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2  ÚVOD 
Tématem práce je experimentální studium procesů probíhajících za 

nestacionárních provozních podmínek u velmi zatěžovaných strojních součástí 
(valivých ložisek, ozubených soukolí, vaček apod.) s využitím vysokorychlostní 
CMOS záznamové techniky. Hlavním cílem práce je experimentální objasnění 
procesů probíhajících při smíšeném mazání během rozběhu a reverzace třecích 
povrchů. Základní problém při rozběhu třecích povrchů představuje skutečnost, že 
třecí povrchy nejsou po určitou dobu odděleny mazacím filmem. Rovněž při 
reverzaci pohybu dochází k redukci tloušťky mazacího filmu, což v závislosti na 
provozních podmínkách může způsobit prolomení mazacího filmu. Existují různé 
způsoby, jak efektivně napomoci oddělit třecí povrchy a tím zabránit případnému 
tření a opotřebení. Jedním ze způsobů je cílená modifikace topografie třecích 
povrchů. Cílená modifikace topografie povrchu kontaktu by mohla napomoci 
zamezit snížení tloušťky mazacího filmu při rozběhu a reverzaci třecích povrchů.  

Problémová situace 
Při rozběhu nejsou třecí povrchy po určitou dobu odděleny souvislým mazacím 

filmem, takže dochází ke styku třecích povrchů. Při reverzaci třecích povrchů 
dochází z výrazné redukci tloušťky mazacího filmu. Rozběh a reverzace třecích 
povrchů proto představují kritickou fázi provozu strojních součástí s ohledem na 
nárůst tření, opotřebení a následné vyřazení strojních součástí z provozu. 

Formulace problému 
Základní problém řešený v rámci disertační práce lze na základě problémové 

situace formulovat následovně: Může vhodně zvolená modifikace topografie třecího 
povrchu vést ke zlepšení tribologických vlastností (snížení tření a opotřebení) při 
rozběhu a reverzaci třecích povrchů? 

 
3  UTVÁŘENÍ MAZACÍHO FILMU PŘI REVERZACI TŘECÍCH 
POVRCHŮ 

Již v roce 1995 R. P. Glovnea a kol. [1], [2] studovali utváření mazacího filmu 
během reverzibilního pohybu při opakovaném zrychlování a zpomalování třecích 
prvků. Záznam z vysokorychlostní kamery (1000 snímků/s) posléze vyhodnocovali 
pomocí ultratenké interferometrické metody (Obr. 1). Ukázali, že tloušťka filmu 
v centrální oblasti kontaktu nemá minimální hodnotu v okamžiku nulových rychlostí 
třecích povrchů, ale nějaký čas po tomto momentu. Toto zpoždění závisí na míře 
akcelerace.  

J. Wang a kol. [3] také studovali chování EHD mazaného kontaktu za podmínek 
čistého valení s krátkým vratným pohybem, který je jedním ze základních typů 
pohybu v mechanice. Mazací film byl studován mezi leštěnou ocelovou kuličkou  
o průměru 25,4 mm a skleněným kotoučem o průměru 180 mm a tloušťce 12 mm 
s nanesenou polopropustnou vrstvou chrómu. Vratný pohyb byl realizován oscilací 
skleněného kotouče pomocí vačky a amplituda vratného pohybu byla pokaždé  
1 mm. 
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Pomocí vysokorychlostní kamery (2000 snímků/s) připojené k mikroskopu 
zaznamenali interferogramy během celého cyklu vratného pohybu. Naměřené 
hodnoty průběhu tloušťky mazacího filmu podél kontaktu srovnali s výsledky 
teoretického řešení. 

 
Obr. 1 Změny v tloušťce mazacího filmu při reverzibilním pohybu třecích povrchů [2]. 

 
Z obrázku 2, který ukazuje příklad takového srovnání, je patrná velmi dobrá 

shoda mezi naměřenými a vypočítanými průběhy. Zjistili, že v průběhu celého cyklu 
nedochází k prolomení mazacího filmu a třecí povrchy jsou separovány vrstvou 
maziva.  

 
Obr. 2 Srovnání experimentálního a teoretického řešení (f= 7.78 Hz, L=1 mm) [3]. 
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4  UTVÁŘENÍ MAZACÍHO FILMU PŘI ROZBĚHU TŘECÍCH 
POVRCHŮ 

Utváření mazacího filmu během rozběhu třecích povrchů bylo publikováno 
v několika málo experimentálních studiích. První podrobné experimentální studie 
utváření mazacího filmu během rozběhu třecích povrchů publikoval M. Kaneta [4]. 
Studoval experimentálně utváření mazacího filmu při rozběhu třecích povrchů za 
použití optické interferometrie.  

