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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

NOGA, M. Určení limitních hodnot. Ostrava: 

katedra výrobních strojů a konstruování, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, 2010, 30 s. 

Diplomová práce, vedoucí Hrabec, L. 

 

 Diplomová práce se zabývá vyuţitím metod technické diagnostiky pro predikci 

zbylé doby ţivotnosti radiálního loţiska válce. V první části je popsána základní 

problematika technické diagnostiky. Další část se zabývá teoretickým rozborem 

problematiky technické diagnostiky u rotujících strojů, nástroji a metodami technické 

diagnostiky. Dále je řešení a analýza dané problematiky, ideově technický návrh řešení 

dané problematiky a aplikací na daný objekt. Poslední části je závěr obsahující provedení a 

vyhodnocení měření. 

 

ANOTATION OF THESIS 

NOGA, M.: Determination of Limiting Values. Ostrava: 

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

VŠB – Technical University of Ostrava, 2010, 30 ps. 

Bachelor Thesis, supervisor Hrabec, L. 

 

The thesis describes methods of utilization of technic diagnosis for prediction of a 

residual working life of the radial bearing on roll. The first part of the thesis covers basic 

dilemma of the technical diagnosis. The next part contains teoretical analysis of technical 

diagnosis - dilemma at rotaring machines. This part includes methods of technical 

diagnosis, too. Furthermore, analysis and solution of the given problem have been carried 

out, followed by ideologically- technical suggestion and its application on the given object. 

In The conclusion it has been describe ipmlementation and evalution of measuring.  
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Seznam použitých značek a symbolů 

A  - Absorbance 

Ax  - Axiální směr 

ČSN  - Česká státní norma 

DIN  - Deutsche Industrie-Norm 

EN  - Evropská norma 

ENV  - Obálková analýza 

FFT  - Rychlá Fourierova transformace (Fast Fourier Transformation) 

f  - Frekvence [Hz] 

FTIR  - Infračervená spektronomie s Fourierovou transformací  

gE  - Obálka zrychlení [mm.s
-2

] 

H  - Horizontální směr 

HFD  - High frequency detection 

ISO  - Evropská norma (vychází s ICS- International classification for  standarts) 

např.  - Například 

n  - Otáčky obecně [min
-1

] 

RMS  - Efektivní hodnota 

resp.  - Respektive 

SEE  - Metoda diagnostiky loţisek (Spectral Emitted Energy) 

T  - Transmitance [%] 

t  - Čas [s] 

TD  - Technická diagnostika 

tj.  - To jest 

tzn.  - To znamená 

tzv.  - Takzvaný 

x  - Libovolný symbol 

V  - Rychlost vibrací [mm.s
-1

] 

vef  - Efektívní rychlost vibrací [mm.s
-1

] 

π  - Ludolfovo číslo 
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0. Úvod 

Technická diagnostika je metodou přispívající k zabezpečení bezporuchovosti 

strojních zařízení. Při nedocenění jejího významu se mohou vyskytnout strojní zařízení a 

systémy, které pak vyţadují vysoké náklady na údrţbu, časté opravy a v některých 

případech i předčasné vyřazení z provozu. Zkušenosti ukazují, ţe docenění významu 

technické diagnostiky se odráţí v konkurenceschopnosti výrobků a ovlivňuje i 

ekonomickou stránku výroby. Kromě ekonomických důvodů je třeba mezi výsledky 

působení technické diagnostiky zohlednit také ochranu zdraví a ţivota osob i ţivotního 

prostředí. Tato diplomová práce řeší vyuţití moţností technické diagnostiky při 

zabezpečování spolehlivosti a trvanlivosti komponentů strojního zařízení a to konkrétně 

loţisek válců válcovací stolice. Správné provozování loţisek válců je poměrně sloţitý úkol 

a to z hlediska kvality průmyslového prostředí, ve kterém jsou loţiska umístěna. 

Nejvýznamněji bývají loţiska ovlivňována teplotou, chladící vodou, prachem a dalšími 

nečistotami a hlavně kvalitou maziva. Kvalita maziva je dále ovlivňována vnikáním vody, 

nečistot a popř. vlastní degradací způsobenou překročením povolené teploty. Technický 

rozvoj přináší nové moţnosti vyuţití známých metod vibrodiagnostiky, termodiagnostiky a 

tribotechnické diagnostiky, které jsou blíţe v této práci popsány a jsou společně uplatněny 

pro sledování stavu zařízení. Technická diagnostika je takzvaná bezdemontáţní 

diagnostika, která umoţňuje bez demontování a většinou i za chodu a plného zatíţení 

rozpoznávat místa ohroţená poruchou. Kontrola za chodu zařízení má právě v hutním 

průmyslu své neodmyslitelné postavení z důvodů ekonomických aspektů zastavení či 

spuštění chodu tratě a jeho návazností na teplotní křivky, bilanci hutních plynů, 

materiálovou logistiku a podobně. Této výhody je plně vyuţito při aplikaci navrţených 

měření v in-situ. 

Dále tato práce řeší společné měření více parametrů a jejich vyhodnocení v rámci tzv. 

multiparametrické diagnostiky, hledání moţných trendů jednotlivých parametrů a 

posouzení vhodnosti jejich vyuţití při provozní diagnostice radiálních loţisek válcovací 

stolice. Přínosem navrţeného diagnostického systému bude zajištění vyšší trvanlivosti 

radiálních loţisek válců a jejich vyšší spolehlivost. V praxi se toto projeví znalostí 

skutečného stavu sledovaného loţiska, moţností predikce jeho zbytkové ţivotnosti a 

plánování odstávek dle skutečné potřeby.  

Cílem této diplomové práce je: 

 Zjistit lokalitu největšího rizika poruch ve sledovaném zařízení 



Diplomová práce                                                                                                                                                        

FS VŠB – TU Ostrava                                                                                                                       Noga Martin 

10 

 Navrhnout měření v rámci technické diagnostiky s vyuţitím multiparametrické 

diagnostiky 

 Provést navrţená měření a vyhodnotit je 

 Na základě provedených měření navrhnout účinné a ekonomické řešení pro běţné 

provozní sledování s cílem zvýšení trvanlivostí radiálních loţisek válců a předcházení 

jejich poruchám. 

Mottem pro dosaţení cílů této diplomové práce je, za vyuţití ekonomicky dostupných 

prostředků a bez omezení chodu válcovací tratě, zajistit data k daným parametrům, které 

budou co nejobjektivnější. 

Pro přehlednost je práce rozdělena na popis sledovaného zařízení – kontijemné 

válcovací tratě, popis vhodných metod pro konkrétní diagnostiku – vibrodiagnostika, 

tribotechnická diagnostika a termodiagnostika, popis provozní spolehlivosti, navrţení 

diagnostického systému a provedení měření, kde v celkovém shrnutí výsledků je i návrh 

budoucího provozního měření. 
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1. Popis sledovaného zařízení 

1.1. Kontijemná trať 

Táto diplomová práce popisuje uloţení loţisek válců, které je často vyuţíváno na 

přípravných pořadích kontinuální válcovací tratě. Jde o část válcovací tratě, která následuje 

za ohřívací pecí a slouţí k úpravě vsázkových sochorů na provalek z průřezem 

technologicky vhodným pro další profilování. 

Popis kontijemné trati cituji z [9] TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s. Skupina / Group 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL [online]. “Kontislitky a sochory z vratné 

tratě jsou ohřívány v krokové peci. Za krokovou pecí je umístěn ostřik okují a čtyřstolicové 

jednožilové přípravné pořadí. Za osmistolicovou dvoužilovou předtratí následuje 

samostatné pravé a levé hotovní pořadí. 

Za pravou žilou se nachází hotovní ACS blok, který umožňuje přesné válcování s 

řízeným chlazením. Pravá žíla umožňuje válcování speciálních kvalit SBQ do průměru 80 

mm. Levá žíla je uzpůsobena pro válcování betonářské oceli. Vývalky z obou žil postupují 

na chladicí lože. Z pravého chladicího lože jsou vývalky v délkách 80 – 110 m 

dopravovány do úpravny k dělení na rozbrušovacích pilách a dále k vázacím linkám. Z 

levého chladicího lože jsou vývalky zaváděny k dělení nůžkami. Součástí tratě je navíjecí 

linka pro navíjení kruhové oceli do svitků. Pro výrobu žebírkové oceli je použit systém 

„slitting“. 

Podstatná část výroby je dále zpracovávána na finalizačních zařízeních – žíhání, 

loupání, tryskání, hrotování, kontrola vnitřních i povrchových vad.“ Konec citace. 

Charakteristika kontijemné trati 

Tabulka 1 kontijemná trať [9] 

Parametr Hodnota 

přípravné pořadí, průměr válců jednoţilové, 4 stolice H-V, ø620 mm  

předtrať, průměr válců spojitá dvouţilová 8 stolic H, ø420 mm 

pravé hotovní pořadí, průměr válců 8 stolic – 3V a 5H, ø320 mm 

ACS blok, průměr válců V-H, ø220 mm 

levé hotovní pořadí 8 stolic – 3V a 5H 

válcovací rychlost 15 m/s max. 

kapacita 550 kt/rok 
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Na následujícím obrázku vidíme příklad přípravného pořadí, které má uspořádání 

válcovacích stolic horizontální – vertikální – horizontální – vertikální. 

Obrázek 1 přípravné pořadí [9] 

1.2. Ložiska válců 

Válce jsou v přípravném pořadí uloţeny v kazetách, které obsahují základ, loţisková 

tělesa a další příslušenství.  Ve všech stolicích jsou válce stejné délky a stejného průměru, 

liší se počtem a tvarem kalibrů to znamená, ţe rozdílné jsou i otáčky válců a válcovací síly, 

které jsou přenášeny přes radiální a axiální loţiska. Kaţdý válec je na kaţdé straně opatřen 

čtyřřadým válečkovým loţiskem např. SKF 313822 a na straně vzdálenější od spojky 

(koncová strana) loţisky axiálními kuţelíkovými např. SKF 351019 C nebo ekvivalenty od 

výrobců Timken, NKE, FAG apod. 

Na následujícím obrázku je znázorněno umístění jednotlivých radiálních loţisek 

v kazetě válcovací stolice a to v horizontálním uspořádání ve směru válcování. Pro 

horizontální uspořádání je značení loţiskových těles stejné s tím, ţe je tato kazeta 

pootočená o 90° doprava. 
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Obrázek 2 identifikace ložisek 

 

Víceřadá válečková ložiska 

Charakteristiku čtyřřadých válečkových loţisek jsem převzal z [10] SKF Group - 

Bearings and units Lubrication solutions Mechatronics Seals Services Condition 

Monitoring Linear Motion - SKF.com [online]. „Čtyřřadá jsou používána téměř výhradně 

pro uložení čepů válců válcovacích stolic, kalandrů a válcových lisů. Vyznačují se nižším 

třením než jiná ložiska s čárovým stykem. Ložiska jsou běžně montována s přesahem na 

čep válce, a proto jsou obzvláště vhodná pro válcovací tratě s vysokými válcovacími 

rychlostmi. 

  

Obrázek 3 čtyřřadé válečkové ložisko [10] a [13] 
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Ložiska s nízkým průřezem mohou být namontována na čep válce, který má poměrně 

velký průměr ve srovnání s průměrem válce. Vzhledem k velkému počtu válečků v ložisku je 

radiální únosnost ložiska výjimečně vysoká.  

