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Úvod 

 V této diplomové práci se budeme zabývat výrobou dusíku a kyslíku, a diagnostikou 

kluzných ložisek čtyřstupňového turbokompresoru, který ve výrobním procese těchto plynů 

hraje důležitou roli. Dusík společně s kyslíkem tvoří 99% zemské atmosféry a dá se tedy 

očekávat, že spektrum využití dusíku, díky jeho vlastnostem, je velice rozsáhlé. Využití 

tohoto plynu závisí většinou na jeho třídě čistoty, která se odráží od způsobu výroby. 

Způsobů výroby je dnes hned několik, například pomocí membránových generátorů nebo 

rektifikačních kolon, které byly použity i v našem případě. 

V teoretické části bude podrobně popsána výroba dusíku pomocí kryogenní destilace. 

Uvedeme jeho vlastnosti, využití v průmyslových odvětvích, ale také v běžném životě. Dále 

se budeme zabývat problematikou tření. Uvedeme druhy tření, za jakých podmínek nastávají 

a jakým způsobem je možné je eliminovat. Nejdůležitější a také nejrozsáhlejší kapitolou 

teoretické části budou kluzná ložiska, která jsou hlavní problematikou diplomové práce. 

Konkrétně budou podrobněji popsána radiální kluzná ložiska segmentová, na nichž 

probíhalo diagnostické měření. Popíšeme, jak by měla vypadat geometrie segmentu pro 

správný chod ložiska a vliv geometrie na stabilitu ložiska. 

V praktické části rozebereme strojní zařízení s označením TC2, které je nedílnou součástí 

výroby plynu. Důležitým procesem při výrobě je stlačování vzduchu a tím jeho zvyšování 

teploty a tlaku. K tomu dochází ve čtyřstupňovém turbokompresoru s převodovkou a 

rychloběhem. V rámci údržby se na celém zařízení prováděla diagnostika technického stavu 

ložisek. Při preventivní údržbě se měřily absolutní vibrace na ložiskových skříních, jinak 

probíhalo online měření relativních vibrací. Všechna naměřená spektra vypovídající o 

technickém stavu ložisek jsou uvedena a popsána v praktické části. 

V závěru budou doporučeny určitá nápravná opatření pro zajištění lepšího chodu stroje a 

ekonomické vyčíslení jako přínos diagnostiky v případě, že by došlo k neplánovanému 

odstavení stroje a tím i prostojům ve výrobě dusíku s kyslíkem.  
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1 Dusík 

 

Dusík je základem chemického složení zemské atmosféry, kde zastupuje 78% objemu 

vzduchu. Druhé největší zastoupení tvoří kyslík – 21%. Zbytek objemu tvoří tyto plyny - 

argon, oxid uhličitý, neon, helium, metan, krypton a vodík. Chemické označení dusíku je 𝑁. 

Je bezbarvý, bez chuti a zápachu. Reaguje s jinými plyny jen při vysokých teplotách – 

například s borem při teplotě vyšší než 900°C, proto ho řadíme mezi plyny inertní. Dusík 

není hořlavý a ani nepodporuje hoření.  

 

Obrázek 1 - Chemické složení zemské atmosféry 

 

1.1 Výroba dusíku 

Pro tvorbu této podkapitoly byla použita literatura [3]. 

 

Výroba dusíku je složitý proces, který bude pro přehlednost popsán v následujících 

bodech. Je potřeba zmínit, že při výrobě dusíku se vyrábí zároveň kyslík. Nejdůležitější 

proces výroby probíhá v rektifikační koloně, kde se zkapalněný vzduch dělí na jednotlivé 

složky. 

Nedílnou součástí výroby dusíku s kyslíkem jsou tyto procesy: 

1. Nasávání a stlačování okolního vzduchu 

Nejprve dochází k nasávání venkovního vzduchu a následnému stlačování 

v kompresoru na tlak 600 kPa. 
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2. Předchlazení vzduchu 

Stlačený vzduch v kompresoru je potřeba zchladit. Chlazení probíhá 

v tepelných výměnících, které jsou chlazeny pomocí proudící vody (teplota 

vody je přibližně 15°C). Při chlazení dochází ke zkapalnění vodní páry a 

následně jejímu odtečení v odtokovém potrubí. 

3. Filtrování vzduchu 

Filtrování neboli čištění vzduchu probíhá v molekulovém sítu, kde se vzduch 

čistí například od vodní páry a oxidu uhličitého. 

4. Zchlazení vzduchu 

Abychom mohli od sebe oddělit jednotlivé složky vzduchu, musíme ho 

zkapalnit. Vzduch zkapalňujeme pomocí chlazení. Nejdříve je zchlazen 

pomocí studených plynů (kyslík a dusík) na teplotu -175°C a poté se 

dochlazuje expanzí (při rozpínání plynu se zmenšuje jeho vnitřní energie a 

zároveň klesá i jeho teplota), při které již dochází ke zkapalnění. 

5. Rektifikační kolona 

V rektifikační koloně se frakční destilací dělí zkapalněný vzduch na čistý 

kyslík (99%) a čistý dusík (98,8%). Rektifikační kolona se skládá 

z nízkotlaké a středotlaké kolony. Při dělení se využívá různého bodu varu u 

kyslíku (-183°C) a dusíku (-196°C). 

6. Odběr plynů 

Kyslík a dusík se v plynné formě může přivádět pomocí potrubí, nebo také 

v tlakových nádobách. 

7. Skladování plynů 

Kapalná forma těchto dvou plynů se skladuje v zásobnících, ze kterých jsou 

plyny následně přečerpávány do cisteren a speciálních nádrží. Tyto nádrže 

nejsou vybaveny zařízením pro udržování teploty (může dojít ke zvýšení 

tlaku a tedy varu kapaliny), proto jsou vybaveny automatickými systémy, 

které vyrovnávají tlak v nádrži (ventilace přetlaku). 
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1.2 Využití dusíku 

Pro tvorbu této podkapitoly byla použita literatura [5]. 

 

Využití dusíku je založeno především na jeho schopnosti vázat se společně s kyslíkem. 

Touto redukcí obsahu kyslíku v produktu nebo v procesu předcházíme oxidaci, růstu 

bakterií, snižujeme riziko výbuchu a hoření.  

Využití dusíku v průmyslovém odvětví: 

• Potravinářský průmysl - dusík slouží jako ochranná atmosféra potravin, kde 

zabraňuje (zpomaluje) procesu stárnutí. 

• Chemický průmysl - snižování obsahu kyslíku při výrobě, balení a 

skladování. Snižuje se riziko vzniku požáru nebo výbuchu chemických látek. 

• Strojírenství – dusík se používá ve strojírenství především jako ochranná 

atmosféra. Používáme ji například u svařování metodou TIG, kde zabraňuje 

přístupu vzduchu (vzniku oxidace) a tím chrání tavnou lázeň. Dusík 

využíváme také u řezání laserem, kde ho používáme k odfoukávání 

roztaveného materiálu od hrany řezu, nebo jako čistící plyn, který vytváří 

vodící cestu laseru. 
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1.3 Čistota technického plynu 

Pro tvorbu této podkapitoly byla použita literatura [6]. 

 

Všechny technické plyny rozdělujeme podle jejich obsahu nečistot. Tento obsah se 

uvádí v jednotkách ppm (parts per million), tedy určitý počet částic k jednomu milionu. Mezi 

nejdůležitější nečistoty dusíku patří kyslík a voda. 

Tabulka 1 - Označení čistoty technických plynů. 

Zdroj: [6]. 

Označení Čistota plynů 

[%] 

Zbytkové 

nečistoty 

[ppm] 

Zbytkové 

nečistoty 

[%] 

2.0 99,0 % 10 000 ppm 1 % 

2.5 99,5 % 5000 ppm 0,5 % 

3.0 99,9 % 1000 ppm 0,1 % 

3.5 99,95 % 500 ppm 0,05 % 

4.8 99,998% 20 ppm 0,002 % 

5.0 99,999 % 10 ppm 0,001 % 

5.5 99,9995 % 5 ppm 0, 0005 % 

7.0 99,9999 % 0,1 ppm 0,00001 % 

 

Nejpoužívanější je technický dusík s označením 4.6, který se používá jako ochranná 

atmosféra ve slévárenství, sklářství, nebo také například k huštění pneumatik. Mezi 

další velmi často používané technické dusíky patří: 

• 4,8 - pro řezání laserem nerezových ocelí 

• 5,2 Premier -  pro plynové CO2 lasery 

• 6,8 BIP Plus – v současnosti nejčistější dusík (obsahuje pouze 0,01 ppm 

kyslíku a 0,02 ppm vody) 
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2 Tření 

Pro tvorbu této kapitoly a podkapitoly byla použita literatura [8], [13]. 

 

Tření je jev, který vzniká při vzájemném pohybu dvou k sobě přitlačovaných součástí. 

Rozlišujeme tření statické (vzniká za klidu) a kinetické (vzniká při pohybu). Dále tření 

můžeme rozdělit jako jev žádoucí (brzdy, spojky, převody) a jev nežádoucí (ztráta energií). 

Velikost třecí síly si můžeme vypočítat pomocí vzorce: 

𝐹𝑡 = µ ∙ 𝐹𝑛 

kde µ - součinitel tření, 

𝐹𝑛 – normálová síla, 

nicméně tento vztah neodpovídá skutečnosti. Podle novějších výzkumů závisí velikost 

třecího odporu například na relativní rychlosti pohybu, době pohybu (u některých 

materiálů třecí odpor v omezené míře s dobou klesá), nebo také na fyzikálně chemických 

vlastnostech kluzných ploch.  

