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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce představuje prostředí konečného zpracování buničiny. Zaměřuje se 

na valivá ložiska, používaná v namáhaných částech lisovací technologie a jejich 

diagnostiku. Na obecnou část navazuje vyhodnocování sledovaných dat na těchto 

zařízeních za použití současné diagnostické metody. 
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ABSTRACT 

This thesis represents the final processing environment of the pulp. It focuses on the 

bearings used in the exposed parts of the compression technology and diagnostics. The 

general part is followed by evaluation of monitored data on these devices, using current 

diagnostic methods. 
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ÚVOD 

 

V každé podnikové sféře existují provozy specifické svým výsadním postavením při 

plnění stanovených úkolů. Tyto jsou zpravidla vybaveny speciálním zařízením, které musí 

splňovat vysoké nároky na kvalitu provedení, odolnost vůči vlivům prostředí, namáhání a 

únavě. Již z podstaty nutnosti existence takových součástí provozů, fungujících zejména 

v náročných podmínkách chemických výrob, vyplývá vysoké finanční zatížení na jejich 

realizaci, provoz a také údržbu. Finanční prostředky, vyčleněné na údržbu strojních a 

technologických zařízení hrají v rozpočtech firem nezanedbatelnou roli. Snižování nákladů 

a zvyšování efektivnosti prostředků, vynaložených na údržbu, se stávají doslova alfou a 

omegou provozuschopnosti všech výrob. 

Údržba, prováděná způsobem „chod stroje až do vzniku havárie“ je přežita a většina, 

zvláště moderních podniků, ji již nepoužívá. 

Údržba, prováděná systémem preventivních výměn je principiálně spjata se 

stanovením životnosti jednotlivých součástí zařízení a jejich výměnou po uplynutí této 

doby. Přínosem je eliminace častých odstávek ve výrobě, negativním jevem jsou vysoké 

náklady na náhradní díly a potřebnou práci při realizaci opravy. 

Dodnes používán a rozvíjen je způsob údržby, nazýván jako údržba dle skutečného 

stavu. Podstatou je měření (dnes nejmoderněji kontinuální) provozuschopnosti stroje a 

vyhodnocování stavu jednotlivých součástí na základě naměřených dat-diagnostika. 

Dnešní metody jsou již velmi citlivé a časové schéma od vzniku závady přes provoz, kdy 

porucha není ještě omezující či nebezpečná, až po odstavení a opravu závady je relativně 

krátké. Celý systém snižuje, někdy i zcela vylučuje, náklady na skladování součástí, 

využívání lidských zdrojů při preventivních kontrolách, omezuje dobu prostojů a 

související náklady s odtraňováním závad při  nečekaných odstávkách. Vše směřuje 

k tomu, že bude údržba prováděna zásadně a pouze v době skutečné potřeby. 
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1 TOČIVÉ STROJE FINÁLNÍHO ZPRACOVÁNÍ 

BUNIČINY 

Mezi známé chemicko-technologické postupy patří výroba buničiny z dřevní hmoty. 

Tato se po předchozím převážně chemickém procesu, po jednotlivých fázích vaření, praní, 

bělení a třídění nečistot odvodňuje a suší před zabalením a expedicí. Tento proces je 

v podstatě nezbytný pro minimalizaci nákladů na dopravu (objem, hmotnost) a zamezení 

nežádoucích postvýrobních chemických procesů v buničině s nedostatečnou transportní 

sušinou (v mokré buničině). 

 

1.1 Souhrný popis zařízení 

Od okamžiku vstupu do procesu odvodňování je buničina prakticky v neustálém 

kontaktu se soustavou točivých strojů – válců speciálně vybavených postupně nekonečným 

odvodňovacím sítem, třemi přímými lisy, soustavou kontaktních parních válců pro sušení 

buničiny a nakonec rotační řezačkou pro dělení pásu buničiny na archy transportní 

velikosti. Protože jednou z nejnámahanějších a konstrukčně nejsložitějších je část lisová, je 

sledování ložisek na tomto zařízení velmi důležité. Pro názornou ilustraci současné metody 

diagnostiky jsou tyto stroje nejvhodnější. 