Na obrázcích 3 a 4 je ukázána série chromatických interferogramů, na kterých lze 
pozorovat utváření mazacího filmu během rozběhu třecích povrchů pro olej BS  
a TN320. Chromatické interferogramy byly získány při náhlém rozběhu třecích 
povrchů za podmínek čistého valení a čistého prokluzu. Na každém chromatickém 
interferogramu je zachycen malý bílý bod. Tento bod se nachází na skleněném 
disku. Podle tohoto bodu je možné sledovat posunutí skleněného disku napříč 
kontaktem. Utváření mazacího filmu s olejem BS a TN320 je v podstatě stejné, 
podstatnou roli hraje hlavně reologie použitého maziva. V případě čistého valení je 
vzdálenost, kterou urazí mazivo stejná, jako vzdálenost otočení disku. Kompletní 
mazací film je tedy utvořen v okamžiku, kdy se skleněný disk otočí o vzdálenost, 
která odpovídá průměru Hertzova kontaktu. 

 
Obr. 3 Série chromatických interferogramů při rozběhu třecích povrchů pro olej BS, a) čisté valení, b) čistý 

prokluz. [4]. 
V případě čistého prokluzu je vzdálenost, kterou urazí mazivo, poloviční než 

posun disku. Plný EHD film je tedy utvořen až v okamžiku, kdy se skleněný disk 
otočí o dvojnásobek průměru Hertzova kontaktu. 

 
Obr. 4 Série chromatických interferogramů při rozběhu třecích povrchů pro olej TN320, a) čisté valení, b) 

čistý prokluz [4]. 
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 V roce 2001 publikovali R. P. Glovnea a H. A. Spikes [5] svoji první 
experimentální studii zabývající se utvářením tenkého mazacího filmu během 
rozběhu hladkých bodových kontaktů. Podmínky vyskytující se v reálných 
tribologických soustavách modelovali v kontaktu ocelové kuličky a skleněného 
disku. Obrázky 5 a 6 ukazují změřenou tloušťku filmu ve směru prokluzu při třech 
různých akceleracích (50, 10, 5 m.s-2) během rozběhu třecích povrchů až do 
vytvoření plného EHD filmu. Za povšimnutí stojí, že je velmi malý nárůst tloušťky 
mazacího filmu v prvních 2 až 3 ms pohybu povrchu, výraznější změna mazacího 
filmu se projeví, až unášecí rychlost dosáhne hodnot mezi 0,01 a 0,015 m.s-1. Avšak 
jak je mazivo při rozběhu unášeno kontaktem, nabývá tvaru schodu. Tento tvar si 
udržuje téměř nezměněný napříč celým kontaktem, dokud se neutvoří kompletní 
film.  

     
Obr. 5 Tloušťka filmu při rozběhu třecích povrchů pro olej HVI650 (80 °C) při akceleraci (a) 50 m.s-2, (b) 

10 m.s-2 [5]. 

 
Obr. 6 (a) Tloušťka filmu v podélném směru pro HVI650 (80 °C) při akceleraci 5 m.s-2, (b) tloušťka filmu – 

druhá hrana,  HVI650 (80 °C) při akceleraci 5 m.s-2 – čistý prokluz [5]. 
 
 M. J. A. Holme a kol. navázali na experimentální studium R. P. Glovnei a H. A. 
Spikese [5] a provedli srovnávací numerické experimenty s experimentálními [6]. 
Vyvinuli nový přístup v numerickém řešení bodového kontaktu [7, 8] založený na 
diferenciální metodě [9]. Hranice mezi zaplavenou a nezaplavenou částí kontaktu je 

(a) (b) 
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vidět zřetelně na interferogramech (Obr. 7) pro akceleraci 5 m.s-2.  Nezaplavená 
oblast je ilustrována na numericky získaných interferogramech černou barvou. 
Hranice, která odděluje tyto oblasti má tvar menisku, který se pohybuje při rozběhu 
třecích povrchů napříč Hertzovým kontaktem. 
 Z výše uvedených výsledků je patrné, že základní problém při rozběhu třecích 
povrchů představuje vzájemný styk těles. Při rozběhu nejsou totiž třecí povrchy po 
určitou dobu odděleny mazacím filmem. Existují různé způsoby, jak efektivně 
napomoci oddělit třecí povrchy a tím zabránit případnému tření a opotřebení 
(nanesení speciálních povlaků na třecí povrchy, přidání mazivostních přísad do 
mazacího oleje, cílená modifikace topografie třecích povrchů). 

 
Obr. 7 Interferogramy kontaktu při rozběhu třecích povrchů pro 5 m.s-2 [6]. 

