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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Navrátil, P. Postřikové mazání okolků tramvají: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2012, 

35 s. Vedoucí práce: Pavlok, B. 

 

Předmětem této bakalářské práce je návrh systému mazání okolků tramvají pomocí oleje 

a vzduchu. Na úvod je popsán systém mazání pomocí olejové mlhy a kapénkové mazání. Tyto 

způsoby mazání jsou popsány a navzájem porovnány. Poté se práce zabývá návrhem systému 

mazání okolků směsí oleje se vzduchem. Dále je zobrazeno funkční schéma, výpočet potřeb-

ných parametrů a specifikace prvků obvodu. V závěru jsou popsány dosažené výsledky a roz-

bor hlavních problémů k řešení. 

 

 

 

ANOTATION OF THESIS 

Navrátil, Petr. Spray Lubrication of Railwheels Flanges: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – 

Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Hydro-

dynamics and Hydraulic Equipment, 2012, 35  p. Thesis head: Pavlok, B.  

 

The purpose of this thesis is the design of a system of spray lubrication of railwheels flanges 

with mixture of oil and air. The introduction describes the lubrication system with oil mist 

lubrication and droplet lubrication. The lubrication methods are described and compared with 

each other. Then, the thesis deals with flange lubrication system, oil - air mixture. After that it 

is shown a functional diagram, the calculation required parameters and specifications of the 

circuit. In conclusion, the results are described and analysis of the main problems to solve. 
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ÚVOD 

 

Při pohybu kolejových vozidel dochází mezi koly soupravy a kolejnicemi ke tření, které 

vede k vysokému opotřebení okolků a kolejnic, nežádoucímu skřípění a ke značným energe-

tickým ztrátám. Navíc, když se ponechají okolky bez mazání, zvyšuje se riziko vykolejení 

soupravy. Z tohoto důvodu je nutné okolky mazat a to použitím vhodného mazacího systému. 

Pro mazání okolků kolejových vozidel se nejčastěji užívá směsi vzduchu a oleje, kdy se 

směs na okolky přenáší pomocí olejové mlhy. Rozprášený olej ve formě mlhy snáze vytváří 

na povrchu kluzných dvojic olejový film. V poslední době však rostou nároky na ekologičnost 

mazacího systému. Olejová mlha je však pro obsluhu zařízení toxická – jedná se o aerosol. 

Proto se také uplatňuje tzv. kapénkové mazání. Jedná se také o směs oleje a vzduchu, ale ka-

pičky oleje jsou větší než u olejové mlhy. Tyto kapičky jsou proto těžší a tlakový vzduch 

slouží pouze k jejich dopravě na požadované místo. 

Cílem této práce je vybrat a navrhnout vhodný typ mazacího systému směsi vzduchu a 

oleje pro mazání okolků tramvají. 
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1 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 

1.1 Princip a funkce mazání směsí oleje a vzduchu 

 

Směšovací systém mazání zajišťuje dodávání maziva do mazacích míst proudem tlakové-

ho vzduchu. Ke směšování mazací látky s tlakovým vzduchem dochází ve speciálních směšo-

vacích ventilech, ze kterých je směs přiváděna potrubím do mazacích míst. Na konci potrubí 

může být umístěna tryska, jejíž provedení a regulovatelné množství vzduchu určuje charakter 

směsi. Tlakový vzduch mazaná místa chladí a vytváří v nich přetlak, díky čemuž je chrání 

před vniknutím nečistot. Základní schéma směšovacího systému je na obr. 1.1. 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1.1 Základní schéma směšovacího systému oleje se vzduchem (Špondr CMS) 

 

1 - přívod tlakového vzduchu, 2 - zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu, 3 - mazací místa 

s mazacími tryskami, 4 - dávkovače nebo směšovače, 5 - přívod mazacího oleje, 6 - mazací 

agregát s odlehčovacím, pojistným a jednosměrným ventilem 
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1.2 Mazání olejovou mlhou 

 

V mazacím agregátu se do proudícího tlakového vzduchu pod tlakem přisává mazací lát-

ka a ve formě olejové mlhy je rozvětvujícím se potrubím (bez použití dávkovačů či rozdělo-

vačů) přiváděna k mazacím místům. Ve vstupu do mazacího místa je umístěna kondenzační 

tryska, ve které se vysrážení z olejové mlhy kapky maziva a ty jsou tlakovým vzduchem do-

praveny na třecí plochy. Kondenzací se zamezuje unikání olejové mlhy z mazaných míst do 

okolí a mazivo ve formě kapek má lepší mazací schopnost než olejová mlha. Prostor uzavře-

ných mazaných míst musí být opatřen kanály pro odvádění tlakového vzduchu a maziva. 

 Potřebné relativní množství maziva do jednotlivých mazaných míst se dosáhne použi-

tím příslušných velikostí kondenzačních trysek. 

  Na obr. 1.2.1 je zobrazeno schéma zařízení pro výrobu olejové mlhy dle firmy FAG. 