 

1.2 Sledovaná zařízení a jejich specifika 

 Jednou z důležitých fází primárního odvodnění je lisování pásu buničiny v lisové 

části. Pokračuje zde mechanické odvodňování pomocí tří přímých lisů, složených z válců 

s pogumovaným povrchem, z nichž první je sací s horním plstěncem, druhý slepě vrtaný a 

třetí je vysokotlaký lis s horním plstěncem, oba válce jsou slepě vrtané. Lineární tlak 

stoupá od 110 kN/m na prvním  lisu na 320 kN/m na třetím lisu. 

 

Provozní podmínky všech lisových válců: 

- konstrukční rychlost stroje 150 m/min 

- provozní rychlost stroje 50 – 100 m/min 
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- max. liniový tlak pro I.lis 130 kN/m 

- provozní liniový tlak pro I.lis 120 kN/m  

- max. liniový tlak pro II.lis 130 kN/m 

- provozní liniový tlak pro II.lis 125 kN/m 

- max. liniový tlak pro III.lis 350 kN/m 

- provozní liniový tlak pro III.lis 320 kN/m 

- teplota od 20°C do 80°C 

- pH od 5 do 14 

 

 

Technické parametry sacího válce I. Lisu: 

- celková délka válce cca.10000 mm 

- hmotnost válce 26500 kg  

 

Technické parametry horního válce I. Lisu: 

- celková délka válce 9116 mm 

- hmotnost válce 18500 kg  

 

Technické parametry spodního válce II. Lisu: 

- celková délka válce 9460 mm 

-     hmotnost válce 20500 kg 

 

Technické parametry horního válce II. Lisu: 

- celková délka válce 9280 mm 

- hmotnost válce 15000 kg  

 

Technické parametry spodního válce III. Lisu: 

- celková délka válce 9300 mm 

- hmotnost válce 31500 kg  

 

Technické parametry horního válce III. Lisu: 

- celková délka válce 9300 mm 

- hmotnost válce 31500 kg  
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1.2.1 Únavové vlivy silového a mechanického působení, vlivy 

prostředí a technologie 

 

Jak vyplývá z  konstrukce, technických parametrů a zejména provozních podmínek 

jednotlivých lisových válců, nároky na kontinuální bezporuchový provoz jsou velké. 

Jednotlivá ložiska jsou  v axiálním i radiálním směru namáhána jak vlastní hmotností válců 

tak působícím liniovým tlakem, vyplývajícím z  požadované technologie provozu.Tyto 

stroje papírenské technologie patří do kategorie pomaloběžných-nejběžnější otáčky se 

pohybují v rozmezí 50-100 ot./min., časté a výrazné změny provozní rychlosti ložiskům 

taktéž nesvědčí. Zde je nutno zmínit, že vzhledem k pracovní šíři lisových válců a 

dosahovaným tlakům se změna silového púsobení na ložiska projevuje při jakémkoliv 

zásahu do stabilizovaného výkonu, např. změna provozního tlaku, změna tloušťky pásu 

buničiny(tzv. gramáže), opotřebení plstěnců .Dalším významným vlivem na provoz ložisek 

je provozní teplota. Tato je v dostatečné míře stabilizována u I. a III. lisu kontinuálním 

olejovým mazáním s termostaticky hlídanou teplotou oleje. II.lis je domazáván kontinuálně 

tukem moderním tlakovým mazacím systémem, zde již však může k nežádoucím tepelným 

pnutím docházet.  

Dalším faktorem, ovlivňujícím životnost ložiska, je chemické působení provozních 

médií, zvláště skoková změna pH ,které může kolísat  v krajních případech od 3,5 do 12. 

Tím je vytvářeno bezpochyby negativně působící korozivní prostředí, které se společně se 

zvýšenou teplotou významně podílí na zkracování životnosti všech kovových součástí 

stroje, ložiska nevyjímaje. 