  
5  CÍLENÁ MODIFIKACE TOPOGRAFIE TŘECÍCH POVRCHŮ 
 Byla publikována celá řada způsobů, jak snížit tření a opotřebení a napomoci 
celkovému mazání třecích povrchů součástí. Mazivo lze obohatit speciálními 
přísadami (aditivy) nebo opatřit třecí povrchy speciálními povlaky a přísadami 
vytvářejícími tenké mazací (mezné) filmy. Jednou z využívaných variant, jak 
napomoci zlepšení z hlediska mazání, snížení tření a opotřebení je cílená modifikace 
topografie třecích povrchů. U cílené modifikace topografie třecích povrchů se jedná 
o vytváření soustav mikrodůlků na třecích površích. Vytvořené mikrodůlky 
napomáhají posunout mazací režim směrem k optimálním provozním podmínkám. 
To znamená, že např. při rozběhu součásti mikrovtisky s mazivem napomáhají při 
utváření mazacího filmu. Mazivo je uchováváno uvnitř těchto mikrodůlků a při 
rozběhu kontaktu je transportováno do kontaktu. Tyto mikrovtisky tak napomáhají  
v podmínkách, kdy není dostatek maziva v kontaktu nebo při rozběhu či reverzaci 
pohybu.  
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5.1 VLIV CÍLENÉ MODIFIKACE TŘECÍCH POVRCHŮ NA TENKÉ 
MAZACÍ FILMY 

Studium vlivu textury třecích povrchů je většinou založeno na hypotéze, že tvar 
textury vytváří mikrokapsy se zachyceným mazivem, které zlepšuje mazání třecích 
povrchů.  
 

5.1.1 Teoretické modelování třecích povrchů s cílenou modifikací 
topografie 

Numerické studium v oblasti cílené modifikace třecích povrchů je ve většině 
případů věnováno analýze modelových nerovností, protože z důvodu jedinečnosti 
každé reálné povrchové nerovnosti je z výsledků analýz reálných povrchů velmi 
obtížné dosáhnout obecných závěrů. Numerická simulace se osvědčila jako efektivní 
řešení pro hledání nejvýhodnější struktury povrchu. M. Dumont a kol. [10] popsali 
chování povrchů s cíleně modifikovanou topografií za podmínek nedostatečného 
mazání a ukázali, že cílená modifikace topografie má pozitivní vliv na životnost 
třecích povrchů. J. Zhao a F. Sadeghi [11] studovali vliv mikrostruktur na mazaný 
kontakt při rozběhu třecích povrchů, tj. za podmínek, kdy ještě není v kontaktu 
vytvořen souvislý mazací film. Zjistili, že mikrostruktury vytvářejí mikrozásobníky 
maziva, které je poté do kontaktu dodáváno v kritických fázích provozu strojních 
částí. N. Ren a kol. [12] ukázali, že z hlediska průměrné tloušťky mazacího filmu se 
jako nejvhodnější tvar topografie jeví úzké a krátké mikrorýhy orientované kolmo 
na směr pohybu třecího povrchu. Při aplikaci takto navržené mikrostruktury je 
nejvíce redukováno tření.  
 

5.1.2 Experimentální studium cílené modifikace třecích povrchů 
Experimentální studie využívají kruhové mikrodůlky o různém průměru  

a hloubce. Výsledky experimentálních studií ukázaly, že mělké kruhové mikrodůlky 
o menších průměrech mohou pozitivně ovlivnit tření a opotřebení [13]. Viskozita 
oleje zachyceného v mikrodůlku prudce roste při průchodu kontaktem a mazivo je 
tak uzavřeno v mikrodůlku, který funguje jako zásobník maziva. Tento vysoce 
viskózní mazací film je vytlačován ven z mikrodůlku v důsledku rozdílných 
rychlostí třecích povrchů, elasticky deformuje kontaktní povrchy a tím ovlivňuje 
tloušťku mazacího filmu [14]. Zlepšení tribologických vlastností bylo pozorováno 
zejména za provozních podmínek, kdy se povrch s mikrotexturou pohybuje rychleji 
než povrch bez textury a v kontaktu vzniká prokluz třecích povrchů [15]. Nedávno 
publikovali L. Mourier a kol. [14] chování jednotlivých mikrodutin vytvořených na 
třecích površích femtosekundovým pulzním laserem. Došli k závěru, že vliv 
mikrodutin na mazací film závisí v prvé řadě na jejich hloubce. Významný nárůst 
tloušťky filmu byl pozorován u mělkých mikrodutin, zatímco hluboké způsobují 
lokální snížení tloušťky filmu. Povrchový mikrodůlek procházející kruhovou 
kontaktní oblastí za podmínek částečného prokluzu popisuje obrázek 8. Při vstupu 
mikrodůlku do kontaktní oblasti je pozorováno nepatrné lokální snížení tloušťky 
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mazacího filmu. Rozložení tlaku je v tomto okamžiku relativně malé a viskozita 
maziva zůstává také nízká. Jak se mikrodůlek pohybuje směrem ke středu kontaktu, 
narůstá tlaková špička a viskozita maziva se velmi rychle mění. Následkem 
vysokého tlaku se viskozita maziva zachyceného v mikrodutině stane tak vysoká, že 
mazivo ztuhne a posléze se emituje z mikrodutiny pomocí tangentního smykového 
napětí. Za několik málo milisekund se tlak v okolí mikrodutiny snižuje. Při 
porovnání experimentálních a numerických výsledků je patrné, že velmi dobře 
korelují. Z experimentálních i numerických studií cílené modifikace topografie 
nekonformních třecích povrchů vyplývá, že po její aplikaci může být dosaženo 
pozitivního vlivu na tření a opotřebení třecích povrchů. Tohoto pozitivního vlivu na 
tření a opotřebení je dosahováno nárůstem tloušťky mazacího filmu. Ve studiích 
však nebyl pozorován pouze nárůst tloušťky mazacího filmu, ale také jeho lokální 
redukce. Rozhodující vliv na nárůst i redukci mazacího filmu má hloubka a tvar 
mikrotextury. 