 

 

 

Obr. 1.2.1 Princip a schéma zařízení pro výrobu olejové mlhy (FAG) 

 

1 – přívod tlakového vzduchu, 2 - Venturiho trubice, 3 – vstřikovací tryska oleje, 4 – filtrovací 

destička, 5 – výstupní potrubí, 6 – sací potrubí, 7 – zásobník oleje, 8 – výstup olejové mlhy 
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Mazání olejovou mlhou se používá pro dopravu mazací látky do uzavřených (valivá i 

kluzná ložiska) i otevřených (ozubené převody, kluzná vedení, řetězy atd.) mazaných míst. Na 

obr. 1 je uveden příklad chlazení a mazání valivého ložiska olejovou mlhou.  

 V mazacím agregátu se do proudícího tlakového vzduchu pod tlakem přisává mazací 

látka a ve formě olejové mlhy je rozvětvujícím se potrubím (bez použití dávkovačů či 

rozdělovačů) přiváděna k mazacím místům. Schéma agregátu s prvky pro úpravu stlačeného 

vzduchu a tvorbu olejové mlhy vidíme na obr. 1.2. Ve vstupu do mazacího místa je umístěna 

kondenzační tryska, ve které se vysrážení z olejové mlhy kapky maziva a ty jsou tlakovým 

vzduchem dopraveny na třecí plochy. Kondenzací se zamezuje unikání olejové mlhy 

z mazaných míst do okolí a mazivo ve formě kapek má lepší mazací schopnost než olejová 

mlha. Prostor uzavřených mazaných míst musí být opatřen kanály pro odvádění tlakového 

vzduchu a maziva. 

 Potřebné relativní množství maziva do jednotlivých mazaných míst se dosáhne 

použitím příslušných velikostí kondenzačních trysek. 

 Tlakový vzduch mazací místa též ochlazuje a vytváří v nich přetlak, který zabraňuje 

vnikání nežádoucích látek z okolí. Mazací látku ve formě olejové mlhy lze dopravovat do 

několika až stovek (i tisíců) mazacích míst vzdálených až mnoho set metrů od mazacího 

agregátu. 

Výhody a aplikace mazání olejovou mlhou: 

· snížená spotřeba oleje (až 70 % v porovnání s klasickým mazáním), 

· menší tření a snížené zahřívání mazaných ploch, 

· vytvoření přetlaku v systému a tím zamezení vniku znečištění, 

· nižší opotřebení a delší životnost strojních částí, 

· nízké vstupní náklady. 
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1.3 Kapénkové mazání 

 

 

Díky nepříznivým dopadům olejové mlhy na životní prostředí, se v určitých oblastech 

využívá kapénkového mazání. Kapének lze docílit smícháním vzduchu a oleje přímo v trysce, 

nebo využitím kondenzačních trysek u mazání olejovou mlhou. 

Při vytváření kapének přímo v trysce proud vzduchu unáší kapky oleje do zužujícího se 

konce trysky, kde se tyto kapky oddělují a dopadají na mazané rozhraní. V tomto případě zby-

tek unikajícího vzduchu je téměř bez oleje a nedochází tak k rozptylu aerosolu do okolního 

prostředí. 

V případě tvoření směsi přímo v trysce, je mazání založeno na minimálním dávkování. 

Kapka oleje je zde stržena proudem vzduchu ve směšovací komoře. Mazivo se s proudícím 

vzduchem sune trubicí směrem k mazací trysce (viz obr. 1.3.1 na str. 14). Tryska se ke konci 

zužuje a na jejím konci trysky dochází k oddělení kapiček oleje od trysky a proud vzduchu 

tyto kapičky unáší. Mazané místo je pak nepřetržitě zásobováno jemnými kapkami oleje. 

Nosný vzduch poté opouští mazané místo téměř bez oleje. Tento typ mazání se užívá hlavně 

v oboru strojírenství, kde jsou kladeny vysoké požadavky na přesné mazání s jistotou vysoké 

efektivity a nízkým opotřebením a dlouhou životností, speciálně v případech vřeten strojů. 

Hlavní výhodou tohoto systému je použití velmi malého množství maziva, kdy je zajiště-

na velmi dobrá hygiena prostředí. Je to díky tomu, že oproti mazání olejovou mlhou se téměř 

nic z mazací dávky nedostane do ovzduší a snižuje se tím i spotřeba maziva oproti mazání 

olejovou mlhou, a to až o 90%.  

Výhody a aplikace kapénkového mazání: 

· kapénkové mazání je ekologičtější, než použití olejové mlhy 

· na mazaná místa je dodáván čistý olej ve formě jemných kapiček 

· možnost dodávky maziva o vyšší viskozitě 

· tvorba ideálního mazacího filmu na mazaném povrchu 
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Obr. 1.3.1 Princip kapénkového mazání (SKF) 

 

1 – vstup tlakového vzduchu, 2 – vstup tlakového oleje, 3 – směšovací ventil, 4 – spirálovitě 

stočené vedení, 5 – tryska, 6 – výstupní vedení se směsí oleje a vzduchu 

 

Stejně jako při mazání olejovou mlhou je velmi důležitá úprava stlačeného vzduchu. Stla-

čený vzduch je přiveden z vnějšího zdroje a je upraven v jednotce pro úpravu stlačeného 

vzduchu, jenž je součástí mazacího přístroje. 

