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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

KOSTRŮNEK, Tomáš. Diagnostika válcovacího stroje. VŠB-TU Ostrava, 2010. 53 s. 

Bakalářská práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních 

strojů a konstruování. Vedoucí práce: Blata, J. 

 
Bakalářská práce popisuje aplikování vibrodiagnostických metod v praxi. 

Analyzovaným strojem je válcovací stolice za studena, která se nachází ve výrobním 

závodu Vítkovice. Měření a analýza je prováděna pod vedením firmy KOMA-Ložiska, 

s.r.o. Bakalářská práce obsahuje popis dílčích strojů válcovací stolice. Dále je v práci 

zahrnut teoretický rozbor použitých metod technické diagnostiky a popis přístrojů užitých 

při diagnostice. Cílem bakalářské práce je lokalizovat začínající poruchy 

soustrojí a doporučit nápravná opatření k jejich odstranění nebo minimalizování. Konkrétní 

vyhodnocení vznikajících poruch je popsáno v závěru práce.  

 

 

ANNOTATION OF THE WORK 

 

KOSTRŮNEK, Tomas. Diagnosis of the rolling machine. VSB-TU Ostrava, 2010. 53 

p. Thesis. VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Engineering, Department of 

Production Machines and Design. Supervisor: Blata, J. 

 

The bachelor thesis describes the application of vibration diagnostics methods in 

practice.  The cold rolling mills is analyzed machine and is located in the manufacturing 

plant Vitkovice. Measurement and analysis is conducted under the direction of the 

company KOMA-Ložiska, s.r.o. The bachelor thesis contains a description of individual 

machines of the rolling mills. The study also includes a theoretical analysis of  methods of 

diagnosis and a technical description of equipment used in the diagnosis. The aim of this 

work is to locate  beginning failures of the set and suggest remedial measures to eliminate 

or minimize them. Specific evaluation of emerging disorders is described in the final part 

of the work. 

 

 

 

 

 



  7

OBSAH 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ ....................................................... 8 

 
ÚVOD .................................................................................................................................. 10 

 
1  ŘEŠERŠE A ANALÝZA DANÉHO STROJE ............................................................ 11 

1.1  VÁLCOVACÍ SOUSTROJÍ ..................................................................................... 11 

1.2  HLAVNÍ ELEKTROMOTOR .................................................................................. 13 

1.3  HLAVNÍ PŘEVODOVKA ....................................................................................... 14 

1.4  VÁLCOVACÍ STOLICE .......................................................................................... 15 

1.5  VEDLEJŠÍ ELEKTROMOTOR ............................................................................... 16 

1.6  NAVÍJEČKA ............................................................................................................ 16 

1.7  DÍLČÍ ZÁVĚR .......................................................................................................... 19 

 
2  IDEOVĚ TECHNICKÝ NÁVRH ŘEŠENÍ DANÉ PROBLEMATIKY .................. 20 

2.1  VIBRODIAGNOSTIKA ........................................................................................... 20 

2.2  ZÁKLADNÍ POJMY VIBRODIAGNOSTIKY ....................................................... 21 

2.3  SNÍMÁNÍ PIEZOELEKTRICKÝMI SENZORY .................................................... 22 

2.4  MĚŘENÍ DATAKOLEKTOREM ............................................................................ 27 

2.5  VÝPOČET PŘEVODOVÝCH POMĚRŮ, OTÁČKOVÝCH A ZUBOVÝCH 

FREKVENCÍ ................................................................................................................... 28 

2.6  POUŽITÉ METOY VIBRODIAGNOSTIKY .......................................................... 34 

2.7  TRIBODIAGNOSTIKA ........................................................................................... 37 

2.8  VYBRANÉ METODY TRIBODIAGNOSTIKY ..................................................... 38 

2.9  DÍLČÍ ZÁVĚR .......................................................................................................... 42 

 
3  APLIKACE NA DANÝ OBJEKT ................................................................................ 43 

3.1  ZÁVADA NA LEVÉ NAVÍJEČCE ......................................................................... 43 

3.2  DÍLČÍ ZÁVĚR .......................................................................................................... 46 

3.3  ZÁVADA NA PRAVÉM ELEKTROMOTORU ..................................................... 47 

3.4  DÍLČÍ ZÁVĚR .......................................................................................................... 50 

 
4  KONKRÉTNÍ PROVOZNÍ VYHODNOCENÍ .......................................................... 51 

 
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .............................................................................. 52 

 



  8

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

°C   Stupeň  celsia 

%   Procenta 

A   Relativní citlivost 

Bd    Průměr valivého elementu   

BPFI   Poruchová frekvence vnitřního kroužku ložiska 

BPFO   Poruchová frekvence vnějšího kroužku ložiska 

BSF   Poruchová frekvence valivých elementů ložiska 

C   Coulomb 

ČSN   Česká státní norma 

dB   Decibel 

F   Síla 

FFT   Rychlá Fourierova transformace 

FTF   Poruchová frekvence ložiskové klece 

f   Frekvence 

g   Gram 

gE   Gravitační zrychlení 

Hz   Hertz  

ISO   Mezinárodní organizace pro normalizaci 

J2   Molekula jódu 

kg   Kilogram 

kHz   Kilohertz 

kN   Kilonewton 

kW   Kilowatt 

Ln   Ložisko číslo n 

Mk    Kroutící moment 

m.s-1   Metr za sekundu 

mg   Miligram 

mg.l-1   Miligram na litr 

min-1   Za minutu 

mm   Milimetr 

mm.s-1   Milimetr za sekundu 

Nm   Newtonmetr 

n   Počet valivých elementů 
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např.   Například 

Obr.   Obrázek 

Pd    Střední průměr 

př.   Příklad 

RMS   Efektivní hodnota 

RPM   Otáčky za minutu 

SEE   Metoda vibrodiagnostiky Spectral Emited Energy 

s.r.o.   Společnost s ručením omezeným 

sin   Sinus  

str.   Strana 

T   Časový interval 

TAN   Číslo celkové kyselosti 

t   Čas 

tzn.   To znamená 

tzv.   Tak zvaný 

X   Vibrace 

Χ    Střední hodnota vibrací 

x0   Maximální hodnota vibrací 

xef   Efektivní hodnota vibrací 

µm   Mikrometr 

φ   Kontaktní úhel 

ω   Úhlová rychlost 
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ÚVOD 

 

Technickou diagnostikou strojů lze předcházet různým poruchám způsobeným 

od běžného opotřebování až po určení vadného dílu mechanismu. Předcházení vážným 

poruchám je pro firmu ekonomicky velmi výhodné, neboť náklady spojené s pravidelnou 

diagnostikou strojů mívají často zlomkovou hodnotu oproti opravě vážných poruch 

zapříčiněných ať už nesprávnou údržbou nebo vadným dílem v soustavě.  

 

Vyřazení klíčového stroje z provozu může vážně ohrozit chod dílny nebo i firmy, 

což zpravidla vede k vysokým finančním ztrátám, popřípadě i nucenému odřeknutí dalších 

zakázek. Firma tak ztrácí podstatnou část svých výdělků a ještě musí investovat do opravy 

stroje.  