 
Obr. 8 Povrchový mikrodůlek procházející kruhovou kontaktní oblastí za podmínek částečného prokluzu. 

Parametry řešení M=63.8 a L=5.8, S=50 %, polohy vtisku: X=-0.93, X=-0.52, X=-0.30, X=-0.07, X=0.57. 
Srovnání experimentálních a numerických výsledků [14]. 

 
6  CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce je experimentální objasnění procesů, které probíhají při 
smíšeném mazání během rozběhu a reverzace třecích povrchů u strojních prvků 
s cíleně modifikovanou topografií. Při rozběhu nejsou totiž třecí povrchy po určitou 
dobu odděleny mazacím filmem. Cílená modifikace topografie povrchu kontaktu by 
mohla napomoci snížit styk povrchových nerovností. 
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Naplnění tohoto cíle předpokládá realizaci následujících zvolených dílčích cílů: 
- Modifikace stávajícího zařízení pro experimentální studium měření tloušťky 

mazacích filmů při rozběhu a reverzaci třecích povrchů. 
- Realizace vstupních experimentů za podmínek čistého valení a prokluzu 

třecích povrchů. Posouzení vlivu prokluzu cíleně modifikovaných třecích 
povrchů na rozložení tloušťky mazacího filmu v EHD kontaktu. 

- Posouzení vlivu reálné a cíleně modifikované topografie na utváření mazacího 
filmu při rozběhu třecích povrchů. 

- Posouzení vlivu reálné a cíleně modifikované topografie na utváření mazacího 
filmu při reverzaci třecích povrchů. 

 
7  EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 

K modelování podmínek vyskytujících se v reálných tribologických soustavách je 
používán tribometr (Obr. 9) určený k experimentálnímu výzkumu mazacích filmů.  
V tribometru je tenký mazací film vytvářen ve styku mezi rotujícím skleněným 
kotoučem a otáčející se ocelovou kuličkou, přičemž osy rotace obou třecích povrchů 
jsou vzájemně kolmé. Horní strana kotouče je pokryta protiodrazovou vrstvou, 
spodní pak vrstvou chrómu. Kontakt je zatěžován přes skleněný kotouč, který je 
společně s pohyblivým závažím umístěn na dvojzvratné páce. Oba třecí povrchy 
mohou být nezávisle poháněny servomotory, které jsou řízeny programovatelnými 
měniči frekvence. To umožňuje experimentální modelování provozních podmínek 
vyskytujících se ve strojních uzlech. 

 
Obr. 9 Experimentálního zařízení pro studium tenkých mazacích filmů [16]. 

Při experimentech je ocelová kulička umístěna do simulátoru, nasadí se skleněný 
kotouč a simulátor se zaplní mazivem. Zaznamenávání chromatických 
interferogramů probíhá při průchodu zvoleného místa na povrchu vzorku mazaným 
kontaktem. Mazané kontakty jsou pozorovány pomocí mikroskopového 
zobrazovacího systému založeného na průmyslovém mikroskopu Nikon Optiphot 
150. V závislosti na studovaných problémech je volena optimální kombinace 
světelného zdroje a barevné kamery ke snímání chromatických interferenčních 
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obrazců. Pro výzkum smíšeného mazání a procesů probíhajících za neustálených 
provozních podmínek je využíván xenonový zdroj bílého světla v kombinaci  
s barevnou vysokorychlostní kamerou IDT X-Vision 3. Xenonový zdroj bílého 
světla v kombinaci s barevnou vysokorychlostní kamerou umožňuje zaznamenat až 
630 snímků za sekundu v rozlišení 1280 x 1024 pixelů. Změny tvaru mazacího filmu 
jsou studovány kolorimetrickou interferometrií, měřící metodou určenou ke 
stanovení a vizualizaci rozložení tloušťky mazacího filmu v bodovém EHD 
kontaktu. 
 