Tabulka 2 - Druhy tření v kluzných ložiskách. 

Zdroj: [13] 

Druh tření Mazání Vliv viskozity 

Součinitel 

tření 

𝜇 

suché žádné žádný < 0,2 

mezní polosuché částečný 0,01-0,2 

smíšené 
přechod mezi polosuchým a 

kapalinným 
částečný 0,001-0,01 

kapalinné kapalinné velký 0,001-0,005 

 

2.1 Suché tření 

 

Suché tření vzniká při vzájemném pohybu dvou těles, které od sebe nejsou odděleny 

kapalným ani plastickým mazivem. Do oblasti suchého tření však řadíme případy, kdy jsou 

na kluzné plochy naneseny kluzné laky (práškovité mazivo - grafit). Při suchém tření dochází 
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k pružným a plastickým deformacím nerovností povrchu kluzných ploch, zahřívání a 

následnému zadírání. Obvykle suché tření vzniká při rozběhu stroje, kdy se grafit vlivem 

nízkých otáček a velkého zatížení vytlačí z mazacího místa. 

 

2.2 Mezní tření 

 

Mezní tření nám vzniká při mezním mazání. To znamená, že nanesená vrstva maziva 

mezi třecími plochami není natolik silná, aby dokázala přenášet tlaky vznikající mezi 

dotýkajícími se povrchy. U mezního tření převažuje tedy vzájemný dotyk mikro i makro 

nerovností kluzných povrchů, ale přítomné mazivo zajišťuje, že nedochází ke zhoršení 

třecích vlastností součástí (i přes to, že vznikají tzv. studené svary a dochází k opotřebení 

ploch). K meznímu tření dochází při nízkých kluzných rychlostech. 

 

2.3 Smíšené tření 

 

U smíšeného tření je spára mezi dotýkajícími se plochami plně zaplněna mazivem, ale 

mazivo nemá takovou únosnost, aby oddělilo kluzné plochy do vzdálenosti, která by 

zabránila vzájemnému dotyku všech makrogeometrických nerovností povrchu.  

 

2.4 Kapalinné tření 

 

Ke kapalinnému tření dochází mezi mezními vrstvami kluzných ploch a olejem 

(plastickým mazivem), který tyto vrstvy od sebe odděluje. Nedochází tedy ke vzájemnému 

kontaktu kluzných ploch, a tím ani k jejich opotřebení či zahřívání. Kapalinového tření 

dosahujeme správnou geometrií ložiska (kluzných ploch – segmentů), správnou viskozitou 

oleje a dostačujícím tlakem u hydrostatického mazání. Mezi důležité vlastnosti oleje patří 

kromě viskozity také přilnavost oleje k povrchu součásti. Pomocí přilnavosti se na kluzné 

ploše vytváří mezní vrstva maziva, po které proudí olej a dochází tedy ke kapalinnému tření. 

U oleje se vyžaduje, aby jeho viskozitní index VI byl co nejvyšší. Tedy aby jeho závislost 

na teplotě byla co nejmenší. Viskozitní index se pohybuje od 0 (velká citlivost oleje na 



Diplomová práce  Bc. David Derych 

VŠB-TUO, Fakulta strojní                                                                                                   21 

 

změnu teploty) do 100. Nicméně dnes už se vyrábí oleje, které mají lepší viskozitní index 

než 100, ale i horší oleje s VI menším než 0. 

 

2.4.1 Hydrodynamické mazání 

 

U hydrodynamického mazání vzniká při vzájemném pohybu kluzných ploch mazací 

a zároveň nosná vrstva maziva, která se tvoří v klínovité mezeře mezi čepem a ložiskem. 

V této nosné vrstvě vzniká hydrodynamické tlakové pole o stejné velikosti, jako je zatěžující 

síla ložiska. Vytvoření nosné vrstvy závisí na otáčkách čepu, zatěžující síle a viskozitě 

přítomného maziva. 

 

Obrázek 2 - Průběh hydrodynamického tlaku ve válcovém ložisku. 

Zdroj: [15]  
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3 Kluzná ložiska 

 

Kluzná ložiska jsou strojní součásti, která umožňují rotační pohyb hřídele (čepu) 

v pevně uloženém ložisku a přenáší zatížení hřídele na další části stroje. Často jsou také 

označována za ložiska hydrodynamická. Kluzná ložiska se dnes volí z důvodu úspory 

hmotnosti a místa, větší únosnosti, tlumení vibrací a hluku, lepšího snášení náhlých 

špičkových zatížení a jejich minimální údržby. Dělíme je podle zatížení na radiální, axiální 

a kombinované. Dále podle způsobu konstrukce na citronová (přesazená, více plochá), 

segmentová ložiska nebo také kluzná ložiska válcová. Výroba citronových ložisek spočívá 

v tom, že se smontují pánve dohromady a do dělící roviny se vsune vložka. Následně se 

zhotoví vnitřní průměr ložiska a při montáži se vložka vyjme. Tím vznikne dvou segmentové 

ložisko s jiným středem. Tímto se zajišťuje lepší stabilita hřídele v ložisku a tato 

problematika bude popsána důkladněji níže v další kapitole. 

 V diplomové práci se budeme zabývat převážně radiálními segmentovými ložisky, na 

kterých probíhalo veškeré diagnostické měření, a jsou tedy podstatou celé diplomové práce. 
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Obrázek 3 - Typy kluzných ložisek. 

Zdroj: [14] 

a) kluzné ložisko válcové, b) citronové, c) přesazené, d) čtyř ploché ložisko (obousměrné), 

e) čtyř ploché ložisko (jednosměrné), f) segmentové 

 

3.1 Radiální segmentová ložiska 

Pro tvorbu této podkapitoly byla použita literatura [9], [13]. 

 

Radiální segmentová ložiska se používají v extrémních provozních podmínkách, kde 

jsou kladeny nároky na tichý chod, tuhost a stabilitu hřídele i v případech, že se náhle změní 

charakter zatěžující síly a je jasné, že použití klasických válcových ložisek zde není vhodné. 

Ložiska pracují ve velmi vysokých obvodových rychlostech až 150 𝑚 · 𝑠−1 a měrném tlaku 

3,5 MPa.  

Mezi hlavní výhody segmentových ložisek patří jejich odolnost vůči vzniku 

samobuzených kmitů. Další výhodou je lepší stabilita hřídele (čepu) v ložisku a nízká 

provozní teplota. U segmentových ložisek je podstatně lepší průtok oleje i přes velmi malé 

ložiskové vůle, které jsou však větší než u ložisek válcových. Větší průtok oleje zajišťuje 

lepší odvod vznikajícího třecího tepla a tím pádem nižší provozní teploty. Mezi nevýhody 



Diplomová práce  Bc. David Derych 

VŠB-TUO, Fakulta strojní                                                                                                   24 

 

řadíme finanční náročnost výroby a občasné vyšší ztráty výkonu způsobené třením kluzných 

ploch segmentů a hřídele. V praxi se radiální ale i axiální segmentová ložiska používají v 

turbínách, turbokompresorech nebo rychloběžných převodovkách.  

 

Obrázek 4 - Radiální segmentové ložisko. 

Zdroj: [13] 

 

Obrázek 5 - Segment ložiska. 

Zdroj: [13] 

  



Diplomová práce  Bc. David Derych 

VŠB-TUO, Fakulta strojní                                                                                                   25 

 

3.1.1 Radiální segmentová ložiska s pevnými segmenty 

Pro tvorbu této podkapitoly byla použita literatura [13]. 

 

Tyto ložiska rozlišujeme podle schopnosti vytvářet hydrodynamickou vrstvu maziva, 

která vzniká při jednom směru otáčení hřídele (dále jen typ A) nebo obou směrech otáčení 

(dále jen typ B), a také podle počtu kluzných ploch. Jeden z příkladu typu A můžeme vidět 

v kap. 3, viz obr. 5e). Používají se v případě potřeby větší stability a tuhosti uložení hřídele, 

nicméně je zde důležité, aby se smysl otáčení hřídele za žádných podmínek nezměnil. U 

ložisek spadajících do skupiny typu B (znázorněné ložisko na obr. 3d) se nevytváří tak velká 

hydrodynamická síla z důvodu menšího využití kluzných ploch segmentů. Proto nemají tak 

velkou únosnost a stabilitu jako ložiska typu A. 

U radiálních ložisek s pevnými segmenty je potřeba zvolit správný počet segmentů a 

to sice podle provozních podmínek, ve kterých bude ložisko pracovat. Dva segmenty se 

používají v případě velkého zatížení, kde je důležité, aby hřídel byla správně vyvážená. 

Nejčastěji jsou však používaná ložiska se třemi a čtyřmi segmenty pro jejich větší tuhost a 

stabilitu hřídele (do průměru 200 mm). Pět segmentů se používá, jestliže je průměr hřídele 

větší než 200 mm, nebo jestliže se upřednostňuje tuhost a stabilita nad únosností ložiska. 

Pokud je z nějakého důvodu potřeba více než 5 segmentů, volí se sudý počet a většinou se 

již volí segmenty naklápěcí. 

U segmentů řešíme také velikost středového úhlu činné plochy. Zde záleží na počtu 

segmentů a na potřebné velikosti mezery mezi segmenty pro přívod maziva. Obvykle 

používané středové úhly můžeme vidět v tab. 3 nebo je vypočítat pomocí vzorce: 

𝛽 =
360

𝑖
− (4°𝑎ž 10°) 

kde i – počet segmentů. 
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Tabulka 3 - Obvykle používané středové úhly činné plochy segmentu. 