 

Bakalářská práce se zabývá diagnostikou válcovacího stroje, která je prováděna 

pod vedením firmy KOMA-Ložiska, s.r.o. Práce obsahuje teoretický popis 

vibrodiagnostických metod, jejich využití v praxi a následnou analýzu získaných dat těmito 

metodami. Každá kapitola končí dílčím závěrem, kde je shrnutí informací o popisované 

problematice a individuální doporučení, či návrhy na změny. Konkrétní výsledky analýz 

pro daný stroj jsou shrnuty v závěru práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11

1  ŘEŠERŠE A ANALÝZA DANÉHO STROJE 

 

1.1  VÁLCOVACÍ SOUSTROJÍ 

 

Obecné informace: 

Válcovací stolice je určena pro válcování tenkých plechů za studena do tloušťky 

na vstupu až 5mm a šířky 290mm. Soustrojí je dále složeno ze dvou vedlejších 

elektromotorů a dvou vedlejších navíječek, které jsou umístěny zrcadlově po obou stranách 

válcovací stolice. 

 

 
Obr. 1.01 - Schématické zobrazení válcovacího soustrojí 

 

Systém značení ložisek: 

Ložiska v soustrojí se značí dle systému toku energie. Začíná se měřit nejdříve pravá 

část soustrojí, tedy navíječka s elektromotorem, dále hlavní převodovka s hlavním 

elektromotorem a nakonec levá strana soustrojí, čili levá navíječka s vlastním 

elektromotorem.  
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Měření vibrací: 

Měření je prováděno periodicky jednou za měsíc firmou KOMA-Ložiska, s.r.o. 

Soustrojí se měří při nezatíženém chodu, protože z důvodu válcování různých materiálů 

a různých tlouštěk dochází k rozdílnému zatížení stroje. Jinými slovy by hrozilo, 

že soustrojí bude při každém měření jinak namáháno a celkové výsledky by tak byly 

navzájem těžko porovnatelné.  

 

Upevnění akcelerometru je řešeno pomocí magnetu na ocelové měřící body, které jsou 

tmelem uchyceny na rám konkrétního stroje. Pevné spojení bodů s rámem zaručuje sběr 

dat ze stále stejných míst. Dané uchycení splňuje požadavky normy ČSN ISO 10810-1. 

Tyto ocelové měřící body jsou umístěny ve vertikálním a horizontálním směru os. Hodnoty 

vibrací se u axiálního měření všech strojů snímají přímo z rámu.  

 

U všech elektromotorů se měří vibrace ve třech směrech, tedy ve svislé, horizontální 

a axiální ose nejblíže ke sledovanému ložisku.. U hlavní převodovky a u obou navíječek se 

měří vibrace ve směru pouze vertikálním a axiálním.  

 

Nastavování otáček  

Celkové otáčky se na stroji nastavují procentuálním vytížením jednotlivých 

elektromotorů, takže konkrétní otáčky nelze přesně zajistit. Vlivem rozdílného nastavení 

stroje pomocí specifických dílů, jako jsou různé pracovní válce, různé přítlačné válce 

atp. dochází k rozdílnému zatížení motorů, což způsobuje nestejné otáčky při konstantním 

vytížení elektromotoru.  

 

Princip válcování: 

Na buben levé navíječky se nasadí kotouč pásového plechu a ten se poté pomocí pravé 

navíječky odvíjí kroutícím momentem Mk2. Levá navíječka, ze které je plech odvíjen, je 

zároveň brzděna elektromotorem, který vytváří brzdící moment Mk1. Docílí se 

tak dodatečnému srovnání plechu a lepšímu vstupu plechu do válcovací stolice.  

 

Často se plech válcuje na několik kroků, než se docílí požadovaného rozměru 

a přesnosti. Z tohoto důvodu může válcování probíhat i opačným směrem, čili z pravé 

napínačky se plech převíjí na levou stranu. Zválcovaný kotouč plechu se tak nemusí 
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předělávat na buben druhé napínačky. Samotný plech je ve válcovací stolici válcován 

přítlačnou silou F, která je až 2000kN. Princip válcování plechu je názorně zobrazen 

na obrázku 1.02.   

 

 
Obr. 1.02 – Schématické zobrazení principu válcování plechu směrem doprava 

(Mk1< Mk2) 

 

Popis k obrázku 1.02: 

 

1 – Odvíjený plech 

2 – Buben brzdící napínačky 

3 – Hnaný válec 

4 – Podpěrný válec 

5 – Přítlačný válec 

6 – Válcovaný plech 

7 – Navíjený plech 

8 – Buben táhnoucí napínačky 

 

1.2  HLAVNÍ ELEKTROMOTOR 

 

Jedná se o typ A 5048F/8. Motor je napájen stejnosměrným proudem. Jeho výkon je 

400kW. Otáčky lze volit v rozmezí 330 – 1000 min-1.  Motor byl vyroben v roce 1960 

a váží cca 8800Kg. Hřídel je uložena v kluzných ložiskách.  
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Vibrace hlavního elektromotoru se měří ve třech osách, čili se směru horizontálním, 

vertikálním a axiálním.  

 

 
Obr. 1.03 - Hlavní elektromotor 

 

1.3  HLAVNÍ PŘEVODOVKA 

 

Hřídele převodovky jsou uloženy v kluzných ložiskách. Vstupní otáčky od hlavního 

elektromotoru jsou 330 – 1000 min-1. Otáčky na výstupu lze volit pomocí nastavení 

hlavního elektromotoru od 85 do 285 min-1. Celkový převodový poměr ozubených kol je 

cca 4,33.  

 

Výpočet otáčkových a zubových frekvencí, které se užívají při analýze 

vibrodiagnostiky jsou uvedeny v kapitole 2.5 - Výpočet převodových poměrů, otáčkových 

a zubových frekvencí. 

 

Vibrace se na hlavní převodovce měří na měřících bodech, které jsou přilepeny tmelem 

k rámu navíječky. Tento tmel dokáže spolehlivě přenášet vibrace, které se měří pouze 

ve směru odkloněném o cca 45º od vertikální osy a dále v axiálním směru. 
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Obr. 1.04 - Hlavní převodová skříň a zobrazení směrů měření vibrací ložiska L3 

 

1.4  VÁLCOVACÍ STOLICE 

 

Tvoří základ celého soustrojí. Stolice válcuje oceli třídy 11, 12, 13, 14, 16 a 19. 

Max. tloušťka pásoviny je 5mm. Výstupní materiál může dosahovat tloušťky až 0,4 mm. 

Šířka válcovaného pásu je až 290 mm. Válcovací tlak stolice je 2000 kN. Mazání je 

u stroje řešeno brodivým systémem. 

 

 
Obr. 1.05 - Válcovací stolice 
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1.5  VEDLEJŠÍ ELEKTROMOTOR 

 

Levá i pravá navíječka má pro svůj pohon zvolen stejné elektromotory. Jedná se o typ 

motoru A 4048 F/8 s výkonem 150kW. Ložiska použitá v motoru jsou typu NU 3032 

M/P64.  

