.1.3 Realizované varianty monitoringu a integrace diagnostických jednotek 

do řídicího systému obráběcího stroje 

 

K vytvoření automatizovaného on-line diagnostického systému OS je nevyhnutelné 

propojení diagnostické jednotky a ŘS. Náročnost řízení diagnostických procesů vyplývá 

z úrovně prováděné diagnostiky. Moderní obráběcí centra nabízejí široké možnosti 

komunikace s externími systémy, a proto určujícím prvkem ve způsobu komunikace jsou 

možnosti diagnostického HW. Z hlediska jednoduchosti a spolehlivosti je často využívaná 

binární forma komunikace. Tímto způsobem lze provádět obousměrné řízení diagnostiky 

v rámci naprogramovaných úloh jak v ŘS, tak i v diagnostickém HW. V závislosti na 

rozsahu projektu diagnostiky OS je volena optimální forma monitoringu. Zde je nejčastěji 

využíváno komunikačního rozhraní ethernet (TCP/IP), které má široké možnosti integrace 

do nadřazených systémů. V rámci řešených projektů č. 1, 2 jsou v této podkapitole 

popsány varianty propojení diagnostického HW s ŘS a forma monitoringu. 

 

Projekt č. 1 má několik omezení, kterým se muselo přizpůsobit nastavení 

diagnostických jednotek a jejich začlenění do ŘS. Z hlediska monitoringu a optimalizace 

je nejvýraznějším omezením absence ethernetové komunikace. V rámci firemní politiky 

nebylo možné od počátku projektu zřídit diagnostickou síť – začlenění diagnostických 

jednotek do sítě. Tím se výrazným způsobem omezily možnosti v monitorování OS. Pro 

vyřešení tohoto problému bylo nutné provést rozsáhlejší integraci diagnostických jednotek 

do ŘS. Jednotlivé binární (analogové) výstupy diagnostické jednotky jsou propojeny 

s PLC obráběcích center. Každý z výstupů diagnostické jednotky je naprogramován pro 

signalizaci určité události, respektive překročení nastavené limitní meze jednoho objektu 

nebo skupiny objektů. V souladu s nastavením výstupů diagnostické jednotky jsou 

naprogramovány binární vstupy PLC obráběcích center. V řídicím panelu OS jsou přidány 

položky do alarmového žurnálu. Jejich zápis je podmíněn aktivací příslušného vstupu 

PLC. V případě, že dojde k překročení nastavené limity, diagnostická jednotka sepne 

digitální výstup (signál 24 V), který je propojen s PLC. Následně je tato událost 

zaznamenána s příslušným textem a časovou značkou v alarmovém žurnálu, který je 

zobrazen na řídícím panelu OS. Uvedené řešení dává možnost operátorům zaregistrovat 

zvýšené hodnoty vibrací a včas informovat odpovědnou osobu, která se připojí 

s  notebookem přímo do diagnostické jednotky a provede podrobnější analýzu 

zaznamenané události. Větší počet alarmových výstupů diagnostické jednotky VSE100 

dovoluje na základě binární signalizace rozlišit zdroje zvýšených hodnot vibrací. Příklad 

alarmového hlášení na řídícím panelu OS je uveden na obrázku 48. 
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Obr. 48 Alarmové hlášení o zvýšené hodnotě ložiskových vibrací na ovládacím panelu OS [24] 

 

Další výrazný problém se týká signálu otáček. Z určitých důvodů bylo přivedení 

signálu otáček na vstup diagnostické jednotky vyhodnoceno údržbou jako příliš 

komplikované a instalace signálu otáček byla prozatím zamítnuta. Bez otáčkového signálu 

není možné monitorovat kmitočty, které jsou závislé na velikosti otáček vřetena. 

Konkrétně se jedná o otáčkovou frekvenci, která je obvykle monitorována při obráběcím 

procesu s cílem zachytit např. nevyvážený nebo poškozený nástroj. Z uvedených důvodů 

je otáčková frekvence monitorována společně s ložisky při referenčním chodu 

s konstantními otáčkami. Tím je snížena užitnost tohoto objektu, protože referenční chod 

probíhá vždy s totožným nástrojem.  

 

Referenční chod je aktivován automaticky v závislosti na nastaveném počtu 

obrobených kusů. V ŘS je opět vytvořen jednoduchý program, který sepne výstup z PLC 

vždy po určitém množství obrobených kusů. Výstup je samozřejmě propojen s digitálním 

vstupem diagnostické jednotky, který je naprogramován pro aktivaci měření zadaných 

objektů. Výstup je sepnutý po definovanou dobu, která je závislá na parametrech 

nastavení. Pověřená osoba může přímo v řídícím panelu OS zadávat počet obrobených 

kusů a regulovat tak četnost referenčních měření v závislosti na plánované výrobě. 

V současné době se nastavují počty obrobených kusů tak, aby diagnostika ložisek 

a otáčkové frekvence proběhla minimálně jednou za směnu. Přehled všech vstupních 
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a výstupních signálů zajišťující obousměrnou komunikaci mezi ŘS a diagnostickou 

jednotkou je uveden v tabulce 4. 

 

Tab. 4 Přehled konfigurovaných vstupů a výstupů diagnostické jednotky VSE100 (projekt č. 1) 

Svorka Připojení Konfigurace Popis Poznámka 

25, 26 I/O 1 
INPUT 
Var1 

Signál aktivující diagnostické 
objekty na senzoru č. 1 při 

referenčním chodu vřetena 1. 

diagnostika ložisek 
a  otáčkové frekvence 

27 I/O 2 OUTPUT 
Signalizace překročení 

limitních mezí při referenčním 
chodu vřetena 1. 

upozornění (žlutá) 
alarm (červená) 

29 I/O 3 OUTPUT 
Signalizace kolize (crash), 

senzor č. 1 a 2. 
alarm (červená). 

31, 32 I/O 4 
INPUT 
Var2 

Signál aktivující diagnostické 
objekty na senzoru č. 2 při 

referenčním chodu vřetena 2. 

diagnostika ložisek 
a  otáčkové frekvence 

44 I/O 5 OUTPUT 
Signalizace překročení 

limitních mezí při referenčním 
chodu vřetena 2. 

upozornění (žlutá) 
alarm (červená) 

42 I/O 6 OUTPUT 
Signalizace kolize (crash), 

senzor č. 3 a 4. 
alarm (červená). 

48 I/O 7 OUTPUT 

Signalizace překročení 
limitních mezí objektů 

monitorující řezný proces, 
senzor č. 1. 

alarm (červená). 

46 I/O 8 OUTPUT 

Signalizace překročení 
limitních mezí objektů 

monitorující řezný proces, 
senzor č. 2. 

alarm (červená). 

 

Pro zapojení vstupních signálů na I/O 1 a I/O 4 jsou využity vždy dvě svorky. 

Diagnostická jednotka má galvanicky oddělené vstupy, proto je nutné druhou svorku 

označenou GND (obrázek 24) propojit se zemí (mínusem). Výstupní signály diagnostické 

jednotky jsou zaznamenány s přiřazeným označením v alarmovém žurnálu, podobně jako 

v případě signalizace poškozených ložisek (obr. 48).  

 

Vzhledem k postupnému rozšiřování monitorovaných OS je současná forma 

monitoringu v rámci binárních signálů méně efektivní. Propojení diagnostických jednotek 

do sítě je nevyhnutelným krokem pro zefektivnění monitoringu. Řešení s využitím sítě 

také sníží nároky na personál. Monitorování všech OS z jednoho centrálního pracoviště 

může být zajištěno i jednou osobou a není nutné zatěžovat operátory další činností. Pro 

zvýšení efektivity diagnostiky doporučuji také zapojení signálu otáček do vyhodnocovací 

jednotky. Jak bylo uvedeno, stávající řešení měření otáčkové frekvence nemá příliš 

vypovídající schopnost. Měření je aktivní při referenčním chodu, ale případné překročení 

limitních mezí není zatím signalizováno. Pouze dochází k záznamu hodnot do vnitřní 

paměti diagnostické jednotky. 
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 Projekt č. 2 je svým rozsahem monitorovaných OS náročnější než projekt č. 1. 

Správa dat a vyhodnocení bylo řešeno v několika fázích. V rámci pilotního projektu bylo 

v počátku osazeno on-line diagnostikou jen několik OS. Diagnostické jednotky byly 

začleněny do řídicího systému obdobným způsobem jako v předchozím případě. 

Samozřejmostí je signalizace překročených limitních mezí a aktivace referenčního chodu. 

Parametrizace diagnostické jednotky a analýza dat je zde možná přímo na řídícím panelu 

OS, ve kterém je nainstalován parametrizační SW VES003. Řídící panel je propojen 

s diagnostickou jednotkou prostřednictvím ethernetové komunikace. Operátoři mohou 

registrovat alarmová hlášení na základě binární komunikace, ale také mají možnost 

přístupu k zaznamenaným hodnotám v diagnostické jednotce.  

 

S postupným rozšiřováním instalovaných jednotek bylo obtížnější identifikovat různé 

události včas a zajistit optimalizaci nastavení systému. Např. operátoři záměrně nehlásili 

vzniklé kolize při seřizování strojů. Specifikace alarmových událostí tím byla stále 

obtížnější. Pro zajištění rychlejší a méně náročné optimalizace systému byla vytvořena 

diagnostická síť. V rámci sítě jsou veškeré jednotky přístupné z jednoho pracoviště, 

případně z několika počítačů s přístupem do diagnostické sítě. K efektivnímu monitoringu 

většího počtu diagnostických jednotek nelze využívat základní parametrizační SW. 

Z uvedeného důvodu byla vyvinuta speciální vizualizace pro efektivní a přehledný 

monitoring všech OS. Popis vizualizace je uveden v samostatné kapitole 5.6. Díky 

vzdálené správě dat došlo k rychlejšímu zachycení zvýšených vibrací. Systém se stal 

nezávislý na hlášení operátorů. Včasná identifikace příčiny zhoršeného stavu a okamžité 

rozhodnutí o nápravě zamezilo produkci dalších zmetků. Důležitým přínosem vizualizace 

je celkové zrychlení procesu optimalizace monitorovacího systému. 

 

Stávající forma on-line monitorovacího systému OS využívá převážně ethernetové 

komunikace. Prostřednictvím OPC serveru jsou veškerá data vyčítána a zpracována ve 

vizualizaci. Binární komunikace zůstala zachována, ale není již využívána v takové míře. 

Ethernetové propojení diagnostické jednotky a řídícího panelu je také zachováno. 

Možnost přístupu do diagnostické jednotky přímo z řídícího panelu může být využita např. 

při optimalizaci řezných parametrů. Přehled vstupů a výstupů diagnostické jednotky 

zapojených do PLC jsou uvedeny v tabulce 5. 
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Tab. 5 Přehled konfigurovaných vstupů a výstupů diagnostické jednotky VSE100 (projekt č. 2) 

Č. 
svorky 

Připojení Konfigurace Popis Poznámka 

3 OU 1 
OUTPUT 
Analog 

 (0 až 10 V) 

Monitorování řezného procesu přímo 
v ovládacím prostředí řídícího panelu 

Nezapojeno 

4 OU 2 OUTPUT 
Signalizace překročení limitních mezí 

při referenčním chodu vřeten,  
senzor 2 

Alarm (červená) 

5, 6 IN 1 
INPUT 
Analog 

(0 až 10 V) 

Analogový signál – velikost otáček 
vřeten 

0 V: 0 min
-1

 
5 V: 18050 min

-1
 

25, 26 I/O 1 
INPUT 
Var1 

Signál z PLC aktivující diagnostické 
objekty na senzoru č. 1 a 2 při 

referenčním chodu vřeten 

Diagnostika 
ložisek  

27 I/O 2 OUTPUT 
Signalizace překročení limitních mezí 

objektů monitorující řezný proces, 
senzoru č. 1 

Alarm (červená) 

29 I/O 3 OUTPUT 
Signalizace překročení limitních mezí 

objektů monitorující řezný proces, 
senzoru č. 2 

Alarm (červená) 

31 I/O 4 OUTPUT 
Signalizace kolize (crash), senzor č. 

1 
Alarm (červená) 

44 I/O 5 OUTPUT 
Signalizace překročení limitních mezí 

při referenčním chodu vřeten,  
senzor 2 

Upozornění 
(žlutá) 

42 I/O 6 OUTPUT 
Signalizace překročení limitních mezí 
při referenčním chodu vřeten, senzor 

1 
alarm (červená). 

48 I/O 7 OUTPUT 
Signalizace kolize (crash),  

senzor č. 2 
Alarm (červená) 

46 I/O 8 OUTPUT 
Signalizace překročení limitních mezí 

při referenčním chodu vřeten,  
senzor 1 

Upozornění 
(žlutá) 

 

 Z tabulky 5 je patrná rozdílná konfigurace vstupních a výstupních signálů než 

v projektu č. 1. Zásadním rozdílem je zapojení otáčkového signálu (IN1, svorka 5, 6). 