Víceřadá válečková ložiska jsou určena pouze pro přenášení radiálních zatížení. Z 

toho důvodu jsou montovány spolu s kuličkovými ložisky, kuličkovými ložisky s kosoúhlým 

stykem nebo kuželíkovými ložisky (radiálními nebo axiálními), které jsou určeny pro 

přenášení axiálního zatížení.  

Čtyřřadá a šestiřadá válečková ložiska jsou rozebíratelná, tzn. kroužek nebo kroužky s 

vodícími přírubami a klecemi s válečky lze namontovat nezávisle na volných kroužcích 

nebo všechny díly ložiska mohou být namontovány zvlášť. Tím je podstatně zjednodušena 

montáž, údržba a kontrola ložiska. Ložisko může vyrovnat axiální posunutí hřídele 

vzhledem k tělesu uvnitř v ložisku jen v omezeném rozsahu.  

Čtyřřadá válečková ložiska SKF mají válcovou díru a některé velikosti jsou rovněž 

nabízeny s kuželovou dírou. Při montáži ložisek s kuželovou dírou lze nastavit určitou 

radiální vnitřní vůli nebo definované předpětí.“ Konec citace. 

 

Obrázek 4 řez čtyřřadým válečkovým ložiskem [10] 

Tabulka 2 parametry radiálního ložiska [10] 

Označení Jednotka Hodnota 

d mm 280 

D mm 390 

B mm 220 

C mm 220 

C kN 2240 

C0 kN 5000 

Pu kN 490 

m kg 82,5 
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Axiální kuželíková ložiska 

Popis axiálního kuţelíkového loţiska cituji z [11] SKF Group - Bearings and units 

Lubrication solutions Mechatronics Seals Services Condition Monitoring Linear Motion - 

SKF.com [online]. „Obousměrná axiální kuželíková ložiska jsou většinou určena, spolu s 

víceřadými válečkovými ložisky, pro uložení válců válcovacích stolic. 

Tato ložiska, která mají rovný hřídelový kroužek, jsou nejrozšířenější, protože dokáží 

vyrovnat malé výstřednosti hřídele vzhledem k díře ložiskového tělesa v řádu radiální 

vnitřní vůle radiálního ložiska, s nímž jsou namontovány. Mezi dvěma tělesovými kroužky 

je vložen rozpěrný kroužek. Kroužek má takové rozměry, aby šrouby ložiskového tělesa 

mohly být řádně utaženy a nebylo zapotřebí speciální nastavení ložiska pomocí pružin. 

Obousměrná axiální kuželíková ložiska s kuželovými oběžnými dráhami hřídelového a 

tělesového kroužku mají zpravidla vyšší axiální únosnost než ložiska s rovným hřídelovým 

kroužkem a mohou být do určité míry použita jako radiálně vodicí ložisko. Jestliže 

únosnost těchto ložisek neumožňuje dosáhnout požadované trvanlivosti, lze použít 

dvouřadé kuželíkové ložisko s velkým stykovým úhlem v provedení TDIS - viz "Dvouřadá 

kuželíková ložiska". 

Vzhledem k tomu, že obousměrná axiální kuželíková ložiska jsou montována na čep 

válce či do ložiskového tělesa volně, hřídelový kroužek většiny ložisek je opatřen jednou 

nebo dvěma pojistnými drážkami. Drážky umožňují zabránit otáčení hřídelového kroužku 

na opěrné ploše pomocí per, vložených do drážek nebo podobným způsobem.“ Konec 

citace. 

 

Obrázek 5 pozice axiálního ložiska [11] 
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V našem případě jde rovněţ o kombinaci axiálního kuţelíkového loţiska s radiálními 

válečkovými loţisky s tím rozdílem, ţe místo dvou dvouřadých loţisek je vyuţito jedno 

čtyřřadé loţisko. Toto čtyřřadé loţisko je ze strany válce, od vnějšího okolí izolováno 

labyrintovým těsněním, které loţisko chrání od vnikání nečistot a hlavně od vnikání vody. 

 

Obrázek 6 řez axiálním ložiskem [11] 

 

Tabulka 3 parametry axiálního ložiska [11] 
Označení Jednotka Hodnota 

d mm 220 

D mm 300 

H mm 96 

C kN 440 

C0 kN 1660 

Pu kN 132 

m kg 20 
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Před montáţi jsou oběţné dráhy, včetně sestavy klece a valivých těles, namazány 

plastickým mazivem Berutox. Při montáţi válců do loţiskových těles, které jsou součásti 

kazety, se vyuţívá zařízení, které zajistí rovnoměrný a přímočarý osový posuv. Dále je při 

montáţi vyuţíváno plastových montáţních krouţků, které udrţují středy valivých těles na 

středním průměru loţiska. Tato opatření jsou prováděná jako prevence před vznikem 

otěrových pruhů na vnitřním krouţku loţiska. Na následujícím obrázku je zobrazená 

montáţ pomocí montáţních krouţků s tím, ţe na horním krouţku je náběţná hrana. 

 

 

Obrázek 7 montážní kroužky [13] 

  



Diplomová práce                                                                                                                                                        

FS VŠB – TU Ostrava                                                                                                                       Noga Martin 

18 

2. Technická diagnostika v moderním podniku 

Technická diagnostika je nutnou součástí kaţdé údrţby průmyslového podniku. 

Technický rozvoj přináší nejen přísnější poţadavky na kvalitu a kvantitu výrobků a jejich 

dodávku v pravém čase, ale také přináší nové metody diagnostiky a zkoušení zařízení, 

které potaţmo zajišťují v moderním podniku podmínky pro vyšší nároky na výrobu. Cílem 

technické diagnostiky a na ni závislé „moderní“ údrţby je zajistit spolehlivost zařízení a 

strojů a nevyhnutelné odstávky těchto strojů směřovat do plánovaných odstávek 

preventivní údrţby jako jsou dekádní, střední, kampaňové, sekvenční, roční nebo opravy 

v jiné periodě. Technická diagnostika je součinem moderních metod, které slouţí ke 

zjišťování závad jednotlivých dílů daného zařízení a systémem jejich uplatnění na daném 

zařízení či na souboru zařízení v daném podniku. 

Výstiţně definoval technickou diagnostiku p. Jiří Černohorský ve svém článku 

Technická diagnostika [12] „Technická diagnostika nahrazuje intuitivní empirický přístup 

k údržbě technického objektu přesným systematickým přístupem založeném na využití všech 

informací, které lze získat bez rozebrání objektu a detailního zkoumání jeho jednotlivých 

součástek. Zavedená technická diagnostika zvyšuje spolehlivost a bezpečnost provozu. 

Jednoduchý diagnostický systém signalizuje poruchu objektu ohrožující jeho provoz. 

Složitější diagnostické systémy zpravidla klasifikují stupeň nebezpečnosti poruchy, její 

příčinu a v případě hrozící havárie zastavují automaticky provoz sledovaného objektu. 

Nejčastěji jsou ve strojírenství využívány systémy pro trvalé sledování vibrací v ustálených 

i proměnných provozních režimech. V řadě případů je výhodné a postačí problém řešit ve 

zvolených časových intervalech pomocí přenosného měřicího přístroje, který disponuje 

potřebnými funkcemi.“ Konec citace. 

Známe tři hlavní směry TD a to: 

 Analýza určitých objektů 

 Analyzování objektů a návrh diagnostických programů 

 Vývoj nových diagnostických zařízení 

Hlavní úlohy technické diagnostiky jsou: 

 Zkoumání vlastností objektu v přítomnosti 

 Predikce zbytkového ţivota objektů TD 

 Anamnéza objektů TD 
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Zavedení TD jako nezbytné součásti údrţeb je nutným krokem pro zvýšení 

bezpečnosti, zabezpečení schody, zajištění parametrů ţivotního prostředí a hlavně pro ten 

nejdůleţitější cíl, pro který firmy vznikají a fungují a to, zajištění zisku a jeho rentability. 

Postupným provozováním metod TD, jako jsou: 

 Vibrodiagnostika 

 Hluková diagnostika 

 Akustická emise 

 Termografie 

 Průmyslové endoskopy 

 Interferometrie 

 Ultrazvuková defektoskopie 

 Magnetická defektoskopie 

 Elektromagnetická defektoskopie (vířivé proudy) 

 Průmyslová radiologie 

 Potenciometrie 

 Kapilární defektoskopie 

se moderní údrţba posouvá od oprav po poruše, plánovaných oprav (preventivní 

údrţba), aţ do epochy eliminačně – inovační údrţby. 

Ve spojení s matematicko – statistickými metodami a informačními technologiemi 

dovoluje přenést se z roviny naprosto subjektivní k metodám zjišťování objektivního stavu 

daného objektu. Toto propojení dále umoţňuje udrţování systému, které má tyto výhody: 

 On-line sledování stavu objektů 

 Kontinuální záznam historie stavů objektů 

 Dálkový přístup 

 Centrální sledování 

 a další. 
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Současná zařízení umoţňují, jak on-line sledování daného zařízení, tak sledování 

pochůzkovou metodou. On-line metody jsou, ale z velké části typu namontuj – měř – 

odmontuj a pak měř pochůzkovou metodou. Další směr rozvoje TD proto musí účinně 

vstoupit do činnosti výzkumu a vývoje nových zařízení a projekce těchto zařízení. Tím 

bude zajištěno automatické měření: 

 vibrací nebo akustické emise u loţisek, ozubených kol převodovek, hřídelů či rotorů, 

 termografie u rizikových elementů, 

 tribotechnické diagnostiky – na mazivu, 

 apod. 

2.1. Vibrodiagnostika 

Nejznámější a nejúčinnější metodou TD pro sledování stavu točivých strojů je 

vibrodiagnostika. Jde o metodu zaloţenou na sledování mechanického kmitání objektů a 

zařízení. Mechanické kmitání je dynamický jev, který vzniká působením dynamického 

namáhání daného stroje. Mechanické kmitání můţe být dále způsobeno rázy, nebo 

vybuzením z jiného zařízení v okolí stroje. Mechanické kmitání (vibrace) jsou ţádoucím 

účinkem u strojů jako pěchy, vibrátory, střasadla a podobně, ale většinou jsou neţádoucím 

účinkem vyvoláným nevyváţeností, opotřebením, vůlemi únavou materiálu, vznikajícími 

trhlinami, korozí a podobně. Vibrace můţou mít průběh harmonický, sloţený periodický, 

náhodný nebo přechodový. 

V časovém signálu sledujeme tyto hodnoty: 

 Maximální hodnota (Peak), 

 Peak – Peak, 

 Střední hodnota (Average), 

 Efektivní hodnota (RMS). 
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Obrázek 8 Hodnoty signálu 

 

V praxi na zařízení lze naměřit náhodný signál, který je sloţen z několika většinou 

harmonických signálů. Z toho pohledu je nejjednodušší analýza vibrodiagnostického 

signálu v časové oblasti a sledování celkových vibrací stroje. Na následující ukázce je 

zobrazen signál v časové oblasti s těmito parametry: 

 Maximum   19921 

 Minimum   -32767 

 Peak to peak  52688 

 

Obrázek 9 Signál v časové oblasti 

 

Tento signál, jenţ je závislostí amplitudy na čase, je dále moţné vhodně upravit. 