Vliv na celkové opotřebení ložiska má samozřejmě provozní doba. Tato je u 

nejdůležitějších částí strojních zařízení  důsledně zaznamenávána a společně 

s vyhodnocováním měřených dat promítána do efektivní údržby tak, aby životnost ložisek 

byla co nejdelší, a zároveň aby se nečekané odstávky, spojené s havárií ložisek, negativně 

neprojevovaly na značných ztrátách ve výrobě. 
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2 VALIVÁ LOŽISKA 

      Ložiska zajišťují vzájemnou polohu pevných a otáčejících se součástí a přenášejí 

zatížení hřídele na ostatní části stroje. Dochází zde ke tření mezi, plochami se odvalují 

vložená valivá tělíska (kuličky, válečky, jehly, kuželíky, soudečky). Podle směru zatěžující 

síly dělíme ložiska na axiální a radiální. Valivá ložiska(obr.1) se většinou skládají ze dvou 

kroužků, valivých tělísek a klece. 

     Podle tvaru valivých těles jsou ložiska: kuličková, válečková, kuželíková, 

soudečková a jehlová.   U kuličkových ložisek nastává teoretický styk v bodě , u ostatních 

ložisek vzniká styk v čáře. Valivá tělesa se odvalují, v oběžných drahách kroužků  a  klecí 

jsou udržována v pravidelných vzdálenostech. 

 

 

 

                                          Obr.1  Valivá ložiska 
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2.1 Druhy valivého uložení 

Kuličková ložiska : jsou nejrozšířenější a nejlevnější. Oba kroužky mají poměrně 

hluboké oběžné dráhy. Optimální velikostí kuliček v daném profilu je dosaženo značné 

únosnosti jak v radiálním, tak v axiálním směru. Ložiska mohou pracovat při vysokých 

otáčkách.  

 

Válečková ložiska: jsou určená pro přenos velkých radiálních zatížení. V porovnání 

s rozměrově stejnými kuličkovými ložisky mají až 60% vyšší únosnost i tuhost; jsou proto 

vhodná pro proměnlivá a rázová zatížení, a když je požadováno pevné uložení obou 

kroužků . 

 

Jehlová ložiska: se vyznačují malou stavební výškou, vysokou přesností a tuhostí. 

Vyrábějí se buď s klecí, nebo bez ní. Ložiska bez klece (V) mají plný počet jehlových 

válečků a v důsledků toho vyšší únosnost, ale nižší mezní otáčky v porovnání s ložisky 

s klecí. Ložiska se používají hlavně pro nízké otáčky nebo na kývavý pohyb. Jsou vhodná 

pro nárazová zatížení (uložení pístních a ojničních čepů).  

 

Soudečková ložiska dvouřadá: mohou přenášet velká radiální a současně působící i 

axiální zatížení v obou směrech. Mají dvě řady soudečků se společnou kulovou dráhou na 

vnějším kroužku. Tato konstrukce umožňuje vzájemné naklopení kroužků a ložiska jsou 

proto vhodná pro velká zatížení při nesouosostech v uložení a při průhybech hřídele. 

 

          Kuželíková ložiska jednořadá: jsou vhodná k zachycení současně působících 

velkých radiálních a axiálních sil. Axiální zatížitelnost vzrůstá s velikostí úhlu náklonu. 

Protože samostatné ložisko může přenášet axiální zatížení pouze v jednom směru, montují 

se kuželíková ložiska ve dvojicích obvykle proti sobě. 

 

          Axiální kuličková ložiska jednosměrná: jsou určena pro přenos pouze axiálních sil 

působících v jednom směru. Radiální síly nemohou přenášet. Mezní otáčky jsou omezeny 

nepříznivým vlivem odstředivých sil.  

 

          Axiální kuličková ložiska obousměrná: jsou určena pro přenos pouze axiálního 

zatížení v obou směrech. Limitujícím činidlem jsou nízké provozní otáčky uvedené 
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v katalogu. Ložisko nesmí pracovat odlehčeně, aby nedocházelo k prokluzování kuliček po 

kroužcích.  

 

Axiální soudečková ložiska:  mají velký počet nesymetrických soudečků s dobrým 

přimknutím k oběžným dráhám, a proto jsou vhodná pro zachycení velkého axiálního 

zatížení i při vysokých otáčkách. Mimo axiální zatížení  mohou přenášet i určité zatížení 

radiální, které však nesmí překročit 50% současně působícího axiálního zatížení. Ložiska 

se používají pro přenos velkých axiálních zatížení u elektrických strojů točivých a velkých 

převodovek. V důsledku vnitřní konstrukce (kluzné vedení klece) vyžaduje mazání olejem. 

