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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

MACHÁČEK, L. Aplikace metod technické diagnostiky na válcovací stolici: diplomová 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních 

strojů a konstruování, 2011, 56 s. Vedoucí práce: Blata, J. 

 

Diplomová práce se zabývá vyuţitím metod technické diagnostiky – především 

vibrodiagnostiky a jejího uplatnění pro predikci ţivotnosti loţisek na válcovací stolici 

v Třineckých ţelezárnách – Válcovna trub. Měření a analýza je prováděna pod vedením 

firmy SKF, a.s.  

První část rozebírá sledované zařízení, metody technické diagnostiky a druhy moţné 

údrţby. Je zde rovněţ popsán současný stav, jeho problémy a stavy jeho řešení. Dále 

následuje samotné měření s následnou analýzou dat, jeho vyhodnocením a z toho plynoucí 

cíl diplomové práce, lokalizovat stavy poruch s moţností prodlouţení ţivotnosti pouţitých 

loţisek. 

 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

MACHÁČEK, L. Application Methods of Technical Diagnostics on the Rolling Mill: 

Master Thesis. Ostrava: VŠB –Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Production Machines and Construction, 2011, 56 p. Thesis 

head: Blata, J. 

 

This thesis deals with the use of technical diagnostics methods - Vibrodiagnostics and 

its application to bearing life prediction of rolling mill in Třinecké ţelezárny – Válcovna 

trub. Measurement and analysis is carried out under the leadership of the company SKF, 

Inc. 

The first part discusses the tracking equipment, methods of technical diagnostics and 

maintenance can be types. There is also describes the current situation, its problems and 

conditions of its solution. And an independent measurement and subsequent data analysis, 

data evaluation and the resulting objective of the thesis states to locate faults with the 

possibility of extending the life of the bearings. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek  

 

Symbol Jednotka Význam 

TŢ - Taţírny trub 

VT - Válcovna trub 

FFT - Rychlá Fourierova transformace 

RPM ot/min Otáčky za minutu 

VM - Velký Mannesmann 

L3 - Vstup 

L4 - Výstup 

BPFO Hz frekvence defektu na vnější dráze loţiska 

BPFI Hz frekvence defektu na vnitřní dráze loţiska 

BPF Hz frekvence defektu valivého tělíska 

FTF Hz frekvence klece loţiska 

n - Počet valivých tělísek 

Bd mm průměr valivého elementu 

Pd mm průměr roztečné kruţnice 

Ф ° Stykový úhel 

fo Hz Frekvence otáčení válců stolice 

VEL mm/s Rychlost 

ACC mm/s
2
 zrychlení 

RMS  Efektivní hodnta 

EN1 gE Obálka zrychlení 1 

EN2 gE Obálka zrychlení 2 

EN3 gE Obálka zrychlení 3 

Time s Čas 

temp °C teplota 
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Úvod 

 

Aplikování metod technické diagnostiky u strojního zařízení pozitivně přispívá 

k prodlouţení bezporuchového stavu. Diagnostické metody slouţí k předcházení stavu 

nevyhovujícímu daným poţadavkům, jejţ mají za následek poruchy strojního zařízení, 

odstávky, vysoké náklady, ochranu lidského zdraví a další spjaté negativa. Z těchto důvodů 

je důleţité pro firmy a jejich údrţbářské úseky těmto stavům předcházet, neboť náklady 

spojené s pravidelnou diagnostikou strojního zařízení jsou minimální vzhledem k váţným 

havarijním stavům, zapříčiněnými nesprávnou údrţbou a nedostatečnou aplikací technické 

diagnostiky. 

Tato diplomová práce aplikuje moţnosti technické diagnostiky, především metod 

vibrodiagnostiky a termodiagnostiky při zabezpečování spolehlivosti a trvanlivosti 

komponent, hlavně loţisek válců válcovací stolice. Vhodný provoz válců je sloţitý úkol 

z hlediska pracovního prostředí, v němţ jsou umístěna loţiska. Zde se jedná o technickou 

bezdemontáţní diagnostiku, která umoţňuje bez demontování, za chodu a v plném zatíţení 

diagnostikovat místa moţného výskytu poruchy.  

Pouţití monitorovacího systému má v průmyslu své neodmyslitelné postavení 

z důvodů ekonomických hledisek zastavení či spuštění chodu tratě a jeho návaznosti na 

teplotní zpracování, materiálovou logistiku a podobně.  

Cíl diplomové práce řeší společné měření více parametrů a jejich vyhodnocení – 

multiparametrická diagnostika. Přínosem navrţeného diagnostického systému bude 

zajištění vyšší trvanlivosti loţisek válcovací stolice a zvýšení spolehlivosti. V praxi se to 

projeví znalostí skutečného stavu sledovaného loţiska, moţností predikce jeho zbytkové 

ţivotnosti a plánování odstávek dle skutečné potřeby. 

Diplomová práce je pod vedením firmy SKF Loţiska a.s. Ostrava, pro válcovnu trub 

TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s. (provoz VT - Válcovna trub). 

 
Obr. 1.1 Logo SKF Loţiska a.s. [1] 

 
Obr. 1.2 Logo Třinecké ţelezárny [2] 
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1 Popis sledovaného zařízení 

1.1. Princip válcování Mannesmann[3] 

 

Nejčastěji pouţívaný způsob výroby bezešvých trubek, při kterém dochází v důsledku 

jednosměrného stlačení materiálu (vznik velkých tahových napětí) k rozrušení materiálu ve 

středu polotovaru a k posunu částic materiálu ze středu průřezu ven směrem k obvodu,  

který se zvětšuje a tím dochází k tvorbě vnitřních trhlin, tedy k děrování. Díra má 

nepravidelný tvar a proto se kalibruje trnem kvůli hladkému povrchu. Úhel natočení válců 

není velký, bývá kolem 3 aţ 7
o
. Úhel sklonu válců se během tváření nemění, ale mění se 

pouze vzdálenost mezi válci, aby se dosáhlo potřebné deformace, potřebného smáčknutí. 

Děrovací trny mají jednoduchý tvar. Stupeň deformace není velký, poměr tloušťky stěny 

dutého předvalku a hotové trubky bývá kolem 5,5 aţ 7,3.  