Pomocí softwarových prostředků určených k vyhodnocování signálů, nebo přímo při 



Diplomová práce                                                                                                                                                        

FS VŠB – TU Ostrava                                                                                                                       Noga Martin 

22 

nastavování měření v záznamovém zařízení, se nejčastěji omezuje šířka snímaného pásma 

a popřípadě minimální signál, k potlačení nepodstatných informací. Dále vidíme příklad 

signálu ve frekvenční oblasti. 

Pro vyhodnocení stavu stroje máme dvě moţnosti a to buď vyhodnocení podle ISO 

10816 (ČSN ISO 10816), nebo vysledování limitních hodnot daného stroje a pak při 

přiblíţení k limitním hodnotám provádění komplexnějších zkoušek daného stroje. 

Tabulka 4 Kategorie a mohutností vibrací [4] 

Mohutnost (rychlost) 

kmitání vef (mm.s
-1

) 

Kategorie A (do 15 

kW) 

Kategorie M (od 15 

do 75 kW) 

Kategorie G (nad 75 

kW) 

45 

nepřípustné kmitání 
nepřípustné kmitání 

nepřípustné kmitání 
28 

18 

11,2 

7,1 kmitání na mezi 

přípustností 4,5 kmitání na mezi 

přípustností 2,8 kmitání na mezi 

přípustností 
přípustné kmitání 

1,8 
přípustné kmitání 

1,12 
přípustné kmitání 

malé kmitání 

0,71 

malé kmitání 
0,45 

malé kmitání 0,28 

0,18 

Lepší metodou vyhodnocení vibrací daného stroje je rozklad signálu v časové oblasti 

pomocí frekvenční analýzy na jednotlivé harmonické signály, ke kterým umíme při 

znalosti konstrukce daného stroje přiřadit jednotlivé prvky jako hřídel, loţisko, ozubené 

kola a podobně. U těchto prvků známe nebo umíme dopočítat poruchové frekvence, které 

při grafickém zobrazení můţeme jednoduše sledovat a vyhodnocovat. Dále jsme schopni 

za pomocí vyhodnocení frekvenčního spektra a jeho 1-harmonické a subharmonických 

sloţek sledovat i pohyby (či rázy) ve všech 3-směrech ortogonální soustavy a rotace kolem 

jednotlivých os x, y a z. 
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Veličiny, které je moţné pomocí vibrodiagnostiky měřit: 

Tabulka 5 měřené veličiny [3] 

Název Značka Jednotka 

amplituda vibrací s0 m 

efektivní hodnota určující veličiny RMS xef  

fáze harmonické veličiny 
 rad,° 

hladina určující veličiny vibrací L dB 

mohutnost kmitání U m.s
-1

 

okamžitá výchylka vibrací s m 

perioda T s 

rozkmit sr m 

rychlost vibrací v m.s
-1

 

ryv b m.s
-3

 

střední hodnota určující veličiny x  
 

úhlová frekvence   rad.s
-1

 

úhlová rychlost   rad.s
-1

 

výkmit sv m 

zrychlení vibrací a m.s
-2

 

2.1.1 Snímače pro měření vibrací 

V součastné době jsou nejpouţívanějšími snímači měření chvění – piezoelektrické 

snímače zrychlení. K jejich přednostem patří: 

 Široký kmitočtový rozsah 

 Linearita 

 Pevná konstrukce 

 Spolehlivost a stabilita 

Patří k aktivním měničům a tak nepotřebují vnější napájecí zdroj. Protoţe snímají 

zrychlení, je moţné za pomocí integrace snímaného signálu získat rychlost nebo amplitudu 

sledovaného kmitání. Podstatou piezoelektrických snímačů je vznik elektrického náboje při 

mechanickém namáhání tahem, tlakem nebo střihem. Náboj je úměrný účinkující 

mechanické síle. Současní výrobci nabízejí široký sortiment snímačů, avšak pro běţné 

pouţití stačí snímače ze skupiny univerzální např. s parametry: 

 Citlivost 10 pC.m
-1

.s
2
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 Váha 10-50 g 

 Kmitočtový rozsah 1 – 10 000 Hz 

 

Charakteristiky a parametry jiných snímačů bývají speciálně přizpůsobeny danému 

pouţití. 

Vibrodiagnostika je rozšířeným nástrojem podnikových údrţeb z důvodu její 

dostupnosti a i z důvodu moţnosti, zachycení prvotních příčin vznikajícího opotřebení. 

2.1.2 Vady diagnostikovatelné vibrodiagnostikou 

Ohnutý hřídel – způsobuje axiální vibrace, které můţou být i v protifázi o 180°. 

Největší vibrace se objevují na první harmonické sloţce, pokud je ohyb přibliţně uprostřed 

a můţou být na druhé harmonické sloţce v případě kdy, je ohyb blízko spojky. 

 

Úhlová nesouosost – se vyznačuje výraznými axiálními vibracemi, které jsou oproti 

sobě posunuty o 180° přes spojku. Nejčastěji jsou velké axiální vibrace na první i druhé 

harmonické sloţce. Jsou, ale i případy, kdy úhlová nesouosost vybudí několik výrazných 

subharmonických sloţek vibrací. 

 

 

 

1x 

2x 

Axiální 

Obrázek 10 poruchové frekvence - úhlová nesouosost 
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Paralelní nesouosost – má podobné symptomy jako úhlová nesouosost. Projevuje se 

ale výraznými radiálními vibracemi, které jsou proti sobě otočenu o 180°. Při výrazné 

paralelní nesouososti můţou existovat vysoké amplitudy aţ do čtvrté aţ osmé harmonické 

sloţky nebo jsou nízké harmonické sloţky výrazné aţ do vysoké frekvence. 

 

 

 

Loţisko nakřivo na hřídeli – generuje významné axiální vibrace s posunem o přibliţně 

180° při měření nahoře a dole nebo vlevo a vpravo. Tato vada můţe být indikována i tím, 

ţe oprava ustavení spojky nezlepší stav a axiální vibrace. Loţisko musí být vymontováno a 

znova namontováno. 

 

1x 

2x 

Radiální 

3x 

1x 
2x 

Axiální 

3x 

Obrázek 11 poruchové frekvence - paralelní nesouosost 

Obrázek 12 poruchové frekvence - ložisko nakřivo 
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Rezonance – nastane, kdyţ budící frekvence je totoţná s vlastní frekvencí systému a 

způsobuje zesílení amplitudy, toto můţe vyvolat nečekanou havárii.  

Mechanické uvolnění – je způsobeno uvolněním podloţí, nebo uchycením rámu do 

podloţí. Projeví se fázovým rozdílem 90° - 180° mezi vertikálním měřením na šroubu, 

patce stroje a základové desce nebo samotném základu. Dále můţe být způsobeno 

uvolněním loţiskového tělesa nebo trhlinami v rámu nebo loţiskovém tělese. A nakonec 

můţe být způsobeno i nesprávným lícováním mezi komponenty, vysokými vůlemi apod. U 

popisu závad ložisek jsem čerpal s literatury [2]. 

2.1.3 Poruchy valivých ložisek 

Trvanlivost loţiska je počet otáček nebo počet strojohodin, které vykoná loţisko do 

prvních známek poškození, tj. odlupování nebo vydrolování základního materiálu loţiska.  

Vady loţisek jsou způsobovány nejčastěji: 

 únavou, 

 nedostatečným mazáním, 

 znečištěním, 

 korozí, 

 odlupováním, 

 trhlinami, 

 nesprávnou montáţi, 

 neopatrnou manipulací. 

 

1x 

2x 

Axiální 

3x 

Obrázek 13 poruchové frekvence - rezonance 
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Únava materiálu je způsobená účinky smykového napětí, které je těsně pod povrchem. 

Po určité době vzniknou působením tohoto napětí trhlinky, které se dále šíří k povrchu. Při 

postupném odlupování, které probíhá na poškozených plochách, dochází z důvodu 

zvětšování poškozených ploch ke zvětšování hluku a vibrací loţiska. 

Další moţností poškození loţiska je tvorba trhlinky od povrchu materiálu, která se šíří 

směrem dovnitř materiálu. K tomuto opotřebení dochází vlivem existence mikrotrhlinek na 

povrchu materiálu jiţ při obrábění a k prohloubení trhliny dojde vlivem špatného mazání, 

nebo vlivem přetěţování loţiska nad mezní únavové zatíţení. 

K poškození loţiska můţe také dojít působením vnějších vlivů jako budící frekvence, 

nerovnoměrného zatěţování loţiska z důvodu nepřesného nasazení, nesprávných vůli 

v uloţení, velkých vibrací přenášených k loţisku strojem apod. 

Oděr oběţných drah ve vzdálenostech shodných s roztečí valivých těles je způsoben 

šikmým nakloněním krouţku s válečky a klecí vzhledem k druhému krouţku, do kterého je 

vtlačován. Druhou příčinou bývá skutečnost, ţe tělesa v kleci a klec na nebo v krouţku 

mají velké vůle (podstatně větší neţ jsou vůle u smontovaného loţiska) a tyto vůle způsobí 

oděr krouţku, nebo i oděr valivých těles. Oděr valivých těles pak můţe způsobit 

odlupování na vnitřním a vnějším krouţku. 

Obrázek 14 oděrové pruhy na vnějším kroužku [6] 
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Příčné oděry zachycené na předchozím obrázku 

můţou z hlediska svého tvaru a velikosti zavádět 

ke zlehčování jejich významu. Pravdou ale je, ţe 

u předchozích moţných poruch začínají vady 

loţiska u mikrotrhlin a postupně progresívním 

vývojem přerostou aţ k havárii loţiska. Pro 

zamezení tohoto zlehčování přikládám na 

následujícím obrázku ještě jednou stejnou 

příčnou trhlinu ve 39 aţ 50 násobném zvětšení. 

Na tomto obrázku je jiţ zřejmé, jak má oděr ostré 

hrany a není pochyb o budoucí degradaci 

povrchu iniciované právě z tohoto oděru. 

 

 

 

Vady loţisek je moţné odhalit pomocí akustické diagnostiky a vibrodiagnostiky. 

Chronologicky prvotní poškození nevyvolávají vysoké hlukové emise ani vibrace, tyto 

doprovodné jevy vznikají při přechodu prvotních poškození v druhotné poškození 

(odlupování a trhliny).