Vzduch by měl být suchý a přefiltrovaný, v mazacím přístroji se navíc často použije filtr 

vzduchu s filtrační schopností menší než 5 μm. Tlak vzduchu by měl být nastaven s přihléd-

nutím na tlakové ztráty ve vedeních. Maximální tlak vzduchu na vstupu do směšovací jednot-

ky by neměl přesáhnout 6 bar. 

Pro kapénkové mazání se používá tlak 0,4 MPa až 0,6 MPa (www.mql.it), 0,3 – 1 MPa 

(www.skf.com), 0,28 – 0,69 MPa (gww.graco.com). Z uvedených hodnot tlaků vyplývá, 

že jsou podobné jako u mazání olejovou mlhou, a nelze přesně uvést daný tlak pro mazání 

olejovou mlhou a tlak pro kapénkové mazání. Vždy je třeba kontaktovat výrobce mazacího 

systému pro zjištění přesných hodnot. 
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1.4 Mazací oleje 

Kvalita maziv má rozhodující vliv na účinnost mazání kol a kolejnic. Použité mazivo má 

vliv na tření, opotřebení a vznikající hluk. V posledních několika letech se pokusy došlo k 

dosažení optimální hladkosti povrchu a minimálního opotřebení pomocí stále vyššího procen-

ta pevných látek. Pevné částice v mazivu jsou žádoucí, pokud nevedou k ucpání systémů, 

čímž by se zablokovalo mazání okolků.  

 To je důvod, proč výrobci maziv a systémů mazání okolků, stejně jako provozovatelé 

kolejových vozidel společně vypracovali řadu speciálních biologicky odbouratelných maziv 

pro systémy mazání okolků. Oleje musí být použitelné nejen pro nové systémy mazání okol-

ků, ale také pro starší typy systémů instalovaných již před lety.  

Výrobci již několik let nabízejí biologicky rozložitelné oleje na bázi rostlinných tuků. 

Nejčastěji se však používá jako základ syntetický olej. Tento je testován na biologickou od-

bouratelnost dle platných norem. Často musejí být zdraví neškodné a s nízkým rizikem zne-

čištění vody. 

Biologicky odbouratelná maziva můžeme rozdělit do 4 skupin. Jsou to rostlinné oleje, po-

lyalfaolefiny, diestery a polyalkylenglikoly. 

Rostlinné oleje se používají spíše v nízko až střednětlakých systémech s nižším zatížením 

a s nižšími provozními teplotami, například pro mazání řetězových pohonů- 

Polyalfaolefiny jsou vhodné a také se stále více užívají v chladnějším podnebí jako moto-

rové, převodové nebo hydraulické oleje. V nízkých teplotách je možné je používat díky  níz-

kému součiniteli tření. 

Diestery mají dobré antioxidační vlastnosti, díky čemuž jsou to dobrá maziva pro kom-

presory a turbíny. Navíc nezpůsobují smrštění těsnění. 

Polyalkylenglykoly jsou tvořeny na základu polyetylenu nebo polypropylenu. Polyetyle-

nové se snadno rozpouštějí ve vodě, ale špatně se mísí s minerálními oleji. Polypropylenové 

polyalkalenglykoly jsou naopak ve vodě nerozpustné. 

 

V dnešní době se stále více klade důraz na ekologii a tím i na použití ekologických maziv. 

Nevýhodou těchto maziv je ale mnohem vyšší cena oproti minerálním olejům. Z toho důvodu 
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se v současné době tato ekologická maziva používají především u mobilních a stacionárních 

strojů v zemědělství a lesnictví, kde by mohlo dojít ke znečištění prostředí. U biologických 

maziv je také problém se skladováním. Každý výrobce uvádí pro své výrobky podmínky 

uskladnění. Tyto je potřeba dodržet, protože při nedodržení dojde k rychlé degradaci. Nevý-

hodou rostlinných olejů (např. řepkový olej) je nízká životnost a vysoká cena. Také esterové 

oleje mají lepší mazací vlastnosti, než minerální oleje, ale jsou dražší. Z celkového pohledu 

mají biologicky odbouratelné syntetické a rostlinné oleje lepší mazací vlastnosti než čisté mi-

nerální oleje, proto se do minerálních olejů přidávají aditiva, které zlepšují jejich mazací 

vlastnosti. 

 

Životnost třecích ploch je vždy negativně ovlivněna nedostatečnou tloušťkou mazacího 

filmu, který nedokáže zabránit styku kov na kov mezi vrcholky nerovností stykových ploch. 

Jednou z možností, jak odstranit tento nepříznivý stav představují přísady EP (Extreme Pres-

sure = velmi vysoký tlak). Vysoké teploty vyvolané místním stykem vrcholků nerovností tato 

aditiva aktivují a dojde k mírnému opotřebení v místech styku. Výsledkem je hladší povrch, 

nižší napětí v místě styku a prodloužení provozní trvanlivosti. 

Moderní přísady EP však mnohdy obsahují síru nebo fosfor. Tyto přísady však mohou 

negativně ovlivňovat pevnost struktury ocelových součástí, protože jejich chemická aktivita 

se nemusí omezit pouze na místo styku vrcholků nerovností. Jestliže příliš vzroste provozní 

teplota a napětí, aditiva mohou chemicky reagovat i s povrchem dané součásti. A to i přesto, 

že nedojde ke styku vrcholků nerovností. Při této reakci může dojít ke vzniku koroze a mikro-

pittingu. Proto je dobré předem určit při jakých teplotách se bude součást provozovat a z toho 

dále odvodit použití dané EP přísady. 