Zdroj: [13] 

Počet segmentů 

i 

Středový úhel činné plochy segmentů 

𝛽 

2 165°-172° 

3 105°-115° 

4 80°-85° 

5 65°-68° 

 

3.1.2 Radiální segmentová ložiska s naklápěcími segmenty 

Pro tvorbu této podkapitoly byla použita literatura [13]. 

 

Radiální ložiska s naklápěcími segmenty používáme pro zajištění klidného chodu 

stroje, v případě těžkých a proměnlivých provozních podmínek, a jestliže je kluzná rychlost 

vyšší než 60 𝑚 · 𝑠−1 . U ložisek s naklápěcími segmenty vzniká na každé kluzné ploše 

hydrodynamický tlak, viz Obr. 6, který zajišťuje lepší stabilitu hřídele v uložení. 

 

 

Obrázek 6 - Hydrodynamický tlak v ložisku. 

Zdroj: [13] 
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 Vyšší únosnost ložiska zajišťujeme pomocí správně zvolené podpěry a její polohy 

vůči segmentu. Jestliže máme ložisko určené pro pouze jeden směr otáčení, poloha podpěry 

se posouvá ve směru kluzu za osu segmentu. V případě obousměrného ložiska je podpěra 

segmentu umístěna v ose. U jednosměrného ložiska rozlišujeme natočení hrany podpěry: 

a) radiální, 

b) rovnoběžná s odtokovou hranou segmentu, 

c) mezipoloha. 

U mezipolohy a radiálního natočení hrany podpory vzniká na odtokové hraně segmentu 

nerovnoměrně velká mazací vrstva a to negativně ovlivňuje únosnost segmentu.  

 

Obrázek 7 - Orientace hrany podpěry segmentu (radiální, rovnoběžná, mezipoloha). 

Zdroj: [13] 
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Často se používá kulových nebo křížových podpěr, pro jejich schopnost jak tangenciálního 

tak radiálního naklopení segmentu. 

 

Obrázek 8 - Kulová a křížová podpěra. 

Zdroj: [13] 

a) kulová podpěra, b) křížová podpěra 

Ložisko se skládá ze tří až dvanácti segmentů (záleží na specifikaci provozních podmínek). 

Pokud je potřeba ložisko s více jak 12 segmenty, volí se vždy sudý počet segmentů. Většinou 

se takové množství segmentů používá u velkých ložisek s velkými průměry, kde se kvůli 

montáži používá větší počet s menšími rozměry. Segmenty se rozmísťují po obvodu hřídele 

rovnoměrně. Nerovnoměrné rozmístění se aplikuje pouze u ložisek se třemi segmenty a to 

velice zřídka. 

U ložisek s naklápěcími segmenty musí konstruktér řešit stejně jako u ložisek s pevnými 

segmenty středový úhel činné plochy segmentu, na kterém závisí schopnost vytvářet 

hydrodynamický tlak v mazivu. Obvykle používané středové úhly jsou vypsány v tab. 4. 
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Tabulka 4 - Základní středové úhly segmentu. 

Zdroj: [13] 

Počet segmentů 

i 

Základní středový úhel činné plochy 

segmentu 

β 

3 90° 

4 67°30‘ 

5 54° 

6 45° 

8 33°45‘ 

10 27° 

12 22°30‘ 

 

3.1.3 Geometrie segmentu 

Pro tvorbu této podkapitoly byla použita literatura [9], [7]. 

 

Pro správnou funkčnost segmentového ložiska je velmi důležitá geometrie segmentů. 

Zde je na mysli zejména taková geometrie, která umožňuje segmentu se správně naklápět. 

Při navrhování rozměrů segmentu se vychází z několika poměrů. Velmi důležitý je poměr 

poloměrů 𝑃𝑜𝑠𝑡, který popisuje základní princip segmentových ložisek – aby se segment mohl 

správně naklápět, musí být poloměr tělesa ložiska 𝑅𝑡1 větší, než je vnější poloměr segmentu 

𝑅𝑠2. 

Poměr poloměrů: 

𝑃𝑜𝑠𝑡 =
𝑅𝑠2

𝑅𝑡1
=

𝑅𝑠2

(𝑅 + 𝑇)
 

kde  𝑅 - jmenovitý poloměr ložiska, 

𝑇 - tloušťka segmentu. 

Poměr správně navržených poloměrů se pohybuje přibližně od 0,857 do 0,878, kde se ještě 

dále určuje excentricita 𝑒2 vnějšího poloměru segmentu 𝑅𝑠2: 

𝑒2 = 𝑅𝑡1 − 𝑅𝑠2 
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Dalším důležitým poměrem je poměr 𝑃𝑜𝑇 – je to poměr tloušťky segmentu 𝑇 a vnitřního 

průměru ložiska. Hodnoty 𝑃𝑜𝑇 se pohybují v rozmezí 0,145 - 0,2. 

 

Poměr 𝑃𝑜𝑇 se vypočítá následovně: 

𝑃𝑜𝑇 =
𝑇

2 ∙ 𝑅
=

𝑇

2 ∙ (𝑟 + 𝐶𝑟)
 

kde 𝑇 - tloušťka segmentu, 

𝑅 – poloměr vepsané kružnice ložiska. 

𝑟 – poloměr hřídele 

𝐶𝑟 – montážní vůle ložiska 

 

Obrázek 9 - Geometrie segmentu. 

Zdroj: [9] 

3.1.4 Předpětí ložiska 

Pro tvorbu této podkapitoly byla použita literatura [9], [14]. 

 

Pomocí excentricity 𝑒1 vzniká v ložisku předpětí (známé také jako preset hodnota), 

které je dnes již nedílnou součástí všech rychloběžných ložisek. Střed křivosti kluzných 

ploch se od středu ložiska může posunout ve svislém nebo vodorovném směru – záleží na 

typu ložiska (například u segmentového ložiska je excentricita orientovaná svisle viz obr. 9, 

přesazené ložisko má excentricitu orientovanou vodorovně). Vlivem excentricity 𝑒1 působí 

na čep síla vždy směrem do středu ložiska a zajišťuje mnohem lepší stabilitu čepu, než je u 
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ložisek válcových. Čím větší jsou otáčky rotoru, tím větší se volí předpětí ložiska a tím 

stabilnější je rotor. Nicméně je potřeba také zohlednit únosnost ložiska, která se s rostoucím 

předpětím snižuje.  

Velikost předpětí můžeme určit pomocí vztahu: 

𝛿 = 1 −
𝐶𝑟

𝐶𝑝
 

kde 𝐶𝑟 = 𝑅 − 𝑟 je montážní vůle ložiska,  

R - poloměr vepsané kružnice ložiska, 

r - poloměr čepu, 

𝐶𝑝 = 𝑅𝑠1 − 𝑟 je výrobní vůle ložiska, 

𝑅𝑠1 - poloměr křivosti kluzné plochy 

r - poloměr čepu. 

Přibližný rozsah předpětí dle typu ložiska je uvedeno v tab. 5. 

Tabulka 5 - Rozsah předpětí. 

Zdroj: [14] 

Typ kluzného ložiska Předpětí 𝛿 

Citronové 0,3 - 0,7 

Přesazené 0,5 – 0,6 

Více ploché 0,7 – 0,9 

S naklápěcími segmenty 0,3 – 0,7 
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3.1.5 Mez stability 

Pro tvorbu této podkapitoly byla použita literatura [11], [15]. 

Mez stability nám rozděluje práci čepu v ložisku na stabilní a nestabilní oblast a 

určuje se z grafu stability, kde je znázorněná závislost parametru otáčení na Sommerfeldově 

čísle 𝑆𝑜. Sommerfeldovo číslo se počítá pomocí vztahu: 

𝑆𝑜 =
𝐹𝐷

𝐵 ∙ 𝑑
∙

𝜓2

𝜂 ∙ 𝜔
 

kde 
𝐹𝐷

𝐵∙𝑑
 popisuje střední měrný tlak, 

𝐹𝐷 – statické zatížení ložiska, 

B – šířka ložiska 

d – průměr ložiska 

𝜓 – relativní ložisková vůle 

𝜂 – dynamická viskozita oleje 

𝜔 – relativní úhlová rychlost čepu vůči ložisku. 

 

 

Obrázek 10 - Graf meze stability pro citronová a válcová ložiska. 
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V grafu vidíme parametr otáčení 𝜔𝑚/√𝑔/∆𝑅, kde 𝜔𝑚 je úhlová rychlost otáčení hřídele, g 

je gravitační zrychlení a ∆𝑅 je excentricita hřídele vůči ložisku. 

Nestabilita je tedy nežádoucí stav rotoru a jeho uložení, který vzniká kombinací různých 

vlivů (nedostatečně zatížené ložisko, vnější síly působící proti směru zatížení ložiska, ztráta 

tlumící schopnosti), které zapříčiňují vznik samobuzených vibrací. Tyto vibrace můžeme 

vidět ve frekvenčním spektru na subsynchronní složce, tedy na nižších frekvencí, než je 

frekvence otáčková. Při nestabilní práci rotoru rozlišujeme tyto dva jevy: 

• Víření oleje (oil whirl) – vibrace se objevují na nižších frekvencích, než je frekvence 

otáčková (obvykle 40 – 48 % otáčkové frekvence, viz obr.). Nestabilita víření oleje 

vzniká z důvodů, jako je malé zatížení hřídele, velké opotřebení kluzných ploch 

ložiska, změna vlastností oleje (zejména viskozita, tlak, teplota). Víření oleje je 

nejčastější problematikou kluzných ložisek. 