 

 

V
ib

ra
ce

 

Čas 

A B C D 

Havárie 

loţiska 

Prvotní 

poškození 

loţiska 

Obrázek 15 oděr ve 39 - 50 

násobném zvětšení [6] 

Graf 1 poškození ložiska 
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Předchozí fáze poškození loţiska lze postupně odhalit takto: 

A – Detekce pomocí akustické emise 

B – Detekce pomocí obálky zrychlení 

C -  Detekce standardními metodami měření vibrací 

D – Detekce sluchem čichem 

K detekci vad loţisek pomocí vibrodiagnostiky pouţíváme sledování poruchových 

frekvencí loţiska. Ty je moţno získat od výrobce, nebo se dají vypočítat z následujících 

vzorců [3]: 

Poruše vnějšího kroužku (BPFO) odpovídá frekvence: 

Vzorec 1 

)cos1(
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PD

BD
f
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Poruše vnitřního kroužku (BPFI) odpovídá frekvence: 
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Poruše valivého tělíska (BSF) odpovídá frekvence: 

Vzorec 3 
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Poruše klece (FTF) odpovídá frekvence: 

Vzorec 4 

)cos1(
2

1
4 

PD

BD
ff r    Hz  

kdyţ n - počet valivých tělísek, 

 rf - relativní rychlost mezi vnitřním a vnějším krouţkem v  Hz , 

 BD - průměr tělíska, 

 PD - rozteč tělísek, 

 β - úhel dotyku. 
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2.2. Termodiagnostika 

Termodiagnostika vyuţívá teploty jako diagnostického parametru stavu sledovaného 

objektu. Teplota je jedna z mála veličin, která se nedá měřit přímo, ale pouze 

prostřednictvím jiných fyzikálních veličin. Měření teploty můţe být provedeno 

bezkontaktně nebo kontaktně. Pro kontaktní měření nám slouţí: 

 měření dotekem lidské ruky, 

 odporové snímače teploty, 

 dilatační teploměry, 

 termoelektrické články, 

 indikátory teploty. 

 

K bezkontaktnímu měření používáme: 

 pyrometry, 

 termovizní systémy. 

 

Bezkontaktním měřením lze identifikovat povrchovou teplotu objektů. Úkolem 

termografie je detekce energie vyzařované z měřeného objektu, která je zobrazena měřicím 

systémem v podobě teplotních polí vyskytujících se (ve většině případů) na povrchu 

měřeného objektu. Naměřená data jsou pak dále vyhodnocována.  

 

Obrázek 16 spektrum světelného záření [7] 
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Velmi jednoduchým a rozšířeným bezdotykovým měřicím přístrojem je Pyrometr. 

Vyzařovanou energii objektu soustřeďuje optika do detektoru, který je citlivý na radiaci. 

Přijatá radiace je pak porovnávána s energií vnitřního referenčního zdroje. Pyrometry 

pracují v oblastech 0,4-0,8 µm. Cituji z [7] MILOŠ, Ing. Hušek. QTEST [online]. „Optický 

systém infračervených teploměrů zachycuje infračervenou energii vyzařovanou z kruhové 

měřené plochy a soustřeďuje ji na detektor. Měřený objekt musí úplně vyplňovat tuto 

měřenou plochu, jinak teploměr "vidí" jiné teplotní vyzařování z pozadí, což způsobuje 

nepřesnost naměřených hodnot.“ Konec citace. 

 

Obrázek 17 nepřesnost naměřených hodnot [7] 

2.3. Tribodiagnostika 

Tribodiagnostika je oborem TD, který se zabývá výzkumem tření, mazání, 

opotřebením, odporů ve tření apod. Tribodiagnostika řeší kvalitu mazacího média a 

prognózu jeho degradace a v druhé řadě vyuţívá mazivo jako médium pro zjištění 

opotřebení ve strojích a zařízeních.  Procesy tření a opotřebení se dělí na kluzné (relativní 

posuv ploch kluzného vedení), valivé (plochy se cykloidický vzdalují a přibliţují) a vrtné 

(kontakty rotují kolem normály – loţiska hodin). Opotřebení z hlediska jeho příčin se dělí 

na: 

 Adhezní – u těsného přiblíţení povrchů, ulpívání a vytrhávání částic materiálu 

adhezními silami, 

 Abrazivní - oddělení částic účinkem drsného povrchu jednoho z těles, 



Diplomová práce                                                                                                                                                        

FS VŠB – TU Ostrava                                                                                                                       Noga Martin 

32 

 Erozivní - oddělení částic a poškození povrchu dopadem třetí látky (nesené kapalinou 

nebo plynem), 

 Kavitační - oddělení částic kavitací v kapalinách, 

 Únavové - kumulace poruch v povrchové vrstvě u cyklického namáhání – porušení 

molekulární vazby, 

 Vibrační - oddělení částic vlivem vibrací v tečném směru za působení normálního 

zatíţení. 

Metody tribodiagnostiky pro diagnostiku maziva jsou stanovení: 

 obsahu vody 

 kinematické viskozity oleje 

 bodu vzplanutí oleje 

 bodu hoření 

 čísla celkové alkality a kyselosti 

 Conradsonův karbonizační zbytek 

 celkové znečištění 

 mechanické nečistoty 

Metody tribodiagnostiky pro diagnostiku strojů jsou: 

 atomová spektrofotometrie, 

 atomová emisní spektrální analýza, 

 atomová absorpční spektrální analýza, 

 polarografie a voltametrie, 

 RAMO 

Bliţší teoretické podrobnosti o technické diagnostice, jejich oborech a motivacích 

jejích zavádění jsou popsány v literatuře [1], [2], [3], [5] a z této literatury jsem i čerpal při 

tvorbě části technická diagnostika v moderním podniku. 
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3. Řešené provozní problémy z pohledu 

trvanlivosti ložisek 

3.1. Výpočet trvanlivosti radiálních ložisek 

Na trvanlivost předmětných loţisek má vliv válcovací síla a v některých případech tíha 

válce. Působení válcovací síly je znázorněno na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 18 působení válcovací síly [13] 

Výpočty jsou postupně provedeny pro válcování v prostředním kalibru válce a 

válcování v krajním kalibru válce.  

„Zatíţení, které působí na loţisko, je moţné vypočítat podle zákonů mechaniky, jsou-li 

známy nebo lze určit vnější síly (např. síly z přenášeného výkonu, technologické síly, 

setrvačné síly). Při výpočtu sloţek zatíţení působícího na jedno loţisko se pro 

jednoduchost předpokládá, ţe hřídel je nosník spočívající na tuhých podpěrách, na něţ 

nepůsobí momenty.  Rovněţ se neuvaţuje s pruţnými deformacemi v loţisku, loţiskového 

tělesa ani rámu stroje a ani s momenty vyvolanými v loţisku průhybem hřídele.“ [8] 
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1, Výpočet pro situaci, kdy válcovací síla působí přesně uprostřed válce.  

Při tomto působení válcovací síly, jsou loţiska na obou stranách zatíţena stejnými 

silami, přitom u horizontálních stolic (kazety ve válcovacích stolicích H1 a H3) – u válců 

v dolní poloze, je zatíţení na loţisko polovina součtu zatíţení od hmotnosti válce a 

válcovacího tlaku, u válců v horní poloze je nutné od válcovací síly odečíst zatíţení od 

hmotností válce a reakce v loţiscích je polovinou tohoto rozdílu. U vertikálních stolic 

(kazety ve válcovacích stolicích V2 a V4 stolice) je zatíţení na loţisko pouze polovina 

válcovacího tlaku. Vzhledem k tomu, ţe váha válce je 2500 kg a z toho vyplývá, ţe tíha 

válce je cca 1% válcovací síly, bude v dalších výpočtech pro radiální loţisko zanedbána. 

Ve výpočtech byly předpokládány tyto otáčky válců: 

Tabulka 6 otáčky válců 

Pořadí stolice RPM 

1. stolice 23 

2. stolice 33 

3. stolice 43 

4. stolice 53 

Zatíţení radiálních loţisek na jednotlivých stolicích je následující: 

Tabulka 7 zatížení radiálního ložiska 

Pořadí stolice Zatížení na radiálním ložisku  

1. stolice 1377 

2. stolice 1022 

3. stolice 1283,5 

4. stolice 831,5 

Základní trvanlivost loţiska [8]: 

Vzorec 5 

p

P

C
L 








10  

kde 10L  - základní trvanlivost v miliónech otáček 

 C - dynamická únosnost  N  

 P - ekvivalentní dynamické zatíţení loţiska, v případě, ţe jde o radiální loţisko 

a síla F působí pouze v radiálním směru, pak F = P  N  
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 p - exponent rovnice trvanlivosti je 10/3 pro loţiska s čárovým stykem 

Základní trvanlivost, provozní hodiny loţiska [8]: 

Vzorec 6 

p

h
P

C

n
L 










60

1000000
10

 

nebo 

Vzorec 7 

1010
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1000000
L
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L h   

kde 10L  - základní trvanlivost v miliónech otáček 

 C - dynamická únosnost  N  

 P - ekvivalentní dynamické zatíţení loţiska, v případě ţe jde o radiální loţisko 

a síla F působí pouze v radiálním směru, pak F = P  N  

 p - exponent rovnice trvanlivosti, je 10/3 pro loţiska s čárovým stykem 

Trvanlivosti loţisek jsou L10mh radiálních loţisek 313822 následující: 

Tabulka 8 trvanlivost ložiska ve strojohodinách 

Pořadí stolice L10mh [h] - radiální ložisko 

1. stolice 3 669 

2. stolice 6 908 

3. stolice 2 481 

4. stolice 8 554 

2, Pro zajímavost provádím i výpočet pro stav, kdy válcovací síla působí 

uprostřed krajního kalibru válce. 

Při výpočtu jsem vycházel z následujících zadaných parametrů: 

Tabulka 9 válcovací tlak  

Pořadí stolice Válcovací tlak RPM 

1. stolice 2 754 23 

2. stolice 2 044 33 

3. stolice 2 567 43 

4. stolice 1 663 53 
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Nejprve jsem z hodnot válcovacího tlaku a vzdáleností středů krajních kalibrů válců 

vypočetl reakce na radiálních loţiscích. Působením válcovacího tlaku v krajním kalibru 

válce bylo dosaţeno největší reakce na bliţším loţisku. Dále bylo při výpočtu reakcí 

uvaţováno se silami od hmotnosti válce, přičemţ u horizontálních stolic byla hmotnost 

zanedbána a u vertikálních stolic byla připočtena k síle vznikající z válcovacího tlaku. 

V předmětných válcovacích stolicích se válcují pouze symetrické profily a při válcování 

těchto symetrických profilů vzniká axiální síla o velikosti 10% válcovacího tlaku. U 

horizontálních stolic je tedy axiální loţisko zatěţováno axiální silou o velikosti 10% 

válcovacího tlaku a u vertikálního uspořádání je loţisko zatěţováno axiální silou o 

velikosti 10% válcovacího tlaku a silou od hmotnosti válce. Vypočtené hodnoty reakcí na 

radiálních a axiálních loţiscích jsou uvedeny v následujících tabulkách, přičemţ hodnoty 

axiálních reakcí jsou hodnoty na nejvíce zatěţovaném loţisku (jedná se o loţisko na kazetě 

válců ve vertikální poloze - působí zde reakce od válcovacího tlaku + zatíţení od hmotnosti 

válce): 

Tabulka 10 zatížení ložisek 

Pořadí stolice Zatížení na radiálním 

ložisku [kN] 

Zatížení na axiálním 

ložisku [kN] 

1. stolice 2 010 275 

2. stolice 1 539 229 

3. stolice 1 946 257 

4. stolice 1 280 191 

Z výše uvedených zatíţení byly počítány trvanlivosti jednotlivých loţisek L10mh. 