Objekt vyhodnocující nevyváženost (velikost amplitudy na otáčkové frekvenci) je zařazen 

mezi objekty monitorující řezný proces. V rámci celého řezného procesu lze zachytit 

nevyvážený nástroj, případně špatné upnutí nebo poškozený nástroje. U dvouvřetenových 

OS postačuje jeden otáčkový signál, protože vřetena mají totožné otáčky – současně 

vykonávají stejné operace. Servisní chod je aktivován při automatickém čištění 

pracovního prostoru. Diagnostika ložisek je tedy prováděna jednou za 24 hodin. Velká 

náročnost na výrobní kapacitu nedovoluje žádné přerušení chodu výroby z důvodu 

servisního chodu. Samotná délka servisního chodu trvá cca 18 sekund. Přesto bylo nutné 

minimalizovat zásah do výroby a nastavit referenční chod při automatickém čištění 

pracovního prostoru OS. Dalším rozdílem je způsob referenčního chodu. V případě 

projektu č. 1 jsou vřetena testována nezávisle, každé v jinou dobu. Z tohoto důvodu jsou 

nutné dva signály z PLC pro aktivaci referenčního chodu. V případě projektu č. 2 je 

referenční chod aktivován jedním signálem. U dvouvřetenových strojů jsou vřetena 
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diagnostikována současně. Na obrázku 49 je uvedeno schéma propojení diagnostické 

jednotky VSE100 s ŘS a nadřazeným systémem pro monitoring – vizualizace. 

 

 

Obr. 49 Schéma integrace diagnostické jednotky do řídicího systému a diagnostické sítě (projekt č. 2) 
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5.2 Parametrizace diagnostické jednotky VSE100 

 

Před samotnou parametrizací diagnostické jednotky je nutná teoretická příprava. 

V prvním kroku se musí stanovit požadavky kladené na samotnou diagnostiku. U obou 

projektů se jedná především o sledování technického stavu vřeten (opotřebení ložisek) 

a zachycení kolizí během obrábění. Na základě technických podkladů a procesních 

informací se stanoví vhodné diagnostické objekty. Diagnostickým objektem se rozumí 

soubor nastavených parametrů (měřená veličina, frekvence nebo frekvenční pásmo, volba 

vhodného filtru, nastavení limitních mezí, atd.) tak, aby měřené hodnoty měli 

jednoznačnou vypovídající schopnost o technickém stavu nebo výrobním procesu. 

Vzhledem k tomu, že ve většině případů je konečným uživatelem laik v oblasti vibrační 

diagnostiky, konfigurace diagnostické jednotky by měla být co nejjednodušší. 

 

Diagnostické objekty musí být nastaveny tak, aby byla rozlišena diagnostika 

technického stavu od monitorování (hodnocení) výrobního procesu. Nastavené objekty 

mohou mít podobné, případně totožné parametry. Z tohoto důvodu jsou určité objekty 

měřeny pouze v referenčním chodu a objekty hodnotící řezný proces pouze při obrábění. 

Jak bylo popsáno v kapitole 5.1.3, aktivace diagnostických objektů je zajištěna binárními 

signály z PLC. Zavedením referenčního chodu je docíleno stálých podmínek měření a 

jednoznačného oddělení diagnostiky technického stavu od monitoringu řezného procesu.  

 

Měření objektů ve frekvenční oblasti je řešeno formou multiplexeru. Proto je nutné 

nastavit objekty, tak aby splňovaly přípustné časy referenčního chodu. Na objekty 

monitorující obráběcí proces nejsou kladeny vysoké nároky na čas vyhodnocení. Ovšem 

z pohledu včasné signalizace překročených mezí je vhodné volit objekty s kratším časem 

vyhodnocení. Z hlediska počtu zapojených akcelerometrů má výrazný vliv na intervaly 

měření i obsazenost vyhodnocovací jednotky.  

 

Následující kapitoly popisují parametrizaci diagnostické jednotky. Kapitola 5.2.1 

obsahuje postup nastavení diagnostických objektů monitorující technický stav. Kapitola 

5.2.2 obsahuje popis objektů monitorující řezný proces. Obě kapitoly řeší parametrizaci 

diagnostické jednotky z projektu č. 1 a 2. Pro vzorový příklad je uvažován signál otáček, 

který ve skutečnosti není v projektu č. 1 zapojen (měření otáčkové frekvence probíhá při 

referenčním chodu). 
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5.2.1 Diagnostika technického stavu – nastavení objektů 

 

Technická část diagnostiky OS je zaměřena na stav vřetenových ložisek. Při 

obráběcím procesu bývá velice proměnlivé zatížení ložisek. Jsou zde velké a náhlé 

změny velikosti otáček. Při tvorbě třísky dochází ke generování rušivých dějů, které 

znemožňují přesné měření s vypovídající schopností o technickém stavu ložisek. Z tohoto 

důvodu je diagnostika ložisek zajištěna při referenčním chodu. Jako příklad jsou na 

obrázku 50 uvedeny rozdíly mezi spektrem obálky při obrábění a spektrem obálky při 

referenčním chodu.  

 

 

Obr. 50 Spektra obálky, OS: ZC10-10-1 (nahoře – spektrum obálky při obrábění, dole- spektrum obálky při 

referenčním chodu)  
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Pro diagnostiku ložisek jsou nastaveny dva přístupy měření. První přístup 

vyhodnocuje velikost špičkové hodnoty na frekvencích odpovídající závadám valivých 

ložisek obálkovou metodou. Druhý způsob je širokopásmové měření efektivní hodnoty 

zrychlení vibraci. Pro první metodu je nutné znát typy ložisek. V parametrizačním SW je 

obsažena databáze poruchových frekvencí. Bohužel potřebná ložiska nebyla v databázi 

nalezena. Poruchové frekvence byly zjištěny z databáze výrobce, která je dostupná na 

internetových stránkách [32]. Při parametrizaci objektu diagnostikující poruchové 

frekvence ložiska se nezadává přímo poruchová frekvence, ale její neceločíselný násobek 

(Frequency factors) otáčkové frekvence (pozn. zadávání monitorovaných frekvencí 

pomocí násobků otáčkové frekvence umožňuje monitorování strojů s variabilními 

otáčkami). 

 

 

Obr. 51 Prostředí parametrizačního software VOS003 - manuální nastavení poruchových frekvencí ložiska 

XCB71914.E  

 

Frekvence ložiskových vad jsou vypočteny na základě předpokladu čistě valivého 

pohybu. Diagnostika ložisek probíhá v referenčním chodu s konstantními otáčkami 

vřetena nv=6000 min-1 . Jedná se ovšem o zadané otáčky v systému. Reálné otáčky jsou 

nepatrně menší. Vzhledem k možným výchylkám je v systému nastaveno tzv. frekvenční 

okno (Frequency window), které tvoří toleranci kolem monitorované frekvence. Hodnota 

frekvenčního okna (FW) je nastavena na 5%. Jakákoli amplituda generovaná uvnitř tohoto 

tolerančního pásma je zaznamenána a hodnocena v rámci nastaveného diagnostického 

objektu. Velikost frekvenčního okna je při výběru ložiska z databáze stanovena 

automaticky, ale lze ji manuálně editovat. Šířka okna kolem poruchové frekvence je 

závislá na samotné poruchové frekvenci a rozlišení frekvenčního spektra. Princip výpočtu 

šířky frekvenčního okna je uveden v [23].  Tabulka 6 obsahuje frekvence ložiskových vad 

při referenčních otáčkách vřetena 6000 min-1 a velikosti frekvenčních oken v hercích pro 

jednotlivé ložiskové vady. 
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Označení ložiskových vad: 

 BPFI (Ball Pass Frequency – Other Race) – frekvence závady vnějšího 

kroužku 

 BPFO (Ball Pass Frequency – Inner Race) – frekvence závady vnitřního 

kroužku 

 BSF (Ball Spin Frequency) – frekvence závady valivého elementu 

 FTF (Fundamental Train Frequency) – frekvence závady klece 

 

Tab. 6 Frekvence ložiskových vad a šířky frekvenčních oken (FW 5%, nv 6000min
-1

) 

Ložisko 
BPFI [Hz] 

FO [Hz] 

BPFO [Hz] 

FO [Hz] 

BSF [Hz] 

FO [Hz] 

XCS71914-E-T-P4S-UL 
1708,30 1491,70 1332,50 

1622,89 - 1793,72 1417,12 - 1566,29 1265,88 - 1399,13 

XCB 71914-E-2RSD-T-P4S-UL 
1266,70 1033,20 883,20 

1203,37 - 1330,04 981,54 - 1084,86 839,04 - 927,36 

HCN1010CK 
615,00 487,00 840,00 

584,25 - 645,75 584,25 - 645,75 798,00 - 882,00 

 

 V rámci referenčního chodu je také vyhodnocována FTF. Další měřené objekty by 

zvyšovaly časovou náročnost referenčního chodu. Frekvence FTF je u všech ložisek 

téměř totožná, proto byl nastaven pouze jeden zástupný objekt s frekvenčním faktorem 

0,45 a velikostí FW 5% (FTF: 45 Hz, FW:  42,75 Hz – 47,25 Hz). 

 

 

Obr. 52 Spektrum obálky 0 Hz – 2,6 kHz, OS: ZC10-20-2 

XCS71914.E 

XCB71914.E 

HCN1010CK 

Klec 
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Na obrázku 52 je uvedeno spektrum obálky obráběcího centra. Ve spektru obálky 

jsou umístěny kurzory. Ty jsou barevně rozčleněny dle typu ložiska a označují 

monitorované poruchové frekvence nastavených ložisek (tabulka 6). 

 

Druhá metoda, měření efektivní hodnoty zrychlení vibrací, je nastavena jako 

doplňkové měření. Efektivní hodnota je monitorována ve frekvenčním pásmu 2,5 kHz 

až 6,5 kHz. Rozsah pásma je stanoven na základě zkušeností z pochůzkového měření. 

Poškozená ložiska vřetena STEP TEC HPC150 vykazovala ve frekvenčním spektru 

zrychlení vysoké hodnoty v oblasti 3,5 kHz až 4,6 kHz. Pravděpodobně se v této oblasti 

projevují vlastní frekvence ložisek. Příklad spektra zrychlení s poškozením ložisek a bez 

poškození ložisek je uveden na obrázku 53. Jedná se o záznam dat provedený 

pochůzkovým analyzátorem. V horním spektru (poškození ložisek) jsou patrné vysoké 

amplitudy na frekvencích 3,99 kHz a 4,3 kHz. Hodnoty na těchto frekvencích dosahují až 

34 m.s-2. Hodnoty s dobrými ložisky se pohybují v rozmezí od 0,5 do 3,5 m.s-2. 

 

 

 

Obr. 53 Spektra zrychlení vibrací (a [m.s
-2

], 0 - 5kHz) poškozeného ložiska (nahoře) a ložiska s nízkou 

hodnotou vibrací (dole) 
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Hodnoty objektů ve frekvenční oblasti jsou zapisovány systémem multiplexeru. Proto 

je nutné volit vhodné nastavení diagnostických objektů vzhledem k možné délce 

referenčního chodu vřetena. Tabulka 7 obsahuje přehled měřených objektů během 

referenčního chodu. Uvažuje se zde varianta nastavení z projektu č. 1, kde jsou 

monitorovány dva OS jednou diagnostickou jednotkou. V časovém intervalu referenčního 

chodu (senzor č. 1) probíhá současně monitorování obráběcího procesu (senzor č. 3, 4) 

na druhém OS. Senzor č. 4 monitoruje pouze špičkové zrychlení v časové oblasti. Tento 

objekt je zaznamenáván mimo multiplexer, proto není do výpočtu délky diagnostického 

cyklu uvažován. 

 

Tab. 7 Přehled časové náročnosti referenčního chodu 

Diagnostický objekt Senzor Metoda měření 
Rozlišení 

[Hz] 
Čas vyhodnocení 

[s] 

Lozisko_XCS71914.E 1 a,enveloped FFT, Peak 1,526 0,655 

Lozisko_XCB71914.E 1 a,enveloped FFT, Peak 1,526 0,655 

Lozisko_HCN1010CK 1 a,enveloped FFT, Peak 1,526 0,655 

Lozisko_klec 1 a,enveloped FFT, Peak 1,526 0,655 

a_RMS_2500-6600 Hz 1 a, FFT, RMS 6,104 0,164 

v_RMS_70-2500 Hz 3 v, FFT, RMS 3,052 0,328 

a_RMS_70-2500 Hz 3 a, FFT, RMS 3,052 0,328 

otackova 3 v, FFT, RMS 3,052 0,328 

Délka měřícího intervalu pro diagnostický cyklus: 3,768 

 

Z tabulky 7 vyplývá minimální doba referenčního chodu 3,768 s. Referenční chod je 

nastaven na 19 s. Během referenčního chodu je tedy provedeno 5 diagnostických cyklů. 