 

Měření vibrací vedlejších elektromotorů je prováděno ve třech osách – axiálně, 

horizontálně a vertikálně. 

 

 
Obr. 1.06 - Vedlejší elektromotor 

 

 

1.6  NAVÍJEČKA 

 

V soustrojí figurují celkem dva napínací stroje. Jedna napínačka táhne válcovaný plech 

a druhá, na které je nasazen kotouč válcovaného plechu, je při odvíjení brzděna 

elektromotorem. Rychlost navíjení válcované pásové oceli může být až 3m.s-1. Vnější 
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průměr svitku může být max. 1500 mm a jeho hmotnost až 1750 kg. Celkový převodový 

poměr navíječek je přibližně 11,82609. 

 

Měření vibrací napínaček se provádí na měřících bodech ložisek L1, L3 až L6. Uložení 

ložiska L2 je pro snímání dat nedostupné z důvodu konstrukce stroje. Toto uložení je 

zobrazeno na obrázku 1.09. Měření všech ložisek probíhá pouze ve směru osy vertikální 

a axiální.  

 

 
Obr. 1.07 – Pravá navíječka 

 

Vzhledem k tomu, že firma KOMA-Ložiska, s.r.o. poskytla technickou dokumentaci 

k pravé navíječce, bylo možno sestavit reálný model v elektronické podobě.. Rozměry 

nejsou přesné, protože k dispozici byla pouze kopie výkresu sestavení. Model byl vytvořen 

v programu Autodesk Inventor. Pro názornost uspořádání ozubených kol v napínačce je 

horní díl  rámu odstraněn. Půdorys modelu levé navíječky je na obrázku 1.08.  
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Obr. 1.08 –Půdorys modelu pravé navíječky, označení poloh ložisek L1-L6 

 

Popis obrázku 1.08 

 

Ložiska typu: 

L1 – 222 20 

L2 – 222 20 

L3 – 222 22 

L4 – 222 22 

L5 – 222 24 

L6 – 230 40 

 

Sběr dat z ložiska L2 u levé i pravé navíječky není možný  z důvodu technické 

nedostupnosti k jeho uložení.  
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Obr. 1.09 – Ložisko L2 je pro měření nedostupné 
 

1.7  DÍLČÍ ZÁVĚR 

 

Válcovací soustrojí je v závodě klíčovým zařízením, proto je jeho provozuschopnosti 

věnována patřičná pozornost. Nečekané vyřazení dílčího stroje soustavy z provozu  

by ovlivnilo chod velké části výroby a v důsledku toho by hrozil vznik nemalé finanční 

ztráty. Proto je na jeho diagnostiku kladen vysoký důraz a případné odstávky na opravy 

soustrojí je nutno plánovat v dlouhodobém časovém horizontu.  

 

Kvůli způsobu nastavování otáček pomocí procentuálního vytížení elektromotoru 

doporučuji skutečné otáčky konkrétní hřídele kontrolovat pomocí stroboskopické lampy. 

Hřídele jsou pro kontrolu snadno dostupné a při měření nehrozí žádné nebezpečí.  

Z důvodu rozdílných přídavných komponent totiž dochází k rozdílnému vytížení 

jednotlivých částí soustrojí a výsledné otáčky se tak oproti očekávaným mohou lišit. 

V případě nesrovnalosti může obsluha skutečné otáčky stroje sladit na požadovanou 

hodnotu, čímž se docílí stejnorodých podmínek při měření a analýza bude mít přesnější 

výsledky ve sledování trendů. 
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2  IDEOVĚ TECHNICKÝ NÁVRH ŘEŠENÍ DANÉ PROBLEMATIKY 

 

2.1  VIBRODIAGNOSTIKA 

 

Vibrodiagnostika je moderní diagnostická metoda a je jednou z hlavních metod 

bezdemontážní nedestruktivní diagnostiky. Jejím cílem je minimalizovat počet poruch 

a předcházet neplánovaným odstávkám. Jako zdroj informací jsou využívány vibrace, které 

jsou vyvolávány zejména[2]: 

 

Ø otáčkami,  

Ø vzájemným posunem částí 

Ø rázy 

Ø prouděním kapalin a plynů 

 

 Měření je prováděno nejčastěji v přímém provozu, díky čemuž se stroj při kontrole 

nemusí odstavovat a naměřené hodnoty tak mají reálný charakter.  

 

Díky vibrodiagnostickému měření, zejména pomocí frekvenční analýze a obálkové 

metodě lze ze získaných hodnot vyvodit typické závady zařízení, jako jsou například [2]: 

 

Ø statická  a dynamická nevyváženost 

Ø rovnoběžná a úhlová nesouosost 

Ø strukturální rezonance 

Ø mechanická vůle 

Ø uvolněný základ 

Ø prohnutá hřídel 

Ø poškození hřídele 

Ø zadírání hřídele 

Ø závady kluzných  

Ø závady valivých ložisek 

Ø závady na řemenových převodech 

Ø závady ozubených kol 

Ø závady lopatkových strojů 

Ø kavitace  
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2.2  ZÁKLADNÍ POJMY VIBRODIAGNOSTIKY 

 

Mechanické kmitání (vibrace) : 

Tuhé těleso nebo hmotné body vykonávají vratný pohyb kolem klidové rovnovážné 

polohy tělesa. Rovnovážná poloha je stav, kdy na těleso působí nulové síly. Naopak 

kmitání je způsobeno budící silou buďto vnější nebo vnitřní, které toto těleso ruší 

z rovnovážné polohy[1].  

 

Kmitání může být definováno třemi veličinami: 

 

Ø Dráhou (výchylkou) 

Ø Rychlostí 

Ø Zrychlením 

 

Obecný vzorec pro výpočet vibrací [1]: 

)sin(...)sin( 01101 nnn txtxx ϕωϕω ++++=         (2.01) 

 

Vlna: 

Změna fyzikálního stavu  prostředí, kdy se přenáší energie, aniž by současně docházelo 

k pohybu samotného tělesa. Vzniká v důsledku pružnosti tělesa. Speciálním případem je 

stojatá vlna, která vznikne v případě, že se dvě vlny se stejným kmitočtem a stejnou 

rychlostí pohybují proti sobě. 

 

Rázy: 

Vznikají střetem dvou navzájem se pohybujících těles. (př. poškozené strojní části, 

kulička v ložisku…) Dochází k náhlému vybočení od původní dráhy. 

 

Harmonické vibrace: 

Jsou periodické vibrace, které mají jedinou frekvenci. Pro výpočet stačí znát jedinou 

z určujících veličin (výchylku, rychlost, zrychlení) a zbývající veličiny lze vypočítat 

dle vztahu [1]: 
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)sin(0 ϕω += txx              (2.02) 

 

 
Obr. 2.01 - Harmonický průběh veličin a spektrální zobrazení veličin 

 

Složené vibrace: 

Jsou dány různými vibracemi různých časových průběhů. Můžou být periodické 

i neperiodické.  