8  VLIV TOPOGRAFIE NA UTVÁŘENÍ MAZACÍHO FILMU PŘI 
ROZBĚHU TŘECÍCH POVRCHŮ 

8.1 Popis experimentu 
Pro první sérii experimentů byla použita komerčně dodávaná ocelová kulička 

s drsností povrchu Ra = 0,018 μm.  Následující experiment byl posléze realizován na 
komerčně dodávané kuličce s indentovanou maticí mikrovtisků. Mikrovtisky byly 
vytvořeny za použití vnikacího tělíska Rockwell. Hloubka vytvořených mikrovtisků 
byla okolo 200 nm a rozteč mezi mikrovtisky byla 50 μm. Skleněný disk o průměru 
150 mm měl opticky hladký povrch. Všechny experimenty byly provedeny se 
základovým minerálním olejem LSBS za pokojové teploty 25 °C. Při této teplotě má 
olej dynamickou viskozitu 0,69 Pa.s. Zatížení kontaktu bylo 22 N, tomu odpovídá 
maximální Hertzův tlak 0,466 GPa a průměr Hertzova kontaktu přibližně 300 μm. 
Modul pružnosti ocelové kuličky byl 212 GPa a skleněného disku 81 GPa. Rychlost 
disku uD a kuličky uB byla volena s ohledem na dosažení konstantní hodnoty Σ (1).  

 

BD

DB

uu
uu

+
−

=∑ 2                                                                               (1) 

Použitá barevná vysokorychlostní CMOS kamera byla nastavena na zachycení 
450 chromatických interferogramů za sekundu. Konečné rychlosti ocelové kuličky  
a skleněného disku dosáhly během 0,2 s hodnot 0,00177 m.s-1 a 0,0205 m.s-1. 
Hodnota prokluzu Σ = 1,68 byla neměnná během celého rozběhu třecích povrchů. Je 
zřejmé, že hodnoty rychlostí a zrychlení jsou poměrně nízké. Přesto tyto podmínky 
dovolily detailně sledovat postupné utváření mazacího filmu a změny  
v jeho tloušťce.  
 

8.1.1 Experimenty při rozběhu nemodifikovaných třecích povrchů 
Na obrázku 10 je série chromatických interferogramů a odpovídající profil 

tloušťky mazacího filmu ve směru pohybu kuličky. Chromatické interferogramy 
byly zaznamenány v čase 38,8 ms (Obr. 10a), 42,2 ms (Obr. 10b), 46,7 ms (Obr. 
10c), 51,1 ms (Obr. 10d) po rozběhu třecích povrchů. Během nárůstu rychlosti 
třecích povrchů se v kontaktu postupně vytváří klínová vrstva mazacího filmu. 
V mazacím filmu můžeme pozorovat přítomnost schodu v tloušťce filmu. Tento 
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schod se vytvoří právě v okamžiku rozběhu třecích povrchů. Podobné chování 
mazacího filmu a vytvoření schodovitého tvaru při rozběhu třecích povrchů popsali 
R. P. Glovnea s H. A. Spikes [5]. Schodovitý tvar lze pozorovat přibližně 60 ms po 
rozběhu třecích povrchů, tomu odpovídá vzdálenost poloviny průměru Hertzova 
kontaktu. Posléze tento schod zanikne, což může být způsobeno podmínkami 
prokluzu třecích ploch. 
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Obr. 10 Chromatické interferogramy a profil tloušťky filmu během rozběhu třecích povrchů [17]. 
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Vytvoření druhého schodu nebylo při nízkých hodnotách zrychlení pozorováno. 
Z experimentu je zřejmé, že při rozběhu třecích ploch s prokluzem není část 
kontaktu oddělena souvislou vrstvou mazacího filmu, a dochází tak k vzájemnému 
styku třecích ploch. Přestože se tato oblast styku třecích ploch zmenšuje během 
rozběhu třecích povrchů, představuje možné riziko poškození. 
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Obr. 11 Chromatické interferogramy a profil tloušťky filmu během rozběhu třecích povrchů s cílenou 
topografií povrchu [17]. 