Pokud jsou kladeny velké nároky na co nejkratší čas referenčního chodu, doporučuji 

nastavení defaultního průměrování (klouzavý průměr) měřeného signálu (1/8 nebo nižší) 

a nastavení kontinuálního průměrování měřených hodnot při opětovné aktivaci 

referenčního chodu (Re-entering the working range). Při aktivaci referenčního chodu 

dochází vždy k průměrování měřené hodnoty s poslední zaznamenanou hodnotou. 

Kombinace krátkého referenčního chodu, velkého průměrování od nulté hodnoty a 

nestabilního spektra, může způsobit chybný zápis v trendu. Jednoduše, systém nestihne 

vyhodnotit reálnou nejvyšší naměřenou hodnotu během jednoho referenčního chodu. 

Trend pak vykazuje např. pilovitý charakter.  

 

Dále doporučuji upravit hodnotu na položce Response delay – zpoždění odezvy. Tato 

položka určuje zpoždění alarmové signalizace a zápisu změny hodnoty. Zápis 1 nastavuje 

systém bez zpoždění. Další čísla označují počet měřených cyklů, po kterých má být 

aktivován alarm. Defaultní nastavení je na 5 cyklů. Což je v našem případě na hranici 
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časového intervalu referenčního chodu. Při referenčním chodu 19 s je nastaveno 

zpoždění reakce na 2. Tedy překročení limitní meze po druhém měřeném cyklu aktivuje 

alarm (cca po 7,5 sekundách). Příklad nastavení těchto parametrů je uveden na obrázku 

54. 

 

 

Obr. 54 Doporučené nastavení pro zpracování měřené hodnoty při referenčním chodu 

 

 

5.2.2 Monitoring obráběcího procesu – nastavení objektů 

 

Základní úkolem monitoringu obráběcího procesu je zachytit jakékoliv kolize vřetena 

s obrobkem. Detekce kolize je podstatná z hlediska kontroly ložisek. Častou příčinou 

vážné havárie vřetena bylo poškození ložisek vlivem nabourání nástroje nebo vřetene do 

obrobku, atd. S nasazením vibrační diagnostiky se nabízí také monitorování obráběcího 

procesu z hlediska vzniku samobuzených vibrací, otupení nástrojů, nevhodných korekcí 

řezného procesu, optimalizaci řezného procesu atd.  

 

K zachycení kolize, která je charakteristická velmi krátkou odezvou, je nutné využít 

diagnostického objektu schopného zachytit velmi rychlé změny hladiny vibrací a včas tuto 

událost signalizovat. Objekty monitorující frekvenční oblast jsou nevhodné pro své dlouhé 

měřící intervaly. Proto bylo zvoleno měření špičkové hodnoty zrychlení v časové oblasti 

Peak (a_max). Tento objekt je schopen vyhodnocovat nejvyšší špičku zrychlení 

v  intervalech (Measurement period) od 1,31072 s až do 0,64 ms. Nastaven byl interval 

měření 81, 92 ms. Při záznamu špičky, překračující nastavené limitní meze je po dobu 



Disertační práce  2014 

 

Ing. Jan Zatloukal 78 

 
 

překročení limitní meze sepnutý digitální výstup diagnostické jednotky. Většina PLC je 

schopna zaznamenat signály o minimální délce cca 30 ms. Proto byl zvolen tento měřící 

interval, aby nedošlo k případu kdy PLC není schopno zaznamenat signalizování kolize 

z důvodu příliš krátkého signálu. Ovšem u nové řady diagnostických jednotek lze nastavit 

kratší intervaly měření a zároveň zajistit minimální délku výstupního signálu 50 ms. 

 

V rámci prvotních testů bylo nastaveno měření špičkové hodnoty zrychlení v časové 

oblasti bez použití signálového filtru. V trendu uložených hodnot objektu Peak (a_max) 

byly zaznamenány hodnoty zrychlení vibrací až 33 g (obrázek 55). Tyto hodnoty byly 

nepřijatelné z hlediska detekce kolize. Zaznamenané hodnoty pocházející od řezného 

procesu mohou převyšovat amplitudy způsobené kolizí. Provedené testy ukazují, 

že příčinou těchto hodnot jsou vibrace vysokofrekvenčního původu buzené obráběcím 

procesem. Systém ukládal nejvyšší naměřenou hodnotu v nastaveném intervalu, která 

byla ovlivněna řezným procesem. Proto doporučuji nastavení signálového filtru s dolní 

propustí 1 kHz. Tím dojde k separaci měřeného signálu od vysokofrekvenčních projevů 

řezného procesu. Konkrétně je nastaven filtr s dolní propustí: low-pass filter 975 Hz. Při 

aktivaci filtru došlo k výraznému poklesu hodnot řádově na 5 g (obrázek 55). Provedené 

testy potvrdily vhodnost tohoto filtru.  

 

 

Obr. 55 Porovnání trendů Peak (a_max) nefiltrovaný a s low-pass filtrem, OS: ZC10-30-1 

 

Z trendů je patrný výrazný pokles hodnot vibrací po aktivaci filtru s dolní propustí. 

Hodnoty Peak (a_max) s deaktivovaným filtrem byly ukládány po 15 min a hodnoty Peak 

Peak (a_max) 

nefiltrovaný 

Peak (a_max) 

low-pass filter 

975 Hz 
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(a_max) s aktivovaným filtrem byly ukládány z kapacitních důvodů po1 hodině. Přesto je 

patrné, že Peak (a_max) s low-pass filtrem má srovnatelný průběh, ale v menší hladině 

vibrací. Pro stanovení alarmu nemohl být proveden rázový test odpovídající parametrům 

skutečné kolize z důvodu možného poškození vřetene. Přesto doporučuji nastavení 

alarmu (červená) na 16 g. Limity varovné signalizace (žlutá) jsou přizpůsobeny dle 

ustálených hodnot trendu, u každého stroje individuálně. Nastavené limity varování se 

pohybují od cca 4 g do 7 g. Obrázek 56 obsahuje trend objektu Peak (a_max) 

s vyznačenou hladinou limitních mezí (žlutá, červená). Další příklady zaznamenaných dat 

tohoto objektu jsou uvedeny v kapitole 5.2.3 

 

 

Obr. 56 Trend Peak (a_max) s low-pass filtrem, OS: ZC10-10-2, vřeteno 1 

  

Dalším objektem určeným pro sledování řezného procesu je monitorování otáčkové 

frekvence. Tento objekt patří spíše do technické diagnostiky, ale protože je aktivní při 

obráběcím procesu, uvádím ho až v této kapitole. Vysoká amplituda otáčkové frekvence 

může odhalit několik závažných problémů během obrábění. Například špatně upnutý 

nástroje, ulomený břit nástroje (vznik nevyváženosti), vůle v uložení, atd. Pro měření 

během obráběcího procesu je nutné připojení otáčkového signálu vřetena na vstup 

diagnostické jednotky. Provozní otáčky u OS jsou charakteristické rychlou změnou. 

Jednotlivé operace se pohybují v řádech sekund. Proto je vyžadováno také rychlé 

vyhodnocení amplitudy na otáčkové frekvenci.  

 

K zrychlení měřící periody je nutné snížit nároky na přesnost frekvenčního rozlišení. 

V případě VSE100 doporučuji nastavit rozlišení spektra na 3,052 Hz. Při tomto rozlišení 

Varování – žlutá čára 

Alarm – červená čára 
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trvá měřící perioda 0,328 s (tabulka 7). V rámci snížení času měření je nutné uvažovat 

celkový počet otáček v  jedné měřící periodě. Podle informací, velikost otáček v rámci 

jednoho obráběcího cyklu se pohybuje v rozmezí od 4400 min-1 do 12500 min-1. Otáčková 

frekvence má přidělenou pracovní oblast (Working range) o velikosti otáček od 3000 min-1 

do 14000 min-1. Pracovní oblast udává interval, ve kterém je diagnostický objekt aktivní. 

V  jedné měřící periodě (0,328 s) je tedy provedeno minimálně 16,4 otáčky vřetena. 

Vzhledem k možné nestabilitě velikosti amplitudy doporučuji snížit průměrování 

(Averages) měřené hodnoty na ½. Zpoždění reakce (Response delay) je podobně jako v 

případě ložisek nastaveno na hodnotu 2. Kolem otáčkové frekvence je opět nastaveno 

FW 5% (šířka okna se mění v závislosti na otáčkách). Samozřejmostí je, že otáčková 

frekvence je vyhodnocována v rychlosti vibrací v [mm∙s-1]. Limitní meze jsou předběžně 

zvoleny takto: varování (žlutá) – 2 mm∙s-1, alarm (červená) – 4 mm∙s-1. Parametrizace 

objektu hodnotící amplitudu na otáčkové frekvenci a stanovení limitních mezí je stále 

předmětem analýzy (projekt. č2). V tomto případě záleží také na prováděných operacích. 

U dokončovací operace lze předpokládat vyšší nároky na stanovení limitní meze než u 

hrubování. Monitorování otáčkové frekvence během obráběcího procesu přineslo 

v projektu č. 2 již konkrétní výsledky.  

 

Další objekty aktivní při obráběcím procesu jsou efektivní hodnoty rychlosti a zrychlení 

vibrací. Efektivní hodnota rychlosti vibrací je obecně používána k hodnocení stavu 

rotačních strojů. Doporučené frekvenční pásmo efektivní hodnoty rychlosti vibrací 

uvedené v normě ČSN ISO 10816-1 je 10 Hz až 1 kHz [33]. Doporučená šířka pásma je 

v tomto případě nedostačující, a proto bylo zvoleno pásmo 70 Hz až 2500 Hz. Stejné 

pásmo je nastaveno i pro efektivní hodnotu zrychlení vibrací. Pro stanovení uvedeného 

frekvenčního rozsahu jsou rozhodující minimální a maximální otáčky obráběcího procesu. 

Při uvažování funkce tohoto objektu (monitorování řezného procesu), není oblast pod 

minimální otáčkovou frekvencí (75 Hz) významná. Horní hranice pásma je zvolena tak, 

aby pokrývala alespoň čtvrtý harmonický násobek frekvence záběru břitů řezných 

nástrojů. Tedy pro stanovení horní hranice je vhodné získat informace o počtu břitů a 

maximálních pracovních otáčkách jednotlivých nástrojů. Pro stanovení frekvenčního 

pásma efektivní hodnoty vibrací byly dále provedeny záznamy frekvenčních spekter 

rychlosti a zrychlení vibrací. Jednotlivá spektra byla zaznamenána v délce až 173 s. 

Spojitý záznam spekter umožňuje zmapování dominantních frekvencí během obráběcího 

procesu. Výrazné frekvenční oblasti mohou být trvale monitorovány samostatným 

objektem. 



Disertační práce  2014 

 

Ing. Jan Zatloukal 81 

 
 

 

Obr. 57 Maximální hodnoty amplitud zaznamenaného spektra zrychlení vibrací jednoho obráběcího cyklu, 

OS: ZC10-30-1 

 

Obrázek 57 zobrazuje frekvenční spektrum zrychlení vibrací v rozsahu 0 až 14 kHz. 

Spektrum bylo vytvořeno ze zaznamenaných dat ve formě orc souboru a jeho následným 

exportem do xlsx souboru (Microsoft Excel 2007). Záznam byl proveden během jednoho 

obráběcího cyklu (173 s) s rozlišením 24,414 Hz. Na každé frekvenci byla vyhodnocena 

nejvyšší zaznamenaná amplituda. Z provedené analýzy je patrná výrazná amplituda 9494 

mg na frekvenci 3638 Hz. Pravděpodobně se jedná o krátkodobé projevy některého 

obráběcího cyklu. Vzhledem k vysoké frekvenci se může jednat o frekvenční odezvu 

soustavy vybuzenou určitou operací, která je okamžitě utlumena. Pokud by rozsah 

efektivní hodnoty zrychlení zasahovalo do této oblasti, mohlo by v trendu dojít 

k výraznému zkreslení hodnot v důsledku krátkodobé amplitudy na frekvenci 3638 Hz. 

Tomu ovšem předchází nastavené průměrování měřené hodnoty. Vysoká amplituda by se 

musela opakovat minimálně ve dvou následujících měřících cyklech, aby byla 

zaznamenána. V monitorované oblasti do 2,5 kHz je největší zaznamenaná amplituda 

1331 mg na frekvenci 2319 Hz. 