 

 
Obr. 2.02 - Složená průběh veličin a spektrální zobrazení veličin 

 

2.3  SNÍMÁNÍ PIEZOELEKTRICKÝMI SENZORY 

 

Nejvíce rozšířené jsou senzory, které pracují na principu piezoelektrického jevu. Toto 

označení pochází z řeckého piezo – tlak. Při deformaci krystalové mřížky vznikne 

elektrické napětí tak, že dojde k přesunu iontů v krystalické mřížce z ustálené polohy 

do nucené polohy. Na určitých plochách tak dojde ke vzniku elektrického napětí. Tento jev 

vzniká jen u krystalů, které nemají osu symetrie – nejužívanější je monokrystal křemíku 

[8]. Napětí je však velmi malé, proto je nutné ho při měření zesilovat patřičnými 

zesilovači. 
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Typy piezoelektrických systémů: 

Podle konstrukčního řešení namáhání krystalů lze senzory rozdělit do tří základních 

skupin: 

 

1) Tlakový systém 

Z hlediska konstrukce bývá senzor robustní. Je určen zejména pro měření akcelerace. 

Jeho nevýhodou je vyšší citlivost na teplotu povrchu, která může ovlivňovat měření.  

 

 
Obr. 2.03 – Schéma tlakového systému s popisem a názorné zatížení silami  

piezoelektrického krystalu 

 

2) Ohybový systém 

Velmi citlivý na nízké frekvence, avšak náchylný na přetížení a nárazy. 

Piezokeramický krystal je vysoce mechanicky namáhán, což se odráží na jeho poměrně 

nižším počtu opakování namáhání. 

 

 
Obr. 2.04 - Schéma ohybového systému s popisem a názorné silové zatížení 

piezoelektrického krystalu 
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3) Smykový systém 

Spojuje výhody tlakového i ohybového systému ve velmi dobře vyváženém poměru. 

Umožňuje měření širokého rozsahu frekvence a zároveň je málo náchylný na teplotu 

povrchu a na spodní napětí. 

 

 
Obr. 2.05 - Schéma smykového systému a názorné silové zatížení piezoelektrického 

krystalu 

 

Dále je důležité vhodně zvolit typ uchycení senzoru na měřeném místě. Při nevhodně 

vybraném typu spojení je měření značně zkresleno a tudíž vyhodnocení celkové analýzy 

může být chybné.  

 

Podle typu spojení senzoru s měřeným povrchem se mění tvar křivky znázorňující rozsah 

citlivosti v závislosti na frekvenci [1]: 

 

 
Obr. 2.06 – Nejpoužívanější typy snímačů 
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Obr. 2.07 – Citlivosti snímačů dle typu upevnění 

 

Popis obrázku 2.06 a 2.07 

 

1 – dotyková sonda 

2 – upevnění šroubem přes permanentní magnet 

3 – přilepená kovová podložka se šroubem 

4 – přímé přilepení akcelerometru (lepidlem, samolepící podložkou, včelím voskem…) 

5 – upevnění pomocí zavrtaného šroubu do objektu 

 

 

Použitý akcelerometr: 

Měření bylo prováděno akcelerometrem od firmy SKF typu CMSS786M. Jedná se 

o kombinovaný piezoelektrický akcelerometr vhodný i ke snímání dat pro analýzu 

metodou SEE (viz kapitola 2.6 Použité metody vibrodiagnostiky) . Snímač váží 95g a je 

vyroben z nerezové oceli 316L. Snímač je vzduchotěsně uzavřen, proto je vhodný 

i pro mokré prostředí. Další předností tohoto snímače je nízké zkreslení vůči změnám 

teploty základny. Vliv citlivosti snímače na teplotu je znázorněn na obrázku 2.09. 

 

Výrobce udává citlivost pro akcelerometr +- 10% 100mV/g při teplotě 25°C. 

Akcelerometr zvládne měřit přetížení až do 80g a frekvenci 0,5 – 14 000Hz a to s přesností  

+-20%. Pro sběr dat metodou SEE je dán frekvenční rozsah 100kHz až 500kHz. Hodnota 

utahovacího momentu pro montáž je dána výrobcem na 2,9Nm [7].  
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Obr. 2.08 – Akcelerometr CMSS786M a jeho základní rozměry 

 

 

Obr. 2.09 – Změna citlivosti akcelerometru a senzoru SEE v závislosti na teplotě 

 

 
Obr. 2.10 – Změna citlivosti akcelerometru a senzoru SEE v závislosti na frekvenci 
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2.4  MĚŘENÍ DATAKOLEKTOREM 

 

Datakolektory nebo-li analyzátory, jsou zařízení, které umožňují snímat hodnoty 

akcelerace, rychlosti, výchylky, teploty, tlaku a elektrických veličin. Tyto hodnoty lze 

zpracovávat přímo v datakolektorech, které přímo obsahují analytické aplikace. Častěji se 

však data analyzují v počítačových programech.   

 

Použitý datakolektor: 

Pro naše měření je k dispozici datakolektor Microlog CMVA60. Jeho hlavní předností 

je možnost sběru dat i při velmi nízkých frekvencích. Minimální výrobcem udávaná 

frekvence je 0,1Hz, což je 6 RPM. Další výhodou daného datakolektorů je kompatibilnost 

se speciálními snímači, které dovolují sběr dat z horizontální, vertikální a axiální osy 

zároveň [5]. 

 

Používá se k analýze  v mnoha odvětvích, např. [6]: 

 

Ø V ocelárnách:  

§ ložiskové pánve 

§ otočné ložiska 

§ ložiska válcovacích stolů 

§ pojezdové jeřáby 

 

Ø V automobilovém průmyslu: 

§ převodovky dopravníků 

§ mostové jeřáby 

§ roboty 

 

Ø V obecném průmyslu: 

§ ventilátory pecí 

§ tiskařské válce 

§ mincovní lis 

 

Ø V energetice: 

§ kulové mlýny 

§ větrné turbíny 
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Ø V papírenském průmyslu: 

§ Výrobní válce a lisy 

§ Mísiče 

§ Dopravníky 

 

Ø V dolech: 

§ Tunelové vrtačky 

§ Uhelné kombajny 

  

 
Obr. 2.11 – Microlog CMVA60 

 

2.5  VÝPOČET PŘEVODOVÝCH POMĚRŮ, OTÁČKOVÝCH A ZUBOVÝCH 

FREKVENCÍ 

 

Díky výpočtům zubových a otáčkových frekvencí lze určit, je-li závada na některém 

z ozubených kol nebo na některém z hřídelů. Vlivem nestejnorodosti nastavení otáček 

stroje může dojít k menším posunutím chybových frekvencí ve spektrech.  
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Výpočet frekvencí pro napínačku: 

Měření se provádí při otáčkách 1200 min-1. Pro tyto otáčky jsou spočítány otáčkové 

frekvence hřídelí a zubové frekvence ozubených kol. Vzhledem k tomu, že obě napínačky 

v soustrojí jsou naprosto stejné, není třeba počítat frekvence pro levou a pravou napínačku 

zvlášť. Uvedené výpočty jsou pro názornost provedeny pro pravou napínačku. 