 

Obr. 1.3 Princip kosého válcování trubek – Mannesmannův [3] 

 

K další redukci průměrů a ke zvětšení délky se pouţívá tzv. poutnická stolice. Válcuje 

se opět na trnu (tyči), jehoţ průměr odpovídá průměru trubky a délka je větší, neţ je délka 

vyválcovaného děrovaného polotovaru, přičemţ dochází k redukci vnějšího i vnitřního 

průměru děrovaného polotovaru. Při válcování se vývalek osově posouvá, částečný návrat 

je proveden nuceným pohybem. Tím dochází k válcování po přítrţích nebo krocích odkud 

má téţ stolice název. Na povrchu vývalku válcovaných na poutnické stolici jsou znát 

nepatrné povrchové vlnky ve vzdálenosti válcovacího kroku. Počet otáček je závislý na 

průměru trubky a platí, ţe pro menší průměry je větší (od 50 do 150 min
-1

). Za dobu jedné 

otáčky se materiál posune do záběru v rozsahu zhruba 10 aţ 35 mm a velikost posuvu 

závisí na velikosti a tloušťce trubky. 
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Vlastní výrobní a technologický proces je rozdělen do tří hlavních částí (i kdyţ 

celkový výrobní proces má mnohem více operací) a to na:  

- výrobu dutého polotovaru 

- válcování dutého předvalku na hotovou trubku  

- a poslední operací je kalibrace a chlazení 

 

Obr. 1.4 Schéma válcování na poutnické stolici [3] 

 

Konkrétní schéma postupu v TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s. (provoz VT - Válcovna 

trub) je znázorněn v kapitole 1.2.1. 

 

 

1.2. Charakteristika produkce bezešvých trubek v TŽ [4] 

 

První trubka v ţelezářských podnicích bývalé Rakousko-Uherské monarchie byla 

vyrobena v roce 1883 v naší společnosti. Motivem pro zavedení výroby trubek, nejdříve 

ovšem svařovaných, byl prudký vzrůst jejich potřeby související s rozvojem parních kotlů, 

výstavbou vodovodů, plynovodů a potřeby trubek pro těţbu ropy, s moţností vyuţití 

moderní ocelárenské základny. Výrobu bezešvých trubek jsme zavedli v roce 1896. V roce 

1908 byl zaveden Stiefelův výrobní proces, za osobní účasti vynálezce. Naše firma se tak 

stala první evropskou rourovnou, uţívající tuto zcela moderní technologii. V letech 1918 – 

1925 byly uvedeny do provozu 2 válcovací tratě typu Mannesmann.  
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Obr. 1.5 Mannesmann v provozu [4] 

 

Dnes jsou v provozu 2 Mannesmannovy tratě, jejichţ výrobní program tvoří ocelové 

bezešvé trubky průměru 60,3 aţ 406,4 mm s tloušťkou stěny 6,3 mm a výše z ocelí 

nelegovaných i legovaných. Výroba bezešvých trubek ve válcovnách trub je 

charakteristická propracovanou technologií výroby širokého sortimentu ocelí a rozsáhlého 

rozměrového sortimentu dle norem API, ASTM, DIN, EN, NFA, ČSN aj. 

 

1.2.1. Výrobní schéma TŽ – válcovny trub 

 

Popis schématu výroby bezešvé trubky dle obrázku 2.6 : 

1. Vsázka 

2. Příprava vsázky 

3. Karuselová pec 

4. Děrovací stolice (Mannesmann) 

5. Poutnická stolice 

6. Kotoučová pila za tepla 

7. Kroková pec 

8. Kalibrování 
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9. Chladník 

10. Rovnání 

11. Tepelné zpracování a moření 

12. Rovnání 

13. Kontrola a měření 

14. Finální řezání 

15. Značení, svazování, balení 

16. Doprava 

 

Obr. 1.6 Schéma výroby bezešvé trubky v TŢ - Válcovna trub[4] 
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2 Uplatněné metody technické diagnostiky a druhy 

údržby 

2.1. Vibrodiagnostika 

Vibrace 

Vibrace jsou projevem chování mechanických částí stroje, kterými reagují na 

působení vnitřních a vnějších sil. Většina závad rotačních strojů se projevuje vibracemi, 

proto pouţíváme vibrační signály jako indikátory mechanického stavu strojů.  

Kaţdý druh závady generuje určitý druh vibrací, dle kterých lze zjistit danou závadu 

tj. vadu loţiska, nevývahu, nesouosost, vůle pohyblivých součástí atd.  

 

Základní parametry vibrací: 

 Frekvence (kmitočet) [Hz] – udává četnost jistého jevu v daném 

časovém úseku. Dle frekvence vibrací lze usuzovat na druh závady. 

 Amplituda – velikost vibračního signálu. Souvisí se závaţností 

závady. Větší amplituda znamená větší závadu. (dráhy, rychlosti, 

zrychlení). 

 

Druhy snímačů ke snímání vibrací 

Vibrace vyskytující se v praxi jsou s velmi nízkými amplitudami výchylky. Ustálená 

vibrace je charakterizována výchylkou, zrychlením a rychlostí v amplitudě a frekvencí a 

fází z časového pohledu. Tyto veličiny jsou spolu matematicky svázány, ale jedná se o 

zcela odlišné charakteristiky. Proto je potřeba zvolit k měření vibrací vhodný typ snímače a 

způsob měření. Snímače vycházejí z principu měření. 

Druhy snímačů: 

 Snímače výchylky – měří se v mikrometrech (případně mils). 

Výchylka představuje změnu vzdálenosti nebo polohy objektu 

vzhledem k referenční poloze. Nevýhodou jsou velké rozměry, 

hmotnost a omezené frekvenční pásmo. 

 Snímače rychlosti – měří se v mm/s nebo in/s, jako rychlost změny 

výchylky vibračního signálu. Nejběţnější způsob měření vibrací. 