Trvanlivost nejvíce zatíţených loţisek na jednotlivých stolicích L10mh je uvedena v 

následující tabulce: 

Tabulka 11 trvanlivost ložisek v hodinách 

Pořadí stolice L10mh [h] - radiální ložisko 

313822 

L10mh [h] - axiální ložisko 

351019C 

1. stolice 1 040 3 472 

2. stolice 1 765 4 454 

3. stolice 620 2 327 

4. stolice 2 031 5 077 

Trvanlivost loţisek vztaţená na vyválcované mnoţství. Při tomto výpočtu bylo 

uvaţováno, ţe doba válcování jednoho vývalku o hmotnosti 2,1 tuny je 20 sekund. Při 

zanedbání doby mezi válcováním je za 1 hodinu vyválcováno 360 tun. 
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Trvanlivost loţisek vztaţená na vyválcované mnoţství v tunách je tedy následující: 

Tabulka 12 trvanlivost ložisek v tunách 

Pořadí stolice L10mh [t] - radiální ložisko 

313822 

L10mh [t] - axiální ložisko 

351019C 

1. stolice 394 926 1 318 487 

2. stolice 670 277 1 691 533 

3. stolice 235 299 883 759 

4. stolice 771 356 1 928 378 

Z obou předchozích výpočtů má v praxi větší opodstatnění výpočet pro situaci, kdy 

válcovací síla působí přesně uprostřed válce. Válcování v krajním kalibru je vţdy 

vyváţeno tím, ţe stejnou dobu se válcuje i v krajním kalibru na opačné straně válce a v tu 

dobu je loţisko zatěţováno úměrně menší silou. Proto budu v dalších výpočtech vycházet u 

radiálního loţiska z výpočtu 1 a u axiálního loţiska z výpočtu 2. 

Předchozí výpočty nezahrnují vliv prostředí definovaný dle normy DIN ISO 281. 

Tento vliv prostředí je vyvolán tím, ţe L10 a L10h vycházejí z tabulkových hodnot 

zatíţení a tyto jsou experimentálně zjišťována v „laboratorních podmínkách“, v praxi je 

prostředí provozování loţiska vţdy odlišné. Pro radiální a axiální loţisko zahrnuje a23 vliv: 

 materiálu a komponentů loţiska, 

 typu loţiska, 

 zatíţení, 

 mazání, 

 provozní teploty, 

 čistoty maziva. 

při jeho stanovení byly uvaţovány tyto parametry: 

 Při výpočtech bylo uvaţováno mazivo Berutox M21 KN, které je zmíněno v textu níţe 

jako pouţívané mazivo. Toto mazivo má následující hodnoty viskozity: 

 viskozita při 40 °C 490 mm
2
.s

-1
 

 viskozita při 100 °C 32 mm
2
.s

-1
 

 Při výpočtu byla uvaţována provozní teplota loţiska 45 °C. 
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a23 má následující parametry: 

Tabulka 13 a23 pro předmětná ložiska 

Pořadí stolice a23 - radiální ložisko 

313822 

a23 - axiální ložisko 

351019C 

1. stolice 0,2847 0,3840 

2. stolice 0,3836 0,4611 

3. stolice 0,3054 0,4109 

4. stolice 0,4714 0,5529 

Pro tento výpočet byly brány v úvahu následující parametry: 

uvaţována váha jednoho sochoru:    2,1 t 

doba průchodů sochoru jedním párem válců:   20 s 

Vzorec 8 

𝐿10𝑡 =
𝐿10ℎ . 3600

20
2,1 

Tabulka 14 trvanlivost ložiska v tunách 

Pořadí stolice L10mh [t] - radiální ložisko Ln,amh [t] - radiální 

ložisko 

1. stolice 1 393 337 396 651 

2. stolice 2 623 495 1 006 272 

3. stolice 942 126 287 739 

4. stolice 3 248 980 1 531 690 

Při válcování mnoţství, které odpovídá kapacitě tratě - 550 000 t, předpokládám 

vsázku cca 600 000 t sochorů, proto je výpočet ţivotnosti loţiska v měsících pouţit 

následující vzorec: 

Vzorec 9 

𝐿10𝑚ě𝑠 =
𝐿10𝑚ℎ . 12

600000
 

Tabulka 15 trvanlivost ložiska v měsících 

Pořadí stolice L10měs - radiální ložisko Ln,amh - radiální ložisko 

1. stolice 28 8 

2. stolice 52 20 

3. stolice 19 6 

4. stolice 65 31 



Diplomová práce                                                                                                                                                        

FS VŠB – TU Ostrava                                                                                                                       Noga Martin 

39 

A stejný výpočet jsem provedl pro základní trvanlivosti a modifikované trvanlivosti 

axiálního loţiska s tím, ţe výsledkem je ţivotnost v měsících. 

Tabulka 16 životnost ložisek v měsících 

Pořadí stolice L10měs – axiální ložisko Ln,amh - axiální ložisko 

1. stolice 26 10 

2. stolice 34 16 

3. stolice 18 7 

4. stolice 39 21 

Shrnutí výsledků: 

Trvanlivost radiálního i axiálního loţiska je značně proměnlivá a závisí na pozici 

kazety v předtrati a i umístění v dané kazetě. Z uvedených výpočtu vyplývá, ţe při 

horizontálním uloţení, díky kombinace otáček a vysoké válcovací síly jsou modifikované 

trvanlivosti podstatně kratší. Toto zjištění, které má také svůj základ v mnoha 

experimentálních zkouškách, které však probíhají v podmínkách jiných neţ 

v průmyslovém prostřední hutního podniku, nebylo potvrzeno historií poruch na námi 

sledovaném zařízení.  

3.2. Historie poruch ložisek 

V následující tabulce je souhrn poruch loţisek válcovacích stolic předtratě 

v předchozích letech. 

Tabulka 17 poruchy ložisek 

Kazeta Pozice Ložiskové těleso Závada 

3 H2 dolní koncové Prasklé axiální loţisko 

1 V2 dolní koncové Zadřené radiální loţisko 

4 V1 horní koncové Zadřené radiální loţisko 

2 V2 dolní koncové Prasklé axiální loţisko 

4 V1 dolní spojkové Prasklý vnitřní krouţek radiálního loţiska 

4 H1 dolní koncové Prasklý vnitřní krouţek radiálního loţiska 

1 V2 dolní koncové Prasklé axiální loţisko 

1 V2 dolní koncové Prasklý vnitřní krouţek radiálního loţiska 

4 V1 horní koncové Prasklý vnitřní krouţek radiálního loţiska 

1 V2 horní koncové Prasklý krouţek axiálního loţiska 

4 V2 horní spojkové Prasklý vnitřní krouţek radiálního loţiska  

1 H2 dolní koncové Prasklý vnitřní krouţek radiálního loţiska 
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Historie poruch dle pozice v trati 

Ze seznamu poruch z předchozích let vzešla následující závislost, umístění kazety 

v dané válcovací stolici a počtu poruch. 

 

Graf 2 poruchy dle válcovací stolice 

 

Historie poruch dle ložiskového tělesa 

Ze stejného seznamu poruch vzešla i následující závislost, umístění loţiska v dané 

kazetě a počtu poruch. 

 

Graf 3 poruchy dle umístění v kazetě 
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4. Návrh diagnostického systému radiálních ložisek 

a vlastní provozní měření 

Jako multiparametrickou diagnostiku navrhuji aplikovat souhrn následných 

diagnostických metod: 

 Měření teploty, 

 Tribotechnická diagnostika, 

 Měření vibrací. 

Interval jednotlivých měření jsem navrhl vzhledem k vypočtené modifikované 

ţivotnosti loţisek. Kazeta a místa, na kterých je provedeno měření, byly vybrány na 

základě statistiky poruch v minulosti. Měřená místa jsou dolní a horní koncová radiální 

loţiska na čtvrté kazetě ve vertikálním uloţení. Způsoby měření jsou dále popsány 

v jednotlivých podkapitolách. Pro zajištění objektivity měření, přibliţně stejných vlivů 

okolního prostředí a rovněţ stejného zatíţení měřených loţisek bylo rozhodnuto, ţe: 

 měření bude vţdy provádět jedna osoba, 

 měření vibrací bude prováděno v momentu průchodu provalku mezi válci, 

 měření teploty bude prováděno ve chvíli, kdy bude horký provalek od měřené stolice 

v dostatečné vzdálenosti. 

4.1. Termodiagnostika 

Měření teploty navrhuji pouze pro kontrolu stavu zařízení v daném okamţiku. 

Parametr teplota není u takové aplikace vhodný pro predikci poruchy v budoucnosti. 

Provozní teplota u zařízení tohoto typu je do hodnoty 55 aţ 60°C. V případě, ţe se 

naměřená hodnota zvýší nad předepsanou úroveň, můţe to mít tyto příčiny: 

 Není mazivo – je nutné zkontrolovat centrální tukový systém, 

 Ovlivňování jinými horkými objekty – dá se vyřešit pomocí instalace ochranných 

krytů, 

 Zvýšená teplota loţiska – následuje vibrodiagnostická kontrola předmětného loţiska, 

nebo kontrola centrálního tukového mazání, popřípadě můţe být proveden odběr 

vzorku plastického maziva a jeho kontrola na celkové nečistoty, nebo obsah a tvar pilin 

kovů. 
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Navrhuji měření teploty infračerveným teploměrem HC IR77. Jde o bezkontaktní 

teploměr s rozsahem měření -30°C aţ 270°C. Přesnost měření je +- 2,5% z měřené 

hodnoty nebo 2°C. 

Poměr vzdálenost a velikost měřeného bodu je 6:1. Hmotnost přístroje je 81 g a 

rozměry 97x57x29 mm. Součásti přístroje je laser pro zacílení na měřený objekt. Měření 

teploty povrchu objektu se provádí jednoduše tím, ţe přístrojem namíříme na objekt a 

stiskneme příslušné tlačítko. Po stisku tlačítka se zapne vnitřní elektronika přístroje, která 

provádí vyhodnocení a zobrazení dat na displeji a jednak se zapne Laser. Na displeji 

můţeme odečíst teplotu povrchu objektu. Po uvolnění tlačítka se přístroj po 8 sekundách 

vypne. Výhodou přístroje jsou jeho malé rozměry, váha, jednoduchá obsluha a nízká 

pořizovací cena. Nevýhodou je pevně nastavena emisivita a poměrně velký kuţel paprsků. 

[15] 

Výsledek měření 

Tabulka 18 naměřené teploty 

Kazeta Místo 1 2 3 4 

1H DK 46 52 43 47 

1H DS 40 44 48 51 

1H HK 51 49 42 49 

1H HS 40 46 41 40 

2V DK 47 50 52 53 

2V DS 48 49 44 47 

2V HK 50 47 46 44 

2V HS 39 42 41 40 

3H DK 44 54 46 49 

3H DS 51 40 44 46 

3H HK 43 45 46 48 

3H HS 43 44 43 46 

4V DK 53 47 43 53 

4V DS 41 50 46 40 

4V HK 45 45 50 47 

4V HS 42 44 46 43 

 

Interval měření byl jeden týden a to tak, aby měření teploty probíhalo právě při měření 

vibrací stroje. Měření probíhalo za pomoci předem popsaného infračerveného teploměru 
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na tělesech loţisek válců a to, jak na spojkové straně, tak na straně vzdálenější od spojky. 

Z výsledku je zřejmé, ţe zde nelze vysledovat ţádný trend. Měření je vhodné pouze pro 

zjišťování okamţitého stavu uloţení válců a v případě překročení kritické teploty, která 

v případě poruchy v uloţení roste exponenciálně, je nutné provést patřičné opatření anebo 

zastavit chod zařízení a popřípadě vyměnit kazetu za náhradní. Dále je z výsledků měření 

teploty zřejmá vyšší teplota na straně vzdálenější od spojky a to ještě výrazněji kdyţ je 

kazeta uloţena ve vertikální poloze.  