 

 

 

Obrázek 11 - Víření oleje. 

Zdroj: [11] 

• Tlučení oleje (oil whip) – vzniká při provozu stroje při dvojnásobku nebo nad 

dvojnásobkem kritické otáčkové frekvence rotoru, kdy dochází k nadměrným 

vibracím a olejový film je již není schopen unést. 
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Obrázek 12 - Tlučení a víření oleje ve frekvenčním spektru. 

Zdroj: [11] 

3.2 Materiál kluzných ložisek 

Pro tvorbu této podkapitoly byla použita literatura [13]. 

 

Při výběru materiálu kluzných ploch musí konstruktér zohlednit provozní podmínky, 

ve kterých bude ložisko pracovat. Provozními podmínkami je myšleno: 

• Velikost a charakter zatěžující síly ložiska 

• Kluzná rychlost 

• Způsob mazání (druh maziva, množství maziva) 

• Provozní teplota 

• Vliv okolního prostředí  
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Dále musí konstruktér posoudit, který materiál vyhovuje daným provozním podmínkám. 

Důležité vlastnosti materiálů kluzných ploch: 

• Odolnost proti zadírání 

• Jímavost tvrdých částic 

• Zatížitelnost 

• Hodnoty součinitele tření 

• Korozivzdornost 

• Otěruvzdornost 

• Kavitační odolnost 

Materiály ložisek můžeme rozdělit do čtyř podskupin: 

1. Ložiskové kompozice na bázi cínu nebo olova – tyto kompozice se volí pro jejich 

velmi dobré kluzné vlastnosti, jímavost cizích částic a cínová kompozice je dobře 

odolná proti oxidaci. Mezi hlavní nevýhody těchto materiálů patří malá pevnost, 

nízká mez únavy a s rostoucí teplotou klesají funkční hodnoty. Provozní teplota 

cínové kompozice je 110 °C, zatímco u olověných kompozic je 100 °C. 

2. Slitiny mědi s olovem, cínem a dalšími prvky – cínové bronzy se používají u 

vysoce zatížených a dynamicky namáhaných ložisek pro jejich vysokou pevnost, 

odolnost proti opotřebení, vysokou mez únavy a provozní teplotu až do 250°C. 

Olověné bronzy se používají pro jejich dobré kluzné vlastnosti, vysokou pevnost a 

nacházejí uplatnění u dynamicky namáhaných ložisek s provozní teplotou do 160°C. 

Hliníkové bronzy nacházejí uplatnění u pomaluběžných ložisek, které jsou 

zatěžovány rázy. Nemají tak dobré kluzné vlastnosti, ale díky hliníku vynikají svou 

tvrdostí a pevností. Slitina mědi a zinku (mosaz) se používá pro jejich dobré kluzné 

vlastnosti, korozivzdornosti, vysokou tvrdost a její použitelnosti až do teploty 250°C. 

3. Slitiny hliníku – Mezi hlavní prvky slitiny hliníku patří železo, měď, zinek, mangan 

a hořčík. Tyto slitiny se vyznačují vysokou únavovou pevností, korozivzdorností a 

dobrými kluznými vlastnostmi. Ložiska ze slitin hliníku vyžadují kvalitní mazání a 

filtraci oleje, která nám zajistí, že se do ložisek dostává nejvyšší kvalita oleje. 

4. Plasty – Plastová ložiska nacházejí čím dál více uplatnění ve strojírenství pro jejich 

tichý chod, nízkou hmotnost, odolnost proti korozi, chemikáliím a jejich 

bezúdržbovosti. 

  



Diplomová práce  Bc. David Derych 

VŠB-TUO, Fakulta strojní                                                                                                   36 

 

3.3 Poruchy kluzných ložisek 

Pro tvorbu této podkapitoly byla použita literatura [8]. 

 

Při konstrukčním návrhu se počítá s předpokládanými podmínkami (zatížení, provozní 

teplota, kluzná rychlost, vliv okolního prostředí - prašnost, atd.) ve kterých bude ložisko 

pracovat. Pokud se ale tyto předpokládané podmínky neshodují s podmínkami skutečnými, 

dochází k několika různým poruchám ložiska. Z toho vyplývá, že poruchy vznikají kvůli: 

• nevhodnému konstrukčnímu řešení, 

• výrobním nebo montážním vadám, 

• odlišným provozním podmínkám. 

Závady mohou vzniknout okamžitě, tedy zapříčinit náhlou havárii stroje, nebo vznikají 

dlouhodobě a projeví se jako opotřebení ložiska, které můžeme pomocí diagnostiky včas 

detekovat. 

Mezi typické poruchy kluzných ložisek patří: 

• Adhezivní opotřebení – při vzniku a následnému odtrhnutí mikrosvarů, které 

vznikají na vrcholkách nerovností kluzných ploch. U adhezivního opotřebení 

dochází k zadírání ložiska. 

• Abrazivní opotřebení – může vznikat při rozrývání pouze jedné kluzné plochy, 

nebo obou kluzných ploch. K rozrývání jedné plochy dochází v případě, že tvrdé 

částice (nerovnosti) jsou součástí jedné ze dvou kluzných ploch, a tedy dochází 

k zarývání do protilehlé kluzné plochy. K rozrývání obou kluzných ploch dochází 

v případě vniknutí cizí částice (nečistoty) mezi kluzné plochy.  

• Erozivní opotřebení – vzniká narážením cizích částic do kluzných ploch, které jsou 

unášeny v kapalině. Nejčastěji se objevuje při změně geometrie kluzného povrchu 

(ostré hrany, zaoblení, atd.). 

• Únavové opotřebení – vzniká při dynamickém namáhání ložiska, kde nejdříve 

vznikají podpovrchové praskliny, které se dále větví, rozrůstají se až na povrch 

kluzné vrstvy a k ocelové pánvi a následně se začíná výstelka odlupovat. 

• Kavitační opotřebení – vzniká při proudění oleje, kdy se vytvoří bublina při poklesu 

tlaku na nižší hodnotu, než je u nasycených par. K poklesu tlaku většinou dochází 

při změně průřezu. 
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Obrázek 13 - Abrazivní opotřebení. 

Zdroj: [17] 
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4 Diagnostika kluzných ložisek a ozubených převodů 

 

Z důvodu aplikace kluzných ložisek v extrémních provozních podmínkách (vysoké 

kluzné rychlosti, velká zatížení), je potřeba, aby technický stav kluzných ložisek byl 

pravidelně kontrolován a tím se snižovalo riziko vzniku havárie. Pro kontrolu technického 

stavu se nejčastěji používá vibrační diagnostika. Pravidelnou kontrolou musí procházet také 

převodovka. Zde by však pro určení stavu ozubení nemusela vibrační diagnostika 

dostačovat, proto se aplikuje multiparametrická diagnostika. U převodovek se většinou 

používá kombinace vibrační a tribologické diagnostiky. 

 

4.1 Vibrační diagnostika kluzných ložisek 

 

Při provozu všech strojů, nezávisle na druhu jejich pracovního pohybu, vznikají 

vibrace. Zvýšené vibrace nejčastěji vznikají na základě špatného technického stavu součástí 

(ložisek, hřídelí, nevývahou a nesouosostí rotujících součástí, špatným chodem ozubení, 

atd.). Z důvodu bezpečnosti a funkčnosti stroje, je potřeba tyto vibrace pravidelně měřit a 

vyhodnocovat. Měření může probíhat náhodně, v pravidelných intervalech, nebo trvale 

(online). 

Pro měření vibrací používáme dva typy snímačů (seismické zařízení a snímače 

relativní výchylky). Abychom správně zvolili typ snímače, je důležité určit, o jaký typ 

vibrací se jedná. Existují relativní a absolutní vibrace. V případě relativních vibrací měříme 

pohyb sledované součásti vůči námi zvolené základně (ložiskový domek, konstrukce stroje), 

která může ještě dále sama kmitat. U absolutních vibrací se sleduje pohyb součásti vůči 

nehybné soustavě. 

Například u kluzných ložisek se upřednostňuje měření relativních vibrací hřídele 

vzhledem k rámu stroje, protože na rozdíl od valivých ložisek dochází u kluzných ložisek 

díky vlastnostem oleje k tlumení vibrací. Měření absolutních vibrací zde můžeme aplikovat 

pouze dodatečně.  

Pro správné měření a vyhodnocení signálů se řídíme těmito normami – ČSN ISO 

20 816 – 1, ČSN ISO 10 816 – 3, ČSN ISO 13 373 – 1, ČSN ISO 7919 – 3 
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4.1.1 Měření absolutních vibrací 

Pro tvorbu této podkapitoly byla použita literatura [10], [11]. 

 

Pro měření absolutních vibrací stroje používáme tyto seismická zařízení: 

a) Akcelerometry - jejichž výstupem je zrychlení vibrací, ale pomocí matematických 

úprav můžeme dostat rychlost a výchylku vibrací. Jejich frekvenční rozsah se 

pohybuje od 0,1 Hz do 30 kHz. Každý akcelerometr má zabudovaný piezoelektrický 

krystal, který vytváří elektrický náboj o stejné velikosti, jakou působí zatěžující síla. 

Rozlišujeme dva typy akcelerometrů. V praxi se upřednostňují smykové 

akcelerometry nad tlakovými.  Nejpoužívanější smykový akcelerometr je dnes Delta 

Shear, který se vyznačuje vysokou přesností, velkou vlastní frekvencí a malou 

hmotností.  