Nevýhoda je nepřesnost při nízkých frekvencích do 10 Hz a 

podobně je tomu u vyšších kmitočtů nad 2kHz. 
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 Snímače zrychlení – měří se v m/s
2
 nebo in/s

2
. Zrychlení představuje 

rychlost změny rychlosti. Princip je zaloţený na piezoelektrických 

krystalech. Mají vysoký rozsah měření aţ do 400kHz. Protoţe 

nejčastěji měřenou charakteristikou při monitorování vibrací je 

rychlost, jsou hodnoty zrychlení integrovány. Jsou nejjednodušší, 

nejpřesnější, nejlehčí.  

 

Obr. 2.7 Ukázka snímačů zrychlení firmy SKF a.s. [11] 

 

Vlastní upevnění snímačů vibrací se dnes provádí pomocí – šroubu, vosku, lepidla, 

magnetu nebo je pouţito ruční sondy.  

 

Frekvenční analýza pomocí FFT 

Nejčastější a nejvhodnější metodou pro sledování vibračních signálů způsobem 

vhodným pro jejich analýzu z frekvenčního spektra je pomocí FFT – Fast Fourier 

Transformation (rychlá Fourierova transformace). V nematematickém vyjádření to 

znamená, ţe vibrační signál je rozloţený na určité amplitudy odpovídající různým 

frekvenčním sloţkám. Vyjádřeno v souladu s předchozí otázkou, tak pomocí FFT 

vyhodnocujeme celkové vibrace, čímţ zajistíme celkovou mohutnost kmitání na dané 

frekvenční sloţce. [5] 

FFT umoţňuje analyzovat vibrační amplitudy různých sloţek frekvenčního spektra. 

Moţnost sledovat vibrace, které se vyskytují při určitých frekvencích.  
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K vlastní diagnostice závad se vyuţívá celého frekvenčního spektra, tzn. vyšších 

harmonických, subharmonických, vysokofrekvenční detekce (High Frequency Detection), 

které nás upozorňují na závadu loţiska obr.2.8. Poté lze zjistit např.: nesouosost, 

nevyváţenost, mechanické uvolnění, ohnutý hřídel. 

 

Obr. 2.8 Frekvenční spektrum [6] 

 

 

Obálková metoda [6] 

Činnost loţisek, jeţ mají opakující se charakter, vytváří vibrační signály s mnohem 

niţší amplitudou a vyššími frekvencemi, neţ je tomu u vibračních signálů buzených 

otáčkami nebo konstrukcí. Odfiltrovány jsou rotační vibrační signály a zesíleny opakující 

se sloţky signálů od defektů loţisek. 

Cílem obálkování je odfiltrovat vibrační signály nízkých kmitočtů související 

s otáčkami a zvýraznit signály od závad loţisek, jeţ se objevují ve frekvenční oblasti 

příznačné pro poruchy loţisek. Nejběţnější aplikací obálkování jsou závady loţisek 

s valivými elementy a analýza záběru ozubených kol, kde nízká amplituda opakujícího se 

vibračního signálu můţe být skryta ve vibračním šumu stroje pocházejícím od otáček a 

konstrukce. 

Aby bylo moţné zaměřit se na tyto opakující se sloţky ve frekvenčním rozsahu, 

typickém pro defekty loţisek, jsou obálkováním odfiltrovány nízkofrekvenční signály a 

zvýrazněny periodické rázové signály, které zaměří naší pozornost na opakovací události 

ve frekvenčním rozsahu, odpovídajícím defektům v loţisku. 



Diplomová práce  Bc. Lukáš Macháček 

FS VŠB-TU Ostrava  18 

 

 

 

 
Obr. 2.9 Obálková metoda [14] 
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Obr. 2.10 Ukázka vady loţiska [6] 

 

 
Obr. 2.11 Spektrum obálky zrychlení poškozeného loţiska [6] 

 

 

2.2. Termodiagnostika 

Termodiagnostika vyuţívá teploty jako diagnostického parametru stavu sledovaného 

objektu. 

V praktické aplikaci je pouţíváno jak lokálních, tak i integrálních hodnot teploty, a to 

buď ustálených (střední hodnota, efektivní apod.), nebo časově proměnných (okamţité 

hodnoty, frekvenční spektra atd.). Jsou aplikovány všude tam, kde vznikající porucha 
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stroje způsobuje nárůst pasivních ztrát, zmenšení účinnosti nebo vytvoření nového 

tepelného zdroje. 

Analýza je stanovena na základě porovnání naměřených teplot s běţnými provozními 

hodnotami. Touto metodou lze přesněji lokalizovat místo, kde je zvýšená teplota vlivem 

tření nebo přílišného opotřebení stroje. Charakteristickým příkladem je zvýšení teploty 

loţisek vlivem degradačních procesů. 

Samotné měření můţe být provedeno způsobem: 

o Dotykové měření teploty – Dotykové teploměry jsou při měření v přímém 

dotyku s měřeným prostředím (objektem).  

o Bezdotykové měření teploty – také označováno jako infračervená 

pyrometrie, je měření povrchové teploty těles na základě vysílaného 

elektromagnetického záření tělesem a přijímaného senzorem (detektorem) 

záření vlnové délky od 0,4 μm do 25 μm. Viz. Ukázka na obr. 3.10 

o Indikace teplotních obrazů – tzv. termografie zahrnuje metody pro 

zobrazování teplotních polí na povrchu snímaných objektů (rozloţení 

povrchových teplot), které je zastupováno energií a hustotou fotonů 

emitovaných z povrchu snímaného objektu a jeho vyhodnocením – 

kvantifikací. 

 

Obr. 2.12 Bezkontaktní teploměr CMSS 3000 SL [9] 
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2.3. Základní systémy údržby a diagnostika [7] 

 

Údržba po poruše – nic se nediagnostikuje a poruchy se prostě odstraňují poté, co 

nastanou. Výhodou (byť obvykle draze zaplacenou) jsou nulové paušální náklady na 

údrţbu, nevýhodou značné náklady na provedení opravy a většinou i značné ztráty ve 

výrobě (výpadek výroby je nepředvídatelný, neboť okamţik poruchy ani doba trvání 

odstávky zařízení nejsou předem známy). Velkým nebezpečím je i moţnost havárií s 

dopadem na bezpečnost. Dnes uplatňováno jen minimálně. 