 

 

2.1.1 Ložiska lisových válců[12] 

Všechna ložiska lisových válců(obr.2) jsou dvouřadá soudečková ložiska, dodávaná 

firmou SKF a.s. Jejich konstrukce je uzpůsobena extrémně velkému radiálnímu i axiálnímu 

zatížení v obou směrech. Použití kvalitních materiálů a způsob uložení(obr.3) zaručuje 

dostatečně dlouhou životnost ložisek. 

  

Sací válec I.lis Sandusky 

- hlavní ložiska na straně pohonu a na straně obsluhy typu SKF 230/600K-C083-W33 

- vnitřní ložisko na straně pohonu typu SKF 22330CC-C3-W26. 

- ložiska jsou mazána olejem přes centrální mazací systém, olej je od firmy Total Rubia 

46, olej je filtrován přes filtry s filtrační schopností 5 μm a chlazen na teplotu cca 40 °C 

 

Horní válec I.lis  

- ložiska na straně pohonu a na straně obsluhy typu SKF 23256 CCK/W33 

- ložiska jsou mazána tukem přes centrální tukový mazací systém, mazací tuk je            

od firmy Texaco Hytex EP2 

 

 

Spodní válec II.lis   

- ložiska na straně pohonu a na straně obsluhy typu SKF 23192 CCK/W33 
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- ložiska jsou mazána tukem přes centrální tukový mazací systém, mazací tuk je           

od firmy Texaco Hytex EP2 

 

Horní válec II.lis  

- ložiska na straně pohonu a na straně obsluhy typu FAG 23176 K.MB 

- ložiska jsou mazána tukem přes centrální tukový mazací systém, mazací tuk je od 

firmy Texaco Hytex EP2  

 

Spodní válec III.lis  

- ložiska na straně pohonu a na straně obsluhy typu SKF 23268 CAK/W33 

- ložiska jsou mazána olejem přes centrální mazací systém III.lisu, olej je od firmy Total 

Carter SH 1000, speciální olej s vyšší únosností mazacího filmu je filtrován přes filtry 

s filtrační schopností 16 μm a chlazen na teplotu cca  40°C. 

 

Horní válec III.lis  

- ložiska na straně pohonu a na straně obsluhy typu SKF 23268 CAK/W33 

- ložiska jsou mazána olejem přes centrální mazací systém III.lisu, olej je od firmy Total 

Carter SH 1000, olej je filtrován přes filtry s filtrační schopností 16 μm. 

-  

-                                         Obr.2  Ložiska lisových válců 
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                                               Obr.3  Detail uložení 

 

 

 

Stručně k historii SKF 

 

Firma SKF byla založena v roce 1907 švédským inženýrem jménem Sven Wingquist. 

Wingquist tehdy chtěl především uvést na trh dvouřadé kuličkové naklápěcí ložisko, které 

vynalezl. Firma se rozvíjela velmi rychle a již od roku 1914 byla zastoupena ve 27 zemích. 

Další převratné vynálezy, jako např. válečkové ložisko vyvinuté v SKF Norma, Canstatt, 

soudečkové ložisko a metoda tlakového oleje upevnily pozici firmy a napomohly ke stále 

větší vážnosti. Velmi brzy se zjistilo, že kvalita valivých ložisek závisí ve velké míře na 

čistotě materiálu. Proto SKF získala v roce 1916 huť Hofors Bruk, aby tak mohla 

ovlivňovat potřebnou kvalitu materiálu. 
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V Československu vznikla v roce 1919 firma Kuličková ložiska SKF s.r.o. jako 

prodejní zastoupení. Velký rozvoj nastal v poválečných letech, kdy SKF pokrývalo 95% 

celé spotřeby valivých ložisek v ČR a dodávalo také řadu jiných výrobků SKF i jiných 

firem. Společnosti SKF Kuličková ložiska SKF a RIV zajišťovaly až do roku 1989 dovoz 

ložisek výhradně přes státní podniky zahraničního obchodu. Po roce 1989 bylo změněno 

jméno firmy na SKF Československo a.s. a později na SKF Ložiska, a.s. 