 

Pro doplnění je na obrázku 58 uvedeno spektrum zrychlení s průměrnou velikostí 

amplitud během jednoho obráběcího cyklu. Podle očekávání je v tomto případě 

dominantní oblast kolem 10 kHz. Tato oblast je ovlivněna např. řezným procesem (tření 

kov na kov). 

9 494 mg, 3638 Hz 
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Obr. 58 Průměrné hodnoty amplitud zaznamenaného spektra zrychlení vibrací jednoho obráběcího cyklu,  

OS: ZC10-30-4 

 

Výrazné rozdíly mezi spektry s průměrnými a maximálními hodnotami poukazují na 

fakt, že monitorování efektivní hodnoty nemusí zachytit případné poškození (otupení) 

nástroje provádějící řezné operace s malou vibrační odezvou. Stanovené limitní meze 

jsou přizpůsobeny trendu, který je tvořen z nejvyšších hodnot zaznamenaných 

v nastaveném intervalu. Částečnou kompenzací tohoto problému je záznam trendu 

i s průměrnou hodnotou.  

 

 

Obr. 59 Trend efektivní hodnoty zrychlení v rozsahu 2Hz až 10kHz (zelená křivka), trend efektivní hodnoty 

zrychlení v rozsahu 9 kHz až 11 kHz (modrá křivka), OS: ZC10-30-4 
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Na obrázku 59 je porovnání trendů efektivní hodnoty zrychlení v oblasti 2 Hz - 10 kHz 

a 9 kHz - 11 kHz. Trendy jsou téměř totožné. Lze tedy usuzovat, že frekvenční oblast 

kolem 10 kHz má vliv na celkovou efektivní hodnotu (2 Hz – 10 kHz). Měření ve vysokých 

frekvencích je charakteristické nestálým projevem. Při analýze trendu na základě 

zaznamenaných dat v provozním deníku stroje (výměny nástrojů, korekce, atd.) nebyla 

nalezena žádná souvislost. Tyto objekty byly následně vyloučeny z monitoringu 

obráběcího procesu z důvodu nedostatečné vypovídající schopnosti. 

 

 

Obr. 60 Trend efektivní hodnoty rychlosti vibrací v pásmu 70 Hz až 2500 Hz, nahoře OS: ZC10-10-2 vřeteno 

1, dole: vřeteno 2 
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Obrázek 60 porovnává trendy efektivní hodnoty rychlosti vibrací na OS ZC10-10-2. 

Jedná se o dvouvřetenové obráběcí centrum G520. V případě dvouvřetenových OS byly 

pochyby, zda nedochází k přenosu vibrací z jednoho vřetene na druhé a tím k ovlivnění 

měření. Rozdílnost trendů tohle podezření jednoznačně vyvrací. Trend vřetena 1 vykazuje 

mírný nárůst hodnot. Naopak vřeteno 2 má ustálený charakter. Hodnoty vibrací se 

pohybují kolem 1 mm∙s-1.  

 

V počáteční fázi řešení volby frekvenčního pásma pro efektivní hodnoty bylo 

nastaveno zmiňované pásmo podle ČSN ISO 10816-1: 10 Hz – 1 kHz. Trend efektivní 

hodnoty rychlosti vibrací vykazoval poměrně vysoké hodnoty a jejich velké kolísání 

(obrázek 61). Následným rozborem zaznamenaných spekter rychlosti vibrací byla 

odhalena příčina velkého kolísání hodnot. Na nízkých frekvencích od 0 do 30 Hz se 

projevuje chyba ve spektru – šum (obrázek 62). Jednoznačná příčina nebyla určena. 

Chyba pravděpodobně může souviset s rychlými pohyby vřetena, např. při výměně 

nástrojů. Největší výskyt této chyby byl zaregistrován vždy při poklesu špiček ve spektru, 

tedy mimo řezný úkon při pohybu vřetena (výměna nástrojů, změna polohy nástroje). 

Analýzou xlsx souboru zaznamenaného spektra v délce 38 s byla zaznamenána na 

frekvenci 10 Hz největší amplituda 38,9 mm∙s-1. Průměrná velikost amplitudy na této 

frekvenci byla 4,2 mm∙s-1, což odpovídá trendu na obrázku 61. Nastavené průměrování 

1/8 objektu monitorující efektivní hodnotu rychlosti částečně utlumuje výskyt šumu na 

nízkých frekvencích. 

 

 

Obr. 61 Trend efektivní hodnoty rychlosti vibrací v pásmu 10 Hz - 1kHz, OS: ZC10-30-4 
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Obr. 62 Výskyt chyby ve spektru rychlosti při pohybu vřetene, OS: ZC10-30-4 

 

Monitorováním efektivní hodnoty od 70 Hz došlo k jednoznačnému oddělení 

měřeného pásma od oblasti s výskytem chyby, čímž se zamezilo zkreslení měřených 

hodnot. Trend zaznamenaný v této oblasti (obrázek 63) má několikanásobně menší 

hodnoty. Jeho průběh má výrazně menší odchylky s větší vypovídající schopností o 

řezném procesu. 

 

 

Obr. 63 Trend efektivní hodnoty rychlosti v pásmu 70 Hz až 2,5 kHz, OS: ZC10-30-4 

Výskyt šumu ve spektru 

při pohybu vřetene 

v oblasti 0 Hz až 30 Hz  
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Obr. 64 Maximální hodnoty amplitud zaznamenaného spektra rychlosti vibrací, OS: ZC10-30-4 

 

Na obrázku 64 je uvedeno spektrum rychlosti vibrací s maximálními hodnotami 

amplitud, které bylo vytvořeno z  38 sekundového záznamu. Uvedený záznam ve formě 

souboru orc byl exportován do datového souboru xlsx (soubor Microsoft Excel 2007). 

Ze spektra je patrné, že v nastavené oblasti od 70 Hz se již nevyskytuje uvedená chyba 

spektra (obrázek 62). Obdobný problém se projevuje i ve spektru zrychlení. 

 

Stanovení limitních mezí je opět záležitostí dlouhodobé analýzy dat. Současné limitní 

meze vycházejí z ustálených hodnot trendů. U každého stroje jsou limitní meze nastaveny 

individuálně. V případě efektivní hodnoty rychlosti vibrací jsou hodnoty varování (žlutá) 

nastaveny kolem 2 mm∙s-1. Hodnoty alarmu (červená) se pohybují kolem 3,5 mm∙s-1. 

Efektivní hodnota zrychlení vibrací má nastaveny hodnoty varování kolem 1500 mg a 

hodnoty alarmu kolem 2500 mg.  

 

V případě využití efektivní hodnoty rychlosti vibrací při měření v referenčním chodu 

(naprázdno), by bylo možné stanovit limity dle normy ČSN 20 0065. Tato norma popisuje 

stanovené způsoby a podmínky měření průměrné hodnoty rychlosti a výchylky kmitání na 

obráběcích strojích. V případě bezobslužných obráběcích center je stanovená limita 

průměrné efektivní hodnoty rychlosti vibrací 1,12 mm∙s-1  (pro stroje s kuželovou dutinou 

ve vřetenu do 50 mm) a 1,8 mm∙s-1 (pro stroje s kuželovou dutinou ve vřetenu nad 50 

mm). Výsledný aritmetický průměr je vypočítán z 5 měření s různou velikostí otáček, která 

je stanovena vzorcem uvedeným v normě. Měření jsou prováděna ve třech směrech. 

Tento způsob měření ovšem neřeší monitorování řezného procesu. Další záležitostí je 
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jeho časová náročnost. Při chodu na prázdno by bylo nutné provést měření při 5 režimech 

otáček. Tím se výrazně prodlouží čas vyhodnocení při servisním chodu. [34]  

 

 

5.2.3 Alternativní využití monitoringu zrychlení vibrací v časové oblasti 

 

V předchozí kapitole bylo zmíněno monitorování špičkového zrychlení v časové 

oblasti pro účely zachycení a signalizace kolizí. V rámci optimalizace objektu zajišťující 

tuto funkci byl proveden jednoduchý rázový test pomocí kladívka. Cílem testu bylo ověření 

schopnosti zaznamenání případných rázů (kolizí) objekt Peak (a_max)2 s nastaveným 

filtrem (low-pass filter 975 Hz) a zároveň porovnat hodnoty s objektem Peak (a_max)1 

s deaktivovaným filtrem. Rázy kladívkem byly provedeny přes dřevěnou podložku na 

konci pinoly u nástroje. Měření hodnot zrychlení probíhalo u obou objektů současně.  

Zaznamenané rázy pro Peak (a_max)1 jsou uvedeny na obrázku 65 a pro Peak (a_max)2 

na obrázku 66. 

 

 

Obr. 65 Záznam rázů na objektu Peak (a_max)1 – deaktivovaný filtr 
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Obr. 66 Záznam rázů na objektu Peak (a_max)2 – aktivovaný filtr: low-pass filter 975 Hz 

 

Z grafů je patrný výrazný útlum hodnot. Přesto byl objekt s aktivovaným filtrem 

schopen zaznamenat vyvolané rázy. Největší špička byla zaznamenána s hodnotou 9687 

mg. Běžná hladina vibrací zaznamenaná v trendech tohoto objektu se pohybuje v rozmezí 

kolem 3000 mg až 5000 mg. Provedené rázy neměly zdaleka parametry reálné kolize. 

Přesto hodnoty rázů převyšují hladinu hodnot při běžném řezném procesu. Výsledky testu 

potvrzují schopnost objektu Peak (a_max) s nastaveným filtrem zaznamenat případné 

kolize. 

 

Měření zrychlení vibrací v časové oblasti poskytuje i alternativní využití při 

optimalizaci řezného procesu. Prostřednictvím diagnostické jednotky lze aktivovat záznam 

hodnot v reálném čase a následně provést analýzu s cílem odhalení zvýšených hodnot. 

Rychlá měřící perioda poskytuje podrobnější záznam hodnot, než objekty ve frekvenční 

oblasti. Případné zvýšené hodnoty (špičky) lze identifikovat s přesností na sekundy (při 

exportu záznamu do xlsx souboru s přesností na milisekundy). Nabízí se možnost 

posílání spojité hodnoty velikosti měřených vibrací prostřednictvím konfigurovaného 

analogového výstupu diagnostické jednotky do řídícího panelu OS. Zde může být 

analogová hodnot začleněna do vizualizace a obsluha může provádět záznam a analýzu 

hodnot přímo v řídícím panelu bez nutnosti připojení počítače. Následující obrázky 

obsahují záznamy obráběcího cyklu (zpracování jednoho obrobku). 

 



Disertační práce  2014 

 

Ing. Jan Zatloukal 89 

 
 

 

Obr. 67 Záznam jednoho obráběcího cyklu Effective value (a) high-pass filter 600 Hz, OS: ZC10-30-4 

 

 

Obr. 68 Záznam jednoho obráběcího cyklu Peak (a_max), band-pass filter 225 Hz – 2975 Hz, OS: ZC10-30-4  

 

Vzhledem k možnosti využití časové oblasti k záznamu a optimalizaci obráběcího 

procesu, doporučuji nastavit samostatný objekt. Objekt Peak (a_max) s aktivním filtrem 

s dolní propustí 975 Hz není příliš vhodný pro záznam obráběcího procesu. V tomto 

případě je vhodnější použít např. pásmový filtr, který zasahuje i do vyšších frekvencí. Na 

dvou uvedených příkladech (obrázek 67 a 68) je záznam obráběcího cyklu s efektivní 
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hodnotou zrychlení a špičkovou hodnotou zrychlení. Tato funkce nebyla předmětem 

řešení, proto nejsou dosud konkrétní závěry o stanovení vhodného objektu. Vzhledem 

k možnosti posílání měřené hodnoty analogovým signálem do řídícího panelu OS 

doporučuji spíše použití efektivní hodnoty zrychlení s pásmovým filtrem 225 Hz-2975 Hz, 

který je nejvhodnější volbou v rámci volitelných filtrů diagnostické jednotky.  

 

 

5.3 Příklady zachycených závad 

 

Vypovídající schopnost každého nastaveného objektu diagnostické jednotky lze 

prakticky ověřit až v případě výskytu závady v reálném procesu. Tato kapitola je 

věnována několika příkladům potvrzující schopnost nastavených objektů signalizovat 

změnu technického nebo procesního stavu. Jako první příklad je uvedeno zachycení 

zvýšené nevyváženosti vřetena. Na obrázku 69 je zobrazen trend amplitudy na otáčkové 

frekvenci vřetena. Z trendu jsou patrné oblasti zvýšených hodnot. Bohužel ve většině 

případů chybí identifikace původu zvýšení hodnot. V počátku monitorování nebyl tento 

stroj začleněn do diagnostické sítě. Alarmová hlášení byla signalizována světelnou 

výstrahou. Na tuto signalizaci reagovali pouze operátoři, od kterých nebyla žádná zpětná 

vazba o vzniklé závadě. Ihned po začlenění do diagnostické sítě bylo zachyceno 

opětovné zvýšení hodnot. Následně byla provedena opatření vedoucí k odstranění 

závady. Zároveň se podařilo identifikovat příčinu zvýšených hodnot vibrací na otáčkové 

frekvenci.   