Přísady AW (Anti - Wear = proti oděru) jsou funkčně srovnatelné s přísadami EP, proto a 

EP a AW přísady většinou nerozlišují. Avšak u AW přísad nedochází ke kontaktu vrcholků 

nerovností, ale AW přísada přilne k povrchu a vytváří ochrannou vrstvu, která styku nerov-

ností brání. Z toho důvodu se přísady EP a AW většinou nerozlišují. I u AW aditiv je třeba 

počítat s možností příměsí, které mohou narušovat strukturu povrchu.  

V případě dostatečné tloušťky mazacího filmu se většinou nedoporučuje používat přísady 

EP a AW. V některých případech však mohou být přísady EP/AW velmi užitečné, a to v těch 

případech, kdy dochází k nadměrnému prokluzu odvalovaných těles. 
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Oleje pro mazání okolků tramvají 

Při výběru oleje je třeba mít na paměti, že pro olejovou mlhu a kapénkové mazání je třeba 

jiný typ oleje a to s ohledem na kinematickou viskozitu. Tato viskozita se udává ve viskózní 

třídě ISO VG (Viscosity Grade). Kinematická viskozita je udávána v         při teplotě 

oleje 40°C.  

Pro olejovou mlhu se mohou být syntetické oleje o viskozitě oleje i více než VG 1000, 

některé systémy vyžadují minerální oleje s viskozitou ISO VG 68-460. zatímco ke kapénko-

vému mazání se užívá ISO VG 20-150. V syntetických olejích pro olejovou mlhu se navíc 

často používají přísady pro podporu rozprašování, přísady pro kondenzaci na rotujících sou-

částech a přísady pro redukci úniku do okolního prostředí. Do olejů pro kapénkové mazání se 

tyto přísady nepoužívají. Do těchto se používají pouze EP  aditiva pro velké zatížení. 

Příklady olejů pro mazání okolků tramvají 

Fuchs  

LOCOLUB ECO 

- Teplotní rozsah -30 až +80°C 

- Ochrana proti korozi a přilnavost k povrchu 

- Viskozita ISO VG 35 

- Vynikající ochrana proti opotřebení 

- Dobrá odolnost proti vodě 

- NLGI 000 

TRAM-SILENCE 

- Teplotní rozsah -20 až +80°C 

- Snižuje skřípání  

- Chrání proti opotřebení a korozi 

- Zabraňuje zvlnění 

- Vynikající přilnavost i na mokrém povrchu 

- NLGI 0 
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TRAM-SILENCE 00 

- Teplotní rozsah -20 až +80°C 

- Chrání proti opotřebení a korozi 

- Zabraňuje zvlnění 

- Vynikající přilnavost i na mokrém povrchu 

- Mimořádně hospodárný ve spotřebě 

- NLGI 00 

TRAMLUB 384G PLUS 

- Teplotní rozsah -35 až +100°C 

- Ekologicky neškodný 

- Výborná ochrana proti opotřebení a korozi 

- Vynikající vlastnosti při nízkých teplotách 

- Velmi dobrá odolnost proti vodě 

- Zaručuje velmi nízké ztráty třením 

- NLGI 000 

TRAMLUB F 234 G 

- Teplotní rozsah -30 až +100°C 

- Dobrá přilnavost 

- Snadno čerpatelné a řozstřikovatelné i při extrémně nízkých teplotách 

- Dobrá odolnost proti vodě 

- Vynikající ochrana proti opotřebení 

- NLGI 000  

TRAMLUB F 234 MOD 2 

- Teplotní rozsah -20 až +150°C 

- Vynikající přilnavost i na mokrém povrchu 

- Snadno čerpatelné a řozstřikovatelné i při extrémně nízkých teplotách 

- Vynikající odolnost proti vodě 

- Poskytuje výjimečnou ochranu proti opotřebení 
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Lubcon 

SINTONO TERRA SK 

- Teplotní rozsah -40 až +120°C 

- Vynikající odolnost proti vodě  

- Velmi dobrá tekutost i při nízkých teplotách 

- Snadno biologicky odbouratelný 

- Dobrá ochrana proti opotřebení 

- Viskozita ISO VG 120 

SINTONO TERRA W 

- Teplotní rozsah -40 až +120°C 

- Vynikající odolnost proti vodě 

- Velmi dobrá tekutost i při nízkých teplotách 

- Snadno biologicky odbouratelný 

- Dobrá ochrana proti opotřebení 

- Viskozita ISO VG 46 

TERRAGLISS WZ 

- Teplotní rozsah -40 až +120°C 

- Vynikající odolnost proti vodě 

- Antikorozní ochrana 

- Viskozita ISO VG 120 

Mogul 

EKO OK-PS 

- Teplotní rozsah -20 až +80°C 

- MOGUL EKO OK-PS je polosyntetické, polotekuté mazivo, vyrobené ze 

směsi kvalitního řepkového oleje a syntetického esterového oleje, zpevněné 

hlinitým mýdlem. Je zušlechtěno přísadami ke zvýšení oxidační stability a 

ochranných schopností proti korozi. Obsahuje grafit. Vyznačuje se snadnou 

biologickou rozložitelností. 
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Je určeno především pro ztrátové mazání okolků dvojkolí kolejových vozidel, kolejnic a 

pro další podobné aplikace, jako biologicky rozložitelná alternativa maziv na ropné bázi. Je 

vhodné k mazání pohyblivých kontaktů, které pracují ve vlhkém prostředí nebo v přímém 

kontaktu s vodou. S výhodou se používá k mazání delšími tukovody prostřednictvím centrál-

ního mazacího systému. 