 

Obrázek 14 - Akcelerometr Delta Shear 

Zdroj: [10] 

P – piezoelektrický prvek, R – předepínací prstenec, M – seismická hmota, B – tělěso 

snímače 

b) Snímače rychlosti – vyhodnocují rychlost pohybu cívky v permanentním magnetu, 

která je úměrná vibrační rychlosti sledované součásti. Vzhledem k možnému 

ovlivnění vnějších magnetických polí se snímače rychlosti dnes již tolik nepoužívají, 

a jsou nahrazovány akcelerometry. 
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4.1.2 Měření relativních vibrací 

Pro tvorbu této podkapitoly byla použita literatura [10]. 

 

Pro měření relativních vibrací stroje používáme snímače výchylky kmitající součásti, 

které jsou založeny na principu optickém, indukčním, kapacitním, indukčnostním nebo 

magnetickém. Nejpoužívanější jsou indukčnostní snímače, fungující na principu změny 

indukčnosti cívky v závislosti na hustotě vířivých proudů. Tyto snímače mají na svém konci 

jemnou cívku, která je napájena pomocí oscilátoru vysokofrekvenčním proudem. Jakmile 

dojde ke změně vzdálenosti plochy měřené součásti a tím ovlivnění vířivých proudů, putuje 

vysokofrekvenční signál do demodulátoru (umístěn spolu s oscilátorem). V demodulátoru 

dochází k oddělení vysokofrekvenčního signálu od nízkofrekvenčního a tento signál je 

potom veden do vyhodnocovací jednotky. U tohoto měřícího systému je kladen důraz na 

původních rozměrech a technickém stavu kabelu, protože jakákoliv změna např. zkrácení 

kabelu z důvodu poškození, ohrožuje kvalitu prováděného měření. Výchylku vibrací měříme 

v mikrometrech, a sice veličinu špička-špička (rozkmit), která nám popisuje maximální 

výchylku součásti, nebo veličinu Smax. 

 

4.1.3  Analýza signálu 

Pro tvorbu této podkapitoly byla použita literatura [16], [17]. 

 

Pro vyhodnocení technického stavu stroje je důležité umět pracovat se spektry 

vibrací a pomocí příslušných norem vyhodnocovat naměřené signály. Analyzovat signál 

můžeme jak v časovém, tak ve frekvenčním spektru a pracujeme zde s těmito veličinami: 

1) Rychlost vibrací [𝒎𝒎 ∙ 𝒔−𝟏] – měříme u strojních zařízení, kde zjišťujeme 

danou příčinu vzniku nízkofrekvenčních vibrací. Příčinami jsou mechanické 

závady, které jsou úzce spjaty s otáčkami hřídele. Mezi mechanické závady 

řadíme nesouosost, nevyváženost nebo například mechanické uvolnění. 

Rychlost vibrací můžeme sledovat v čase a pozorovat tak její vývoj. 

Nejpoužívanější frekvenční rozsah je 10 – 1000 Hertz a naměřené hodnoty 

vyhodnocujeme pomocí normy ČSN ISO 10 816 – 3. V této normě jsou 
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uvedeny hraniční efektivní hodnoty výchylky a rychlosti vibrací, ze kterých 

jsme schopni vyčíst technický stav stroje.  

2) Zrychlení vibrací [𝒎𝒎 ∙ 𝒔−𝟐, 𝒏𝒆𝒃𝒐 𝒕𝒂𝒌é 𝒈] – měříme u 

vysokofrekvenčních dějů, které vznikají u strojních zařízení a součástí jako 

jsou valivá ložiska a ozubení převodovky. Frekvenční rozsah není pevně 

stanoven z důvodu existence několika typů ložisek (každý typ ložiska určen 

pro jiné zatížení, otáčky, provozní podmínky), a je tedy na obsluze 

diagnostického zařízení, aby nastavil frekvenční rozsah. Důležité je mít 

v patrnosti jakou součást sestavy měříme, pokud zjišťujeme stav ozubení a 

současně i stav ložisek bude nastaveno více typu měření (rozdílné frekvenční 

rozsahy).  Můžeme tedy říci, že pomocí analýzy signálu zrychlení vibrací 

zjišťujeme technický stav ložisek a ozubení. 

3) Výchylka vibrací [𝝁𝒎] – se měří za pomocí dvou snímačů a jejich funkční 

princip je popsán v kap. 5.1.2. Snímače výchylky se umísťují kolmo na sebe 

a do jedné roviny viz obr. 15. Při montáži snímačů je potřeba dodržet dvě 

zásady. První zásada nám říká, že okolo konce snímače by se neměl nacházet 

žádný kov. Proto bývá pravidlem vyvrtání zahloubení, které se rovná nejméně 

dvojnásobku průměru konce snímače. Druhou zásadou je, že vytvářená pole 

snímačů se nesmí vzájemně ovlivňovat. Tento problém nastává zejména u 

hřídelí malých rozměrů (řešením je montáž jednoho ze snímačů v jiné 

radiální rovině). Na přesnost měření má také vliv složení materiálu měřené 

součásti, a její mechanické provedení. Proto je důležité nastavení citlivosti 

sondy. Nejčastěji používanou hodnotou citlivosti sondy bývá 8 𝑚𝑉 ∙ 𝜇𝑚−1. 

Při měření můžeme vyhodnocovat veličinu špička-špička, kdy se hodnotí 

větší naměřená hodnota z obou snímačů, nebo se měří veličina Smax, která 

odpovídá největší vzdálenosti na orbitě od střední polohy hřídele. Nicméně 

při měření nám snímač výchylky udává dvě složky signálu (stejnosměrná a 

střídavá složka), které slouží k diagnostice technického stavu stroje.  

Pro vyhodnocení naměřené hodnoty výchylky relativních vibrací používáme 

normu ČSN ISO 7919 – 3. 
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Obrázek 15 - Rozmístění snímačů výchylky. 

Zdroj: [11] 

Stejnosměrná složka signálu 

 Stejnosměrný signál nám popisuje průměrnou polohu středu hřídele vůči statoru, ve 

kterém jsou uloženy snímače výchylky. Vyhodnocuje se změna napětí vzhledem 

k naměřenému referenčnímu signálu, který odpovídá maximální mezeře mezi rotorem a 

statorem při nulových otáčkách tzv. za klidu. Analýzou stejnosměrného signálu můžeme 

diagnostikovat technický stav ložiska, tloušťku olejového filmu nebo například špatné 

ustavení stroje. 

Střídavá složka signálu - ORBITA 

 Po odstranění stejnosměrné složky signálu nám zůstává střídavá složka, ta 

představuje elektrický signál, který odpovídá změně povrchu (ovalita, kruhovitost, házivost, 

atd.) čepu během jeho rotace. Dráhu středu tohoto čepu nazýváme orbitou. Orbita vzniká 

sloučením dvou časových vln XY generovaných snímači (umístěných od sebe o 90°), při 

kterém dojde k vyloučení časové složky a zůstává závislost složky X na složce Y. Tato 

závislost se vykresluje v kartézském souřadném systému. Počátek orbity je vždy označený 

bodem od kterého se orbita vykresluje. Tohle vykreslení značí precesi orbity.  Pro lepší 

diagnostikovatelnost stroje je potřeba vědět, jestli se jedná o precesi souběžnou, nebo 

protiběžnou. Proto se do měřícího systému přidává tzv. Keyphasor. Pomocí Keyphasoru 

jsme schopni změřit fázový úhel, který se rovná pootočení hřídele od bodu zahájení měření 

po bod, ve kterém snímač výchylky naměří maximální kladnou odezvu (Smax). Na orbitě se 

začátek měření Keyphasoru vyznačuje fázovou značkou (tečkou, bodem). Tato tečka 

znázorňuje začátek orbity a před jejím koncem je prázdná mezera. Souběžná orbita vzniká, 

pokud je směr otáčení hřídele shodný se směrem vykreslení orbity (tento stav odpovídá 



Diplomová práce  Bc. David Derych 

VŠB-TUO, Fakulta strojní                                                                                                   43 

 

správnému namáhání hřídele, tj. optimální chod). Protiběžná jak uvádí samotný název, se 

označuje pokud směr orbity je proti směru otáčení hřídele (tento stav odpovídá špatnému 

chodu a hřídel je během jedné otáčky cyklicky namáhána a hrozí její prasknutí - tento stav 

je nežádoucí).    

Na obrázku č. 16 můžeme vidět filtrovaný a nefiltrovaný signál střídavé složky. Filtrovaného 

signálu dosáhneme tak, že získáme signál s otáčkovou frekvencí, nebo jejími harmonickými 

násobky. Popřípadě frekvence okolo subharmonické složky. Na obrázku č. 17 vidíme 

filtrovanou orbitu. 

 

Obrázek 16 - Filtrovaný (vpravo) a nefiltrovaný (vlevo) signál. 

Zdroj: [17] 
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Obrázek 17 - Filtrovaná orbita. 
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4.2 Diagnostika ozubených převodů 

Pro tvorbu této podkapitoly byla použita literatura [11]. 

 

Diagnostiku ozubených převodů provádíme pro jejich složitost a bezpečnost určení 

technického stavu nejčastěji vibrační a tribologickou diagnostikou. Při vibrační diagnostice 

se zaměřujeme na otáčkové zubové frekvence ozubených kol a jejich harmonické násobky. 

Ty nám poukazují na nesprávnou montáž nebo materiálovou únavu zubů.  