  

Údržba preventivní – zde jiţ probíhají plánované prohlídky, testy a popř. výměny 

zařízení (plánované s pevnou periodou počínaje okamţikem instalace anebo podle 

skutečného vyuţití, např. počtu tzv. motohodin apod.). Pokud je takový plán dobře 

sestaven, tj. bere-li ohled na reálné průměrné doby ţivota komponent, takovýto způsob 

údrţby celkem spolehlivě předchází poruchám a eliminuje hlavní nevýhody předchozí 

varianty – výpadky ve výrobě a ohroţení bezpečnosti. Nicméně z hlediska ekonomické 

efektivity jsou zde rezervy, neboť díly se nevyměňují na základě jejich skutečného stavu, 

ale podle plánu, a mohou být tedy „vyhazovány“ ještě funkční komponenty. Výpadky 

výroby jsou zde ovšem také – periodické, kratší a plánované – a navíc nově přibývají 

náklady na vykonávání údrţby (zpravidla však niţší neţ v předchozím případě). Jde o 

variantu v současné době pravděpodobně nejpouţívanější. 

  

Údržba prediktivní – zde se jiţ uplatňují jak diagnostika off-line, tak (ve značné 

míře) i diagnostika on-line a pracovníci údrţby se s pouţitím jejich metod snaţí co 

nejpřesněji predikovat blíţící se poruchy. V optimálním případě se výměny či opravy 

vykonávají těsně před předpokládanou poruchou – ne dříve a ne později. Je-li to moţné, 

lze naopak upravit výrobní proces tak, aby se prodlouţila doba ţivota některé kritické 

komponenty. To obojí vede k maximalizaci doby uplynuvší do údrţbového zásahu. Zdá se 

tedy, ţe jsou odstraněny nebo alespoň redukovány všechny nedostatky předchozích variant 

– k poruchám by nemělo docházet, výpadky výroby jsou zkráceny jen na dobu výměny či 

opravy a lze je s velkou přesností plánovat, náklady na opravy a testy jsou menší (existují 

trvalé záznamy stavu zařízení a opravuje se jen jeho nejmenší nutná část). Aby toto 

všechno fungovalo, je třeba mít funkční diagnostické prostředky, coţ znamená jak 

investiční náklady, tak fixní náklady na jejich provoz a údrţbu (i kdyţ relativně malé). 
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Podstatným prvkem funkčního prediktivního (ale i preventivního) systému údrţby je dobrý 

plánovací nástroj. V souhrnu je prediktivní údrţba moderním, velmi efektivním nástrojem. 

  

Údržba proaktivní – jde skoro o stejný přístup jako u prediktivní údrţby, ovšem s tím 

rozdílem, ţe diagnostika je nedílnou součástí technologického zařízení a řídicího systému 

jiţ ve fázi projektu, tj. veškerá technika je jiţ od instalace a spuštění provozována pod 

dohledem diagnostických prostředků. Podstatným rozdílem oproti prediktivní variantě je 

tedy „jen“ skutečnost, ţe provozovatel si uvědomil uţitečnost diagnostiky předem, a tím se 

mu podařilo do jisté míry sníţit náklady na její pořízení (vytvořit ucelený systém s 

ohledem na existenci všech komponent včetně diagnostiky je vţdy levnější, neţ něco 

následně dodělávat). 
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3 Konkrétní problémy na sledovaném zařízení 

Celkový pohled na děrovací stolici VM obr. 3.13. Fotografie části válcovací tratě 

Velký Mannesmann v TŢ – válcovna trub, na kterou byla aplikována online diagnostika 

k zajištění bezporuchového stavu válcovací stolice s důrazem na ţivotnost a spolehlivost 

aplikovaných loţisek. Dříve docházelo k havarijním stavům bez předchozí informace o 

stavu válcovací stolice.  

Dále fotografie loţisek při pravidelné kontrole válců děrovací stolice obr. 3.15. 

 

Obr. 3.13 Vizualizace Velkého Mannesmannu [16] 
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Obr. 3.14 Pohled na Mannesmann v TŢ – válcovna trub [10] 

 

 

Obr. 3.15 Soudečkové loţisko válce válcovací stolice 
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Obr. 3.16 Pohled na Mannesmann v provozu 
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Obr. 3.17 Mannesmann v provozu 

 

Obr. 3.18 Přichystané válce pro Mannesmann 
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3.1. Současný stav údržby a diagnostiky zařízení 

 

V současné době probíhá údrţba na sledovaném zařízení dle preventivních opatření v 

následujícím časovém harmonogramu. 

 

Obr. 3.19 Schéma procesu údrţby válcovací stolice 

 

Popis jednotlivé prevence: 

- Prevence P1 

o Dekáda 10 dnů, malé opravy tratě, údrţba společných komponent tratě. 

Kontrola důleţitých uzlů, kontrola mazání a mazání míst nenapojených na 

centrální mazací systém. Vizuální kontrola. 

- Prevence P2 

o Kampaň 20 dnů (21 den dochází k údrţbě), preventivně se demontují a 

rozdělávají válce válcovací stolice, kontrolují se loţiska – rozebrání a 

vyčistění, vizuální kontrola. Dle potřeby dochází k výměně válců a loţisek 

za další přichystané sady. 

Centrální 
ůdžba

prevence 
P1

prevence 
P2

Havarijní 
stav
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Neplánované odstávky: 

- Havarijní stav 

o Stav kdy není válcovací stolice schopna plnit svoji funkci. Většinou 

poškození loţiska válců stolice případně jiné spjaté problémy. 

- Provozní odstávka 

o Stav kdy dutý předvalek neodpovídá poţadavkům a tolerancím, většinou 

způsobeno opotřebením povrchu válců aj. 

 

Při kaţdé výměně válců válcovací stolice dochází k výměně za sadu válců 

s odpovídajícími loţisky (viz. 3.2 parametry loţisek). Tyto sady jsou vţdy přichystány 

centralizovanou údrţbou předem. 

Nyní dochází k zavádění systému evidence, kde bude moţno zjistit, které sady válců 

s odpovídajícími loţisky jsou nasazeny, jejich celková doba pouţití, počet uplatnění 

(průměrná doba ţivotnosti loţisek od 5 – 9 kampaní). 