 

EKO-OK 

- Teplotní rozsah -15 až +50°C 

- biologicky snadno rozložitelné mazivo na bázi hlinitých mýdel a rostlinné-

ho oleje s přísadou grafitu 

- pro ztrátové mazací systémy; zejména je určen k mazání okolků hnacích 

vozidel na železnici 

 

1.5 Mazací trysky 

 

Pro postřikové mazání se používají tři typy mazacích trysek, podle typu mazání. Trysky 

jsou vyobrazeny na obr. 1.5.1 

 

 

Obr. 1.5.1 Druhy mazacích trysek 

 

1 – tryska pro vytváření mlhy, 2 – sprejová tryska, 3 – kondenzační tryska 
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Pro olejovou mlhu se používá tryska č. 1. Tyto trysky se skládají z jednoduchého odmě-

řovacího hrdla pro dodávku jemné mlhy s minimální kondenzací. Jemná mlha se nanáší 

na rotující plochy mazané součásti a poté dochází ke shlukování jemných částic oleje díky 

turbulenci. Tyto shluky vytvářejí větší kapičky, které po dopadu na mazanou součást vytvářejí 

mazací film.  

Pro kapénkové mazání je určena tryska č. 2 a 3. Jsou to sprejové a kondenzační trysky a 

používají se pro kluzné třecí části. Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma tryskami je doba, po 

kterou jsou částečky mlhy udržovány v turbulentním proudění při vysoké rychlosti. To slouží 

ke shlukování ve větší částice a vzniká tak mokrá mlha. Takto vzniklá směs dopadá na povrch 

mazané součásti a vytváří mazací film, který po povrchu stéká a maže stykové plochy. Příkla-

dy použití těchto dvou trysek jsou na obr. 1.5.2. 

 

 

Obr. 1.5.2 Příklad použití sprejových a kondenzačních trysek 

 

1 – vstup olejové mlhy, 2 – výfuk vzduchu, K – kondenzační, sprejová tryska 

 

Trysky, které se používají pro kapénkové mazání, kde je olej tlačen po vnitřním povrchu 

mazacího potrubí pomocí proudícího vzduchu, mají zúžený konec, který vyvolává přeměnu 

dávky oleje v kapénky. 

Existují také trysky dvoumédiové se dvěma vstupy. Jeden vstup je pro tlakový vzduch, 

druhý pro olej. Tyto trysky jsou vyobrazeny na obr. 1.5.3 a 1.5.4 na str. 22. 
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Obr. 1.5.3 Sprejová tryska s trvalou dodávkou směsi 

 

 

Obr. 1.5.4 Sprejová tryska s pulzní dodávkou směsi 

 

2 TYPY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 

 

2.1 Systém TriboTec OK-01 

 

Systém mazání okolků OK-01české  firmy TriboTec je určen pro tramvaje, které nemají 

ve své standardní výbavě rozvod stlačeného vzduchu. Stlačený vzduch vyrábí dodávaná kom-

presorová stanice. Kompresor vytváří pracovní tlak 0,5 až 0,8 MPa. Směs maziva a stlačeného 

vzduchu, který mazivo žene dále potrubím, se vytváří ve směšovači. Mazivo je nasáváno do 

nádrže zpětným chodem pístu. Pohyb pístu vytvoří podtlak v komoře tím, že vytlačilo mazivo 

z minulého stlačení. Aby se zabránilo usazování maziva na dně nádrže, používá se přivedení 

„seškrceného“ stlačeného vzduchu na dno zásobníku a mazivo je tzv. probubláváno. Za smě-

šovačem se nenacházejí žádné pohyblivé díly. Tato varianta zvyšuje spolehlivost zařízení. 

Mazivo tlačené vzduchem se rozděluje v děliči a poté putuje do výstupních trysek. Trysky 

nanášejí mazivo na styčné plochy okolků s kolejemi. Výstupní trysky se umisťují na přední 

nápravu, u tramvají se dvěma směry provozu se na vozidlo umístí dvě samostatné mazací sys-
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témy. Čistění mazacího systému pro případ dlouhodobé odstávky vozidla či změny používa-

ného mazadla je zabezpečeno profukem potrubí pomocí tlakového vzduchu.  