 

Pro výpočet frekvence je třeba otáčky za minutu přepočítat na otáčky za sekundu: 

 

120
60

1200
60

−=== s
RPM

n  

 

 

Obr. 2.12 – Schéma ozubených kol navíječky a popis komponent 

 

Popis obrázku 2.12 

 

L1 – L6: válečková ložiska (konkrétní popis viz str. 18, Obr. 1.08) 

H1 – H3: hřídele 
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Ozubená kola: 

Z1 – 25 

Z2 – 85 

Z3 – 23 

Z4 – 80 

 

Převodový poměr: 

82609,11
23
80

25
85

3

4

1

2
21 =⋅=⋅=⋅=

Z
Z

Z
Z

iii  

 

Výpočet otáčkových frekvencí a zubových frekvencí: 

Ve spektrech se můžou projevovat rázy od otáčkové frekvence hřídele H1, dále 

otáčková frekvence hřídele H2 a otáčková frekvence hřídele H3.  

 

Zubová frekvence bude záležet na počtu zubů jednotlivých kol daného soukolí. 

V případě navíječky se jedná o dvě soukolí fZ1-Z2 a fZ3-Z4. 

 

HznfH 202011 11 =⋅=⋅=  

 

Hzn
z
z

nnznzfZ 88235,520
85
25

: 1
2

1
2221121 =⋅=⋅=⇒⋅=⋅−  

 

Hzn
z
z

nifH 7301,188235,5
85
25

2
2

1
212 =⋅=⋅=⋅=  

 

Hzn
z
z

nnnznzf ZZ 69118,188235,5
80
23

: 2
4

3
3342333 =⋅=⋅=⇒⋅⋅=⋅−  

 

Hzn
z
z

nifH 48621,069118,1
80
23

3
4

3
323 =⋅=⋅=⋅=  

 

Pro názornost jsou hodnoty frekvencí uspořádány do tabulky. Sloupce odkazují 

na místo (hřídel nebo styk zubů), kde dochází ke vzniku rázů s vypočítanou frekvencí. 
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Obr. 2.13 – Znázornění možných výskytů jednotlivých frekvencí navíječky 

 

Otáčkové 

frekvence 

hřídele H1 

(fH1) 

Zubové 

frekvence styku 

zubů kol Z1 a Z2 

(fZ1-Z2) 

Otáčkové 

frekvence 

hřídele H2 

(fH2) 

Zubové 

frekvence styku 

zubů kol Z3 a Z4 

(fZ3-Z4) 

Otáčkové 

frekvence 

hřídele H3 

(fH3) 

20 5,88235 1,7301 1,69118 0,48621 

Tab. 2.01 – Souhrn otáčkových a zubových frekvencí napínaček 

 

Výpočet frekvencí pro hlavní převodovku: 

Otáčkové a zubové frekvence jsou počítány pro otáčky 1000 min-1, při nichž se hlavní 

převodovka měří. Ozubená kola z3 a z4 by byla v reálném zobrazení pod sebou. 

Pro  názorné zobrazení jsem toto soukolí ve schématu otočil o 90º. 

 

Přepočet otáček pro výpočet frekvencí: 

 

167,16
60

1000
60

−=== s
RPM

n  
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Obr. 2.14 – Schéma ozubených kol navíječky a popis komponent 

 

Popis obrázku 2.14: 

 

L1 – L7: Kluzná ložiska 

H1 – H3: hřídele 

 

Ozubená kola Z: 

Z1 – 18 

Z2 – 78 

Z3 – 16 

Z4 – 16 

 

Převodový poměr: 

33,4
78
18

2

1 ===
Z
Z

i  
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Výpočet otáčkových frekvencí a zubových frekvencí: 

Ve spektrech se můžou projevovat rázy od otáčkové frekvence hřídele H1 a otáčková 

frekvence hřídele H2. Protože převodový poměr kol z3 a z4 je roven jedné, otáčková 

frekvence hřídele H3 bude stejná, jako u hřídele H2. Proto pro danou hřídel není uveden 

výpočet. 

 

Zubová frekvence záleží na počtu zubů jednotlivých kol daného soukolí. Hlavní 

převodovka je tvořena dvěmi soukolími, ale protože kola z3 a z4 mají stejný počet zubů, 

není třeba zubovou frekvenci pro druhé soukolí počítat.  

 

HznfH 67,1667,1611 11 =⋅=⋅=  

 

Hzn
z
z

nnznzf ZZ 84692,367,16
78
18

: 1
2

1
2221121 =⋅=⋅=⇒⋅=⋅−  

 

Hzn
z
z

nifH 88775,084692,3
78
18

2
2

1
22 =⋅=⋅=⋅=  

 
Obr. 2.15 – Znázornění možných výskytů jednotlivých frekvencí hlavní převodovky 

 



 

 34

Výsledky frekvencí hlavní převodovky jsou shrnuty v tabulce 2.02. 

 

Otáčkové frekvence hřídele 

H1 

(fH1) 

Zubové frekvence styku 

zubů kol Z1 a Z2 

(fZ1-Z2) 

Otáčkové frekvence hřídele 

H2 

(fH2) 

16,67 3,84692 0,88775 

Tab. 2.02 – Souhrn otáčkových a zubových frekvencí hlavní převodovky 

 

2.6  POUŽITÉ METOY VIBRODIAGNOSTIKY 

 

Mohutnost vibrací (VEL): 

Měření mohutnosti je prováděno akcelerometry. Tyto senzory neměří přímo rychlost, 

ale měří nejdříve akceleraci, neboli zrychlení, které je poté integračním členem  

integrováno na rychlost.  

 

Hodnotu celkových vibrací lze vyhodnocovat třemi základními způsoby: 

 

1) Naměřená data se porovnávají s hodnotami vibrací bezporuchového stroje 

2) Hodnoty vibrací nesmí přesáhnout alarmová pásma  

3) Porovnávají se s informativními hodnotami předepsanými normou ČSN ISO 10816 

(obrázek 2.15) 
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Obr. 2.15 – Pásma efektivních hodnot  vibrací dle ČSN 10816  

 

Obálková metoda: 

Analýza, díky níž lze indikovat porušení ložiska. Ve spojení s FFT analýzou také určí, 

která část ložiska je poškozena. Princip vychází z různých relativních rychlostí komponent 

vzhledem k hřídeli. Metoda rozlišuje poškození vnitřního a vnějšího kroužku, valivých 

elementů a klece. Pro výpočet se používají následující vztahy [1], [3]: 

 

Vnitřní kroužek   








−⋅= φcos1

602 d

d

P
BRPMn

BPFI
        (2.03) 

 

Vnější kroužek  








+⋅= φcos1

602 d

d

P
BRPMn

BPFO
        (2.04) 

 

Valivý element  





















−⋅= φ2

2

cos1
602 d

d

d

d

P
BRPM

B
P

BSF
       (2.05) 
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Poškození klece  








+⋅= φcos1

602
1

d

d

P
BRPM

FTF
        (2.06) 

 

=dP střední průměr 

=dB průměr valivého elementu 

=n počet valivých elementů 

=φ kontaktní úhel 

=RPM otáčky hřídele 

 

 

 

Metoda SEE (Spectral Emited Energy): 

Poskytuje včasné informace o poškození ložisek a převodů ozubených kol pomocí 

měření akustické emise generované poškozeným kovem [2]. 