 

 

Obr. 69 Zachycení zvýšené nevyváženosti (projekt 2), trend vývoje otáčkové frekvence   
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Podle vyjádření kontroly kvality byly na tomto stroji zaznamenány obrobky, které 

nesplňovaly povolené tolerance. Zdrojem zvýšených hodnot bylo vniknutí třísky 

na upínací kužel nástroje (obrázek 70). Při každé výměně tohoto nástroje došlo 

k nerovnoměrnému upnutí a tím ke vzniku nevyváženosti. Teoreticky by k této situaci 

nemělo dojít. Stroj je vybaven tzv. ofukem, který zajišťuje odstranění nečistot vnitřních 

ploch vřetena a stykových ploch upínacího kuželu pomocí stlačeného vzduchu. Vzhledem 

k charakteru trendu, lze předpokládat u předchozích nárůstů vibrací stejnou příčinu. 

Na obrázku 70 je viditelná deformovaná tříska. Jsou zde ale patrné stopy od dalších 

třísek, které mohou pocházet z předchozích případů. Odstraněním této zaznamenané 

závady se zamezilo tvorbě dalších zmetků.  

 

 

Obr. 70 Tříska na stykové ploše upínacího kuželu [24] 

 

Výraznější projev této závady byl zaznamenán na efektivní hodnotě rychlosti vibrací 

(obrázek 71). Otáčková frekvence v tomto případě nebyla dominantní amplitudou. 

Pravděpodobně zvýšení hodnot bylo způsobeno harmonickými násobky otáčkové 

frekvence, případně frekvencemi souvisejícími se záběrem břitů frézy. V této souvislosti 

došlo také ke zlomení nástroje (obrázek 72). Přesto, že odezva na otáčkové frekvenci 

byla nižší, doporučuji její monitorování jako doplňkovou informaci k efektivní hodnotě 

rychlosti vibrací. 
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Obr. 71 Zachycení zvýšené efektivní hodnoty rychlosti (projekt 2), trend vývoje efektivní hodnoty rychlosti   

  

 

Obr. 72 Ulomený nástroj [24] 

 

Otáčková frekvence monitorovaná při obráběcím procesu vykazuje vyšší 

amplitudu než při chodu na prázdno. Nárůst amplitudy při obrábění je pravděpodobně 

způsoben kontaktem nástroje s obrobkem o tvorbu třísky. Pro ilustraci jsou níže uvedeny 

příklady na spektrech rychlosti zaznamenaných při otáčkách 13000 min-1. Spektrum na 

obrázku 73 je zaznamenáno při obrábění a spektrum na obrázku 74 při chodu na 

prázdno.   
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Obr. 73 Spektrum rychlosti při obrábění (otáčky vřetena 13000 min
-1

) 

 

 

Obr. 74 Spektrum rychlosti při chodu na prázdno (otáčky vřetena 13000 min
-1

) 

 

Další příklad zachycených závad je projev objektů monitorující ložiskové frekvence 

obálkovou metodou. Jak bylo popsáno v kapitole 5.1.2., poloha snímačů není u všech 

strojů ideální. Z počátku byly určité obavy, zda systém dokáže včas zachytit zhoršení 

stavu vřetenových ložisek vzhledem k umístění snímačů na pinole. Kvůli velké vytíženosti 

strojů nešlo provést zkušební testy potvrzující vhodnost umístění senzorů. Jedinou 

možností bylo čekat na reálné zvýšení hodnot v důsledku poškození ložisek. Obrázky 75, 

Otáčková 

frekvence 216 HZ, 

1,8 mm∙s
-1

 

Otáčková 

frekvence 216 HZ, 

0,3 mm∙s
-1
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76 a 77 zobrazují trendy se zaznamenaným nárůstem hodnot objektů monitorující 

ložiskové frekvence. 

 

 

Obr. 75 Trend objektů monitorujících vřetenová ložiska 

 

V trendu na obrázku 75 je výrazný nárůst a následný pokles hodnot důsledkem 

výměny vřetena. Prvotním impulzem pro tento zásah bylo upozornění výstupní kontroly 

na špatnou kvalitu a nepřesnosti obrobků opracovaných na tomto stroji. Protože se 

jednalo o první podezření na poškození ložisek u tohoto stroje při využití on-line 

diagnostiky, bylo provedeno měření pochůzkovým analyzátorem. To potvrdilo poškození 

ložisek. Na základě zaznamenaných dat byly stanoveny limitní meze (varování, alarm).  

 

Samotné stanovení limitních mezí je poměrně problematické. Z počátku je vhodné 

nastavení mezí odhadem dle aktuální hladiny vibrací (např. varování: 3x aktuální hladina 

vibrací, alarm: 5x aktuální hladina vibrací). Na některých strojích byly zkušenosti 

s pochůzkovým analyzátorem. Bohužel hodnoty nelze použít jako referenční pro on-line 

diagnostiku. Pochůzkový sběr dat probíhá přímo na vřeteni u ložisek v pracovním 

prostoru. Senzory on-line diagnostiky jsou umístěny na pinole a za pracovním prostorem. 

Z tohoto důvodu je předpokládán značný útlum hodnot, a proto nelze využít limitní meze 

na základě sběru dat pochůzkovým analyzátorem. Následující obrázky 76 a 77 obsahují 

trendy ložisek jiných strojů před a po výměně vřeten. Opět šlo o zásah na základě 

výstupní kontroly. První případ (obrázek 75) popisuje výměnu ložisek při hladině vibrací 

kolem 30 mg. Druhý případ (obrázek 76) při hladině vibrací kolem 80 mg. Třetí uvedený 

případ (obrázek 77) zaznamenal nutnou výměnu ložisek při hladině vibrací kolem 40 mg. 

Na obrázku 77 je pro porovnání uveden i trend efektivní hodnoty zrychlení vibrací v oblasti 

2500 Hz až 6000 Hz, jako doplňkový objekt pro diagnostiku ložisek (vlastní frekvence 
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ložisek). Maximální zaznamenaná hladina efektivní hodnoty zrychlení vibrací před 

výměnou ložisek byla kolem 250 mg.    

 

 

Obr. 76 Trend objektů monitorujících vřetenová ložiska 

 

 

Obr. 77 Trend objektů monitorujících vřetenová ložiska 

 

 Veškeré zaznamenané hodnoty při nutné výměně vřetena se pohybují na nízkých 

úrovních. To je způsobeno značným útlumem měřených hodnot vlivem pozice snímače. 

Při srovnání efektivní hodnoty zrychlení vibrací s pochůzkovým analyzátorem jsou 

Efektivní hodnota 

zrychlení (2,5 kHz – 6 kHz) 

Ložiskové frekvence 

měřené obálkovou 

metodou 

Ložisko: XCS 71914E 

Ložisko: HCN1010CK 

Ložisko: XCB 71914E 
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zaznamenané hodnoty on-line diagnostikou až 5x menší. Ovšem stejné měřítko platí pro 

minimální hodnoty při dobrém stavu vřeten. Jak je patrné z předchozích trendů, 

i při  velkém útlumu mají měřené hodnoty velkou vypovídající schopnost a není třeba řešit 

konstrukční úpravy kvůli vhodnější pozici senzorů on-line diagnostiky. 

 

Pro doplnění jsou zde uvedeny obrázky 78 a 79 obsahující trendy z projektu č. 1. Zde 

zatím nedošlo k závažnému poškození ložisek. Přesto zaznamenané hodnoty potvrzují 

schopnost detekce poškozených ložisek při stávajícím umístění akcelerometrů. 

 

 

Obr. 78 Trend efektivní hodnoty zrychlení a ložiska XCB71914, OS: ZC10-20-1 

 

 

Obr. 79 Trend efektivní hodnoty zrychlení a ložiska XCB71914, OS: ZC10-20-2 

 

Ložisko: XCB 71914E 

Efektivní hodnota 

zrychlení (2,5 kHz – 6 kHz) 

Ložisko: XCB 71914E 

Efektivní hodnota 

zrychlení (2,5 kHz – 6 kHz) 
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Trend na obrázku 74 popisuje pokles hodnot v důsledku výměny vřetene. Výměna 

byla provedena na základě nefunkčního inkrementálního snímače, tedy ne v souvislosti 

s poškozením ložisek. Naopak trend na obrázku 75 popisuje nárůst hodnot objektů 

monitorující stav ložiska. Zvýšení hodnot je signalizováno na panelu OS v alarmovém 

žurnálu. Vývoj trendu je pravidelně sledován. 

 

 

5.4 Analýza referenčního chodu 

 

Při řešení optimalizace a nastavení servisního chodu byla řešena i otázka velikosti 

vhodných otáček, při kterých bude probíhat diagnostika vřetenových ložisek. Při prvotní 

fázi nastavení referenčního chodu byly zaznamenány výrazné rozdíly uložených hodnot 

v rámci stejných strojů, ale s rozdílnou velikostí otáček referenčního chodu. Pro získání 

reálných dat bylo provedeno experimentální měření na OS Grob G320 s cílem zmapovat 

vývoj hodnot jednotlivých objektů při různých velikostech otáček vřeten. Jelikož se jedná o 

dvouvřetenový stroj, byly zaznamenávány hodnoty obou vřeten.  

 

Test spočíval v postupném zvyšování otáček od 1000 min-1 do 15000 min-1. Otáčky 

byly zvyšovány v krocích po 1000 min-1. Během postupného zvyšování otáček byl 

prováděn kontinuální záznam nastavených objektů diagnostické jednotky. Z důvodu 

ustálení hodnot během přechodů na vyšší otáčky, byla každá nastavená hodnota otáček 

držena po dobu tří minut. Tento test byl proveden dvakrát. V druhém testu bylo postupné 

zvyšování otáček opakováno za stejných podmínek. Na každém otáčkovém stupni byla 

uložena předdefinovaná frekvenční spektra. Ukládání spekter bylo provedeno pomocí 

softwaru VSErecorder, který umožňuje automatické stahování definovaných spekter na 

základě trigrů (pracovní oblast, alarmové meze, časový interval). V našem případě byla 

využita manuální aktivace záznamu spekter.  

 

Nastavené objekty v rámci analýzy referenčního chodu: 

 

 otáčková frekvence, 

 efektivní hodnota rychlosti: v_RMS (10 Hz - 1 kHz), 

 efektivní hodnota zrychlení: a_RMS (10 Hz – 1 kHz),  

 efektivní hodnota zrychlení: a_RMS (1 kHz – 3,5 kHz), 

 efektivní hodnota zrychlení: a_RMS (3,5 kHz – 6 kHz), 

 efektivní hodnota zrychlení: a_RMS (6 kHz – 10 kHz),  

 frekvence klece ložiska (metoda H-FFT): klec, 
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 ložiskové frekvence (metoda H-FFT): ložisko 71914E,  

 ložiskové frekvence (metoda H-FFT): ložisko 71911E, 

 špičková hodnota zrychlení vibrací v časové oblasti: Peak (a_max), 

 efektivní hodnota zrychlení v časové oblasti: Effective valu (a).   

 

Předchozí výčet nastavených objektů byl na obou senzorech (vřetenech) totožný. 

Zaznamenaný datový soubor byl exportován do formátu xlsx pro další zpracování 

v Excelu. Pro každý objekt měřený ve frekvenční oblasti bylo uloženo cca 34 hodnot 

v rámci jednoho stupně otáček. Tyto hodnoty byly zprůměrovány a vyneseny do 

uvedených grafů. Parametry v časové oblasti byly pouze jako doplňkové objekty. 

V analýze nejsou zpracovány. 

 

 

Obr. 80 Analýza referenčního chodu, vřeteno 1: průběh otáčkové frekvence a efektivní hodnoty rychlosti 

 

Na obrázku 80 je zaznamenaný výrazný nárůst hodnot při otáčkách 8000 min-1. 