Ve skříni se nachází kompresorová stanice, dávkovač a směšovač. Každá tryska je propo-

jena samostatně s děličem. Taktovač je umístěn v kabině vozidla a obsahuje 4 přednastavené 

režimy.[1] 

  

Obr. 2.1.1 Schéma systému TriboTec OK-01 

Legenda k Obr. 2.1.1: 

1. skříň mazání okolků 

2. dělič 

3. držák s tryskami 

4. řídicí elektronický systém – taktovač 

DNx – vnitřní průměr vedení 
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2.2 Systém TriboTec OK-02 

 

Systém mazání okolků OK-02 je určen k mazání okolků lokomotiv převážně s provozem 

ve dvou směrech. Pracovní tlak je stejný jako u systému OK-01, což je 0,5 až 0,8 MPa. Sys-

tém v provedení OK-02 je montován na přední i zadní nápravu lokomotivy. Pro lokomotivy 

s převážně jedním směrem jízdy lze použít mazací okruh s jednou přístrojovou deskou pro 

mazání okolků jen přední nápravy. Nádoba s mazivem je stejná pro oba systémy společnosti 

TriboTec. Aby nedocházelo k přemazávání okolků, je doporučeno při rychlosti jízdy do 5 

km.h-1 nemazat. Zásobování děliče a následně trysek mazivem je taktéž shodné pro oba sys-

témy.[2] 

 

Obr. 2.2.1 Schéma systému TriboTec OK-02 
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Legenda k Obr. 2.2.1: 

 1. přístrojová deska přední nápravy 

 2. přístrojová deska zadní nápravy 

3. pravý přední držák s tryskou 

4. levý přední držák s tryskou 

5. pravý zadní držák s tryskou 

6. levý zadní držák s tryskou 

 

 

 

 

 

2.3 Systém Vogel SP8 

 

Systém SP08 se využívá zejména u velkých lokomotiv. Výstupní trysky dodávají mazivo 

na okolek přední nápravy. Mazivo se z okolku dostává na profil kolejnice, kde snižuje tření. 

Čerpadlo přivádí mazivo do řídicího ventilu. Z ventilu je mazivo směrováno do trysky na 

první nápravě dle směru jízdy. Měření a mísení maziva se stlačeným vzduchem se provádí 

přímo ve výstupní trysce. [3] 

 

 

Obr. 2.3.1 Schéma systému Vogel SP8 

 

Maximální rozteč dvojkolí může být až 20m. Lze používat za nízkých okolních teplot a 

v obousměrném provozu. Okruhy vzduchu a maziva jsou oddělené 
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2.4 Systém Vogel SP9 

 

Systém SP9 se používá zejména u malých lokomotiv a motorizovaných kolejových vozi-

del. Výstupní trysky dodávají mazivo na okolek přední nápravy podobně jako u předcházejí-

cího systému SP08. Stlačený vzduch se uvolňuje v tlakové nádrži při startu vozidla. Mazivo 

vytéká z nádrže pod tlakem. Proces dávkování probíhá přímo v trysce. Směšování maziva a 

tlakového vzduchu je řízen množstvím tlakového vzduchu, které je dávkováno pomocí venti-

lu.[3] 

 

 

Obr. 2.4.1 Schéma systému Vogel SP9 

 

Maximální vzdálenost mezi nádrží a tryskou je 5m. Systém není závislý na motorové jed-

notce. K výhodám tohoto systému patří kompaktní design, jednoduchá konfigurace a nezávis-

lost na délce vozidla 

 

 

2.5 Systém Vogel TRAM 

 

Tento systém využívá pneumaticky ovládané čerpadlo maziva. Po načerpání maziva na 

píst distributoru se čerpadlo vypne. Mísení maziva a tlakového vzduchu probíhá ve směšova-
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cích blocích. Stlačený vzduch kompresoru se využívá jak při čerpání maziva tak k ostřiku kol. 

[3] 

Obr. 2.5.1 Schéma systému Vogel TRAM 

 

Určeno pro vozidla bez rozvodu tlakového vzduchu. Variabilní nastavení dodávek mazi-

va. 

 

 

2.6 Systém REBS 

 

Řešení mazacího systému od společnosti REBS je vhodné pro vozidla s rozvodem i bez 

rozvodu tlakového vzduchu. Pro vozidla bez rozvodu tlakového vzduchu je dodáván kompre-

sor. Mazání probíhá na základě vyhodnocení ujeté vzdálenosti, času nebo průjezdu obloukem. 

Tytu signály zpracovává řídicí jednotka nezávisle na sobě a jsou možné i jejich různé kombi-

nace. Ostřik okolku probíhá v cyklech. Společnost vyvinula volně programovatelný řídicí 

systém REMATIC, který reaguje právě na vstupní hodnoty časové a rychlostní. Tento systém 

je možné doinstalovat i vozidla, která jsou již v provozu. Na dlouhých rovných tratích, kde je 

rychlost soupravy vysoká, se maže méně než při pomalém průjezdu obloukem. Výstupní 

trysky jsou směrově nastavitelné. Zajišťují homogenní a celistvé pokrytí okolku mazivem. 

Využívá se zde oddělený systém stříkání a dávkování, což umožňuje přesnější pokrytí okolku 

a zabraňuje malé tloušťce maziva odkápnutím vlivem odstředivých sil. Spotřeba maziva s 

pevnými částicemi je 0,5 až 1,5 litru na 10 000 km. Dělič a trysky jsou bez pohyblivých dílů. 