V roce 1993, po rozdělení Československa, vznikla samostatná jednotka SKF na 

Slovensku - SKF Slovensko, s.r.o. A v roce 1997 otevřela firma SKF Ložiska, a.s. svou 

pobočku v Ostravě. Na konci devadesátých let došlo k významné změně v logistice, kdy 

firma začala dodávat zboží svým zákazníkům přímo z distribučního centra v Belgii. S 

cílem dalšího zlepšení vztahů se zákazníky a poskytnutím efektivního způsobu 

objednávání a dodávek zboží, představila společnost SKF v roce 1999 projekt 

elektronického tržiště Endorsia.com, který je dnes již využíván s naprostou samozřejmostí. 

Od roku 1919 se v nabídce SKF mnohé změnilo. Dnes SKF nabízí svým zákazníkům 

všechny druhy ložisek v mnoha variantách pro různé druhy aplikací, těsnění, maziva, 

nářadí pro montáž a demontáž ložisek, opravy ložisek, centrální mazací systémy, filtry, 

vibrační diagnostiku, optická a montážní měření, zabezpečovací a monitorovací systémy, 

inženýring, tribologické služby a v neposlední řadě školící činnosti.[2] 
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3 DIAGNOSTIKA STAVU VALIVÝCH LOŽISEK 

 

          Zaměřme se nyní na problematiku diagnostiky provozního stavu valivých ložisek. 

Pro objektivní vyhodnocení stavu valivého ložiska lze použít více metod. Nejjednodušší a 

historicky nejstarší je měření teploty. Bohužel teplota narůstá až při výrazném poškození 

ložiska, kdy již je velká pravděpodobnost nečekané poruchy a odstavení stroje. Další 

alternativou je analýza maziva. Jedná se o velmi propracovaný systém hodnocení. V 

případě postupujícího poškození ložiska vznikají na oběhových drahách stále větší a větší 

trhlinky a tyto kovové části se dostávají do maziva. Tam jsou zjištěny a je vyhodnoceno 

jejich množství, které je úměrné poškození ložiska. Analýza olejů dává informace o 

poškození ložiska již velmi brzy po jeho vzniku. Jestliže nás zajímá také příčina vzniku, 

pak již analýza oleje není schopna dát tyto informace, kromě případu, kdy příčinou 

poškození je primární znečištění maziva. 

   Další možností, jak objektivně hodnotit provozní stav ložiska, je použití měření 

vibrací. Tato metoda je komplexní, protože umožňuje nejen zjistit opotřebení ložiska, ale i 

další poruchové stavy stroje (nevývaha, nesouosost, mechanické uvolnění, vůle, vady 

převodů,  elektromagnetické problémy), které mají na životnost ložiska významný vliv. 

Pomocí měření vibrací tak je možné udržovat stroje v co nejlepším provozním stavu, který 

znamená dlouhodobý provoz bez zásahů údržby. Protože vibrace obsahují nejvíce 

informací o stavu stroje, je tato metoda využívána jako základní způsob řízení údržby. 

Ostatní metody (analýza olejů, termografie, …) jsou používány jako doplňkové a 

podpůrné. 

 

3.1 Princip a metody vibrodiagnostiky 

Výhodou všech metod vibrační analýzy je, že informují provozovatele stroje o poruše 

v dostatečném předstihu. Jestliže je vyhodnoceno poškození, neznamená to, že je nutné 

stroj ihned odstavit. Mělo by být dost času na naplánování opravy a na zajištění nákupu 

náhradních dílů. Protože se tento článek týká speciálně diagnosticky ložisek, soustředíme 

se pouze na vibrační analýzy, které měří stav ložiska. Poškození ložiska je obvykle 

reprezentováno odlupováním malých částí materiálu z oběhových drah (vnitřní a vnější 
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kroužek) a z valivých elementů. Další možnou poruchou je vada na kleci, ale ta obvykle je 

až následkem, nikoliv příčinou. 