Cílem centrální údrţby je přecházení z procesu prevence do procesu predikce 

s optimalizací plánování odstávek a předcházení poruch na válcovací stolici, se zřetelem 

k celé válcovací trati. 

 

3.1.1. Používaná ložiska 

K aplikaci loţisek na válcovací stolici se pouţívají loţiska firem NSK a Rollway. Od 

firmy NSK jsou vyuţívána loţiska dvouřadá válečková NNU4964 od firmy Rollway 

dvouřadá soudečková 23964CAW33.  

Loţiska NNU4964 jsou uplatněna na pozici L3, na pozici L4 23964CAW33. V případě 

nedostatku loţisek NSK jsou pouţity na celou kampaň loţiska soudečková Rollway na 

všechny pozice L3 a L4. Při další výměně jsou vyměněna za odpovídající loţiska L3-

NNU4964 a L4-23964CAW33. Demontovaná loţiska jsou zkontrolování a v případě, ţe 

vyhovují opět zařazena do cyklu výměn. 

Nejvíce havarující pozice loţisek se nachází na vstupu předvalku L3. 
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3.2. Parametry ložisek 

 

Tab. 1 Parametry loţiska NSK NNU 4964 [8] 

Číslo ložiska  NNU4964 

SD (vnitřní průměr) 320 mm 

D (vnější průměr) 440 mm 

B (šířka) 118 mm 

R (zkosení hran) 3.0 mm 

FW (hraniční rozměr) 356 mm 

CR1 (základní dynamická únosnost) 1260 kN 

COR1 (základní statická únosnost) 3050 kN 

LG (omezující rychlost mazacího tuku)  1100 RPM 

LO (omezující rychlost oleje)  1400 RPM 

DA1 (připojovací rozměry min.) 333 mm 

DA2 (připojovací rozměry max.) 355 mm 

DC (připojovací rozměry min.) 363 mm 

D3A (připojovací rozměry min.) 427,0 mm 

RA (připojovací rozměr zaoblení max.) 2,5 mm 

Hmotnost 54,90 kg 

 

 

 

Obr. 3.20 Schéma rozměrů loţiska NNU 4964 [8] 
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Tab. 2 Parametry loţiska Rollway 23964CAW33 [8] 

Číslo ložiska  23964CAW33 

d (vnitřní průměr) 320 mm 

D (vnější průměr) 440 mm 

B (šířka) 90 mm 

rs (zkosení hran) 3,0 mm 

CR1 (základní dynamická únosnost) 1060 kN 

COR1 (základní statická únosnost) 2650 kN 

LG (omezující rychlost mazacího tuku) 900 RPM 

LO (omezující rychlost oleje) 1200 RPM 

RS (připojovací rozměry min.) 3 mm 

E (konstanta) 0.18  

Y1 (axiální zátěţový faktor) 3,6  

Y2 (axiální zátěţový faktor) 5,6  

Y0 (axiální zátěţový faktor) 3.6  

Hmotnost 42.7 kg 

 

 

 

 

Obr. 3.21 Schéma rozměrů loţiska 23964CAW33 [15] 
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3.3. Schéma umístění ložisek 

 

Obr. 3.22 Schéma umístění loţisek na pracovním válci VM 

 

L-3 – odpovídá loţisku válečkovému, více kapitola 3.2. Parametry loţisek, NNU 4964 

L-4 – odpovídá loţisku soudečkovému, více kapitola 3.2. Parametry loţisek, 

23964CAW33 

 

Tab. 3 Moţné rozsahy stavění 

Možný rozsah stavění válce ± 110 mm 

Provozní úhel natočení 3,85° 

Maximální posuv v ložisku ±6 mm 

 

 

Obr. 3.23 Schéma připevnění loţisek na pracovním válci VM - 3D [16]  

L-3 L-4 

L-3 

L-4 
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3.4. Ukázka válcovacího programu VM 

V následující tab. 3 jsou zapsány průměry válcovaných trubek podle měsíčního 

harmonogramu v TŢ. 

 

Tab. 4 Ukázka válcovacího programu tratě Velký Mannesmannn [2] 

1/2011 2/2011 3/2011 

Datum průměry [mm] Datum průměry [mm] Datum průměry [mm] 

01 279; 318; 269,9 01 245; 178 01 273 

02 269,9; 356 02 178; 194 02 273; 330; 318 

03 356; 406; 377; 168 03 194; 168; 298 03 318; 245 

04 219 04 298; 356 04 245 

05 219; 178 05 356; 368; 245 05 245; 324 

06 219; 178; 194; 204 06 245; 273 06 324; 267; 298 

07 204; 229; 168 07 273 07 298 

08 168; 292; 339 08 273; 324 08 298; 324 

09 339; 406 09 324; 339; 394 09 324; 245 

10 406; 394; 273 10 394; 377; 254; 219 10 245; 305 

11 273; 219 11 219 11 305; 356 

12 219; 194 12 219; 168 12 356; 273 

13 194; 168; 330 13 168; 273; 324 13 273; 254 

14 168; 330 14 324 14 254; 292; 245 

15 330; 298; 254 15 324; 406; 394 15 245; 324 

16 254; 273; 269,9 16 394; 298; 245 16 324; 339; 406; 394 

17 269,9; 245 17 245 17 394; 377; 168 

18 245; 241; 342 18 245; 267 18 168; 178; 194 

19 324; 168 19 267; 279 19 194; 204 

20 168; 178; 194 20 356; 368 20 204; 219 

21 194; 204; 229 21 368; 324 21 219; 229; 267 

22 229; 219 22 324 22 267; 273; 279 

23 219; 324 23 324; 245 23 279; 298 

24 394; 406 24 245 24 298; 324 

25 406; 267; 356 25 245 25 324 

26 356; 368; 273 26 245; 254; 343 26 324; 343; 356 

27 273; 254; 279 27 343; 168; 178; 204 27 356; 368 

28 279; 305; 324 28 204; 216; 219 28 368; 194 

29 324; 318; 343   29 194; 168 

30 343; 339   30 168; 216; 219 

31 339; 298   31 219 
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4 Navrhované řešení 

4.1. Charakteristika navrhnutého řešení 

V tomto případě bylo vhodné řešení pouţití online diagnostiky. Navrhované řešení 

obsahuje online systém monitorování válců válcovací stolice od firmy SKF Loţiska a.s., 

jenţ umoţňuje měření více parametrů – teploty a vibrací. Více parametrů umoţní snadnější 

vyhodnocení – Multiparametrická diagnostika. V předchozí době nebylo online 

monitorování přítomno, jen aplikováno pochůzkové měření za pomoci analyzátoru 

(Micrologu), bezdotykového teploměru a uţito preventivních opatření popsaných 

v kapitole 4.1. 