Otáčková zubová frekvence se vypočítá pomocí vztahu: 

𝑓𝑧 = 𝑧 ∙ 𝑓𝑅, 

Harmonické násobky potom: 

 𝑓2𝐻𝑧 = 2 ∙ 𝑓𝑧 

 𝑓3𝐻𝑧 = 3 ∙ 𝑓𝑧 

Kde z – je počet zubů kola, 

𝑓𝑅 – otáčková frekvence kola. 

Při diagnostikování je důležité mít ve frekvenčním spektru nastavený frekvenční rozsah 

větší, než je hodnota 𝑓3𝐻𝑧. Potom vyhodnocujeme velikost amplitudy jednotlivých zubových 

frekvencí. Pokud jsou harmonické násobky větší, než je otáčková zubová frekvence, nebo 

se vyskytují postranní pásma u těchto frekvencí, dochází k poškozování ozubení 

převodovky. U tohoto poškozování rozlišujeme dva druhy.  

Buďto dochází k lokálnímu poškození (pitting), tedy pouze na jednom zubu, nebo 

k distribuovanému – na všech zubech (nesouosost). Při vibrační diagnostice převodovek 

můžeme použít tzv. Kepstrální analýzu, která nám zobrazuje všechny periodické děje a jejich 

postranní pásma. 
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5 Technický popis strojního zařízení 

 

Jak je zmíněno v podkap. 1.1, výroba dusíku obsahuje několik po sobě jdoucích procesů, 

které jsou technicky velmi náročné. Jedním z procesů je i stlačování a ochlazování vzduchu. 

Tento proces probíhá ve strojním zařízení s označením TC2, na němž bylo prováděno 

diagnostické měření. Zařízení TC2 se skládá z: 

• vysokonapěťového elektromotoru,  

• čtyřstupňového turbokompresoru,  

• převodovky s rychloběhem,  

• centrálního mazacího systému, 

• tepelných výměníků (4x), 

• dalších funkčních a řídících prvků. 

 

Obrázek 18 - Strojní zařízení TC2 
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Elektromotor 

Strojní zařízení TC2 je poháněno vysokonapěťovým elektromotorem značky Siemens 

s chladícím systémem IC W 37 A 81. Tento systém používá pro chlazení primárně vzduch 

a sekundárně vodu. Takže stator elektromotoru se chladí vodou o teplotě 27°C, která neustále 

cirkuluje (247 𝑙 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1) v tepelném výměníku a zbytek motoru je chlazený vzduchem. 

Technické parametry motoru jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 6 - Hodnoty elektromotoru. 

Elektromotor SIEMENS 

1 TF 4230-8 F6 22-Z 

V A kW 𝑚𝑖𝑛−1 

6000Y 291 2600 1 493 

 

Turbokompresor 

Čtyřstupňový turbokompresor je rotační stroj sloužící ke stlačování plynů. Správným 

nastavením průtočného průřezu mezi rotorem a statorem vytváříme z kinetické energie 

energii tlakovou. Turbokompresor se skládá ze skříně, sacího hrdla, hřídele, oběžného kola 

s lopatkami (rotoru), difuzoru s vodícími lopatkami, výstupního hrdla a převodovky s 

rychloběhem. Technické parametry jednotlivých stupňů jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 7 - Technické parametry jednotlivých stupňů. 

Stupeň  1 2 3 4 

Průměr rotoru mm 300 280 240 225 

Úhel naklopení 

lopatek 
° 50 50 50 50 

Obvodová 

rychlost rotoru 
𝑚 ∙ 𝑠−1 296 277 264 247 

Výkon kW 628 556 506 447 

 

Každý stupeň turbokompresoru je chlazen vnějším výměníkem, kde se plyn zchladí zhruba 

o 45 °C. Takže teplota plynu na vstupu každého stupně je přibližně stejná, ale tlak plynu 

s každým stupněm roste, viz obr. 19. Následně se stlačený vzduch nechá expandovat přes 

škrtící ventil, kde dochází k poklesu teploty. 



Diplomová práce  Bc. David Derych 

VŠB-TUO, Fakulta strojní                                                                                                   48 

 

 

Obrázek 19 - Průběh teplot a tlaků v jednotlivých stupních turbokompresoru. 

 

Pro přehlednost uvádím tabulku s hodnotami každého stupně: 

Tabulka 8 - Teploty plynu jednotlivých stupňů. 

Stupeň kompresoru 

i 

Tlak 

[kPa] 

Teplota plynu 

na výstupu 

[°C] 

Teplota plynu 

po ochlazení 

[°C] 

Teplota 

chladící 

kapaliny 

výměníku 

[°C] 

1 740,7 65,8 19,8 

14,8 
2 1173,1 65,7 20,8 

3 1801,9 64,3 19,9 

4 2656,2 58,5 19,1 

 

  



Diplomová práce  Bc. David Derych 

VŠB-TUO, Fakulta strojní                                                                                                   49 

 

Převodovka s rychloběhem 

Převodová skříň je spojená s elektromotorem hřídelí s výstupními otáčky 1493 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1. 

Jak můžeme vidět na obr. 20, převodová skříň je tvořena čelním soukolím se šikmými zuby, 

které se používají pro jejich tichý chod, nižší vibrace a větší únosnost z důvodu, že je více 

zubů v záběru. V převodové skříni nám hnací kolo pohání hnaná kola prvního a druhé 

stupně, a zároveň třetího a čtvrtého stupně. Na obrázku je také vidět druhé menší ozubení, 

které pohání olejové čerpadlo, jenž je součástí převodové skříně.  

 

 

Obrázek 20 - Pohled do vnitřku převodové skříně. 
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Centrální mazací systém 

Centrální mazací systém u strojního zařízení TC2 zajišťuje dopravu maziva, v našem případě 

olej značky Shell Turbo, do všech potřebných mazacích míst. Čerpadlo čerpá olej z nádrže 

o objemu 1500 litrů a dopravuje ho do mazaných míst, odkud je veden zpátky do nádrže. 

Pro zajištění kvality oleje se provádí každé tři měsíce odběr a jeho následná analýza.  

 

Obrázek 21 - Centrální mazací systém. 
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6 Vibrodiagnostika strojního zařízení TC2 

 

V rámci preventivní údržby se provádělo vibrodiagnostické měření na strojním zařízení 

TC2 jednou za tři měsíce – každý březen, červen, září a prosinec. Konkrétně se jednalo o 

pochůzkové měření absolutních vibrací na ložiskových domcích. Relativní vibrace se měří 

kontinuálně pomocí online systému. Je potřeba zmínit, že vibrační diagnostikou se zjišťoval 

technický stav kluzných ložisek a ozubení převodové skříně. Elektromotor, turbokompresor 

i s převodovou skříní má tedy kluzné uložení.  

 

6.1 Použité přístroje a snímače 

 

Pro měření absolutních vibrací byl použit analyzátor firmy SKF Microlog CMXA 75 

a snímač vibrací CMSS 2200, s citlivostí 100 mV/g. Microlog CMXA 75 je čtyřkanálový 

analyzátor vibrací s frekvenčním rozsahem až 80 kHz. Je také vybaven 24 bitovým A/D 

sigma-delta převodníkem a možností nastavení počtu čar od 100 do 25 600. Analyzátor  je 

univerzální měřící přístroj, který může měřit i jiné elektrické signály například z tlakových 

nebo teplotních snímačů. 



Diplomová práce  Bc. David Derych 

VŠB-TUO, Fakulta strojní                                                                                                   52 

 

 

Obrázek 22 - Analyzátor SKF Microlog CMXA 75. 

 

U strojního zařízení TC2 je nainstalován online systém Vibrocontrol 6000 pro měření 

relativních vibrací, ale převážně je používán pro zajištění bezpečnosti. Každé kluzné ložisko 

turbokompresoru je opatřeno dvěma snímači hlídající limitní hodnoty. Při překročení těchto 

hodnot dojde k okamžitému odstavení stroje a tím zabránění vzniku havárie. Obsluha stroje 

může tak ovládat a kontrolovat chod stroje přímo z velínu, kde na obrazovkách počítače vidí 

živé hodnoty vibrací a jejich průběh v závislosti na čase. 

 

6.2 Měření absolutních vibrací 

 

Absolutní vibrace se měřily celkem na 8 kluzných ložiscích – označených na obr. 24 L1 – 

L8 a na každém ložisku se měřilo ve třech směrech – horizontální, vertikální a axiální viz 

obr. 23. 
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Obrázek 23 - Měření vibrací. 



Diplomová práce  Bc. David Derych 

VŠB-TUO, Fakulta strojní                                                                                                   54 

 

 

Obrázek 24 - Číslování kluzných ložisek TC2. 

 

6.3 Měření absolutních vibrací ložisek elektromotoru 

 

Nejdříve jsme měřily absolutní vibrace kluzných ložisek L1 a L2 na ložiskových 

domcích elektromotoru. Naměřené hodnoty jsme porovnávali s hraničními pásmy uvedené 

v normě ČSN ISO 10 816 – 3. Elektromotor se řadí do skupiny A.1, která uvádí hraniční 

pásma pro stroje s výkonem větším než 300 kW a menším nebo rovným 40 MW s otáčkami 

do 15 000 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1. Technické parametry elektromotoru jsou uvedeny v kap. 5.  
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Hranice pásem pro tuhé uložení dle normy  ČSN ISO 10 816 – 3 

Tabulka 9 - Hranice pásem tuhého uložení dle normy ČSN ISO 10 816-3. 