 

Příčiny vzniku akustické emise: 

 

ØØØØ defekty ložisek 

ØØØØ nedostatečné mazání 

ØØØØ mikroprokluzování (tření) 

ØØØØ kavitace proudění 

ØØØØ třískové obrábění kovu 

ØØØØ elektrický oblouk 

ØØØØ elektrický šum 

ØØØØ znečištění plastického maziva 

ØØØØ dynamické přetížení 

ØØØØ tření ložiska 

ØØØØ elektricky generované signály 

ØØØØ styk rotoru kompresoru (se statorem)  

ØØØØ tvoření trhlinek 

ØØØØ kontakt kov-kov 
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U technologie SEE se používají speciální snímače reagující na ultrazvukovou 

akustickou emisi. I když se jedná o zvuk o vysoké frekvenci (př. poškozené valivé 

elementy ložiska 150Hz – 40kHz), název vibrace je běžně užívaným technickým 

termínem.  

 

Z pohledu analýzy dělíme metodu SEE: 

 

1) Numerická analýza SEE  

Je nutné znát normální hodnoty vibrací měřených míst. Obecně indikují zvýšené 

naměřené hodnoty poruchu. 

 

Pokud nejsou známy běžné hodnoty, lze vycházet z hodnot následujících [2]: 

 

0 – 3   žádná identifikovatelná závada 

3 – 20  problém s mazáním, znečištění, defekt ložiska při malém zatížení 

nebo malý defekt při normálním zatížení 

20 – 100  defekt ložiska nebo znečištění 

100 +   vadná závada ložiska 

 

2) Spektrální analýza SEE  

Začínající  mikroskopické defekty ložisek nejsou na normálních vibračních spektrech 

rychlosti a zrychlení porovnatelné, ale opakující se  akustické signály, které vznikají 

působením počínajícího defektu jsou zesilovány, tzn. projeví se jako špičky na poruchové 

frekvenci. Pokud se tedy neobjeví špičky ve spektrech, dá se předpokládat, že neexistuje 

žádný akustický signál SEE [2]. 

 

Naměřené údaje jsou vyhodnocovány v programu PRISM4 od společnosti SKF, 

jehož licenci vlastní firma KOMA-Ložiska, s.r.o. 

 

2.7  TRIBODIAGNOSTIKA 

 

Tribodiagnostika je bezdemontážní metoda technické diagnostiky k určení stavu 

zařízení pomocí stavu maziva. Základní způsoby provádění analýzy lze rozdělit do dvou 

hlavních odvětví [4]: 
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1) Metody pro sledování opotřebení strojních částí: 

Vzájemným třením stykových ploch dochází k uvolňování povrchového materiálu, 

který je unášen olejem. Pomocí speciálních metod technické diagnostiky lze u těchto 

částeček určit jejich složení a lokalizovat opotřebované díly. Pro diagnostickou analýzu 

válcovacího stroje by bylo vhodné použít zejména: 

 

Ø spektrální analýzu 

Ø kód čistoty 

Ø metod pro určení obsahu vody v mazivu 

 

2) Metody pro sledování degradace maziva: 

Hodnocení změn kvality vlastního maziva lze určovat různými metodami. V praxi se často 

u maziva určuje 

 

Ø kinematická viskozita 

Ø obsah vody  

Ø číslo celkové kyselosti 

Ø celkové znečištění 

Ø mechanické nečistoty 

Ø bod vzplanutí 

 

2.8  VYBRANÉ METODY TRIBODIAGNOSTIKY 

 

Spektrální analýza: 

Metoda je určená ke stanovení zbytkových kovů v mazivech. Podstata metody 

spočívá ve vzájemné reakci infračerveného záření s určitými molekulami nebo skupinami 

molekul. Tyto molekuly pohlcují záření o určité frekvenci, čímž ve spektrech Fourierovy 

transformace vznikají tzv. vibrační absorpční pásy.  

 

Zkoumaný vzorek nepoužitého oleje se nanese na dno nádobky, jež tvoří krystal 

selenidu zinečnatého ZnSe. Vzorek se ozařuje infračerveným zářením přes krystal. 

Do samotného vzorku záření pronikne cca 2 µm pod povrch, kde se v mazivu pohltí určité 
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frekvence. Poté je nutné krystal očistit vatou s organickým rozpouštědlem, 

např. cyklohexanem. Operace se opakuje se znečištěným vzorkem a výsledná spektra se 

porovnávají.  

 

Metoda je časově nenáročná a lze pomocí ní během krátké doby určit: 

 

Ø Úbytek detergentů 

Ø Obsah vody 

Ø Obsah paliva 

Ø Obsah karbonů (u vznětových motorů) 

 

 

Kód čistoty: 

Jde o přesnou zkoušku prováděnou automatickými přístroji. Kód čistoty určuje stupeň 

znečištění olejových kapalin pevnými částicemi a značení se provádí dvěma řadami čísel.  

 

První řada udává počet částic rovných nebo větších než 5 µm v 1 ml oleje. Druhá řada 

udává počet částic rovných nebo větších než 15 µm v 1 ml oleje. 

 

Princip zkoušky je v tom, že se vzorkovnice s olejem vloží do nádoby s přetlakem. Olej 

je tak vtlačován do hadičky se sondou, která si vezme potřebné množství kapaliny k určení 

stupně znečištění. V našem případě je k dispozici přístroj DIAGNETICS, který vyhodnotí 

znečištění ve tvarech: 

 

Ø ISO 4406 

Ø NAS 1638 

Ø mg/l 

 

 

Obsah vody: 

Přítomnosti vody v oleji prakticky nelze zabránit. Maximální hodnota vody v mazivu je 

obecně stanovena na  2% celkové hmotnosti. Voda v oleji způsobuje zejména: 

 

Ø korozi součástí 
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Ø znehodnocení aditiv 

Ø pěnění  

Ø emulzi 

Ø zvyšování viskozity 

Ø kaly 

Ø snižování oxidační stability oleje 

 

Metody pro určení hodnoty obsahu vody [4]: 

Ø Vizuální zkouška 

Zkouška je pouze orientační a záleží na vysokých zkušenostech diagnostika. Princip 

spočívá v protřepání odebraného vzorku v nádobě a následném posouzení stupně zákalu 

oleje. Olej se zakalí, je-li v oleji obsažena voda v minimální koncentraci cca 0,025% 

 

Ø Prskací zkouška 

Metoda je opět orientační, protože neudává přesnou hodnotu obsahu vody, ale její 

odhad je přesnější než u vizuální zkoušky. Hraniční hodnota rozeznání vody v mazivu je 

cca od 0,02% do 2%. Podstata spočívá v tom, že se ze vzorku odebere kapátkem malé 

množství oleje a ten se nakape plochu předehřátou na cca 180°C.  

 

V ideálním případě, pokud olej neobsahuje žádnou vodu, kapky se roztáhnou a povrch 

kapek je stejnorodý. Při obsahu 0,02% se uvnitř kapky utvoří mikroskopické bublinky 

s vířivým pohybem. S obsahem vody asi 0,1% vznikají bublinky velikosti  0,5 mm 

a o obsahu 0,2% mají velikost cca 1 mm. 