Podobný vývoj hodnot je zaznamenaný i na vřetenu 2 (obrázek 81). Průběh na vřetenu 2 

se odlišuje zejména výrazným nárůstem hodnot při otáčkách 14000 min-1. Pro ilustraci je 

na obrázku 82 uvedeno spektrum rychlosti vřetena 2 při těchto otáčkách. Červený kurzor 

označuje amplitudu na otáčkové frekvenci. 
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Obr. 81 Analýza referenčního chodu, vřeteno 2: průběh otáčkové frekvence a efektivní hodnoty rychlosti 

 

 

Obr. 82 Analýza referenčního chodu, vřeteno 2: spektrum rychlosti (14000 min
-1

)  

 

Následující grafy mapují vývoj efektivních hodnot zrychlení. Výrazný nárůst je 

zaznamenán opět na vřetenu 2 (obrázek 84) na objektu a_RMS (6 kHz – 10 kHz) při 

otáčkách 14000 min-1. Při těchto otáčkách byla detekována vysoká amplituda na frekvenci 

9664,9 Hz (obrázek 85). Vřeteno 1 (obrázek 83) vykazuje výrazně menší hodnoty.  
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Obr. 83 Analýza referenčního chodu, vřeteno 1: průběh efektivních hodnot zrychlení 

 

 

Obr. 84 Analýza referenčního chodu, vřeteno 1: průběh efektivních hodnot zrychlení 
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Obr. 85 Analýza referenčního chodu, vřeteno 2: spektrum zrychlení (14000 min
-1

)  

 

Obrázek 86 a 87 popisují průběh hodnot vibrací objektů hodnotící stav ložisek 

obálkovou metodou (H-FFT) na vřetenu 1 a 2. Vřeteno 2 opět vykazuje výraznější nárůsty 

hodnot zejména při otáčkách 13000 min-1.  

 

Obr. 86 Analýza referenčního chodu, vřeteno 1: průběh objektů monitorující stav ložisek 
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Obr. 87 Analýza referenčního chodu, vřeteno 2: průběh objektů monitorující stav ložisek 

 

Při srovnání všech grafů lze konstatovat, že zaznamenané hodnoty a průběhy obou 

vřeten jsou srovnatelné do rozsahu otáček cca 6000 min-1. Při vyšších otáčkách jsou 

zaznamenány skokové změny hodnot. Nejvýraznější nárůsty hodnot se projevovaly při 

otáčkách vřetena 8000 min-1, 9000 min-1, 13000 min-1 a 14000 min-1. Jako vhodné otáčky 

referenčního chodu byla stanovena horní hranice vyčleněné oblasti 6000 min-1. Tímto 

testem byly také odhaleny nepřesnosti v nastavené velikosti otáček. Např. v řídícím 

panelu OS bylo nastaveno přesně 14000 min-1. Analogový signál vyhodnotil velikost 

otáček na 13911 min-1. Spektrum rychlosti (obrázek 82) zaznamenané při těchto otáčkách 

obsahuje dominantní amplitudu na frekvenci 233,5 Hz, která je identifikovaná jako 

otáčková frekvence. Tedy podle frekvenčního spektra mělo vřeteno skutečné otáčky 

14010 min-1. Rozdíl mezi reálnou velikostí otáček a signalizovanou velikostí otáček 

(analogový signál 0-10 V) činí až 99 min-1.  

 

 

5.5 Detekce otupení nástrojů pomocí měření vibrací 

 

Opotřebení řezných nástrojů je důležitým faktorem v oblasti třískového obrábění. 

Přímé metody pro sledování otupení nástrojů je obtížné provádět v běžných provozech, 

protože vyžadují důmyslné měřící metody. Proto se řada výzkumů zabývá využitím 

nepřímých metod detekce otupení nástrojů při on-line monitorování řezného procesu. 

Jednou z nepřímých metod je využití vibrační diagnostiky. 

0

50

100

150

200

250

a_
H

-F
FT

 [
m

g]
 

otáčky [min∙s-1] 

Vřeteno 2 

Klec

ložisko 71914E

ložisko 71911E



Disertační práce  2014 

 

Ing. Jan Zatloukal 103 

 
 

V rámci řešených projektů on-line monitoringu vibrací byl u jednoho projektu vznesen 

požadavek na možnost monitorování otupení nástrojů (nejedná se o popsané projekty č. 1 

a 2). Projekt byl realizován na obráběcím centru Heller. Opět se jednalo o velkosériovou 

výrobu, která zajišťovala stálost řezných podmínek a materiálu obrobku (odlitky bloků 

motorů). V projektu bylo vytipováno několik nástrojů, u kterých byl zmapován počet břitů. 

Jako první diagnostický objekt, u kterého se předpokládala vypovídající schopnost o 

otupení nástroje, byla záběrová frekvence břitů fréz. Záběrové frekvence byly 

monitorovány ve zrychlení vibrací.   

 

Diagnostická jednotka byla propojena v rámci I/O signálů s PLC stroje. Pomocí 

vytvořeného programu v OS probíhala aktivace příslušného vstupu (varianty měření) 

diagnostické jednotky. Každý nástroj měl přidělenu svou variantu. Tím bylo zajištěno 

rozlišení nástrojů a monitorovaných frekvencí. Některé nástroje vykonávaly několik 

operací s rozdílnou velikostí otáček. To bylo vyřešeno pomocí zapojení signálu otáček 

z PLC do procesního vstupu diagnostické jednotky. I při změně otáček byla stále 

monitorována záběrová frekvence břitů příslušné frézy. Vždy po přepnutí varianty došlo 

k uložení zaznamenaných hodnot do vnitřní paměti jednotky. Tím, že se jednalo o starší 

typ jednotky ze série AE, byla zde značná omezení v kapacitě vnitřní paměti. Přesto se 

podařilo zachytit u frézy 5327 výrazný pokles hodnot (obrázek 84).  

 

 

Obr. 88 Trend hodnot záběrové frekvence frézy 5327 

 



Disertační práce  2014 

 

Ing. Jan Zatloukal 104 

 
 

Pokles hodnot byl způsoben výměnou nástroje za nový z důvodu konce jeho 

životnosti. Výměna nástroje je zaznamenána v kartě výměny nástrojů (obrázek 85). 

Bohužel projekt byl zastaven a nebylo možné pokračovat v dalším testování ostatních 

objektů.  

 

 

Obr. 89 Záznam v kartě výměny nástrojů (fréza 5327 - výměna 27.5 2012) [24] 

 

Navázání na možnost monitorování otupení nástrojů bude realizována na jednom 

stroji v rámci projektu č. 1. Idea řešení je podobná jako v ukončeném projektu. Bude 

nutné vytvořit program, který pomocí výstupů PLC zajistí signál diagnostické jednotce, na 

základě kterého bude aktivována příslušná varianta nastavená pro určitý nástroj.  

 

Pro zajištění optimálních podmínek měření je nutné vybrat nástroje s co nejdelší 

dobou záběru. Tomu bude přizpůsobeno nastavení diagnostického objektu. Z počátku 

budou monitorovány maximálně dva nástroje. V dřívějším projektu bylo monitorováno více 

nástrojů. Velké množství uložených dat omezovalo délku záznamu, a proto bylo 

problematické zajistit kontinuitu zaznamenaných trendů v rozsahu celé životnosti nástroje. 

Z tohoto důvodu považuji za vhodnější postupné testování maximálně dvou nástrojů. Na 

základě vyspecifikovaných objektů s velkou vypovídající schopností můžeme následně 

rozšířit počet nástrojů.  

 

Provedené testy budou omezeny možnostmi diagnostické jednotky. Samozřejmě 

existuje více přístupů, např. využití akustické emise, měření v oblasti ultrazvuku. 

Diagnostická jednotka nabízí využití monitorování vibrací ve frekvenční oblasti případně 

v časové oblasti s  rozsahem do 10 kHz, který je dán použitým senzorem VSA004. Tato 

problematika je popsána řadou odborných publikací. Např. Haber a kolektiv [34] se 

zabývali vyšetřováním monitoringu opotřebení řezných nástrojů vysokorychlostního 

obrábění (HSM – High Speed Machining). Výzkum byl založen na analýze signálů 

v časové a frekvenční oblasti. Pro analýzu opotřebení využívali data z dynamometrů, 

měření akustické emise a akcelerometrů. Odezva nového a opotřebeného nástroje byla 

testována za různých řezných rychlostí a posuvů. Na základě provedených testů dospěli 

k závěru, že nejvhodnějším signálem pro sledování opotřebení je druhý harmonický 

násobek záběrové frekvence břitů. Dalším příkladem může být Bonifacio a Dinitz [36], 
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kteří v případě soustružení doporučují dvě frekvenční pásma. Ta by měla být citlivá na 

opotřebení nástroje. První pásmo se nachází blízko 0 Hz. Druhé pásmo doporučují 

v oblasti pod 8 kHz.  

 

Zajímavé poznatky také uvádí Z. Fiala ve své disertační práci [37]. Praktická část 

obsahuje akustické mapy (obrázek 90), které zobrazují projevy opotřebení nástrojů. 

Výsledky poukazují na rozdílné projevy opotřebení ve frekvenčním spektru v závislosti na 

druhu materiálu obrobku (sklo-polyesterový kompozit, ocel), ale i řezného nástroje 

(povlakované břity, nepovlakované břity). 

 

 

Obr. 90 Zvuková mapa HSS nástroje při obrábění sklo-polyesterového kompozitního materiálu [37] 

 

Je zřejmé, že frekvenční pásma citlivá na opotřebení nástroje jsou plně závislá 

na podmínkách obráběcího procesu a je nutné je stanovit experimentálně. Cílem je 

postupně testovat různé metody monitoringu při frézování (soustružení) v rámci možností 

instalovaného HW a porovnat jejich vypovídající schopnosti. Předběžně stanovené 

objekty pro testování jsou uvedeny v následujícím výčtu: 

 

 záběrová frekvence břitů nástroje 1x fz, 

 měření vyšších harmonických násobků záběrové frekvence břitů nástroje 2x fz, 

3x fz, 4x fz, 5x fz, 

 efektivní hodnota zrychlení (předběžně navržená pásma), 

o nízké frekvence (100 Hz – 3 kHz), 
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o střední frekvence (3 kHz – 6 kHz), 

o vysoké frekvence (6 kHz – 10 kHz), 

  zrychlení v časové oblasti (aplikování dostupných filtrů). 

 

 

5.6 Vizualizace  

 

Vzhledem k rostoucímu počtu monitorovaných strojů v projektu č. 2, které se nachází 

v oddělených závodech, bylo nutné přistoupit i k řešení nadřazeného monitorovacího 

systému s využitím vizualizace. V takovém rozsáhlém projektu se jedná o konečný, třetí 

stupeň realizace monitorovacího systému OS. S rostoucím počtem dat roste i potřeba 

vytvářet nové úrovně pro jejich snazší zpracování. Vizualizace značným způsobem 

usnadňuje uživateli přehled o celkovém stavu všech OS a registraci alarmových událostí. 

Archivace dat není omezena vnitřní pamětí diagnostických jednotek. Vizualizace nabízí 

širší možnosti zpracování a vyhodnocení uložených hodnot (statistické výpočty – četnosti 

poruch, určení kritických uzlů, predikce závad na základě statistických výpočtů, atd.).  

 

 Parametrizační SW diagnostické jednotky byl pro monitorování tak velkého počtu 

strojů nevyhovující. Procházení zaznamenaných dat bylo velmi časově náročné 

a nezajištovalo požadovanou efektivitu. Proto bylo nutné vytvořit vizualizační prostředí, 

které umožňuje celkový přehled o stavu všech strojů. Pro vytvoření vizualizace je nutný 

OPC server (VOS004 – typové označení) vytvořený speciálně pro diagnostické jednotky 

typu VSExxx. OPC server nepřetržitě vyčítá veškerá data z diagnostických jednotek. 

Pomocí OPC klienta jsou data dále zpracovávaná do vizualizace. Vytvoření vizualizace si 

zajišťoval provozovatel OS sám prostřednictvími vlastních kapacit. V rámci technické 

podpory společnosti ifm electronic jsem zajišťoval konzultace ohledně stavby vizualizace, 

vyčlenění a  identifikaci vhodných datových bloků pro vizualizaci. 

 

Vytvořená vizualizace řeší přehlednost alarmových událostí stromovou strukturou 

(závod → úsek → operace → stroj → diagnostický objekt). V základním náhledu jsou 

zobrazeny sumační alarmy jednotlivých úseků (závodů). V případě překročení limitní 

meze na nejnižším stupni – diagnostickém objektu (např. ložisko), je zobrazena změna 

stavu na hlavním sumačním alarmu. Stromovou strukturou se obsluha „prokliká“ k příčině 

změny stavu. Vizualizace nepřetržitě vyčítá aktuální hodnoty stanovených objektů. 

Hodnoty jsou ukládány na serveru. Tím je možné zobrazení dlouhodobých trendů a 

porovnání vývoje různých strojů nezávisle na uložených datech v diagnostické jednotce. 
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 Významnou součástí vizualizace je alarmový žurnál. Jedná se o databázi 

zaznamenávající alarmové události (překročení limitních mezí), kterým je přidělena 

časová značka a identifikace události ( VAROVÁNÍ - závod, úsek, stroj, diagnostický 

objekt). Veškeré události jsou ukládány v databázi a lze je zpětně dohledat. Vedlejší 

funkcí alarmového žurnálu může být potvrzení přijetí signalizované události. V případě 

potvrzení alarmové události přihlášenou osobou v systému (vizualizaci), je alarmu 

přidělena značka s identifikací osoby a časem potvrzení. 