Mazací film má tloušťku 0,001 mm. Spotřeba vzduchu je 3 l na jednu trysku na jeden mazací 

cyklus. [4] 
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Obr. 2.6.1 Schéma systému REBS 

 

Lze použít pro vozidla s i bez rozvodu tlakového vzduchu. Má nízkou spotřebu maziva 

díky programovatelnému řídicímu systému. 

 

3 VOLBA TYPU MAZACÍHO SYSTÉMU 

 

Rozhodl jsem se pro použití mazání olejovou mlhou od firmy TriboTec, typ OK-01. Ten-

to systém je určen přímo pro mazání okolků tramvají, které nejsou vybaveny rozvodem tlako-

vého vzduchu, a proto je možné jej použít na jakékoli vozidlo. 

 Systém pracuje na principu nanášení směsi maziva na styčné plochy okolků kol tramvají 

s kolejnicemi pomocí tlakového vzduchu. Směs maziva se vzduchem se vytváří ve směšovači 

za mazacím přístrojem a dále je rozváděna děličem a tryskami bez dalších mechanicky pohyb-

livých dílů, které mohou být zdrojem poruch, a tím získává předpoklad vysoké spolehlivosti. 

Mazací systém je vybaven funkcí čištění okruhu profukem pro dlouhodobou odstávku vozi-

dla. 

Toto zařízení se montuje na pření nápravu tramvaje. V případě použití na tramvajích 

s obousměrným provozem je potřeba, aby byla namontována tato zařízení dvě. 
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3.1 Popis zařízení 

 

Na obr. 3.1.1 je vidět vnitřní uspořádání skříně mazání. Tato skříň mazání okolků se mon-

tuje z vnější strany vozidla v blízkosti přední nápravy. Obsahuje kompresor (1), sací filtr (2), 

pojistný ventil (3), jednosměrný ventil (4), tlakový spínač (5), zásobník tlakového vzduchu 

(6), odlehčovací ventil (7), hladinoměr v nádrži maziva (8), pracovní ventil (9), pneumatický 

mazací přístroj (10), uzavírací kohout (11), tlakový spínač (12), směšovač (13), Spínací relé 

(15), rychlospojku (18, 19), servisní tlačítko (20), filtr s odlučovačem kondenzátu (21), sní-

mač maximální hladiny (22), signalizaci maximální hladiny (23).  

Na obr. 2.1.1 na str. 22 je dělič směsi (poz. 2) a dva držáky s tryskami (poz. 3) jsou umís-

těny na podvozku vozidla. Do děliče je směs přivedena hadicí DN8 od směšovače. Každá 

tryska je s děličem propojena hadicí DN4. 

 

 

Obr. 3.1.1 Vnitřní uspořádání mazání okolků 
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3.2 Pracovní režimy zařízení 

 

Obr. 3.2.1 Schéma uspořádání mazání okolků 

 

1 – kompresor D-040, 24V DC, 2 – sací filtr, 3 – pojišťovací ventil, 4 – jednosměrný ven-

til, 5 – tlakový spínač pro řízení zásoby tlakového vzduchu, 6 – zásobník tlakového vzduchu, 

7 – odlehčovací ventil, 8 – hladinoměr v nádrži maziva, 9 – pracovní ventil, 10 – pneumatický 

mazací přístroj, 11 – uzavírací kohout, 12 – tlakový spínač, 13 – směšovač, 14 – taktovač, 15 

– spínací relé, 16 – dělič, 17 – trysky, 18 – rychlospojka pro režim III, 19 – rychlospojka pro 

plnění nádrže mazivem, 20 – servisní tlačítko, 21 – filtr s odlučovačem kondenzátu, 22 - sní-

mač maximální hladiny, 23 – signalizace maximální hladiny 
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Režim I – mazání 

Časově spínaný mazací cyklus sestává ze dvou fází, fáze 1 mazání (stříkání směsi) a fáze 

2 přestávky. Časy fází jsou nastavitelné, pro dosažení optimálního mazání okolků v 15 stup-

ních, podle jízdy. Plnění zásobníku tlakového vzduchu (6) je nezávislé na jízdě. 

Fáze 1 – mazání (stříkání směsi) 

Čas mazání je možné nastavit přepínačem v rozsahu 1 ÷ 15 sec. Během přestávky mezi 

mazáním obdrží řídící jednotka taktovače signál o připravenosti zásobníku tlakového vzduchu 

na mazání. Po ukončení přestávky taktovač vydá povel k mazání, přívodem proudu otevře 

pracovní ventil, kterým proudí vzduch na pneumatický píst mazacího přístroje a do směšova-

če. Mazací přístrojvytlačí do směšovače dávku maziva (nárůst tlaku na tlakovém spínači) a 

proudící vzduch ve směšovači strhne dávku maziva do potrubí, děliče a trysek, které nanesou 

mazivo na okolek. Po uplynutí doby mazání řídící jednotka taktovače přeruší dodávku proudu 

do pracovního ventilu, který uzavřením přeruší proudící vzduch do směšovače a taktovač za-

čne odměřovat dobu přestávky mazání. 

Fáze 2 – přestávka (zahrnuje pouze dobu jízdy tramvaje) 

Čas přestávky je možné nastavit přepínačem v rozsahu 24 ÷ 360 sec. 