Při provozním zatížení je důležité rovnoměrné odvalování kuliček nebo válečků po 

oběhových drahách. V případě existující trhlinky je tento pohyb přerušen a dochází k 

dynamickému rázu valivého elementu versus porušení (obr.4). 

 

 

 

 

 

                                                            Obr.4 

 

Důsledkem rázu je impuls, který se šíří ložiskem, domkem nebo dalšími 

strukturami stroje. Pomocí snímače vibrací jsme tento ráz schopni zachytit a vyhodnotit. 

Protože přes trhlinu se odvalují stále další a další elementy, vzniká série rázů a celý 

vibrační signál je zobrazen na (obr.5). 

 

 

                                                            Obr.5  
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Co se týče frekvenční oblasti, spektrum kmitočtů obsažených v rázech je řádu kHz 

nebo desítek kHz. Spolu s postupujícím poškozením, kdy počet trhlin exponenciálně roste, 

narůstá i energie impulsů, jejich počet a frekvence obsahují stále nižší a nižší složky. V 

případě značného poškození lze najít v signálu i frekvenci řádu stovek Hz. 

 

Jestliže je vibrační signál změřen, je úkolem dalšího zpracování, aby byla 

vyhodnocena úroveň poškození. K dispozici je několik zásadních směrů, jak signál 

hodnotit. 

 

Základním způsobem měření by vždy měly být širokopásmové analýzy signálu, tj. 

do cesty signálu je vřazen frekvenční filtr. Ten propouští jen zvolené pásmo frekvencí. 

Jeho počáteční a koncová frekvence závisí na typu ložiska a otáčkách. Pro standardní 

měření je obvyklé použití pásma cca 5 - 15 kHz. Pro přefiltrovaný signál se vyhodnotí 

efektivní (RMS) a špičková (PEAK) hodnota signálu. 

Nebudeme zabíhat do přílišných teoretických vysvětlení významu, úplně postačí, 

pokud si pod efektivní hodnotou představíme energii obsaženou v signálu a pod špičkovou 

hodnotou maximální zachycenou špičku signálu. Použití širokopásmových metod má 

především tyto výhody: 

- jedná se o jednoduchou a rychlou metodu, 

- umožňuje sběr dat z velkého počtu míst, 

- je snadno integrovatelná přímo do údržby, 

- zpracování je jednoduché. 

 

Vyhodnocení průběhu signálu vibrací lze z matematického hlediska definovat 

mnoha způsoby. Každý z nich může mít výhody a nevýhody, může mít rozdílné výsledky 

pro různé typy ložisek apod. 

Základem všech těchto metod je ale vždy v zásadě měření efektivních a špičkových 

hodnot, i když s případnou modifikací.[1] 
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3.1.1 Vibrodiagnostika  ADASH[1] 

 

Crest faktor 

 

Měření hodnoty CREST faktor patří mezi základní metody diagnostiky valivých 

ložisek. Princip metody spočívá v měření efektivní a špičkové hodnoty vibrací a ve 

výpočtu jejich poměru PEAK/RMS. 

Protože se vyhodnocuje poměr dvou hodnot, je tato metoda zcela nezávislá na typu 

ložiska i na otáčkách hřídele. Crest faktor je velmi citlivým parametrem při vzniku 

mechanického poškození ložiska(obr.6), které rozpozná již ve velmi ranném stádiu. Je také 

vhodným pomocným indikátorem poruch mazání. 

 

 

                                                  Obr.6 Crest factor-poškození ložiska 
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HF - High Frequency Emision 

 

Měření parametru HF je základní metoda pro analýzu valivých lo.isek. Vychází z 

poznatku, že při začínajícím poškození narůstá energie vibrací ve vyšších frekvencích. 

Tento parametr je také velmi citlivý na poruchy mazání. Metoda HF je výsledkem 

zkoumání poruch ložisek ve firmě Adash a vlastního vývoje měřicích postupů. 

Emitovaná vysokofrekvenční energie je vyhodnocena do efektivní hodnoty a vyjádřena 

v jednotce g ( 9.81 m/s2). 

