
 

  



  



 
  



 

 

 
  



  



  



ABSTRAKT 

Hlavním cílem této experimentální práce je na základě laboratorních experimentů popsat, 

jak ovlivňuje změna stavu maziva tření a opotřebení mazaného uzlu. Studovanými změnami 

bude kontaminace oleje vlhkostí, pevnými částicemi a jeho oxidační degradace. K tomuto 

účelu bude použit tribometr v konfiguraci block-on-ring a zařízení typu back-to-back. 
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ABSTRACT 

The main aim of this experimental work is to describe, based on laboratory experiments, 

how the change of lubricant condition affects friction and wear of the lubricated node. The 

changes studied will be contamination of the oil with moisture, solid particles and its 

oxidative degradation. For this purpose, a tribometer in a block-on-ring configuration and a 

back-to-back device will be used. 
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1 ÚVOD 

Kontaminace a degradace maziva jsou jednou z nečastějších příčin poruch tribologických 

uzlů. Dá se tomu předcházet vhodnou údržbou. Dosavadní způsob je založen na analýze 

maziva a zjištěním přítomnosti kovových částic až v momentě, kdy už došlo k poruše dané 

součásti. Nastupující metodou je proaktivní řízení, které umožňuje aktivně předcházet 

poruchám a zvýšit tak spolehlivost mazaných uzlů. Pomocí senzorů lze průběžně analyzovat 

stav maziva a v případě nevyhovujících hodnot sledovaných veličin je možno aktivně 

zasáhnout například výměnou maziva. 

Na Ústavu konstruování Vysokého učení technického v Brně probíhá vývoj proaktivního 

mazacího systému, který by využíval stále dostupnější in-line snímače. Aby takový systém 

mohl správně fungovat, je za potřebí určit, jak simulovaná kontaminace a degradace 

ovlivňuje chování reálného tribologického uzlu. Toho se dosáhne pomocí experimentů na 

zařízení typu block-on-ring a back-to-back, které zahrnují cílenou degradaci a kontaminaci 

vodou a pevnými částicemi. Tyto experimenty jsou předmětem této práce. Z výsledků 

experimentů se určí predikční vztahy, které budou následně použity při tvorbě algoritmů pro 

řídící jednotku proaktivního mazacího systému. 

 

 

Obr. 1 Příklad použití proaktivního mazacího systému [1] 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Existuje několik druhů údržby, které jsou uplatňovány ve strojírenské praxi [2]. 

Nejjednodušší je preventivní údržba, jenž počítá s výměnou některých částí mechanismu po 

předem stanovené době, čímž se zaručí bezpečnost provozu. Nevýhodou je, že součást může 

být stále v pořádku a mohla by sloužit delší dobu. Tím se nevyužije plně potenciál zařízení 

a zvyšují se náklady na údržbu. Je využívána zejména u levných a jednoduchých strojů. 

Prediktivní údržba předchází poruše cestou diagnostiky a údržby. Analyzují se data ze 

senzorů a podle toho se rozhodne o plánované údržbě nebo výměně dílů. Aktuálním trendem 

je zavádění proaktivní údržby, která sleduje a vyhodnocuje stav stejně jako prediktivní 

údržba. K tomu navíc provádí zásahy, které oddalují vznik poškození. Na rozdíl od 

předcházejících typů údržby je zde dominantní důraz na příčiny, nikoliv na důsledky. Základ 

proaktivního řízení je řídicí systém, který zpracovává informace diagnostiky stavu maziva a 

monitoringu provozních parametrů, vyhodnocuje stav mazaného uzlu a rozhoduje o 

aktivních zásazích mazacího systému, mezi něž patří například sepnutí magnetického 

odlučovače kovových částic nebo doplnění aditiv. Vývoj řídicího systému se opírá o výzkum 

v oblasti aplikované tribologie, jehož cílem je experimentálně určit vliv degradace a 

kontaminace na odezvu diagnostiky stavu maziva a na stav mazaného uzlu, konkrétně na 

tření a opotřebení. 

2.1 Testovací zařízení 

Nejrozšířenějším zkušebním okruhem pro testování poruch ozubených kol je tzv. 

Niemannův zkušební okruh [3]. Jedná se o zařízení na testování ozubených kol vyvinuté v 

Technickém institutu pro studium převodových a hnacích mechanismů (Forschungsstelle für 

Zahnrader und Getriebebau, FZG) na Technické univerzitě v Mnichově.  