4.2. Tribotechnická diagnostika 

Loţiska válcovacích stolic jsou mazány centrálním tukovým systémem se společnou 

nádrţí v olejovém sklepě. Jako mazivo je pouţito plastické mazivo Berutox M 21 KN. Jde 

o mazivo k mazání kluzných a valivých loţisek pro sníţení tření při vysokých teplotách, 

při korozívním vlivu prostředí a při všech valivých rychlostech, kde je dovoleno mazání 

plastickými mazivy. Berutox M 21 KN si zachovává mazací účinky i za přítomnosti vody. 

Provozní teplota je od -10°aţ do 180°C. Velice dobře si zachovává konzistenci i při 

působení teploty, nevytváří ţádné tvrdé usazeniny a účinně chrání proti korozi. Plastické 

mazivo je zahuštěno organickým polymerem a základní olej je minerální. Berutox M 21 

KN má tyto vlastnosti: 

Tabulka 19 parametry maziva 

Parametr Jednotka Hodnota Předpis 

Bod skápnutí °C >240 IP 396 

Penetrace po 

prohnětení 

1/10 mm 290-310 DIN ISO 2137 

Odolnost vůči vodě  1-90 DIN 51 807 

Korozní zkouška 

podle EMCOR 

 0 a 0 DIN 51 802 

viskozita při 40°C mm
2
.s

-1
 cca 490 DIN 51 562 

viskozita při 100°C mm
2
.s

-1
 cca 32 DIN 51 562 

otáčkový faktor n.dm 400 000  

 

Navrhuji tato měření: 

Provedení analýzy vzorku infračervenou spektrometrií s Fourierovou transformací. Je 

to metoda, která je zaloţena na absorpci IČ záření při průchodu vzorkem při které 
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proběhnou změny energetických stavů molekuly v závislosti na změnách dipólového 

momentu molekuly – molekuly se začnou pohybovat a to vibrovat a rotovat. Výsledné IČ 

spektrum je závislostí energie vyjádřené v procentech transmitance, nebo v jednotkách 

absorbance na vlnové délce dopadající záření. 

Stanovení obsahu vody destilačně dle ČSN EN ISO 9029. Jde o zkoušku destilací s 

benzínem nebo toluenem. Při destilaci vzorku a rozpouštědla jsou strhávány páry vody 

párami rozpouštědla. Kondenzát je shromáţděn v kalibrované části destilačního nástavce. 

Po ukončení destilace a ustátí se oddělí vrstva vody a odečte se objem celkového obsahu 

vody v %. 

Stanovení penetrace plastického maziva kuţelem. 

Stanovení obsahu prvků atomovou absorpční spektrometrií po mikrovlnném rozkladu 

vzorku. Tato metoda je zaloţena na schopnosti prvků absorbovat volné atomy prvku na 

vlnové délce, která je charakteristická pro tento prvek. Pro atomizaci bylo zvoleno 

zavádění vzorku do plamene, čímţ dochází ke zplyňování vzorku. 

Výsledek měření 

Tabulka 20 výsledky analýz 

parametr jednotka výsledek 

Obsah vody % hmot. 17,4 

Penetrace po prohnětení 0,1 mm 289 

Obsah železa mg.kg
-1

 816 

Obsah mědi mg.kg
-1

 16,8 

Obsah olova mg.kg
-1

 <1 
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Graf 4 FTIR nového oleje 

 

Jde o infračervené spektrum s vlnočtem od 4000 na cm do 500 na cm. Na tomto 

obrázku je zobrazeno spektrum nového vzorku plastického maziva Berutox M 21 KN. Ze 

spektrogramu je zřejmé, ţe jde o plastické mazivo na bázi minerálního oleje. Důkazem 

toho jsou výrazné pásy na vlnočtech: 

 2900, 

 1460, 

 1380 a 

 720. 

Kdyby šlo o plastické mazivo na bázi esterového oleje, byl by výrazný pás na vlnočtu 

 1730, 

a pokud by šlo například o plastické mazivo na bázi polyglykolového oleje, projevilo 

by se to pásy na vlnočtech: 
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 1080 a 

 1040. 

 

Graf 5 FTIR použitého oleje 

 

Jde o vzorek odebraný z jiţ pouţívaného plastického maziva.  Vzorek byl odebrán 

přímo z demontované kazety. Demontáţ kazety proběhla z důvodu poruchy a to zlomení 

válce. Vysoký obsah vody, který je na spektrogramu moţné vidět v oblasti 3400 a 1650 

cm
-1

 a je také ověřen destilační metodou, mohl být způsoben právě touto poruchou, kdy 

z důvodu netěsnosti mohla vnikat voda skrze těsnění přímo do loţiska. Pro zjištění pravé 

příčiny by bylo vhodné provést komplexnější diagnostiku plastického maziva. 

Dále je patrná mírná degradace maziva – pásy v oblasti 1630-1540 cm
-1

 jsou oproti 

novému vzorku niţší. Zvýšená úroveň pásu v oblasti 1600-1700 cm
-1

 dokládá zvýšenou 

úroveň aromatických uhlovodíků. 

Pro důslednější analýzu daného spektra je potřebné znát konkrétní sloţení daného 

plastického maziva a hlavně jeho aditiv. Pomocí spektrální analýzy by pak bylo moţné na 

principu identifikace pásů jejich funkčních skupin určit jejich stabilitu.  
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Graf 6 rozdílové spektrum 

 

FTIR rozdílové spektrum s novým a pouţitým mazivem. V rozdílovém spektru je opět 

zřejmá přítomnost velkého mnoţství vody v mazivu oblasti 3400 a 1650 cm
-1

 a dále je 

zvýrazněna mírná degradace maziva – pásy v oblasti 1630-1540 cm
-1

. 

4.3. Návrh vibrodiagnostiky 

Pro měření vibrací loţisek válcovacích stolic jsem navrhl dvě varianty měření a to 

měření on-line systémem Adash 3600 a měření pochůzkovou metodou. 

4.3.1 On-line měření Adash 3600 

Pro řešení našeho problému navrhuji konfiguraci obsahující moduly MAIN, COM, 5 x 

MPX a PWR. Tato sestava zajistí připojení 40 ks snímačů vibrací. Přes moduly MPX jsou 

postupně jednotlivé kanály připojeny k modulu MAIN, který provádí veškeré měření a 

vyhodnocení, která jsou definována pro tento kanál. Kaţdý kanál můţe mít nastavenou 

vlastní mez pro varování a nebezpečí a tyto jsou zapínána na modulu MAIN. Dále jsem 
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navrhl rozšíření sestavy o modul MPX konfigurovatelný pro měření teplot, který umoţňuje 

sledování teploty na uloţeních loţisek válců. Výhodou tohoto systému je, ţe dokáţe 

přijímat informace zvenčí. Umoţňuje připojit aţ 4 binární signály s úrovní TTL, které 

mohou definovat aţ 5 procesních stavů monitorovaného strojního zařízení. Moţnosti 

připojení binárního signálu bude vyuţito pro komunikaci se systémem řízení zařízení, které 

předá systému ADASH 3600 informaci, ţe loţiska jsou v plné zátěţi tzn., ţe provalek 

prochází mezi válci dané válcovací stolice. Toto propojení je nutné pro srovnatelnost 

snímaných dat. 

Výhodou systému je bezobsluţnost a větší bezpečnost. Nevýhodou jsou vysoké 

pořizovací náklady, náchylnost k interferencím propojovacích kabelů, zkomplikování 

běţné údrţby a oprav. V součastné době se můţe cena zařízení s podobnou konfigurací 

pohybovat okolo 300 000,- Kč [15]. 

4.3.2 Měření pochůzkovou metodou 

Pro tuto variantu je navrţen analyzátor Microlog CMVA 60 se snímačem CMSS 

786M. Vyhodnocení dat je navrţeno stejně jako u metody on-line pomocí software 

PRISM4 PRO for Windows. 

Systém microlog CMVA 60 

Jde o lehký a přenosný terminál pro sběr a ukládání dat. Slouţí pro sběr vibrací, 

teploty a dalších parametrů pro sledování strojů. Sbírá dynamická i statická měření. Měření 

vibrací jsou sbíraná pomocí ruční sondy, magneticky uchyceného snímače, z trvale 

namontovaných snímačů nebo z nainstalovaného monitorovacího systému. Měření teploty 

se provádí pomocí bezkontaktního infračerveného čidla nebo pomocí dotekového 

teploměru. Microlog má rovněţ všechny funkce a vybavení jako výkonný analyzátor pro 

zachycení a zobrazení spekter s velkým rozlišením pro provedení detailní analýzy. Pro 

zobrazení na displeji z tekutých krystalů jsou k dispozici FFT spektrum a časová vlna. 

Přístroj měří i fázi – tzn. úhel, na kterém se vyskytuje zjištěná závada. Dále se dá výhodně 

vyuţít ke statickému a dynamickému vyvaţování součástí [8]. 

CMSS 797T-1 

Jde o duální piezoelektrický senzor zrychlení vibrací se zabudovaným snímačem 

teploty. Je vhodný pro pouţití na nerovném povrchu, koroziodolný, hermeticky uzavřený, 

uzemněný. Rozsah měření teploty -50° do 120° C. Kryt je vyroben z nerezové oceli 316L 
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coţ zvyšuje jeho moţnosti pouţití i v nejnáročnějších průmyslových podmínkách. Rozsah 

zrychlení je 80g peak. Nelinearita amplitudy 1%. Rezonanční frekvence 26 kHz.  

Program PRISM4 PRO 

Je to počítačový systém pro analýzu vibrací strojů, který vyuţívá svůj základ znalostí 

pravidel o vibracích a poplachových mezích pro analýzu a diagnostiku informací o 

vibracích strojů, které dostává ze systémů pro sběr dat SKF Microlog nebo Multilog. 

Poskytuje analýzu a diagnózu a doporučuje akce na opravu u problémů strojů. Slouţí ke 

třídění a ukládání dat. Pomocí zpráv upozorňuje personál údrţby na poplachové stavy. 

Tento program je koncipován pro prezentování nasbíraných dat strojů v grafickém 

formátu, coţ napomáhá při získání uţitečných dat pro analýzu. Obsahuje i atlas loţisek a 

jejich chybových frekvencí (cca 7590 loţisek) [8]. 

4.3.3 Vlastní měření 

Z ekonomických důvodů bylo ze dvou navrhovaných měření a to měření on-line a 

měření pochůzkovou metodou vybráno právě měření pochůzkovou metodou. 

Výsledek měření Vibrodiagnostikou 

Pro snímání obálky zrychlení byl signál nastaven takto: 

Funkční stupnice  25 gE, 

Zjišťovaná hodnota  Peak, 

Omezení nízkých frekvencí 0 Hz, 

Rozsah vstupního filtru 500 Hz aţ 10 kHZ, 

Ukládaná data   FFT a časový záznam, 

Otáčková rychlost  53 RPM, 

Počet řádků   3200, 

Snímaná frekvence   0 aţ 1000 Hz, 

Okno    Hanning, 
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Charakteristické hodnoty pro určení poruchových frekvencí radiálního loţiska byly 

následující: 

 

Tabulka 21 parametry ložiska 313822 

Parametr Hodnota 

SKF kód 313822 

Typ ložiska CRB 

střední průměr [mm] 338 

průměr tělíska [mm] 26 

počet tělísek na řadu 32 

kontaktní úhel [stupně] 0 

rotující kroužek vnitřní 

 

Z charakteristických hodnot radiálního loţiska 313822 a z jednotlivých hřídelových 

otáček byly vypočítány poruchové frekvence loţiska. Tyto poruchové frekvence byly 

následně navedeny do specifikace loţiska ve vyhodnocovacím softwaru. 