 

Prostřednictvím OPC serveru lze vyčítat veškeré hodnoty, které jsou nastaveny, 

zaznamenávány a hodnoceny diagnostickou jednotkou. Lze tedy i vyčítat např. měřené 

otáčky a jiné procesní veličiny. Některé objekty lze pomocí OPC i zapisovat, tedy 

upravovat konfiguraci diagnostické jednotky mimo parametrizační SW. Jako příklad 

uvádím alarmové meze, změnu varianty měření. V případě využití OPC k přepínání 

variant měření je k dispozici až 31 nastavených variant. Pomocí OPC lze i posílat 

informaci diagnostické jednotce o velikosti aktuálních otáček. Pro názornost jsou níže 

uvedeny obrázky z prostředí OPC klienta, způsob identifikace objektů a jejich popis.    

 

 

Obr. 91 Identifikace diagnostických objektů podle jejich ID v parametrizačním SW 

 

Obrázek 91 popisuje způsob identifikace objektů v OPC klientovi. Každý diagnostický 

objekt má své přiřazené ID (identifikace ve výpočetní technice – identifikace 

diagnostického objektu). Např. objekt v_RMS_70-2500Hz má ID Object01. Pořadí 

diagnostických objektů lze v rámci ID zaměnit přetažením objektu na jinou pozici. Změnu 

pozice je nutné provést před aktivací měření. V případě dodatečné změny pozice 
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diagnostického objektu dojde k  ukládání hodnot do vnitřní paměti jednotky na původní 

pozici. Nastavená historie hodnot nekoresponduje s provedenou dodatečnou změnou ID 

objektu. Tak dojde k ukládání zaznamenaných hodnot pod jiný objekt a k znehodnocení 

zaznamenaného trendu. Obrázek 92 popisuje strukturu v OPC klientovi. 

 

 

Obr. 92 Výběr objektů v Softing OPC Toolbox Demo Client  
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Obr. 93 Úrovně diagnostického objektu v  Softing OPC Toolbox Demo Client 

 

Obrázek 93 popisuje strukturu diagnostického objektu v Softing OPC Toolbox Demo 

Client. Význam jednotlivých sub objektů je popsán v následujícím výčtu: 

 

 Speed – měřené otáčky pro daný objekt, 

o Value – hodnota měřených otáček pro daný objekt, 

o Type – typ měření otáček (vstup – IN1, IN2. atd), 

 2ndMeasuringCondition – měřené hodnoty přivedené na druhý vstup (druhá 

pracovní oblast), 

o Value – měřená hodnota, 

o IsIPComand – hodnota vyčítaná ze sítě, 

 AnalysingMethod  - způsob analýzy objektu, 

o HFFT/FFT, 

o IsVelocity, 

o Peak/RMS, 

 Name – jméno senzoru (název senzoru zadaný v parametrizačním softwaru 

VES003), 

 SensorNO – číslo senzoru, 

 ReadState – stav měřeného objektu (zda je aktivní, v poruše, např. mimo pracovní 

rozsah otáček je objekt neaktivní a neměří - ReadState má hodnotu 3), 

 Condition – signalizace alarmu měřeného objektu: 0 zelená, 1 žlutá, 2 červená, 

 ObjectValue – reálná měřená hodnota (mg, mm/s, …),  

 DamageLevel – vztažná hodnota – úroveň levelů (např. 0 – 3 zelená, 3 – 6, žlutá, 

6 – 8 čevená). 
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Obr. 94 Vyčítání nastavených limitních mezí diagnostických objektů v Softing OPC Toolbox Demo Client 

 

Na obrázku 94 je uvedena cesta k datům, které určují nastavení limitních mezí 

diagnostických objektů. Níže jsou vysvětleny některé položky. 

  

 Limits – limitní hodnoty příslušného objektu (ve vztažné hodnotě - dílky), 

o Yellow – žlutý alarm (5 dílků), 

o Red – červený alarm (8 dílků), 

 Teach – vztažná hodnota, 

o TeachValue – skutečná hodnota jednoho dílku např. 1 dílek je 100 mg. 
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Obr. 95 Vyčítání stavu sumačního alarmu v Softing OPC Toolbox Demo Client 

 

Obrázek 95 popisuje cestu k objektům signalizující stav výstupních alarmů 

diagnostické jednotky OUT1 a OUT2. Stav digitálních výstupů je signalizován hodnotou -1 

sepnutý výstup a hodnota 0 rozepnutý výstup.  
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6 ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

 

 Disertační práce se zabývá problematikou on-line monitoringu vibrací OS 

v komplexním pohledu. Proto lze jednotlivé výsledky rozdělit do několika samostatných 

skupin, které řeší konkrétní úrovně práce. 

 

 

Realizace diagnostického systému 

Práce navrhuje a popisuje celkový postup realizace monitorovacího systému, který je 

rozdělen do dílčích kroků. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajišťují tak efektivní 

postup instalace. Každá úroveň obsahuje podrobný popis obsahující metodiku řešení 

a jednotlivé výsledky. V rámci řešených postupů jsou v disertační práci uváděny příklady 

na dvou vybraných projektech. Oba projekty jsou realizovány přímo ve výrobním procesu 

(velkosériová výroba), což přinášelo určitá omezení při realizaci. Vytíženost strojů 

neumožňovala provést veškeré testy. Samotná instalace byla podmíněna možnostem 

jednotlivých úseků výrobních závodů (strojní údržby, elektroúdržby a možnostem IT 

oddělení). Výrazná omezení se týkala zejména instalace akcelerometrů. Ideální umístění 

senzorů by vyžadovalo určité zásahy do konstrukce stroje, které jsou proveditelné pouze 

při odstávce zařízení. Z těchto důvodů byly zvoleny alternativní měřící body, které 

umožňovaly instalaci s minimálním omezením výroby. Řešení obou projektů bylo 

přizpůsobeno tamním podmínkám. 

 

 

Zajištění základních funkcí vyhodnocovací jednotky 

Oba popsané projekty řeší zadání, které vychází z provozních zkušeností. Základním 

požadavkem byla detekce poškozených ložisek vřeten a detekce kolizí. Včasné 

upozornění má předejít vážnějšímu poškození elektrovřeten. Pro řešení diagnostiky 

ložisek jsou nastaveny dvě metody měření (diagnostické objekty). První metoda 

vyhodnocuje poruchové frekvence ložisek obálkovou metodou (H-FFT). Druhý 

diagnostický objekt monitoruje efektivní hodnotu zrychlení vibrací v pásmu 2,5 kHz až 6 

kHz. Uvedené pásmo bylo zvoleno na základě zkušeností s pochůzkovým analyzátorem. 

Při poškození ložisek dochází k nárůstu hodnot v oblasti kolem 4 kHz. Pravděpodobně se 

jedná o projev vlastní frekvence ložisek. Vzhledem k velkému ovlivnění diagnostických 

objektů obráběcím procesem, nelze provádět jejich monitoring kontinuálně. Řešením 

tohoto problému bylo vytvoření programu v řídicím systému OS, který zajišťuje aktivaci 

referenčního chodu vřeten (chod na prázdno). Při referenčním chodu je současně 

aktivována varianta v diagnostické jednotce pomocí digitálního signálu z PLC obráběcího 
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centra. Aktivace příslušné varianty spustí monitoring diagnostických objektů hodnotící 

stav ložisek. Tím je zajištěno měření za stálých podmínek. 

 

V rámci referenčního chodu byly testovány různé velikosti otáček. Z počátku byl 

referenční chod nastaven na otáčky 3000 min-1. V dalším kroku byla provedena změna 

otáček na 13 000 min-1 s úmyslem přiblížení k pracovním otáčkám. Zaznamenané 

hodnoty výrazným způsobem vzrostly. Z tohoto důvodu bylo provedeno testovací měření 

mapující vývoj hodnot vibrací v závislosti na otáčkách. Rozborem zaznamenaných dat 

byla stanovena hodnota vhodných referenčních otáček na 6000 min-1.  

 

Umístění akcelerometrů není z hlediska přenosu vibrací ideální. Dalším faktorem je 

umístění vřetena v pinole. Akcelerometr není tedy v přímém kontaktu s uložením ložisek. 

Z pochopitelných důvodů jsou zde obavy o dostatečný přenos vibrací signalizující 

poškození ložisek. Uvedené trendy dokazují, že i při stávajícím umístění senzorů je 

přenos vibrací od poškozených ložisek dostatečný a z hlediska trendů má dobrou 

vypovídající schopnost. Zaznamenané hodnoty, z důvodu značného útlumu, jsou výrazně 

nižší než naměřené hodnoty pochůzkovým analyzátorem z místa uložení ložisek 

(pracovní prostor stroje). Proto nebylo možné stanovit alarmové meze na základě 

zkušeností z pochůzkového měření. Limitní meze byly stanoveny experimentálně 

v součinnosti s informacemi výstupní kontroly. Při nevyhovujících přesnostech byla 

provedena výměna ložisek vřetena. Systém zaznamenal v trendu výrazný pokles hodnot. 

Na základě zaznamenaných dat byly stanoveny limitní meze (varování - žlutá, alarm - 

červená). Tímto přístupem je řešena nejen informace o poškození ložisek, ale i o vzniku 

problému s nepřesností výroby. Zabráněním výroby zmetků se zvýší efektivita výrobního 

procesu. 

 

Pro monitorování kolizí byla zvolena metoda měření vibrací v časové oblasti. 

V diagnostické jednotce byl nastaven objekt vyhodnocující maximální špičku zrychlení. 

Špičky jsou vyhodnocovány v navazujících intervalech po 81,92 ms. Měření v časové 

oblasti vyžaduje aktivaci filtru s dolní propustí. Počáteční měření maximální špičky bez 

použití filtru vykazovalo vysoké hodnoty. Ty jsou způsobeny vysokofrekvenční odezvou při 

tvorbě třísky. Pro jednoznačnou identifikaci kolize bylo nutné odstranit tento nežádoucí 

projev. Postupným testováním a analýzou problému byl zvolen filtr s dolní propustí 975 Hz 

(low-pass filter 975 Hz). Tím došlo k odfiltrování vysokofrekvenčních projevů a hodnoty 

zaznamenané při obráběcím procesu výrazně klesly. Zároveň došlo i k poklesu hodnot 

špiček generovaných při simulovaných kolizích. Simulace rázů neodpovídala intenzitě 

skutečné kolize z důvodu možného poškození vřetena. Přesto zaznamenané špičky byly 
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výrazně větší než hodnoty špiček při obráběcím procesu. Během monitorování strojů 

nebyla zaznamenána žádná kolize, přesto doporučuji nastavení limitních mezí: varování 

(žlutá) – 5000 mg, alarm (červená) – 16000 mg. 

 

 

Monitoring obráběcího procesu 

Pro monitorování obráběcího procesu jsou zvoleny objekty efektivní hodnoty rychlosti 

a zrychlení vibrací v pásmu 70 Hz až 2500 Hz (projekt č. 1). Spodní hranice frekvenčního 

pásma byla zvolena na základě nejnižších pracovních otáček. Horní hranice je stanovena 

na základě zmapování počtu břitů nástrojů a jejich pracovních otáček. Cílem je obsáhnout 

v monitorovaném pásmu minimálně čtvrtý harmonický násobek záběrové frekvence břitů 

nástrojů při všech pracovních otáčkách.  Z rozborů dlouhodobých trendů a provedených 

testů, vykazovalo tohle pásmo nejlepší vlastnosti pro monitorování obráběcího procesu.  

 

Jako doplňkové měření je nastaven diagnostický objekt monitorující rychlost vibrací 

na otáčkové frekvenci. Porovnáním hodnot otáčkové frekvence při referenčním chodu a 

řezném procesu bylo zjištěno značné navýšení velikosti amplitudy na otáčkové frekvenci 

při obrábění. Nastavením dostatečného průměrování zaznamenaných hodnot je možné 

tento problém částečně potlačit. Přesto doporučuji monitorování otáčkové frekvence 

během obráběcího procesu jako doplňkové měření.  