Hodnoty gRMS jsou závislé na otáčkách hřídele a pro vyhodnocení závažnosti 

poruchy se používá následující tabulka(obr.7). 

Parametr HF je vysoce citlivý na poruchy mazání. Indikuje jak nedostatečné 

mazání, tak také přítomnost mechanického znečištění v mazivu. 

 

 

                                                   Obr.7  Závislost gRMS na RPM 
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Kurtosis faktor 

 

Kurtosis parametr reprezentuje oproti ostatním metodám analýzy stavu ložisek 

statistický přístup.Základem úvahy je skutečnost, že náhodný vibrační signál má Gausovo 

normální rozdělení, tj.nevyskytují se v něm harmonické ani vysokofrekvenční pravidelné 

složky. Jestliže potřebujeme určit, zda vibrační signál tuto podmínku splňuje, lze vypočíst 

dva parametry, podle nichž se dá určit, zda rozdělení je skutečně Gausovo. Jmenují se 

šikmost a špičatost. Pro účely vibrační diagnostiky se používá především špičatost. šikmost 

je ovlivněna symetrií rozdělení signálu(obr.8) a tato vlastnost není pro vyhodnocení stavu 

tak důležitá. V praxi se tento parametr nazývá Kurtosis parametrem. Tak jej poprvé nazvali 

v British Steel Company, kdy. tuto metodu začali zkoumat. 

 

 

 

                                             Obr.8  Kurtosis faktor-různé hodnoty poškození 
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Následují  ukázky metody měření a zpracování naměřených dat na sledovaných 

zařízeních vibrodiagnostickou metodou firmy ADASH Ostrava, používanou na 

papírenském stroji v Biocelu Paskov a.s. Nejprve je metoda prezentována obecně, poté 

jsou uvedeny příklady zpracování signálu na konkrétním přístroji při různých frekvencích 

signálu v rozmezí sledování 10 měsíců. 
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Záznamy, poskytnuté servisní firmou ADASH  a pořízené v období 10 měsíců. 
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Vnitřní ložisko sacího válce I.lisu je nejcitlivějším místem celého zařízení, proto bylo pro 

názorný příklad vybráno měření právě tohoto místa. 

Na záznamech měření je zřetelný rozdílný průběh signálu před (20.10.) a po výměně 

vadného ložiska v době plánované odstávky.  
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4  ZÁVĚR 

 

 

 

            Spolehlivost strojů a zároveň životnost ložisek lisových válců je nutno brát jako 

souhrn vlivu mnoha faktorů. Máme-li kvalitní ložiska, odpovídající mazací tuk a 

požadavek na zajištění prediktivní údržby, musíme zkvalitnit systém monitorování všech 

rotačních částí lisových válců dle nejnovějších metod monitorování ložisek. Pouze touto 

cestou lze dosáhnout zajištění maximální spolehlivosti strojů a současně dlouhé životnosti 

ložisek lisových válců. 

Přestože je již vibrodiagnostika v dnešní době velmi vyspělá, do budoucnosti je 

snahou, aby bylo měření co možná nejrychlejší, nejpřesnější a zároveň nejlevnější.  Velký 

rozvoj v posledních několika letech zaznamenává akustická emise.[8] Je vhodná zejména 

pro detekci poškození ložiska v první fázi. Jedním z hlavních důvodů rozvoje je velký 

pokrok výpočetní techniky, která je již ve většině případů schopna obrovské množství 

naměřených dat zpracovat v akceptovatelném časovém intervalu. Zaměříme-li se na 

používaný hardware, je patrný trend zavádění bezdotykových (např. laserových) měřících 

systémů vibrací. Mezi jejich výhody určitě patří umístění a uchycení snímače, což je 

problém všech kontaktních metod. Nemalou roli hraje i to, že snímač není fyzicky 

připevněn k měřenému prvku, a proto jeho vlastní hmotnost nezpůsobuje chybu měření. 

Navíc je důležité, že monitoring může být prováděn trvale a v reálném čase tak, aby bylo 

možné účinně zasáhnout nejen při pomalu se vyvíjejících poškozeních, ale také rychle se 

projevujících škodlivých jevech. 
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