Tento systém však nebyl dostačující, jelikoţ se jím nedařilo zachytit vznikající 

problémy a následné havárie na válcovací stolici. Hlavní příčinou bylo malé mnoţství dat 

s porovnáním rychle vyvíjející se vady v loţisku. 

Navrhované řešení spočívá v aplikaci On-line monitoringu. Firma SKF a.s., provede 

instalaci 16 kanálové ústředny IMx- S. Samotné válce budou osazeny snímači CMSS2100-

T, které umoţňují měřit teplotu a zrychlení současně. Tyto snímače budou připevněny 

pomoci šroubu M8 na vnější část loţiskového domku v horizontálním směru. Tato poloha 

je o to více vyhovující, jelikoţ dochází k měření v zatíţené zóně loţiska válce. Jelikoţ 

povrch válců je neustále chlazen tekoucí vodou bylo vyuţito pro spojení snímačů 

propojovacího kabelu CMSS933-68, který splňuje poţadavky bezpečnosti na krytí IP 68.  

Cely systém obsluhuje vysoce sofistikovaný software @ptitud Analyst, který provádí sběr 

dat pokaţdé, kdy stroj děruje, v závislosti na signálu, který přichází z centrálního systému 

ovládání děrovacího stroje, a sebrané data odesílá do datového centra SKF. Tento software 

umoţňuje taktéţ odesílat přes reléový výstup informaci do systému řízení děrovacího 

stroje o tom, ţe došlo k překročení nastavených alarmových hodnot vibrací či teploty. 

Obsluha tak můţe rychle reagovat na vznikající problém s loţisky válců. Interní 

diagnostika Třineckých ţelezáren provede na základě informace kontrolu naměřených dat, 

spekter a časových záznamů a určí zbytkovou ţivotnost, popřípadě definuje vznikající 

problém na děrovacím stroji a učiní tak kroky spojené s případným odstavením stroje nebo 

moţným údrţbářským zákrokem.  
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Názorné schéma zapojení navrhovaného řešení je na obr. 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.24 Schéma řešení 
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4.2. Jednotlivé části navrženého systému 

4.2.1. Snímače CMSS2100-T 

CMSS 2100-T je duální snímač ideální pro aplikace, kde jsou poţadovány měření 

vibrací a měření povrchové teploty. Je vhodný pro pouţití na průmyslových rotačních 

strojích, jako jsou čerpadla, ventilátory, motory, převodovky, papírenské stroje, apod. Je 

kompatibilní s SKF Microlog, SKF multilog zařízením (WMX, DMX, IMX) a SKF 

Machine Condition vysílačem (MCT). 

 

Obr. 4.25 Pouţité snímače CMSS2100-T [11] 

Tab. 5 Parametry snímače CMSS2100-T 

Citlivost 100mV/g 

Přesnost ±5% při 25 °C 

Rozsah zrychlení 60g špička 

Příčná citlivost ≤5% axiální 

Rozsah měřící teploty -50 °C aţ 120 °C 

Zdroj napětí 18 aţ 30 V DC 

Elektrický šum 

Širokopásmové 2.5 Hz aţ 25 kHz; 700 μg; 

Spektrální 10 Hz; 10 μg/Hz; 100 Hz; 

5μg/Hz; 1 000 Hz; 5 μg/Hz 

Výstupní impedance 100 Ω 

Zkreslení výstupního napětí 10V DC 
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Obr. 4.26 Rozměry snímače CMSS2100-T [11] 

 

 

 

Obr. 4.27 Typická změna citlivosti snímače v závislosti na teplotě [11] 

Šroub M8 

Vběh materiálu 

Levý válec 

Pravý válec 

Výběh 
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4.2.2. SKF Multilog IMx-S 16 

SKF multilog On-line systém IMx-S je novou generací výkonných, nákladově 

efektivních řešení pro různé monitorovací aplikace. Společně se softwarem SKF @ptitude 

Analyst, nabízí kompletní systém pro včasné rozpoznání poruchy a prevenci.  

  

Obr. 4.28 SKF Multilog IMx-S 16 [12] 

 

Obr. 4.29 SKF Multilog IMx-S 16 - s přídavnými moduly 
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Tab. 6 Parametry SKF multilog IMx-S 16 

Obecné parametry 

16 dynamických vstupů nebo DC a 8 

digitálních (rychlých vstupů) 

Multiparametrové hradlování 

Nastavitelná úroveň alarmu 

Individuální napájení 24V, 40mA na kanál 

impedance >100 kΩ 

Rozhraní 

Ethernet: 100 Mbit RJ45, TCP/IP 

RS 232 service interface 

RS 485 

Analogové měření 

24-bitový převodník AD 

Frekvenční rozsah DC aţ 40kHz 

Dynamický rozsah 120dB 

Odstup signálu od šumu 90dB 

Digitální měření 

 

Frekvenční rozsah 0,1Hz aţ 20kHz 

Přesnost frekvence 0,01% 

Zpracování signálu 

Časový průběh 

Vektorová analýza 

FFT, Obálka zrychlení 

Integrace 

Ukládání událostí 

  

 

 

4.2.3. Kabel CMSS933-68 

CMSS 933-68 je montáţní konektor určený pro pouţití s piezoelektrickými snímači 

vibrací, které vyţadují vysokou specifikaci stíněným kabelem k maximalizaci kvality 

signálu přenášeného do monitorovacího systému. CMSS 933-68 je tří-drátová verze pro 

pouţití se snímači pro měření vibrací a teploty. 