tlo
uš
ťk

a 
fil

m
u,

 n
m

 

vzdálenost, μm

tlo
uš
ťk

a 
fil

m
u,

 n
m

 
tlo

uš
ťk

a 
fil

m
u,

 n
m

 
tlo

uš
ťk

a 
fil

m
u,

 n
m

 

vzdálenost, μm

vzdálenost, μm

vzdálenost, μm



 16

8.1.2 Experimenty při rozběhu třecích povrchů s cíleně modifikovanou 
topografií 

Stejná série chromatických interferogramů během rozběhu byla pořízena pro 
povrch s maticí mikrovtisků (Obr. 11). Je zřejmé, že mazivo je během rozběhu 
třecích povrchů vytlačováno z mikrovtisků ve směru pohybu ocelové kuličky  
a skleněného disku. Vytlačené mazivo následně zvyšuje tloušťku mazacího filmu  
a redukuje vzájemné ovlivňování třecích povrchů. Tento jev můžeme pozorovat 
kvalitativně z pořízených chromatických interferogramů a kvantitativně  
z vyhodnocených profilů tloušťky filmu. Zvětšení tloušťky mazacího filmu ve směru 
pohybu dosahuje přibližně 20 nm, což pomáhá efektivněji oddělit třecí povrchy. 
Chování mazacího filmu vytlačeného z mikrovtisku při průchodu kontaktem je však 
poněkud odlišné ve srovnání s předchozím studiem hladkých povrchů [18]  
a povrchů s texturou [15], kde výška a šířka oblasti se zvětšenou tloušťkou mazacího 
filmu zůstává téměř nezměněná při průchodu kontaktem. Obrázek 12 podrobně 
popisuje tento vliv mělkého mikrovtisku na tloušťku mazacího filmu při průchodu 
kontaktem. Z obrázku je zřejmé, že třecí povrchy jsou odděleny souvislou vrstvou 
maziva. Hloubka mikrovtisku se snižuje (Obr. 12d) při průchodu kontaktem a 
zároveň s vytlačováním maziva z mikrovtisku. Přesto se výška Δ1 a šířka Δ2 oblasti 
se zvětšenou tloušťkou mazacího filmu poblíž mikrovtisku významně nemění při 
průchodu napříč kontaktem. Tento efekt by mohl být přisuzován tlaku uvnitř 
Hertzova kontaktu. Tento tlak je dostatečně vysoký, aby zvýšil viskozitu maziva do 
té míry, že se mazivo chová jako pevná látka.  
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Obr. 12 Vliv mikrovtisku na tloušťku mazacího filmu pro EHD kontakt [17]. 
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 Tento efekt ale nenastane, pokud není utvořena souvislá vrstva mazacího filmu 
v kontaktu a třecí povrchy se dotýkají svými nerovnostmi povrchu. V tomto případě 
je zatížení přenášeno drsnostmi povrchu a částečně i mazivem. Bylo zjištěno, že 
přítomnost mělkých povrchových nerovností může napomoci lépe oddělit třecí 
povrchy při smíšeném mazání, než je tomu u hladkých povrchů. V tomto případě 
kolísá rozložení tlaku v kontaktu v závislosti na struktuře třecího povrchu [19]. 
Výtok maziva z povrchových nerovností je tedy snadnější při smíšeném mazání 
kvůli místnímu snížení tlaku v nejbližším okolí těchto nerovností povrchu. Tento jev 
popisuje obrázek 13. Počáteční šířka lokálně zvětšené tloušťky mazacího filmu Δ3 je 
přibližně stejná jako v případě dokonale oddělených třecích povrchů. Avšak při 
průchodu napříč kontaktem se oblast vytlačeného maziva z mikrovtisku zvětšuje. 
Obrázky 13d až 13f zobrazují kvalitativně tento efekt uvnitř vybrané kruhové 
oblasti. Bílé body odpovídají hodnotám tloušťky mazacího filmu nad 2 nm, můžeme 
tedy konstatovat, že jsou třecí povrchy kompletně odděleny vrstvou maziva.  
To znamená, že se oblast s oddělenými třecími povrchy zvyšuje (Obr. 13d – 56 %, 
Obr. 13e – 61 % a Obr. 13f – 68 %) s rostoucím počtem bílých bodů. Experimenty 
s cíleně modifikovanou topografií třecích povrchů představují nový způsob 
zmenšení vzájemného styku třecích povrchů při smíšeném mazání. Tyto 
experimenty také ukazují na chování reálné topografie třecích povrchů. 
 

 
Obr. 13 Chromatické interferogramy a mapy tloušťky mazacího filmu pro reálný kontakt s mikrovtisky [17]. 
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 Obrázek 14 popisuje tento efekt na reálném třecím povrchu ocelové kuličky 
během rozběhu třecích povrchů. Interpretace výsledků bude stejná jako na obrázku 
13. V tomto případě jsou nerovnosti na povrchu ocelové kuličky vytvořeny během 
dokončovacích operací při obrábění. Již v předchozích studiích [20] bylo prokázáno, 
že tyto drobné povrchové nerovnosti mohou zvýšit tloušťku mazacího filmu. 

 
Obr. 14 Chromatické interferogramy a mapy tloušťky mazacího filmu pro reálný kontakt [17]. 