Hranice pásma 
Efektivní hodnota výchylky 

𝜇𝑚 

Efektivní hodnota rychlost 

𝑚𝑚 ∙ 𝑠−1 

A/B 29 2,3 

B/C 57 4,5 

C/D 90 7,1 

 

Na ložiskových domcích jsme měřili rychlost vibrací pro zjištění mechanických závad 

elektromotoru. Pro přehled průběhů vibrací ložisek L1 a L2 z jednotlivých měření uvádím 

trend rychlosti vibrací, na kterém je z posledního měření (27.3.2020) vidět největší celková 

hodnota rychlosti vibrací na ložisku L2 v horizontálním směru - 𝐿2𝐻 = 0,6983 𝑚𝑚 ∙ 𝑠−1.  

 

Obrázek 25 - Trend rychlosti vibrací kluzných ložisek elektromotoru. 

 

Uvádím také kaskádu frekvenčních spekter ložisek z posledního měření, kde na otáčkové 

frekvenci 25 Hz můžeme vidět výraznou špičku na ložisku L2 v horizontálním směru a její 

harmonické násobky.  

Nejvyšší hodnota na otáčkové frekvenci je tedy 𝐿2𝐻 = 0,3529 𝑚𝑚 ∙ 𝑠−1. Další výrazné 

špičky se projevují na frekvenci odpovídající otáčkové frekvenci 3. a 4. stupně 

turbokompresoru. 
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Obrázek 26 - Kaskáda FFT spekter ložisek L1 a L2 elektromotoru. 

Z hlediska velikosti naměřených vibrací není potřeba podrobněji kontrolovat jednotlivá 

spektra. Velikost vibrací spadá podle normy ČSN ISO 10 816 – 3 do pásma A. 

 

6.4 Měření vibrací převodové skříně 

 

U převodové skříně turbokompresoru jsme kontrolovali technický stav ozubení, kluzných 

ložisek jednotlivých stupňů a pastorku. U těchto jednotlivých prvků jsme měřili absolutní i 

relativní vibrace. Technické parametry jednotlivých stupňů turbokompresoru jsou uvedeny 

v kap. 6. Důležité parametry pro diagnostické měření převodové skříně uvádím v následující 

tabulce. 

Tabulka 10 - Parametry převodové skříně. 

Ozubené kolo 
Počet zubů 

𝑧 

Otáčky 

𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

Otáčková 

frekvence 

𝐻𝑧 

Zubová 

frekvence  

𝐻𝑧 

Pastorek  215 1 493 24,9 5 375 

Hnané kolo  

1. a 2. stupně 
17 18 996 316,6 5 382,2 

Hnané kolo 

 3. a 4. stupně 
15 21 110 351,8 5 277 
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Ozubení převodové skříně 

Pro zjištění technického stavu ozubení převodové skříně jsme měřili zrychlení vibrací. 

Z teorie víme, že poškození zubů se projevuje na otáčkové frekvenci zubové 𝑓𝑧 a na jejím 

druhém a třetím harmonickém násobku. Případným ukazatelem poškození zubů můžou být 

také postranní pásma u výše uvedených frekvencí. 

 

Obrázek 27 - Kaskáda FFT spekter zrychlení vibrací ozubení. 

Na přiloženém frekvenčním spektru je červeně znázorněný kurzor na otáčkové zubové 

frekvenci 5 385 Hz. Ve spektru nejsou žádné harmonické násobky, ani výrazná postranní 

pásma, takže můžeme hodnotit technický stav ozubení jako provozuschopný, bez příznaku 

poškození. 

Kluzná ložiska pastorku L3 a L4 

Naměřené hodnoty absolutních rychlostí vibrací kluzných ložisek L3 a L4 nenabývají 

žádných zvýšených hodnot. Na obr. 28 můžeme vidět průběhy rychlosti vibrací, u kterých 

nedochází během posledních měření k výrazným změnám. Nárůst hodnot naměřený 

v prosinci je způsobený zvýšením výkonu elektromotoru. 
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Obrázek 28 - Trend rychlosti vibrací pastorku. 

 

Obrázek 29 -  Kaskáda FFT spekter pastorku. 

Celková naměřená hodnota v trendu rychlosti vibrací byla 𝐿3𝐻 = 0,9603 𝑚𝑚 ∙ 𝑠−1. Špička 

naměřená na otáčkové frekvenci (25 Hz) byla 𝐿3𝐴 = 0,1835 𝑚𝑚 ∙ 𝑠−1. Naměřené hodnoty 

vibrací kluzných ložisek pastorku přísluší do kategorie nových strojů, tedy dle normy ČSN 

ISO 10 816 – 3 do pásma A. 

  

Prosincové měření 
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Kluzná ložiska turbokompresoru (L5, L6, L7, L8) 

Předtím, než se podíváme na trendy a frekvenční spektra měřených hodnot, je dobré zmínit, 

že měřené absolutní vibrace není možné hodnotit podle normy ČSN ISO 10 816 – 3, protože 

jednotlivé stupně turbokompresoru pracují ve vyšších otáčkách, než uvádí norma. 

Trendování těchto hodnot slouží pouze jako doplňující parametr, který by mohl poukazovat 

na případnou změnu vibrací stroje. 

Vyhodnocovat zde můžeme pouze měřené relativní vibrace podle normy ČSN ISO 7919-3. 

Při pohledu na trend rychlosti vibrací (obr. 30) ložisek všech stupňů kompresoru si můžeme 

všimnout, že od měření provedeného dne 5.9.2018 měl průběh vibrací tendenci růst. I když 

nemůžeme posuzovat hodnoty podle normy, rostoucí trend poukazuje na možnou závadu 

nebo špatný chod některého z kluzných ložisek turbokompresoru. 

 

Obrázek 30 - Trend rychlosti vibrací všech stupňů kompresoru. 

 

Obrázek 31 - Trend rychlosti vibrací 1. a 2. stupně. 
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Obrázek 32 - Trend rychlosti vibrací 3. a 4. stupně. 

Při kontrole frekvenčních spekter rychlosti vibrací jednotlivých ložisek byla u 3. stupně 

konkrétně u ložiska L7 hodnota druhého harmonického násobku dvakrát větší, než byla 

hodnota otáčkové frekvence. U tohoto ložiska byla také zvýšená provozní teplota viz obr. 

34. 

 

Obrázek 33 - Frekvenční spektrum rychlosti vibrací 3. stupně před opravou. 
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Obrázek 34 - Zvýšená teplota ložiska L7. 

  



Diplomová práce  Bc. David Derych 

VŠB-TUO, Fakulta strojní                                                                                                   62 

 

Pro vyhodnocování relativních vibrací slouží graf viz obr. 35, který vychází z normy ČSN 

ISO 7919-3. Z tohoto grafu můžeme odečíst hraniční hodnoty jednotlivých pásem pomocí 

rychlosti otáčení jednotlivých stupňů.  

 

Obrázek 35 - Doporučené hodnoty maximální relativní výchylky. 

 

Hodnoty 1. a 2. stupně (18 966 
𝑜𝑡

𝑚𝑖𝑛
 ) 

 
Hodnoty 3. a 4. stupně (21 110 

𝑜𝑡

𝑚𝑖𝑛
 ) 

 

Hodnoty 1. a 2. stupně (18 966 
𝑜𝑡

𝑚𝑖𝑛
 ) 

 

36  

34 
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Obrázek 36 - Frekvenční spektrum výchylky vibrací 3. stupně před opravou. 

Na frekvenčním spektru výchylky vibrací 3. stupně (obr. 36), můžeme vidět, že naměřené 

hodnoty nejsou nijak alarmující, naopak se ani nepřibližují k hraničnímu pásmu A/B. 

Nicméně harmonické násobky nabývají vyšších hodnot než otáčková frekvence 3. a 4.stupně 

(351,8 Hz). Tyto projevy vibrací i se zvýšenou provozní teplotou v systému byl pro nás 

signál, že kluzné ložisko neběží v optimálním stavu. Při plánované srpnové odstávce se 

doporučila jeho kontrola. 

Jen pro názornost přikládám, jak vypadá frekvenční spektrum výchylky vibrací ložiska L5 

1. stupně bez poškození (obr. 37) 

 

Obrázek 37 - FFT spektrum výchylky vibrací 1. stupně. 

Při odstavení stroje a kontrole ložiska L7 se potvrdily naše teorie, že ložisko nepracuje 

správně viz obr. 38.  Pravděpodobně vlivem velkého zatížení a možné výrobní nepřesnosti 

(i s přihlédnutím na možnost špatného ustavení) se nevytvořil ideální olejový klín a 

docházelo k lokálnímu pálení oleje (úsada karbonu) a k růstu teploty oleje i ložiska. Opravu 
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a výměnu ložiska prováděl výrobce zařízení. Zatím se nepodařilo po diskusích s výrobcem 

zjistit příčinu vzniku tohoto nežádoucího chodu ložiska. 

Postupem času by vlivem přehřívání došlo až k vydrolení kompozitu. Tato situace už 

v minulosti nastala na jiném ložisku jiného stroje, kde došlo k odstavení stroje mimo 

plánovanou odstávku viz obr. 39.  

 

Obrázek 38 - Poškození ložiska 

 

 

Obrázek 39 - Vydrolení kompozitu 

  

Dolní polovina ložiska 
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Po výměně ložiska proběhlo kontrolní měření. Na přiloženém spektru výchylky vibrací obr. 

40 můžeme vidět, že došlo k poklesu vibrací – harmonické násobky jsou nižší, než je 

hodnota otáčkové frekvence.  