 

Ø Coulometrická metoda 

Jedná se  přesnou metodu, kterou vypracoval Karel Fischer a která je definovaná 

normou ČSN 65 0330. Princip zkoušky spočívá v reakci jódu  J2 s vodou. Jeden mol jódu 

tedy reaguje s jedním molem vody, takže 1mg vody je úměrný náboji 10,602.10-19 C. 

Po zreagování veškeré vody se určuje koncentrace nadbytečného jódu v nádobce.  

 

 

Ø Destilační zkouška 

Metoda je definována normou ČSN 65 6062. Metoda určuje množství vody 

od cca 0,02%. 
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Kinematická viskozita: 

Viskozita (v některých literaturách také nazývána jako vazkost) je míra vnitřního tření 

v kapalině. Z hlediska technické diagnostiky se největší pozornost věnuje náhlé změně 

viskozity. Hodnota se může zvyšovat nebo snižovat.  

 

Při zvyšování viskozity pravděpodobně dochází k oxidaci meziproduktů, vytváření 

emulze nebo ke vniknutí nečistot. Vysoká viskozita způsobuje ztráty energie díky vyššímu 

koeficientu tření. 

 

Snižování viskozity je způsobeno tepelnou nebo mechanickou degradací aditiv. 

U motorových olejů také vniknutím paliva do oleje. Při nízké viskozitě dochází 

k nedostatečnému mazání a hrozí nadměrné opotřebení až zadření styčných ploch.  

 

Ø Měření viskozity: 

Podle očekávané viskozity je důležité zvolit vhodný viskozimetr. Poté nalijeme 

zkoušený vzorek do viskozimetru a lázeň předehřejeme na teplotu měření. Olej se nechá 

vytemperovat alespoň 30 minut a poté nechá protékat kapilárou. Zaznamenává se čas, 

za který se změní hladina ve viskozimetru od rysky po rysku. Teplota se musí udržovat 

po celou dobu zkoušky na stanovené hodnotě. Pro správnost měření se celý postup opakuje 

alespoň dvakrát. 

 

Číslo celkové kyselosti: 

Číslo celkové kyselosti TAN (Total Acid Numer) je v podstatě jediný ukazatel stárnutí 

průmyslových olejů. Hodnota TAN ukazuje množství kyselých látek, které korozivně 

napadají citlivé materiály, především ložiskový bronz.   

 

 

Metody pro určení celkové alkality [4]: 

 

Ø Dle ČSN 65 6070 

Alkalitu lze učit titrací kyselých sloučenin alkoholovým roztokem hydroxidu 

draselného na barevný indikátor.  
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Ø Orientačně: 

Metoda určuje, zda hodnota kyselosti TAN překročila dovolenou mez či nikoli. 

Podstata zkoušky je v tom, že hydroxid sodný NaOH neutralizuje kyselé složky oleje. 

Zkoušený vzorek se smíchá se stejným objemem zkušebního roztoku a důkladně se 

homogenizuje. Nechá se odstát asi 15 minut, kdy se směs rozdělí na poloviny, přičemž 

důležité je zbarvení horní části směsi.  

 

Pokud je barva modrá až modrozelená, je číslo celkové kyselosti nižší, než je dovolená 

mez. Je-li barva zelená, je vzorek přibližně na hraně povolené meze. Žlutozelená až žlutá 

barva označuje přesáhnutí dovolené hraniční hodnoty. 

 

 

2.9  DÍLČÍ ZÁVĚR 

 

Vypočítané otáčkové a zubové frekvence se ve spektru projevit nemusí. Jejich 

zobrazení, následné zvyšování, či tvorba postranních pásem však napovídá o vznikající 

poruše, která lze lokalizovat právě díky uvedeným výpočtům. Vzhledem k nestejnorodému 

nastavování otáček může dojít k mírným posunům frekvencí ve spektrech. 

 

Pro technickou diagnostiku válcovacího soustrojí se používá pouze metod 

vibrodiagnostiky. I když se jedná o silný nástroj technické diagnostiky, bylo by vhodné 

dosavadní analýzu doplnit i o metody tribodiagnostiky.  

 

Doporučuji mazivo testovat na přítomnost množství vody. Protože válcované plechy se 

chladí pod proudem chladící kapaliny, je vhodné kontrolovat, zda se kapalina nedostává 

i do maziva. Při styku oleje s chladící kapalinou dochází ke změně složení oleje, 

znehodnocení jeho detergentů a jiným negativním jevům. Pro orientační posouzení postačí 

test vizuální či prskací zkouškou, kterou může provádět i obsluha stroje. V případě, 

že by se prokázalo stopové množství vody, bude vhodné provést přesnější měření 

v laboratorních podmínkách např. pomocí coulometrické nebo destilační zkoušky. 
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Další ukazatel, který považuji za důležitý pro diagnostiku daného soustrojí je kód 

čistoty jednotlivých strojů, čímž se omezí riziko poškození či zadření jejich mazacích 

oběhů. Z stejného důvodu dále doporučuji sledovat viskozitu maziva.  

 

Vzhledem k velkému množství oleje v zásobnících také navrhuji mazivu pozorovat 

hodnotu TAN z důvodu hodnocení jeho skutečného stárnutí. Předejde se tak jeho 

předčasné výměně v případě, že by olej byl i nadále použitelný.  

 

 

3  APLIKACE NA DANÝ OBJEKT 

 

Firma KOMA-Ložiska, s.r.o. provádí pravidelnou měsíční technickou diagnostiku 

daného válcovacího stroje po dobu již několika let. Proto je umožněno kaskádové 

zobrazení spekter několikaměsíčních měření. Porovnání aktuálního stavu strojů je tak 

přehlednější. Během posledních tří měření, kterých jsem se zúčastnil, jsme technickou 

diagnostikou zjistili níže popsané vznikající defekty. 

 

3.1  ZÁVADA NA LEVÉ NAVÍJEČCE 

 

Na měřeném bodu L1 v horizontálním směru levé navíječky byla zjištěna vznikající 

závada.  Jedná se o ložisko 22 220. Maximální hodnota vibrací byla zjištěna v efektivní 

hodnotě RMS 0,8 mm.s-1.  
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Obr. 3.01 - Kaskádové zobrazení obálky zrychlení v bodě L1H 

 

Na obrázku 3.02 je ve schématu válcovacího soustrojí zobrazena poloha poškozeného 

ložiska červeným polem.  

 

 
Obr. 3.02 – Schéma levé navíječky s vyznačeným místem vznikající poruchy 
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Nastavení Micrologu: 

Frekvenční filtr je nastaven na hodnoty v rozmezí 500Hz – 10kHz. Pro sběr dat obálky 

zrychlení byla použita rychlá Fourierova transformace FFT s použitím okna typu Hanning 

v detekci špička (Peak). 