 

V rámci projektu řešeného opět ve výrobním procesu byly zkoumány možnosti 

monitoringu otupení nástrojů prostřednictvím vibrací. Projekt byl bohužel zastaven. Před 

ukončením projektu bylo testováno monitorování záběrové frekvence břitů vybraných 

nástrojů. K tomuto řešení bylo nutné vytvořit program v řídicím systému OS, který pomocí 

digitálních signálů PLC aktivoval varianty měření podle používaného nástroje. Výsledkem 

testování je záznam trendu vykazující výrazný pokles vibrací po výměně nástroje. Tato 

problematika byla popsána již řadou publikací. Autoři doporučují různé metody, které je 

třeba ověřit v praxi dalším měřením. V kapitole 5.5 je uveden návrh testů, které navazují 

na monitorování záběrové frekvence břitů.  Proto budu pokračovat testováním různých 

metod v již řešených projektech. Cílem je opět specifikovat diagnostické objekty, které 

mají spolehlivou vypovídající schopnost.  

 

Integrace diagnostických jednotek do nadřazeného systému 

V teoretické části jsou popsány základní požadavky na on-line vibrodiagnostický 

systém aplikovaný na OS. Velký důraz je kladen na komunikační rozhraní, které 

umožňuje propojení řídicího systému OS s diagnostickou jednotkou. Práce popisuje 
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několik variant integrace diagnostiky do řídicího systému na binární a analogové úrovni. 

V rámci řešených projektů je uveden i popis komunikace s využitím ethernetového 

rozhraní – vizualizace. Pro zajištění automatické diagnostiky ložisek, vyplývá jednoznačná 

nutnost minimálně binární komunikace pro zajištění stálých podmínek měření a potlačení 

rušivých vlivů obráběcího procesu (referenční chod). 

 

 

Možnosti vibrační diagnostiky při monitoringu OS 

Uvedené výsledky a podklady jednoznačně potvrzují velký potenciál on-line 

monitoringu vibrací OS. V teoretické části jsou popsány sofistikované systémy, které např. 

pomáhají předcházet nestabilitě řezného procesu. V uvedených dvou projektech byly 

řešeny různé přístupy monitorování vibrací. Výrazný přínos je v automatizované 

diagnostice technického stavu (vřetenová ložiska) a monitorování řezného procesu. 

Záznam vibrací také nachází široké uplatnění při nastavení řezných podmínek (posuv, 

velikost třísky, atd.). Záznamem vibrací lze analyzovat zvýšené hodnoty a soustředit se na 

úpravu řezných podmínek v určité fázi obrábění. Vhodným objektem pro tuto analýzu 

v systému efector octavis je využití průběhu vibrací v časové oblasti (monitorování 

největší špičky zrychlení Peak (a_max) nebo efektivní hodnoty zrychlení). U těchto 

objektů lze nastavit intervaly vyhodnocení až v řádech desetin milisekund. Časový 

záznam jejich průběhu umožňuje přesně identifikovat fázi obrábění se zvýšenou hodnotou 

vibrací. 

 

Přínosy pro praxi, vědu a doporučení dalších postupů 

Přínosem pro praxi je samotný popis realizace on-line diagnostického systému OS dle 

navrženého postupu. Uvedená řešení a doporučení na základě dlouhodobých testů 

mohou v provozní praxi sloužit pro efektivnější řešení dalších projektů. Výsledky popsané 

v závěru jednoznačně potvrzují přínos pro praxi v oblasti OS. Realizace on-line 

diagnostického systému přinesla výrazné úspory z hlediska nákladů na údržbu. Dalším 

výrazným přínosem je zamezení tvorby zmetků, což zvyšuje efektivitu výroby.   

 

Z hlediska vědeckých přínosů práce je možné uvést nestandardní využití on-line 

vibrační diagnostiky k monitoringu obráběcího procesu. V současnosti je vibrační 

diagnostika spíše používána v souvislosti s monitoringem technického stavu rotačních 

strojů. Výsledky experimentálně stanovených diagnostických objektů napomáhají 

k zabezpečení samotného obráběcího procesu. V souvislosti s monitoringem obráběcího 

procesu jsem využil vibrační diagnostiku také k detekci otupení řezných nástrojů. Tato 

nepřímá metoda měření otupení je v odborné literatuře popisována v rámci experimentů 
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v laboratorních podmínkách. Práce obsahuje návrh realizace monitoringu otupení nástrojů 

v reálných podmínkách. Jednotlivé fáze testů vycházejí z publikovaných výsledků 

laboratorních testů. Jedná se tedy o ověření vědeckých závěrů v praktickém prostředí. 

Cílem je opět stanovení vhodného diagnostického objektu k monitoringu otupení. 

Testována byla dosud pouze metoda založená na monitoringu záběrové frekvence břitů 

nástroje. Testování bylo bohužel z provozních důvodů ukončeno. Pokračování 

v experimentu bude realizováno v uvedeném projektu č. 1. Poznatky nabyté při řešení 

problematiky on-line měření vibrací na OS slouží také jako věcné připomínky k vývoji další 

generace diagnostických jednotek typu VSE. Při realizaci systému byly některé postupy 

a výsledky konzultovány přímo s vývojáři použitého on-line diagnostického systému. 

Získané výsledky z řešených projektů jsou poskytovány výrobcům strojů, což umožňuje 

další vývoj monitorovacího systému OS. 

 

V případě řešeného projektu č. 1 je nutné dokončit specifikaci limitních mezí 

některých diagnostických objektů. Pro rozšíření možností diagnostiky, považuji za nutné 

doplnění chybějícího otáčkového signálu vřeten pro diagnostickou jednotku. Dalším 

krokem je nutnost vytvoření diagnostické sítě. Současný počet osazených strojů vyžaduje 

další úroveň komunikace pro zefektivnění monitoringu. Problematika nepřímého měření 

otupení nástrojů pomocí vibrací je stále aktuálním tématem, zejména v projektu č. 1, je 

snaha o realizaci testů. Proto se chci dále věnovat výzkumu v této oblasti a provádět 

testování přímo v reálném provozu. Nedílnou součástí je také nutné vyškolení obsluhy 

v problematice vibrační diagnostiky a práce s vyhodnocovací jednotkou. Projekt č. 2 je ve 

srovnání s prvním projektem na vyšší úrovni. Monitoring v rámci sítě a vizualizace je 

efektivnější. Provoz v prvním roce přinesl konkrétní výsledky, které byly vyčísleny v rámci 

roční návratnosti. 
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7 ZÁVĚR 

 

Předložená disertační práce se zabývá problematikou zvýšení efektivnosti 

a spolehlivosti obráběcích strojů s využitím vibrační diagnostiky. Pro dosažení 

stanovených cílů je využito on-line diagnostického systému efector octavis. Hlavní oblasti 

řešené problematiky souvisejí s požadavky zákazníků společnosti ifm electronic spol. 

s r.o., které vyplývají z provozních zkušeností. Hlavním úkolem je monitorování 

technického stavu vřeten OS. Vedlejším cílem je zmapování možností při využití on-line 

vibrační diagnostiky pro monitorování a zabezpečení řezného procesu. Práce obsahuje 

podrobný popis instalace a provedených testů pro optimalizaci diagnostických objektů. 

Výsledky vycházejí z reálných aplikací ve výrobních závodech. Jednotlivé fáze instalace 

jsou popsány na dvou realizovaných projektech. 

 

V teoretické části práce se věnuji analýze současných technologií využívající měření 

vibrací pro zabezpečení technického stavu a řezného procesu. Dále je zde uveden rozbor 

a rozdělení druhu vibrací u OS. Rozbor je spíše zaměřen na vznik vibrací při obráběcím 

procesu.   

  

V úvodu praktické části práce uvádím popis funkcí a možností zvoleného HW. 

Obeznámení s funkcemi a možnostmi instalovaných komponentů je klíčové pro realizaci 

systému. V další části práce je stanoven výchozí postup instalace, testování a stanovení 

diagnostických objektů. Jednotlivé fáze projektů jsou podrobně popsány na praktických 

příkladech. Každá úroveň postupu obsahuje výsledky provedených měření a testů. 

Velkým přínosem pro stanovení vhodných diagnostických objektů je analýza trendů 

v kooperaci s výstupní kontrolou a záznamy v provozních knihách. Popis diagnostických 

objektů jsem rozdělil do dvou skupin – diagnostika technického stavu a monitoring 

obráběcího procesu. Součástí praktické části je rozbor alternativního využití měření 

vibrací na OS. Dále jsem uvedl několik příkladů zachycených závad v rámci testovacího 

provozu monitorovacího systému. Závěr praktické části je věnován analýze referenčního 

chodu vřeten a popisu tvorby vizualizace monitorovaných strojů v projektu č. 2. 

 

Projekty uvedené v disertační práci jsou v různé fázi vývoje. Projekt č. 1 obsahuje 

menší počet strojů, které nejsou z hlediska výstupní kontroly kvality prioritou. Projekt se 

nachází ve fázi optimalizace a testovacího provozu. Projekt č. 2 je rozsáhlejším 

projektem, který obsahuje monitoring cca 75 obráběcích center, která jsou rozmístěna 

v oddělených závodech. Pro efektivní monitoring strojů byla vytvořena diagnostická síť 

sdružující veškerá měřená data. Pro jejich snadné vyhodnocení byla vytvořena 
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vizualizace. Projekt č. 2 přinesl již konkrétní výsledky. Testovací provoz monitorovacího 

systému vykazuje úsporu nákladů v roce 2013 za servisní opravy 35 000 €. Reálná 

úspora je ovšem daleko větší. Systém prokazatelně snižuje produkci zmetků a prostojů ve 

výrobě. Úspory v oblasti výroby nebyly dosud vyčísleny. Při uvažování nákladů na 

vytvoření systému a ročních úspor na opravách, je návratnost investic cca 2 roky. Tyto 

výsledky potvrzují přínos on-line vibrační diagnostiky v oblasti spolehlivosti a efektivity 

obráběcích strojů. Popsaný systém on-line vibrační diagnostiky doporučuji pro výrobce 

OS. Jeho zařazení do standartní výbavy nových OS přispívá ke zvýšení spolehlivosti 

a konkurenceschopnosti. Modulární řešení celého systému umožňuje dodatečné zařazení 

do stávajících OS. Zároveň lze tento systém využít jako „černou skříňku“ v záruční době 

nového stroje. Zaznamenané údaje mohou např. odhalit poškození vřetenových ložisek 

chybou zákazníka (kolize nástroj - obrobek). 
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CONCLUSION 

 

The dissertation thesis deals with increasing efficiency and reliability of machine tools 

using vibration diagnostics. To achieve the stated objectives, efector octavis online 

diagnostic system is used. Major issues arising from operational experience are 

associated with requirements of customers of ifm electronic Ltd. Monitoring the technical 

condition of machine tool spindles is the main task. The secondary objective is 

investigation of possibilities using the on-line vibration diagnostics for monitoring and 

securing the cutting process. The thesis contains a detailed description of the installation 

and tests performed for optimizing the diagnostic objects. Results are based on real 

applications in production plants. The individual phases of installation are described on 

two realized projects. 

 

The theoretical part is devoted to current technology analysis, that uses vibration 

measurements to ensure technical condition and the cutting process. Furthermore, there 

is a study and description of vibration types in machines. The study is more focused on 

the formation of vibrations during the machining process. 

 

In the introduction to the practical part of the thesis, I describe functions 

and possibilities of the selected hardware. Familiarity with functions and capabilities 

of installed components is very important for monitoring system setup. In the next part, 

technique of installation, testing, and setting diagnostic objects is determined. The 

individual phases of the technique are described in detail with practical examples. Each 

phase of the process contains results of measurements and tests. Trends analysis in co-

operation with output control and operation records in the books is a great asset to 

determine suitable diagnostic objects. Description of diagnostic objects is divided into two 

groups - technical condition diagnostics and machining process monitoring. Practical part 

also contains analysis of alternative usage of vibration measuring on machine tools. Then 

there are several examples that describe recording of defects within the test operation of 

the monitoring system. Conclusion of the practical part focuses on spindles reference run 

analysis and describes basics visualization tools basics in the monitoring project no. 2. 

 

The projects referred to in the thesis are at different levels. Project no. 1 contains 

a low number of machines. The project is currently in the process of optimization and test 

run. Project no. 2 is a larger project that includes monitoring about 75 machining centers, 

located in separate production plants. Test operation of the monitoring system performs 

a cost saving on repair service of 35,000 € in 2013. The real savings are much greater. 
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The system reduces production of scrap and production downtime demonstrably. 

The savings in production have not been quantified yet. Return on investments of the 

system is about 2 years. These results confirm the benefits of on-line vibration diagnostics 

in the field of reliability and efficiency of machine tools. I recommend introduced on-line 

vibration diagnostic system for machine tool manufacturers. Its inclusion in the standard 

equipment of the new machine tools contributes to increase reliability 

and competitiveness. The modular design of the monitoring system allows additional 

inclusion in current machine tools. Additionally, this system can be used as a "black box" 

within the warranty period of new machine. For example, recorded data may reveal 

damage of spindle bearings because of customer error (collision tool - workpiece). 
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