 

Tabulka 22 poruchové frekvence ložiska 313822 

Místo poruchy 
hřídelové otáčky [RPM] 

23 33 43 53 

  Hřídelová frekvence 0,383 0,550 0,717 0,883 

BPFI Poruchová frekvence vnitřního krouţku 6,605 9,477 12,349 15,221 

BPFO Poruchová frekvence vnějšího krouţku 5,662 8,123 10,585 13,046 

FTF Poruchová frekvence klece 0,177 0,254 0,331 0,408 

BSF Poruchová frekvence válečku 2,477 3,554 4,631 5,708 

 

Následují charakteristické hodnoty pro určení poruchových frekvencí loţiska 6044 M, 

které je součástí středícího zařízení a technologicky navazuje na uloţení radiálního loţiska. 

Z důvodu této návaznosti, se můţou jeho vibrace projevit, při měření vibrací radiálního 

loţiska. 
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Tabulka 23 parametry ložiska 6044 M 

Parametr Hodnota 

SKF kód 6044 M 

Typ ložiska DGBB 

střední průměr [mm] 280 

průměr tělíska [mm] 36.512 

počet tělísek na řadu 14 

kontaktní úhel [stupně] 0 

rotující kroužek vnitřní 

 

Z charakteristických hodnot loţiska 6044 M a hřídelových otáček čtvrté válcovací 

stolice, která je předmětem kontroly, byly vypočítány poruchové frekvence loţiska. Tyto 

poruchové frekvence nebyly navedeny do předmětného vyhodnocovacího software, ale 

byly v grafu namátkově kontrolovány pomocí kurzoru. 

 

Tabulka 24 poruchové frekvence ložiska 6044 M 

Místo poruchy Freq[Hz] 

RPM 53 

  Hřídelová frekvence 0,883 

BPFI Poruchová frekvence vnitřního krouţku 6,990 

BPFO Poruchová frekvence vnějšího krouţku 5,377 

FTF Poruchová frekvence klece 0,384 

BSF Poruchová frekvence válečku 3,329 

 

Podle konstrukce jsem vertikální válcovací celek zařadil dle ISO 10816 (ČSN ISO 

10816) do kategorie G. Pro tuto kategorii platí tyto hodnoty: 

Tabulka 25 mohutnosti kmitání pro kategorii G 

Mohutnost kmitání vef (mm.s
-1

) 

45 28 18 11 7 5 3 2 1,1 0,7 0,5 0,3 0,2 

nepřípustné kmitání kmitání na mezi přípustností přípustné kmitání malé kmitání 

 

Zařazení dle citované normy do kategorie G není moţná objektivní, protoţe norma řeší 

stroje s výkonem do 15 kW, do 75 kW a nad 75 kW a naše zařízení má jednotlivé příkony 

více neţ 1000 kW, coţ je více neţ desetinásobek. Větší váhou tedy bude sledování trendů 
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celkových vibrací stroje, popř. zjištění limitních hodnot jednotlivých válcovacích stolic, ale 

nejpřesnější metodou bude zjišťování hodnot poruchových frekvencí radiálních i axiálních 

loţisek válcovacích stolic. 

 

Obrázek 19 měřené body 

 

Pro jednoduchou orientaci jsem jednotlivá měřící místa pro měření vibrací označil. 

Body A a E označují měření v axiálním směru, body C a D označují měření v horizontální 

rovině ve směru podélném s osou válcování (v následující tabulce mají ekvivalent v Hor1) 

a body B a F jsou znovu v horizontální rovině, ale ve směru kolmém na osu válcování (v 

následující tabulce jsou označeny Hor2). 

Tabulka 26 naměřené hodnoty 

Umístění Směr Bod Metoda Jedn 1 2 3 4 

DK Ax A ENV gE 0,02168 0,02527 0,02504 0,05455 

DK Ax A V mm.s
-1

 0,40490 0,26470 0,69030 0,24010 

DK Hor1 C ENV gE 0,02609 0,08877 0,04819 0,04175 

DK Hor1 C V mm.s
-1

 0,96100 0,89920 1,44200 1,05200 

DK Hor2 B V mm.s
-1

 3,71100 0,42300 1,00400 3,47900 

DK Hor2 B HFD gE 0,00213 0,00323 0,01828 0,00736 

HK Ax E ENV gE 0,06257 0,06041 0,01884 0,03569 

HK Ax E V mm.s
-1

 2,36800 2,35300 4,19800 1,49300 

HK Hor1 D ENV gE 0,04589 0,09653 0,02981 0,01853 

HK Hor1 D V mm.s
-1

 4,85600 7,50300 7,41800 3,38300 

HK Hor2 F V mm.s
-1

 3,72500 2,51700 10,25000 4,73300 

HK Hor2 F HFD gE 0,00181 0,00595 0,00375 0,00376 
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Graf 7 frekvenční spektrum D 

 

Na předchozím grafu je srovnání frekvenčních spekter radiálního loţiska a to z prvního 

a posledního měření. Měření bylo provedeno v bodě D. Červeně je zvýrazněná křivka, 

která reprezentuje poslední měření. 

Paradoxně je v části spektra první měření na vyšších amplitudách rychlostí vibrací neţ 

poslední měření. 

Frekvence otáček hřídele je 0,883, coţ odpovídá 53 otáčkám za minutu. Přesto jsou 

v grafu hřídelové otáčky zaznamenány na 50 RPM. Je to z důvodu nastavení snímaného 

signálu – jeho vzorkování. Rozsah měřené frekvence byl nastaven od 0 do 1000 a počet 

dílků na 3200. Citlivost spárování s lokálním maximem signálu byla nastavena na 5%. 

Nejvyšší rychlost vibrací byla u prvního měření zaznamenána na frekvenci 

odpovídající čtvrté harmonické sloţce poruchové frekvence válečku, ale protoţe podobná 

rychlost nebyla zaznamenána na jiných subharmonických sloţkách a hlavně na první 

harmonické sloţce BSF, jde o jinou příčinu vysokých amplitud v tomto pásmu a ne o 

indikaci poruch válečku. 

Nejvyšší amplitudy u posledního měření byly zaznamenány na frekvenci 33 Hz, tato 

frekvence však neodpovídá ţádné poruchové frekvenci radiálního loţiska. 

Úroveň celkových vibrací nepřesahuje přípustnou mez pro provoz soustrojí a ve FFT 

spektrech nebyly detekovány ţádné výrazné defektní frekvence loţiska. 
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Graf 8 frekvenční spektrum F 

 

Na předchozím grafu je srovnání frekvenčních spekter radiálního loţiska a to z prvního 

a posledního měření. Měření bylo provedeno v bodě F. Červeně je zvýrazněná křivka, 

která reprezentuje poslední měření. 

Jde o měření v horizontálním směru kolmo na osu válcování. V tomto směru je loţisko 

nejvíce namáháno a to od válcovacího tlaku. Z toho důvodu by se zde daly předpokládat 

větší vibrace neţ u předchozího srovnání měření v ose podélné s osou válcování. Průměrná 

hodnota celkových vibrací je ale přibliţně stejná. Podobné jsou i hodnoty rychlostí 

v daných frekvencích při intervalu měření cca 3 týdny. Zvýšily se pouze hodnoty 

odpovídající druhé harmonické sloţce poruchové frekvence vnitřního krouţku radiálního 

loţiska a hodnoty odpovídající třetí harmonické sloţce poruchové frekvence vnějšího 

krouţku radiálního loţiska. Tyto vyšší hodnoty se neopakují na předchozích ani na 

následných subharmonických sloţkách těchto poruchových frekvencí. 

Hodnota celkových vibrací je na hranici kmitání na mezi přípustnosti a přípustného 

kmitání. Při třetím měření byla naměřena hodnota 10,25, coţ je jiţ hodnota hraničící 

s pásmem nepřípustného kmitání. Protoţe analýza frekvenčního spektra neprokázala ţádné 

zvýšené poruchové frekvence daného radiálního loţiska, není příčinou vysokých 

celkových vibrací porucha radiálního loţiska. 
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Graf 9 frekvenční spektrum E 

 

Na předchozím grafu je srovnání frekvenčních spekter radiálního loţiska a to z prvního 

a posledního měření. Měření bylo provedeno v bodě E. Červeně je zvýrazněná křivka, 

která reprezentuje poslední měření. 

Jde o měření v axiálním směru. Tímto měřením je moţno odhalit vibrace od úhlové 

nesouososti spojky. Toto by se projevovalo vysokou amplitudou na první a druhé 

harmonické sloţce. Naše měření však zaznamenalo vyšší hodnoty pouze na první 

harmonické sloţce, to znamená, ţe úhlovou nesouosost můţeme vyloučit. 

Dále můţou axiální vibrace predikovat ohnutý hřídel a to v případě, kdy se dominantní 

vibrace objeví na první harmonické sloţce, pokud je ohyb asi uprostřed, nebo na druhé 

harmonické sloţce, je-li ohyb blízko spojky. Vzhledem k nízkým hodnotám a to pouze na 

první harmonické sloţce můţeme vyloučit i vadu ohnutí hřídele. 

Vysoké axiální vibrace můţou také znamenat vadu v nakřivo nasazeném loţisku na 

hřídeli. Tato vada by byla aktuální v případě, ţe by hodnoty druhé harmonické sloţky byly 

vyšší neţ první. Subharmonické sloţky otáčkové frekvence však nebyly vůbec 

zaznamenány, proto můţeme tuto vadu vyloučit. 

Celkové axiální vibrace jsou v intervalu přípustného kmitání a ve FFT spektrech 

nebyly detekovány ţádné výrazné defektní frekvence loţiska ani kombinace otáčkových 

frekvencí, které by predikovaly některou z výše popsaných závad.  
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Graf 10 frekvenční spektrum C 

 

Na předchozím grafu je srovnání frekvenčních spekter radiálního loţiska a to z prvního 

a posledního měření. Měření bylo provedeno v bodě C. Červeně je zvýrazněná křivka, 

která reprezentuje poslední měření. 

V tomto místě má uloţení válce tyto výhody: 

 loţisko nejblíţe základu válcovací stolice, 

 uloţení válce je vůči kontejneru umístěno v pevné poloze, 

 ve směru podélném s osou válcování je loţisko mnohem méně namáháno. 

Tomu odpovídají i výsledky měření. Podle ISO 10816 (ČSN ISO 10816) jsou hodnoty 

rychlostí vibrací v intervalu malé kmitání. 

Jednoznačně zřetelné jsou pouze otáčková frekvence a první harmonická poruchová 

frekvence odpovídající závadě vnitřního krouţku radiálního loţiska. Efektivní rychlost 

odpovídající BPFI má však hodnotu 0,12 mm.s
-1

 a to je příliš nízká hodnota, aby 

znamenala vadu vnitřního krouţku. 