 

 
Obr. 3.03 - Nastavení Microlgu pro měření obálky zrychlení 

 

Po aplikaci obálkové metody je zřetelně viditelná poruchová ložisková frekvence 

vnějšího kroužku BPFO na 160Hz ložiska L1 222 20 a její harmonické násobky. 

Amplituda špičky 0,15gE.  

 

 
Obr. 3.04 - Obálka zrychlení bodu L1H 
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Obr. 3.05 - Výpis poruchových frekvencí a jejich amplitud ložiska L1 22 220 

 

3.2  DÍLČÍ ZÁVĚR 

 

Dle  normy ČSN ISO 10 816 je stav ložiska hodnocen jako provozní. Doporučuji 

častější měření vibrací ložiska, aby nebyly překročeny alarmové hranice závady. 

Pro efektivní hodnotu vibrací jsou sice alarmy doporučeny výše zmiňovanou normou 

a pro obálky zrychlení jsou stanoveny doporučené hodnoty, ale každý diagnostik však 

stanovuje obě tyto hodnoty sám dle vlastních zkušeností a konkrétních vlastností stroje.  

 

Vzhledem k tomu, že je stroj měřen v nezatíženém stavu, můžou být naměřené hodnoty 

podstatně zkreslené. V reálném provozu jsou tedy ložiska pravděpodobně více namáhány 

a v datech získaných v pracovních podmínkách stroje by se závada projevila razantněji, 

než je tomu v měřících podmínkách. Proto doporučuji častější sběr dat vibrací daného 

ložiska a sledovat, zda nedojde k překročení alarmových hodnot. 
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Jelikož firma plánuje letní odstávku zařízení, doporučuji ložisko při ní již vyměnit, 

i když hodnoty vibrací nepřekročí nastavené alarmové hranice. Dojde tak ke zefektivnění 

času celkové opravy soustrojí. 

 

3.3  ZÁVADA NA PRAVÉM ELEKTROMOTORU 

 

Při posledním měření se na ložisku L1 v horizontálním směru pravého elektromotoru 

objevila vznikající závada. Pro porovnání s předešlými naměřenými hodnotami přikládám 

kaskádové zobrazení obálky zrychlení (Obr. 3.06) a trend vývoje defektu (Obr. 3.07).  

 

 
Obr. 3.06 - Kaskádové zobrazení obálky zrychlení v bodě L1H 

 

Trendové zobrazení vývoje defektu ukazuje náhlý vzrůst mohutnosti vibrací (Vel) 

až na hodnotu 0,538.  
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Obr. 3.07 – Trend vývoje defektu na ložisku L1 pravého elektromotoru 

 

 

Poloha poškozeného ložiska na pravém elektromotoru je zobrazena červenou barvou. 

Výrobce uvádí použití ložisek typu NU 3032 M/P64. Avšak konkrétní rozměry a typ 

provedení ložiska nebylo možno dohledat, nelze spočítat jejich poruchové frekvence. 

 

 
Obr. 3.08 - Poloha poškozeného ložiska pravého elektromotoru 
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Nastavení Micrologu: 

Microlog je nastaven na stejné hodnoty jako při měření zrychlení bodu L1H levé 

navíječky. Čili frekvenční vstupní filtr je nastaven  pro rozhraní 500Hz – 10kHz, data jsou 

transformována metodou FFT a obálka je zobrazena v Hanningově okně formou špičky 

(peak).  

 

 
Obr. 3.09 – Nastavení Micrologu pro měření obálky zrychlení 

 

Ve zobrazení dat zrychlení obálkovou metodou lze na frekvenci 62,2Hz vidět závadu 

s amplitudou 0,5380 gE a její harmonické násobky. I když neznáme poruchové frekvence 

ložiska, pravděpodobně se jedná o jeho poškození.  

 

 
Obr. 3.10 – Obálka zrychlení bodu L1H s označenou poruchovou frekvencí  
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Obr. 3.11 – Poruchová frekvence a její harmonické násobky včetně hodnot příslušných 

amplitud 

 

3.4  DÍLČÍ ZÁVĚR 

 

Vzhledem k tomu, že se závada projevuje ve spektru analýzy metody SEE, lze 

předpokládat, že se jedná o jednu z ložiskových poruchových frekvencí. I když víme, 

že použitá ložiska ve vedlejších elektromotorech jsou typu NU 3032M/P64, není známá 

jejich geometrie. Z toho důvodu není možno určit, o jakou konkrétní závadu se jedná. 

Pravděpodobně však bude vznikající závada na poruchových frekvencích BPFO nebo 

BPFI.  

 

Opět upozorňuji na to, že je stroj měřen v nezatíženém chodu, tudíž špičky závady ve 

spektru měřeném za provozu stroje se mohou projevit vyššími hodnotami. Z tohoto důvodu 

doporučuji ložisko vyměnit během plánované blížící se odstávky. 
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4  KONKRÉTNÍ PROVOZNÍ VYHODNOCENÍ 

 

Vzhledem k blížící se plánované letní odstávce je potřeba vytipovat co nejvíce 

vznikajících poruch na celém soustrojí. Hospodárně se tak využije čas potřebný 

pro celkovou opravu stroje. Z tohoto důvodu je potřeba poukázat i na poruchy ve fázi 

vývoje, aby nebylo nutné případně stroj zanedlouho znovu odstavovat.  

 

Celkově je stroj v dlouhodobě provozuschopném stavu. Vybrané vznikající poruchy 

soustrojí na ložisku L1 pravého elektromotoru a na ložisku L1 levé navíječky jsou 

hodnoceny jako dlouhodobě uspokojivé. Avšak z důvodu maximalizace odhalení závad 

ve fázi vývoje, je na tyto začínající poruchy poukázáno. Hrozí však také nebezpečí, že 

z důvodu měření stroje při nezatíženém stavu jsou naměřené hodnoty zkreslené oproti 

zatíženému stavu stroje. Frekvenční spektra SEE odhalených závad na levé navíječce a 

pravém elektromotoru tedy mohou mít v běžném provozu špičky na vyšších hodnotách. 

 

Vyhodnocení uvedených poruch bylo provedeno v dílčích závěrech jednotlivých 

kapitol zabývajícími se těmito vznikajícími závadami. Bylo doporučeno častěji sbírat data 

z vytipovaných míst, aby nedošlo k překročení alarmových hodnot mohutnosti vibrací 

nebo překročení nastavených hodnot ve spektru SEE. Při letní odstávce bylo také 

doporučeno obě tyto ložiska vyměnit za nová.  

 

Po provedení výměny ložisek je nutné dále provádět zvýšený sběr informací 

o vibracích z patřičných míst. V případě chybného uložení totiž budou ložiska nadměrně 

namáhána a opotřebovávána, čímž dojde ke zkrácení provozuschopnosti celého soustrojí. 

 

Technickou diagnostiku válcovacího soustrojí doporučuji navýšit i o tribodiagnostiku, 

jak jsem již uváděl v Dílčím závěru 2.9. Díky tomu dojde ke zpřesnění celkové analýzy 

stroje a firma bude lépe informována o skutečném stavu stroje nebo maziva a může tak 

lépe zajistit další kroky k maximalizování provozuschopnosti a životnosti válcovacího 

soustrojí. 
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