 

Režim II – První spuštění (plnění) obvodu 

Několikanásobné (40 x), bezprostřední opakování mazacího cyklu, startované při stojící 

tramvaji, používané při prvním spuštění obvodu nebo po použití režimu III nebo režimu V za 

účelem co nejrychlejšího naplnění obvodu mazivem a dopravu maziva k tryskám. V případě 

potřeby se spouštěcí režim II zopakuje.  

Tento režim má dvě časově nastavitelné fáze – fáze 1 mazání (stříkání směsi) a fáze 2 

přestávku. Čas mazání (fáze 1) má nastavitelný rozsah 1 ÷ 15 sec. Čas přestávky (fáze 2) má 

nastavitelný rozsah 6 ÷ 90 sec. 

Po skončení režimu II se přepne řídící jednotka taktovače do režimu I. 

 

Režim III – Cyklické profukování obvodu 

Před dlouhodobým odstavením vozidla z provozu je nutné vyčistit od maziva cyklickým 

profukováním mazací obvod za směšovačem. Zbytky maziva se můžou zejména v děliči a 

tryskách nahromadit, zatuhnout a celý mazací systém by byl nespolehlivý. Před spuštění re-

žimu III je nutné uzavřít kohout na vstupu vzduchu do pneumatického mazacího přístroje. 
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Režim III pracuje v cyklu 5 sec profukování s přestávkou 60 sec. Celková doba profuku je 

nastavitelná v rozsahu 4 ÷ 60 min. 

Po skončení režimu III přejde řídící jednotka taktovače do režimu I. 

 

Režim IV – Servisní tlačítko 

Režim IV je určen pro servisní účely a slouží k ověření funkce mazacího obvodu, nasta-

vení trysek apod. Proběhne jeden mazací cyklus i při stojící tramvaji, čas je možné nastavit 

přepínačem v rozsahu 1 ÷ 15 sec. 

Po skončení režimu IV přejde řídící jednotka taktovače (14) do režimu I. 

 

Režim V – Vnější profuk 

Pro zrychlení profukování obvodu v režimu III je možné do zásuvky rychlospojky u smě-

šovače připojit vnější zdroj tlakového vzduchu. 

 

 

4 TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU OK-01 

 

Základní dávka maziva pro tramvaje    0,4     / cyklus 

Regulace dodávaného množství maziva   0,2 0,8     / cyklus (po 0,2    ) 

Objem zásobníku maziva     5     

Objem zásobníku tlakového vzduchu   5     

Počet vývodů       1 

Tlak vzduchu     maximální 0,8 MPa 

      pracovní 0,5 MPa 

Napájecí napětí      24V DC +25% - 30% 

Maximální odběr proudu     10A 

Teplota pracovního prostředí     -30°C až +60°C 

Celková hmotnost      58 kg 
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Jako mazivo volím olej Mogul EKO OK, protože je doporučený přímo pro systém Tri-

boTec OK-01. Společnost TriboTec uvádí pracovní teploty svého systému v rozmezí -30°C až 

+60°C, ale výrobce maziva Mogul EKO OK uvádí teplotní rozsah -15°C až +50°C. Dle in-

formací TriboTecu však zařízení bezporuchově pracuje za provozních teplot uvedených 

v manuálu k mazacímu systému OK-01. 

 

5 SPECIFIKACE PRVKŮ 

 

 

Kompresor 

 

Výrobce:  Dürr Technik 

Typ:   D-040, 24V 

Parametry:  Objemový průtok naprázdno:  40          

   Elektromotor :    192   

   Jmenovitý tlak:   7     

 

 

Tlakový spínač 

  

Výrobce:  SKF 

Typ:   176-271-00 

Parametry:  Spínací tlak:                  

 

 

Vzduchový filtr 

 

Výrobce:  FESTO 

Typ:   MS4 – LF – 1/4  – C – U – M  

Parametry:  Filtrace:    5    
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Filtr s odlučovačem kondenzátu 

 

Výrobce:  FESTO 

Typ:   MS – 08 - 5 

Parametry:  Filtrace:    5    
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6 ZÁVĚR 

 

V bakalářské práci jsem řešil problematiku mazání směsí oleje se vzduchem. Zabýval 

jsem se problematikou použití olejové mlhy a kapénkového mazání. Při tom jsem porovnal 

jejich výhody a nevýhody z hlediska použití a ekologie. K tomu jsem uvedl příklady olejů 

vhodných k těmto způsobům mazání. 

Pro mazání okolků jsem zvolil systém české firmy TriboTec OK-01, využívající olejovou 

mlhu. Zde jsem popsal funkci a uvedl technické parametry a specifikaci prvků daného obvo-

du. 

Systém OK-01 bohužel nevyužívá zařízení pro detekci průjezdu obloukem a tak musí 

„přimazávání“ před nájezdem do oblouku řešit obsluha zařízení manuálně. To může způsobo-

vat předčasné, pozdní nebo nedostatečné mazání. Také to zvyšuje spotřebu maziva. Proto by 

se firma Tribotec měla v budoucnu zaměřit na plnou automatizaci procesu mazání, jako na 

jeden z hlavních cílů. 
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