Závěr je, ţe celkové horizontální vibrace jsou v intervalu přípustného kmitání a ve FFT 

spektrech nebyly detekovány ţádné výrazné defektní frekvence loţiska ani kombinace 

otáčkových frekvencí, které by predikovaly jakoukoli závadu stroje.  
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Graf 11 frekvenční spektrum B 

 

Na předchozím grafu je srovnání frekvenčních spekter radiálního loţiska a to z prvního 

a posledního měření. Měření bylo provedeno v bodě B. Červeně je zvýrazněná křivka, 

která reprezentuje poslední měření. 

V tomto místě má uloţení válce sice výhodu, ţe je loţisko nejblíţe základu válcovací 

stolice a uloţení válce je vůči kontejneru umístěno v pevné poloze, ale ve směru kolmém 

na osu válcování je loţisko mnohem více namáháno válcovacím tlakem. 

Celkové vibrace stroje se dle ISO 10816 (ČSN ISO 10816) pohybují na hranici 

kmitání na mezi přípustností a přípustného kmitání. 

S frekvenčního spektra lze jiţ vyčíst výraznou změnu vibrací a to hlavně v oblasti 

poruchových frekvencí daného loţiska, ale i v pásmech poruchových frekvencí ozubených 

kol, které jsou vidět v pravé polovině grafu. V oblasti poruchových frekvencí loţisek jsou 

výrazné rychlosti zaznamenány na poruchové frekvenci BSF, ale protoţe jsou 

zaznamenány pouze na druhé a čtvrté harmonické sloţce, předpokládám, ţe nejde o 

poruchu na válečku loţiska. Důleţitější je záznam vysokých rychlostí na poruchové 

frekvenci BPFO a to na první, druhé i třetí harmonické sloţce. Mohutnost těchto vibrací je 

sice v přípustných mezích, přesto se dá s velkou pravděpodobností říct, ţe jde o 

identifikaci vznikající poruchy na vnějším krouţku radiálního loţiska. Tento předpoklad 

by mohl být potvrzen nebo vyvrácen dalším měřením. Z důvodu výskytu výrazných 

rychlostí i v pásmu poruchových frekvencí ozubených kol jsme provedli i měření a 

vyhodnocení vibrací převodovky, které je popsáno dále v této kapitole.  
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Graf 12 frekvenční spektrum A 

 

Na předchozím grafu je srovnání frekvenčních spekter radiálního loţiska a to z prvního 

a posledního měření. Měření bylo provedeno v bodě A. Červeně je zvýrazněná křivka, 

která reprezentuje poslední měření. 

Při měření vibrací v tomto směru byla rychlost vibrací v celém frekvenčním spektru 

tak malá, ţe jsem musel pro vyhodnocení poruchových frekvencí 10 x zvětšit rozlišení na 

ose odpovídající rychlostí vibrací. Tomu odpovídá i zařazení celkových vibrací dle ISO 

10816 (ČSN ISO 10816) do třídy – malé kmitání. 

Nalezené poruchové frekvence: 

 druhá a třetí harmonická BPFO, 

 první a druhá harmonická BPFI (první měření). 

V rámci celkového frekvenčního spektra jsou tyto hodnoty sice výrazné, ale vzhledem 

k malým celkovým vibracím nejde s jistotou říct, ţe jde o poruchu na vnějším nebo 

vnitřním krouţku. Navíc výrazná poruchová frekvence BPFI byla detekována pouze u 

prvního měření a u posledního se neopakuje. V pásmu poruchových frekvencí loţisek jsou 

i v předchozích vyhodnoceních vysoké amplitudy, které neodpovídají poruchovým 

frekvencím daného radiálního loţiska. Tyto amplitudy můţou odpovídat poruchovým 

frekvencím jiných loţisek, které jsou v ose válce a to nejspíše kuţelíkovému axiálnímu 

loţisku nebo vzdálenějšímu kuličkovému loţisku a popřípadě loţiskům v převodovce. 

Znovu jsou v pravé části grafu výraznější frekvence, které odpovídají pásmu pro 

poruchové frekvence ozubených kol.  
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Graf 13 frekvenční spektrum převodovky 

 

Na předchozím grafu je frekvenční spektrum horní převodovky. V některých 

předchozích spektrech byly zaznamenány zřetelné frekvence v pásmu poruchových 

frekvencí ozubených kol. Pro kontrolu, zda tyto amplitudy nevznikají v důsledku vady 

převodovky, jsme provedli vibrodiagnostické měření horní převodovky. Horní převodovka 

obsahuje ozubená kola, která jsou uloţení válců nejbliţší. Celá sestava je směrem od 

hnacího motoru tvořena takto: 

 hnací motor, 

 zubová spojka, 

 kuţelové soukolí, 

 redukční soukolí s čelnými ozubenými koly, 

 pár čelních ozubených kol o stejném průměru, 

 kardanový hřídel, 

 zubová spojka (ve středícím zařízení s loţiskem 6044 M), 

 spojení s čepem válce. 

Ozubená kola jsou usazena na hřídelích, které se otáčejí na válečkových loţiskách. 

Z grafu je zřejmé, ţe amplitudy zrychlení obou zubových frekvencí jsou nízké a ani 

nepřevyšují jiné amplitudy, proto se dá usoudit, ţe nejde o poruchy ozubených kol. 
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5. Celkové shrnutí výsledků měření 

Parametr teplota se při našem měření neosvědčil jako vhodný ukazatel pro sledování 

stavu zařízení za účelem predikace jeho zbytkového ţivota. Je však vhodným ukazatelem 

pro sledování okamţitého stavu zařízení, proto doporučuji v měření teploty rizikových míst  

předtratě nadále pokračovat. Otázkou je volba způsobu pro měření teploty. Pyrometr je 

velice přínosný přístroj z hlediska mobility, moţností měření pohyblivých objektů, snímání 

teploty na nedostupných místech apod. Výsledky měření však nejsou při dané aplikaci 

dostatečně přesné. Přesnost není dána přístrojem, ale závislostí na emisivitě měřených 

povrchů. Právě v průmyslovém prostředí na lokalitách různě barevných a nerovnoměrně 

kontaminovaných tukem, je velice sloţité správně emisivitu nastavit. Z toho pohledu se pro 

běţná měření jeví lépe varianta pouţití snímačů zrychlení s moţností snímání teploty, nebo 

pouţití měřících prouţků. Měřící prouţky s teplotním rozsahem 37-65 nebo 71-110, 

s rozměrem 50 x 18 mm jsou dodávány v ceně přibliţně 500,-Kč/ks. Sledování parametrů 

teplota bude slouţit ke kontrole, zda sledovaný bod nepřesáhl teplotu 60°C. V případě, ţe 

tuto teplotu přesáhne, provede se kontrola maziva loţisek, mazání převodovky a stav 

mazání zubové spojky. V případě, ţe je vše v pořádku, provedou se vyhodnocení měření 

vibrodiagnostiky.  

Tribotechnická diagnostika a její měření v in-situ prokázala své opodstatnění jen 

zčásti. FTIR analýza a jistota jejich výsledků nebyla směrodatná pro určení trendů 

degradace maziva ani obsahu vody. Obsah vody, který je důleţitým parametrem 

plastického maziva lze přesněji zjistit destilační metodou. Dalším důleţitým parametrem je 

penetrace po prohnětení. Obě tyto analýzy je moţné zajistit v běţných laboratorních 

podmínkách a vystihují dobře skutečný stav plastického maziva. Proto doporučuji v těchto 

kontrolách v určitém intervalu pokračovat. Obsahy kovů zkoumané atomovou absorpční 

spektronomii jsou přínosem v kombinaci s analýzou částic kovů – jejich velikosti a tvaru. 

Tuto kombinaci lze provést pro analýzu příčin poruchy loţiska, pokud není zřejmá.  

Měření vibrodiagnostiky mělo v rámci sledovaných parametrů největší význam. 

Vibrodiagnostika byla ale aplikovaná pouze na jedné válcovací stolici a pouze na dvou 

měřících místech. Z důvodu dostupnosti a bezpečnosti, tomu ani u pochůzkového měření, 

nemohlo být jinak. Naměřené hodnoty nelze brát za stoprocentní z důvodů prostorových a 

provozních podmínek. Přesto měření prokázalo určité trendy a mohutností vibrací, které se 

dle ISO 10816 (ČSN ISO 10816) řadí do úrovní vyšších neţ malé kmitání. Pro další 

sledování navrhuji původně preferované on-line zařízení se snímači zrychlení, které 
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zajišťují i sledování teploty. Toto on-line zařízení musí být přes binární vstup napojeno na 

příslušný řídicí systém, který předá informaci, zda je válcovací stolice v zátěţi. V intervalu 

ve kterém je stolice v zátěţi, se budou ukládat data. Varování a nebezpečí budou nastaveny 

i na teploty 55 a 70 °C, tento parametr bude slouţit ke kontrole okamţitého stavu zařízení. 
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6. Závěr 

Cílem této práce bylo: 

 Zjistit lokalitu největšího rizika poruch ve sledovaném zařízení, 

 Navrhnout měření v rámci technické diagnostiky s vyuţitím multiparametrické 

diagnostiky, 

 Provést navrţená měření a vyhodnotit je, 

 Na základě provedených měření navrhnout účinné a ekonomické řešení pro běţné 

provozní sledování s cílem zvýšení trvanlivostí radiálních loţisek válců a předcházení 

jejich poruchám. 

Tyto cíle byly splněny. Jako místo největšího rizika poruchy loţiska byly 

identifikované koncové uloţení loţisek na čtvrté válcovací stolici (vertikálně uloţená 

kazeta). Důvodem statistiky nejčastějších poruch můţe být axiální zatíţení od tíhy válce a 

nejvyšší otáčky. Navrţené metody dle druhého cíle byly ze současných metod nejvhodnější 

a měření prokázaly vhodnost jejich vyuţití v těchto provozních podmínkách. Po provedení 

navrţených měření a jejich vyhodnocení (dle cíle tři) jsem došel k závěru, ţe provedená 

měření prokázala jako přínosné měření vibrací pomocí on-line zařízení pro sledování 

okamţitého stavu zařízení a predikcí zbytkové ţivotnosti. Dále bude vhodné pokračovat ve 

sledování teploty na určených místech pro zjišťování okamţitého stavu zařízení. 

Tribotechnická diagnostika prokázala svůj přínos při vyhledávání příčin poruchy pomocí 

atomové absorpční spektrometrie a vyhodnocení velikosti a tvaru pilin a dále u 

vyhodnocení kvality maziva pomocí stanovení obsahu vody a stanovení penetrace po 

prohnětení. 

Navrţené provozní měření popsané v celkovém shrnutí výsledku měření je jiţ 

prověřené ve stejném prostředí a taky rentabilní vzhledem k ekonomickým důsledkům 

moţných neplánovaných odstávek a popřípadě haváriím loţisek. 

Na kaţdém výsledků se podílejí, jak účinky technologie a pouţitých materiálů, tak 

hlavně účinky práce, pracovních postupů a důslednosti zaměstnanců údrţby a daného 

provozu. V tomto případě, vzhledem ke špičkovému personálu a také kvalitě technologie a 

pouţívaných materiálů, lze ke zlepšení spolehlivosti a trvanlivosti daných loţisek dojít 

jedině zapojením pokrokových metod technické diagnostiky. 
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