 
 Během rozběhu třecích povrchů je možné sledovat v chromatických 
interferogramech přítomnost tmavších míst, které se posunují skrz kontakt, kde jsou 
třecí plochy ještě ve vzájemném styku. Tyto tmavší body odpovídají oblastem se 
zvýšenou tloušťkou mazacího filmu a jsou vytlačovány z mělkých povrchových 
nerovností. Toto chování je samozřejmě spojeno s prokluzem třecích povrchů. Na 
obrázcích 14a až 14c je přítomnost těchto oblastí naznačena pomocí šipek. Protože 
mazivo prochází kontaktem rychleji než povrch ocelové kuličky, můžeme pozorovat 
tento nárůst tloušťky mazacího filmu ve směru pohybu od povrchové nerovnosti, 
která toto mazivo vytlačuje. Tloušťku mazacího filmu můžeme sledovat na 
obrázcích 14d až 14f. Toto chování můžeme sledovat na bílých oblastech obrázku 
14. Bílé body opět představují tloušťku filmu nad 2 nm. Na těchto mapách můžeme 
snadno rozeznat dvě další oblasti s větší tloušťkou mazacího filmu. Tyto oblasti se 
vyskytují na levé straně a ve spodní oblasti kruhové mapy. Tuto závislost mělké 
nerovnosti povrchu ocelové kuličky na množství vytlačeného maziva je lepší 
sledovat podrobněji na obrázku 15. Šipka na obrázku 15a označuje pozici mělké 
povrchové nerovnosti v okamžiku, kdy se třecí povrchy rozbíhají s konstantním 
prokluzem 1,68. Obrázky 15b a 15c naznačují, jak je mazivo vytlačováno 
z povrchové nerovnosti. Tento nárůst tloušťky mazacího filmu pomáhá oddělit třecí 
povrchy. 
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Obr. 15 Profil tloušťky mazacího filmu znázorňující vliv mělké povrchové nerovnosti na reálném povrchu 

[17]. 
 

9  VLIV TOPOGRAFIE NA UTVÁŘENÍ MAZACÍHO FILMU PŘI 
REVERZACI TŘECÍCH POVRCHŮ 

Reverzace třecích povrchů představuje jeden z přechodových jevů se zvýšeným 
rizikem poškození třecích povrchů, který se běžně vyskytuje u strojních soustav. 
Experimenty byly zaměřeny na porovnání chování uměle vytvořených a skutečných 
nerovností nekonformních povrchů.  
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9.1 Popis experimentu 
Byla provedena řada experimentů s cíleně vytvořenými mikrovtisky na kuličce za 

nestacionárních provozních podmínek. Mikrovtisky na kuličce byly vytvořeny 
pomocí diamantového hrotu. Experimenty byly provedeny se základovým 
minerálním olejem LSBS za pokojové teploty 25 °C. Při této teplotě má olej 
dynamickou viskozitu 0,69 Pa.s. Zatížení kontaktu bylo 22 N, tomu odpovídá 
maximální Hertzův tlak 0,466 GPa. Rychlost disku uD a kuličky uB byla volena 
s ohledem na dosažení konstantní hodnoty prokluzu Σ (5). 
 

9.2 Série experimentů během reverzace pohybu 
Na obrázku 17 jsou zachyceny tři různé topografie třecího povrchu (leštěný, 

reálný, reálný s cílenou topografií) a profil tloušťky filmu během reverzace třecích 
povrchů. Vysokorychlostní kamera byla nastavena na záznam 440 snímků za 
sekundu při expozičním čase 2,272 ms. Rychlost kuličky a disku před reverzací 
pohybu dosahovala při konstantním prokluzu Σ = 0,5 hodnot 0,00265  
a 0,00443 m.s-1. Chromatické interferogramy na obrázku 17 jsou zaznamenány 
v okamžiku průchodu menisku kontaktem s odpovídající tloušťkou mazacího filmu. 
Vstupní podmínky (rychlosti třecích povrchů, zatížení, prokluz) byly pro všechny tři 
případy stejné. Ve tentýž okamžik po reverzaci třecích povrchů je vyhodnocena 
tloušťka mazacího filmu (Obr. 16). Je zřejmé, že hodnota rychlosti třecích ploch je 
velmi malá. Nicméně i při nízkých rychlostech bylo možno pozorovat změny 
v tloušťce mazacího filmu po celou dobu reverzace pohybu.  
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Obr. 16 Profil tloušťky filmu (a) leštěný povrch kuličky, (b) reálná topografie kuličky, (c) reálná topografie 

kuličky s mikrovtisky. 
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Obr. 17 Chromatické interferogramy profil filmu (a) leštěný povrch kuličky, (b) reálná topografie kuličky, 

(c) reálná topografie kuličky s mikrovtisky. 
 