 

Obr. 2 Testovací zařízení Back-to-Back [4] 
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Na obr. 2 jsou popsány jednotlivé části zařízení [3]. Testované soukolí (1,2) je uloženo 

v testovací převodové skříni a je dvěma hřídeli spojeno s doplňkovým soukolím, které je 

uloženo v doplňkové převodové skříni (3). Jeden z hřídelů je dělený a opatřený spojkou (4). 

Jedna polovina hřídele může být zaaretována kolíkem (5), zatímco na druhou polovinu 

hřídele je aplikováno předpětí pomocí páky se závažím (6). Po opětovném sepnutí spojky 

lze odebrat páku se zatížením a zajišťovací kolík. Vyvozený zátěžný moment lze měřit 

v zařízení pro snímání krouticího momentu (7). Na základě Hertzova kontaktního tlaku je 

stanoveno 12 zátěžných momentů (Tabulka 1), každý z nich reprezentuje jeden zatěžovací 

stupeň. Soukolí je většinou ponořeno v oleji a teplota oleje je kontrolována teplotním 

senzorem (8), v některých případech je použit postřikovací systém. K pohonu zařízení slouží 

elektrický motor, který v průběhu testování dodává pouze výkon rovnající se třecím ztrátám 

v ozubení, což je hlavní výhoda použití tohoto typu okruhu.  Díky poloze převodových skříní 

zády k sobě se zařízení označuje jako „back-to-back“. 

Tabulka 1 Hodnoty zatěžovacích stupňů dle normy ISO 14635-1 [5] 

 

2.1.1 Testovací soukolí 

Ozubená kola jsou kalena na tvrdost HRC = 60 + 2 v hloubce 0,6 – 0,9 mm pod povrchem 

[3]. Drsnost povrchu se řídí dle příslušného zkušebního postupu. Kola jsou vyráběna jedním 

výrobcem v sérii po 100 párech a jsou důkladně kontrolovány jejich vlastnosti. Pro zkoušky 

zadírání se používá typ A; pro opotřebení, pitting a mikropitting jsou vhodná kola typu C, 

které se od kol typu A liší tvarem ozubení, aby bylo dosaženo jiné skluzové rychlosti. 

Parametry soukolí ukazuje Tabulka 2, rozdíly mezi jednotlivými typy uvádí Tabulka 3. 
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Tabulka 2 Parametry kol typu A pro test na zadírání dle normy ISO 14635-1 [5] 

 

Tabulka 3 Rozdíly mezi koly typu A a C [3] 

 

2.2 Přehled testovacích metod 

Volba konkrétního testu závisí na konkrétním typu poškození. Existují testy na opotřebení, 

zadírání, pitting a mikropitting. Jsou sestaveny tak, aby vedly k danému poškození. 

Například opotřebení se vyskytuje pouze při nízkých rychlostech, proto je rychlost otáčení 

výrazně nižší než u ostatních testů. Testy se označují zápisem: typ ozubeného kola/tečná 

rychlost vyjádřená v metrech za sekundu/teplota ve stupních Celsia/zátěžný stupeň. Zápis 

může vypadat takto: A/8,3/90/12. Tabulka 4 shrnuje nejpoužívanější testy rozdělené dle typu 

poškození. 

Tabulka 4 Nejpoužívanější testy [5–8] 

 

2.2.1 Zadírání 

Zadírání je těžká forma poškození povrchu ozubeného kola, při které dochází ke vzniku 

mikrosvárů mezi interagujícími povrchy v důsledku porušení mazacího filmu zejména kvůli 

vysokým teplotám a tlakům. Zkušební metoda FZG A/8,3/90 ke zjištění relativní únosnosti 

oleje je typická pro většinu průmyslových aplikací. Je popsána v normách ISO 14635 [5]. 
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Vysoké teploty povrchu kvůli vysokým povrchovým tlakům a kluzným rychlostem mohou 

způsobit porušení mazacího filmu. Tato zkušební metoda může být použita k posouzení 

ztráty funkce maziva při určitých teplotních podmínkách, vysoké kluzné rychlosti a postupně 

zvyšující se zátěži. K naplnění kritéria selhání dojde ve chvíli, kdy celková šířka poškození 

na aktivní ploše boku všech šestnácti zubů překročí 20 mm. Pro lepší odhad slouží Obr. 3. 