Všechny IP 68 konektory jsou z nerezové oceli s těsněním proti prachu a vniknutí 

vody, mají také pryţovou krytku s logem SKF ke snadnému identifikování výrobce. Na 

druhém konci jsou kabely bez konektorů a připravené pro instalaci do skříně IMx-S. 
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Obr. 4.30 Kabel CMSS933-68 [13] 

 

 

 

Obr. 4.31 Nainstalované kabely CMSS933-68 do kanálové ústředny [13] 
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5 Naměřená data a jejich analýza 

5.1. Předpokládané poruchové frekvence ložisek 

Pro snazší zjištění, která část loţiska je poškozena, je moţné vypočítat poruchové 

frekvence loţisek a vynést je ve vibračním spektru. Případně lze tyto hodnoty získat od 

výrobce loţisek. 

 

Frekvence defektu na vnější dráze loţiska BPFO 

 

     
 

 
 
   

  
    

  

  
                    

           (5.1) 

Frekvence defektu na vnitřní dráze loţiska BPFI 

 

     
 

 
 
   

  
    

  

  
                     

           (5.2) 

Frekvence defektu valivého tělíska BPF 

 

    
 

 
 
   

  
     

  

  
 
 

              

           (5.3) 

Frekvence klece loţiska FTF 

 

    
 

 
 
   

  
    

  

  
                          

           (5.4) 

Kde: 

 n  – počet valivých elementů 

 Bd  – průměr valivého elementu 

 Pd  – průměr roztečné kruţnice 

 Φ  – stykový úhel 
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Tab. 7 Vypočtené poruchové frekvence loţiska NNU4964 

Ložisko NNU 4964  [Hz] 

Frekvence otáčení válců stolice fo 0,8* 

Frekvence defektu na vnější dráze ložiska BPFO 17,7fo 

Frekvence defektu na vnitřní dráze ložiska BPFI 20,29fo 

Frekvence defektu valivého tělíska BPF 14,623fo 

Frekvence klece ložiska FTF 0,466fo 

 

Tab. 8 Vypočtené poruchové frekvence loţiska 23964CAE4 

Ložisko 23964CAE4  [Hz] 

Frekvence otáčení válců stolice fo 0,8* 

Ford – frekvence defektu na vnější dráze ložiska BPFO 15,713fo 

Fird – frekvence defektu na vnitřní dráze ložiska BPFI 18,286fo 

Fbd – frekvence defektu valivého tělíska BPF 13,135fo 

Fc – frekvence klece ložiska FTF 0,462fo 

*válce se otáčí konstantní rychlostí 48 RPM  

 

5.2. Nastavené parametry měření 

Pro sběr dat do databáze je provedeno následující nastavení parametrů. Schéma 

zapojení navrhnutého řešení a značení válců válcovací stolice. Značení v souladu 

s doporučením MIMOSA L3 vstup L4 výstup. 

 

Obr. 5.32 Označení pozic na válcovací stolici 

Vběh L3 

Levý válec 

Výběh L4 

Pravý válec 
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5.2.1. VEL – rychlost 

Tab. 9 Nastavení pro VEL 

Snímaná frekvence 0 – 500Hz 

Omezení nízkých frekvencí* 2Hz 

Počet čar 1600 

Okno Hanning 

Zjišťovaná hodnota RMS 

Počet průměrů 3 

Sběr dat FFT 

* není vidět otáčková frekvence, ale jsou vidět případné loţiskové frekvence 

 

 

Obr. 5.33 Příklad FFT spektra rychlosti vibrací pravého vběhu L3 
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5.2.2. ACC – zrychlení 

Tab. 10 Nastavení pro ACC zrychlení 

Snímaná frekvence 0 – 2000Hz 

Omezení nízkých frekvencí* 0Hz 

Počet čar 3200 

Okno Hanning 

Zjišťovaná hodnota Peak 

Počet průměrů 3 

Sběr dat FFT, čas 

 

 

Obr. 5.34 Příklad FFT spektra zrychlení pravého vběhu L3 

 

 

Obr. 5.35 Časový záznam zrychlení pravého vběhu L3 
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5.2.3. EN3 – obálka signálu zrychlení 

Tab. 11 Nastavené parametry pro EN3 

Snímaná frekvence 0 – 500Hz 

Omezení nízkých frekvencí* 0Hz 

Počet čar 1600 

Okno Hanning 

Zjišťovaná hodnota Peak to Peak 

Počet průměrů 1 

Sběr dat FFT, čas 

Filtr 500Hz – 10kHz 

 

 

Obr. 5.36 Příklad FFT spektra obálky signálu zrychlení EN3 levého vběhu L3 

 

 

Obr. 5.37 Časový záznam obálky signálu zrychlení EN3 levého vběhu L3 téhoţ bodu viz 

obr.5.36 
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5.2.4. EN2 – obálka signálu zrychlení 

Tab. 12 Nastavené parametry pro EN2 

Snímaná frekvence 0 – 200Hz 

Omezení nízkých frekvencí* 0Hz 

Počet čar 1600 

Okno Hanning 

Zjišťovaná hodnota Peak to Peak 

Počet průměrů 1 

Sběr dat FFT, čas 

Filtr 50Hz – 1kHz 

 

 

Obr. 5.38 Příklad FFT spektra obálky signálu zrychlení EN2 levého vběhu L3 

 

 

Obr. 5.39 Časový záznam obálky signálu zrychlení EN2 levého vběhu L3 téhoţ bodu viz 

obr.5.38 
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5.2.5. EN1 – obálka signálu zrychlení 

Tab. 13 Nastavené parametry pro EN1 

Snímaná frekvence 0 – 100Hz 

Omezení nízkých frekvencí* 0Hz 

Počet čar 800 

Okno Hanning 

Zjišťovaná hodnota Peak to Peak 

Počet průměrů 1 

Sběr dat FFT, čas 

Filtr 5Hz – 100Hz 

 

 

Obr. 5.40 Příklad FFT spektra obálky signálu zrychlení EN1 levého vběhu L3 

 

 

Obr. 5.41 Časový záznam obálky signálu zrychlení EN1 levého vběhu L3 téhoţ bodu viz 

obr.5.40 
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5.2.6. TEMP – teplota 

Tab. 14 Nastavené parametry teploty 

Jednotky °C 

Alarm 1 60°C 

Alarm 2 70°C 

 

 

Obr. 5.42 Trend vývoje teploty 
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6 Ukázka detekce vzniku vady na válcovací stolici 

Na následujících obrázcích je vidět vývoj vznikající vady na pravém válci válcovací 

stolice L3 (vstup). Obr. 6.43 znázorňuje trend hodnot signálu zrychlení pravého válce od 1. 