 
Při vhodném navržení rozměrů mikrovtisků a jejich uspořádání v kontaktu by 

tento přístup mohl napomoci zamezit náhlému snížení tloušťky mazacího filmu při 
reverzaci třecích povrchů. Při experimentech bylo zjištěno, že v průběhu celého 
cyklu nedochází k prolomení mazacího filmu a třecí povrchy jsou separovány 
souvislou vrstvou maziva. 
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10  ZÁVĚR 
Disertační práce shrnuje výsledky experimentálního studia zaměřeného na rozběh 

a reverzaci třecích povrchů s cíleně modifikovanou a reálnou topografií povrchu za 
podmínek prokluzu třecích povrchů. Vysokorychlostní CMOS barevná kamera 
umožnila zaznamenat postupné utváření tenkého mazacího filmu a tak sledovat 
přechodové jevy v mazaném kontaktu. Při rozběhu třecích povrchů bylo pozorováno 
typické utváření mazacího filmu s klínovým nárůstem, zatímco ve zbývající části 
kontaktu byly třecí povrchy ve vzájemné interakci. Bylo zjištěno, že v průběhu 
celého cyklu reverzace pohybu nedochází k prolomení mazacího filmu a třecí 
povrchy jsou separovány souvislou vrstvou maziva, reverzace třecích povrchů proto 
nepředstavuje vážnější riziko pro mazané třecí povrchy. Cílem práce bylo zejména 
ukázat vliv topografie třecích povrchů na utváření mazacího filmu. Získané 
výsledky prokázaly, že mělké mikro-důlky na třecích površích mohou efektivně 
snížit riziko kontaktu třecích povrchů a tím i přispět ke snížení tření a následného 
opotřebení. Bylo zjištěno, že přítomnost mělkých povrchových mikrovtisků a 
mikronerovností může napomoci oddělit třecí povrchy efektivněji, než je tomu u 
hladkých povrchů. Mazivo vytlačované z mikrovtisků a mikronerovností se může ve 
smíšeně mazaném kontaktu šířit snadněji díky místnímu snížení tlaku v nejbližším 
okolí těchto mělkých mikrovtisků nebo mikronerovností. Je tedy zřejmé, že 
topografie povrchu hraje velmi důležitou roli během rozběhu třecích povrchů při 
podmínkách prokluzu. Vhodně navržená topografie třecích povrchů může napomoci 
redukovat styk třecích těles během těchto přechodových stavů.  
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14  ABSTRAKT 
Tato disertační práce je zaměřena na experimentální studium chování mazacího 

filmu během rozběhu a reverzace nekonformních třecích povrchů. Tyto podmínky 
totiž představují zvýšené riziko poškození strojních součástí, protože mazací film 
není schopen zajistit úplné oddělení třecích povrchů. Tak dochází k jejich styku, 
zvýšenému tření a opotřebení. Chromatické interferogramy pořízené 
vysokorychlostní CMOS kamerou během rozběhu třecích povrchů umožnily 
detailně sledovat změny v tloušťce mazacího filmu způsobené povrchovými 
nerovnostmi. Bylo zjištěno, že přítomnost mělkých povrchových nerovností na 
třecím povrchu napomáhá oddělit třecí povrchy pomocí maziva emitovaného 
z povrchových nerovností. Experimentální studium chování mikrovtisků na povrchu 
ocelové kuličky pomohlo lépe porozumět i chování skutečné topografie povrchu. Ze 
získaných experimentálních výsledků vyplývá, že vhodně navržená topografie 
třecího povrchu může napomoci snížit tření a opotřebení během nestacionárních 
provozních podmínek. 
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Smíšené mazání, tloušťka mazacího filmu, cílená topografie povrchu, reverzace, 
rozběh třecích povrchů. 

 

15  ABSTRACT 
This dissertation is focused on the effects of both artificially produced and real 

roughness features on mixed lubrication film formation during start-up and reversal 
of non-conformal contacts operated under rolling/sliding conditions. The start-up 
operation of mixed lubricated contacts represents one of the transient conditions that 
bring the risk of the surface damage because of asperities interactions. Chromatic 
interferograms captured by CMOS high-speed camera during start up of the motion 
enabled to observe the detailed changes in lubrication film caused by surface 
features. The observation of the effects of surface dents artificially produced on the 
ball surface helped to understand better the behaviour of real surface topography. It 
was found that the presence of shallow surface features can help to separate mixed 
lubricated rubbing surfaces more efficiently than it could be suggested from the 
results obtained with smooth surfaces. It can be suggested from the obtain results 
that properly designed topography of the rubbing surfaces can help to reduce the 
asperities interactions under transient operational conditions. 
 
Key words 
Mixed lubrication, film thickness, surface topography, reversal motion,  
start-up of the motion. 
 