 

Obrázek 40 - FFT spektrum výchylky vibrací 3. stupně po opravě. 

Dále můžeme také vidět pokles hodnot rychlosti vibrací. Druhý harmonický násobek je sice 

pořád vyšší, než je otáčková frekvence, nicméně nedosahuje takových hodnot jako před 

opravou. Došlo k výraznému poklesu velikosti vibrací. 

 

Obrázek 41 - FFT spektrum rychlosti vibrací 3. stupně po opravě. 
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Uvádím také tvar naměřené orbity po výměně ložiska. Tvar orbity je mírně eliptický, to 

může poukazovat na příčnou sílu působící v ložisku.  

 

Obrázek 42 - Tvar orbity 3. stupně po výměně ložiska 

Pro přehlednost přidávám také průběhy výchylek vibrací jednotlivých párů stupňů 

turbokompresoru. U trendu 1. a 2. stupně došlo po výměně ložiska ke zvýšení hodnot 

relativních vibrací. Pravděpodobně se bude jednat o vliv montáže nebo výrobní odchylky a 

tolerance v geometrii ložiska. Naopak u trendu 3. a 4. stupně vidíme, že došlo ke snížení 

těchto vibrací. Kurzor u obou trendů znázorňuje měření provedené po výměně ložiska. 

 

Obrázek 43 - Trend výchylky vibrací 1. a 2. stupně. 
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Obrázek 44 - Trend výchylky vibrací 3. a 4. stupně. 

 

Shrnutí výsledků: 

Po výměně poškozeného ložiska za nové můžeme konstatovat, že došlo ke snížení hodnot 

harmonických násobků výchylky, ale i druhého harmonického násobku rychlosti vibrací. 

Taktéž došlo k poklesu teploty na hodnoty podobné jako u jiných ložisek. Nicméně 

charaktery spekter a zploštělý tvar orbity poukazují na neoptimální chod ložiska. Tento stav 

bude brán jako referenční.  

Doporučení: 

Doporučujeme dále sledovat průběhy vibrací i s přihlédnutím na provozní teploty ložisek. 
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7 Tribodiagnostika strojního zařízení TC2 

 

Použití tribodiagnostiky u strojního zařízení TC2 má dvě uplatnění. Slouží jako doplňující 

metoda k jasnému diagnostikování technického stavu zařízení a také zajišťuje přehled o 

kvalitě a vlastnostech používaného oleje značky Shell Turbo. Odběr a analýzu provádí 

externí firma ve stejných intervalech jako u vibrodiagnostického měření.  

Tento olej nachází uplatnění právě u turbokompresorů a parních trubín. Olej se skládá 

z vysoce kvalitních hydro-rafinovaných základových olejů s kombinací přísad, které 

neobsahují zinek. Svými vlastnostmi zajišťuje: 

• výbornou oxidační stabilitu, 

• velmi účinnou ochranu proti korozi, 

• nízkou pěnivost, 

• vynikající deemulgační vlastnosti. 

Popis rozboru jednotlivých vlastností oleje: 

1. Kinematická viskozita - viskozitou průmyslových olejů se zabývá norma ISO 3448, 

a dělí je do viskozitních tříd. Námi používaný olej Shell Turbo T46 spadá do 

viskozitní třídy ISO VG 46, která uvádí dovolené rozpětí viskozity 41,4 – 50,6. 

2. Viskozitní index VI – viskozitní index popisuje závislost oleje na teplotě. Čím vyšší 

je viskozitní index, tím méně ovlivňuje teplota kinematickou viskozitu. 

V technickém listě oleje je uveden VI=105. V našem případě je viskozitní index 

dokonce vyšší. 

3. TAN – číslo kyselosti – nám uvádí potřebné množství hydroxidu draselného 

k neutralizování kyselosti obsažené v jednom gramu odebraného oleje. Uváděné 

číslo kyselosti v technickém listě je 0,10 𝑚𝑔𝐾𝑂𝐻 ∙ 𝑔−1. V rámci tolerance je námi 

naměřená hodnota v pořádku, ale můžeme vidět, že od měření prováděného 19.6. 

2019 došlo k malému nárůstu kyselých složek v oleji. 

4. Množství vody (coulometricky) – coulometrická zkouška podle K. Fischera je 

uvedena v normě ČSN 65 0330. Obecně se pro průmyslové oleje uvádí přípustné 

množství vody do 0,05 hmotnostního procenta (odpovídá 500 ppm). V našem 

případě je množství vody v normálu. 

5. Celkové nečistoty – určuje se obsah mechanických nečistot pomocí hmotnostního 

přírůstku na filtru.  
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6. MPC – Tato hodnota uvádí schopnost oleje k vytváření úsad, které jsou v systému 

nežádoucí. Udávají se 4 hodnotící pásma – normální < 15, kontrola 15-30, 

abnormální 30-40, kritický > 40. V našem případě hodnoty MPC spadají do pásma 

NORMÁLNÍ. 

7. Kód čistoty NAS 1638 – Tato norma nám řadí olej do 14 tříd podle velikosti 

znečištění. Velikost nečistot třídíme do 5 skupin, ze kterých se následně vybírá 

skupina s největším počtem nečistot a podle ní se určuje jedna ze 14 tříd. Námi 

použitý olej se řadí do 8 třídy. 

8. Kód čistoty ISO 4406 – Kód čistoty podle normy ISO 4406 rozděluje znečištění 

oleje do tří tříd (z celkových 28 možných) oddělených lomítkem viz protokol. 

Nečistoty se rozdělují podle velikosti a množství. 

Shrnutí výsledku: 

Po provedení všech analýz můžeme konstatovat, že všechny naměřené hodnoty se nacházejí 

v normálu. Olej nyní nepoukazuje a ani před výměnou ložiska nepoukazoval na jakoukoliv 

závadu strojního zařízení. 

Doporučení: 

Dále pokračovat v pravidelných kontrolách oleje.  
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Tabulka 11 - Rozbor oleje SHELL Turbo. 

SHELL TURBO T46 

Datum odběru vzorku: 
12.9.2019 

(po opravě) 

19.6.2019 

(před opravou) 

Kinematická viskozita při 40°C 

[𝑚𝑚2 ∙ 𝑠−1] 
46 46 

Kinematická viskozita při 100°C 

[𝑚𝑚2 ∙ 𝑠−1] 
6,4 7 

Viskozitní index 108 107 

TAN - číslo kyselosti 

[𝑚𝑔𝐾𝑂𝐻 ∙ 𝑔−1] 
0,12 0,04 

Množství vody – coulometricky 

[ppm] 
40 12 

Celkové nečistoty na filtru 0,45𝜇𝑚 

[mg∙ 𝑘𝑔−1] 
15 23 

MPC (částice měkkého znečištění  <  4 𝜇𝑚) 

[dE] 
7 9 

Kód čistoty čítačem částic NAS 1638 

Počet částic/100ml 
8 8 

5 − 15𝜇𝑚 22 754 34 972 

15 − 25 𝜇𝑚 7 127 6 875 

25 − 50 𝜇𝑚 875 1 750 

50 − 100 𝜇𝑚 0 0 

> 100𝜇𝑚 0 0 

Kód čistoty čítačem částic ISO 4406 

Počet částic/ml 
16/15/14 16/16/14 

> 4𝜇𝑚 350 433 

> 6𝜇𝑚 287 411 

> 16𝜇𝑚 93 101 
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8 Závěr 

Diplomová práce se v úvodu zabývá výrobním procesem dusíku s kyslíkem a následně jejím 

možným použití v běžném životě. Důležitým bodem teoretické části je technický popis 

kluzných ložisek, zejména pak těch segmentových. Uvádí se důležitost a závislost správné 

geometrie segmentu na stabilitě ložiska a tím i ideálnímu chodu ložiska. 

V praktické části jsou popsány důležité strojní zařízení, které během výrobního procesu hrají 

významnou roli. Technický stav těchto strojů a jejich součástí se zjišťoval pomocí technické 

diagnostiky. Pro diagnostikování aktuálního stavu stroje byla použita vibrační a tribologická 

diagnostika. Klíčovou metodou se zde ukázala právě vibrodiagnostika, která odhalila 

zhoršující se průběh vibrací ložiska L7 u 3. stupně turbokompresoru. Protože 

turbokompresor pracuje ve velkých otáčkách a mohlo by dojít k rychlému zhoršení stavu a 

tím i k možné havárii, byla obsluze stroje doporučena při plánované odstávce kontrola tohoto 

ložiska. Při kontrole se potvrdily naše teorie, že dochází k poškozování ložiska. 

Můžeme říct, že preventivní údržba společně s online měřením vibrací ušetřila firmě 

provozující turbokompresor následující odhadované ekonomické ztráty. Pokud bychom 

počítali s internetovými cenami plynů – dusík 4.0 (cena 13 Kč za litr) a kyslík 2.5 (cena 11 

Kč za litr) s hodinovou produkcí 2500 m3 (3 617,5 litrů) dusíku a 1500 m3 (1 758 litrů) 

kyslíku. Dojdeme k ceně hodinové produkce přibližně 66 366 korun. Dle informací 

provozovatele je minimální čas na výměnu ložiska stanoven na 16 hodin a 8 hodin následně 

trvá najetí zařízení do provozu. Část úspory potom činní 1 593 000 Kč.  Tento jednoduchý 

výpočet nás přesvědčuje o výrazném přínosu vibrační diagnostiky, díky které došlo ke 

včasnému detekování poškození zařízení a následnému plánování oprav. 
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