11. 2010 do 22. 11. 2010. Je zde viditelný nárůst hodnot v období 19. 11. 2010. 

 

Obr. 6.43 Trend hodnot signálu zrychlení pravého válce L3 od 1. 11. do 22. 11. 2010 

(nastavené parametry viz. 5.2.2) 

V čase 4:00 – 15:00 (zvýrazněná část v obr.6.44) nárůst hodnot z důvodu děrování 

velkých průměrů předvalků na válcovací stolici. Dochází k nárůstu střední hodnoty trendu. 

 

Obr. 6.44 Zoom trendu nárůstu hodnot předchozího obr.6.43 

19. 11. 2010 v čase 4:00-15:00 

19. 11. 2010 
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Obr. 6.45 Spektrum obálky signálu zrychlení EN2 – patrný výskyt poruchových frekvencí 

loţiska Rollway, vztahující se k předchozím trendům (nastavené parametry viz. 5.2.4) 

 

 

Obr. 6.46 Časový záznam obálky EN2 signálu zrychlení pravého válce – rázy v loţisku při 

válcování z 19. 11. 2010 (nastavené parametry viz. 5.2.4) 

 

Dle výše popsaného příkladu detekce vady loţiska v průběhu kampaně 1. 11. – 22.11 

2010 dojela válcovací stolice do plánované odstávky za zvýšeného dohledu. Došlo pouze 

k poruše loţiska bez následků na ostatních dílech zařízení.  

19. 11. 2010 v čase 5:55 

 

19. 11. 2010 v čase 5:55 
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Při následné plánované preventivní odstávce, byla nalezena při demontáţi loţiska vada 

na vnějším krouţku – odpovídá poruše ve spektru BPFO. Viz následující fotografie. 

 

Obr. 6.47 Vada na vnějším krouţku loţiska Rollway z předchozích spekter 

 

Obr. 6.48 Vada na vnějším krouţku loţiska Rollway z předchozích spekter 
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7 Celkové vyhodnocení 

Jak je patrné z předchozích spekter, trendů a časových záznamů je vhodné pouţívat 

všechny zmíněné způsoby k detekci poruch na válcovací stolici. Jelikoţ trend jedné 

kampaně zde nemá klasicky stoupající tendenci v závislosti na čase, protoţe dochází 

k válcování různých průměrů předvalků v různé dny – viz kapitola 3.4. Ukázka 

válcovacího programu VM. 

K prvotní informaci o nastávající vadě loţiska slouţí nastavené alarmy, které se 

postupem času na základě dalších zjištění přednastaví na vhodnou hodnotu. Nastavení 

vhodné hodnoty je sloţité z důvodu smíšeného programu válcovací tratě. Také patrná 

zvýšená četnost v trendu se stoupající tendencí střední hodnoty dává důleţité informace. 

K detekci a následné kontrole vznikající vady jsou přednastaveny obálky zrychlení 

vhodné pro daná měření EN1, EN2, EN3. 

Dalším důleţitým parametrem měření je teplota. Aplikace tohoto měření byla přidána 

později k lepší detekci a potvrzení vznikající vady. 

U všech nastavení měření dochází také k záznamu časového průběhu, kde lze vidět 

opakující se jevy (rázy) v loţiskách. 

 

Obecný problém vzniku vady loţiska lze přisuzovat následujícím okolnostem: 

o Montáţ 

 Problém s nastavením vůlí – při kaţdé preventivní demontáţi nelze 

zaručit totoţné a správné nastavení vůlí 

 Poškození loţiska při montáţi – nedodrţení vhodných montáţních 

postupů, nepouţitím vhodných prostředků. 

o Moţný vznik axiálního přetíţení – v případě aplikace všech loţisek Rollway 

– soudečková.  

o Přetíţení v radiálním směru – nevhodné nastavení válcovacích parametrů u 

velkých předvalků. Dochází k vylupování materiálu na vnější dráze 

krouţku. 

 

Výše zmíněné okolnosti doplňuje náročný provoz válcovací stolice s třísměnným 

provozem. 
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8 Závěr 

V této diplomové práci jsem se zabýval aplikováním metod technické diagnostiky – 

vibrodiagnostiky a termodiagnostiky na válcovací stolici v Třineckých ţelezárnách – VT. 

Pro zachování provozní spolehlivosti byly navrhnuty specifické měřící parametry k zjištění 

vad na válcovací stolici s poţadavky na předcházení havarijním stavům a prodlouţení 

ţivotnosti vyuţívaných loţisek. 

Na začátku byla objasněna problematika válcování Mannesmann, popsány pouţité 

metody měření, problémy na sledovaném stroji a navrţen online monitorovací systém. 

Následuje nastavení monitorování ukázka naměřených dat a jejich vyhodnocení. 

V průběhu online sledování, jenţ stále probíhá, byly vyspecifikovány předpokládané 

projevy poruch loţisek vzhledem k provozním vlastnostem válcovací stolice. Případné 

změny budou provedeny postupem času a na základě dalších zjištění měření. 

Cíl, posun jednotlivých preventivních oprav do stavu prediktivní údrţby, bude 

proveden po delším průběhu měření, následné analýze a za pomoci centrální údrţby, jenţ 

se bude snaţit zdokonalit své dosavadní postupy. Jednotlivé změny prodlouţení intervalů 

výměny není vhodné urychlit z moţných negativních dopadů na běh celé válcovací tratě. 

Následné zaškolení personálu do problematiky měření a přesun online diagnostiky do 

centrálního systému údrţby povede k poţadovaným cílům. 

Navrţené a pouţité online měření je značným posunem vpřed a nese pozitiva 

v hospodárném vyuţití času a minimalizace prostojů. 
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