Test probíhá za konstantní rychlosti. Teplota 90 °C se udržuje od stupně 5, poškození se 

kontroluje od stupně 4. Po vykonání 21700 otáček, což odpovídá přibližně patnácti minutám, 

se pokračuje na dalším zatěžovacím stupni se zvětšeným zatížením. Test končí po dosažení 

dvanáctého zatěžovacího stupně nebo při naplnění kritéria selhání. 

 

Obr. 3 Referenční fotografie pro posouzení zadírání [5] 

2.2.2 Opotřebení 

Pro zkoumání opotřebení se nejčastěji používá test C/0,05/90:120/12 dle normy DGMK 377 

[8]. Používají se kola typu C při rychlosti pastorku 0,05 m/s (13 ot/min) a teplotě od 90 °C 

do 120 °C. Zatížení je na nejvyšším stupni 12. Test je rozdělen do třech částí. 

Část 1: C/0,05/90/12 - První část testu trvá 2x 20 hodin, rychlost je 13 ot/min a teplota oleje 

je 90 °C. Při těchto podmínkách dochází k největšímu opotřebení. 



 

20 

Část 2: C/0,05/120/12 - Stejná jako první část, pouze dochází ke zvýšení teploty na 120 °C. 

Část 3: Tato část není povinná, může se použít pro získání detailnějších informací. Trvá 40 

hodin. Na výběr jsou tři možnosti: C/0,05/90/12 – opakuje se první část, může ukázat, jak se 

mění poškození po změně podmínek. C/0,05/120/12 – opakuje se druhá část, používá se, 

pokud výsledky ve druhé části nejsou stabilní. C/0,57/90/12 – může ukázat, jaký vliv má 

zvýšená rychlost a tím i větší tloušťka mazacího filmu. Vyhodnocuje se úbytek hmotnosti 

na obou testovaných ozubených kolech. 

 

Obr. 4 Výsledky z testu na opotřebení [3] 

2.2.3 Pitting 

Standardní testy na pitting se provádějí dle normy FVA 2/IV a FVA 371, jsou však časově 

a finančně velmi náročné, proto se nejčastěji používá zkrácený test KPTX [7]. Probíhá pouze 

v zátěžných stupních 9 a 10 a vyhodnocuje odolnost proti pittingu. Používají se kola typu 

PT-C, které se vyznačují nízkou drsností povrchu. Nejprve se provede záběh na zatěžovacím 

stupni 5 s počáteční teplotou 60 °C, která se později udržuje na 90 °C. Rychlost je stále 

konstantní, 2250 ot/min. Samotný test je prováděn na zatěžovacím stupni 9 a maximální 

počet otáček je 12,7 milionů, což odpovídá době 98 hodin. Pokud se neobjeví pitting, tak se 

zvýší zatěžovací stupeň na 10. Test končí v okamžiku, kdy poškozená plocha zubu je větší 

než 4 % nebo po dosáhnutí maximálního počtu otáček. 

 

Obr. 5 Pitting [7] 
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2.2.4 Mikropitting 

Podobně jako u pittingu, i zde byl z původního testu GT-C/8,3/90 dle FVA 54 vyvinut kratší 

test GFKT-C/8,3/90 dle DGMK 575 [6]. Test začíná záběhem na stupni zatížení 3 po dobu 

jedné hodiny. Rychlost je po celou dobu konstantní a má hodnotu 2250 ot/min. Potom se 

testuje na zatěžovacím stupni 7 a 9, pokaždé po dobu 16 hodin. Po každé části se měří tvar 

profilu na třech zubech vybraných rovnoměrně po obvodu, přesné podmínky měření jsou 

uvedeny v normě DIN 3960. Pokud je průměrná odchylka od původního profilu ffm větší než 

7,5 μm, test končí. 

 

Obr. 6 Výsledek testu na mikropitting [6] 

2.3 Kontaminace vodou 

Oproti pevným částicím vypadá voda poměrně neškodně, ale právě kontaminace vodou je 

jedním z nejběžnějších způsobů kontaminace maziva [9–11]. Voda v oleji se může nacházet 

v následujících třech stavech: rozpuštěná, emulgovaná a volná voda. 

Rozpuštěná voda je charakterizována jako jednotlivé molekuly rozptýlené v oleji. Vodu 

v tomto stavu nelze vizuálně identifikovat. 

Emulgovaná voda se objevuje v okamžiku, kdy množství vody dosáhlo bodu nasycení, 

nebo také bodu saturace. Poměrné zastoupení vody bývá 200–500 ppm (parts per milion), 

záleží na teplotě a složení oleje. V tomto stavu není možné rozpustit více vody a olej je 

vodou maximálně nasycen. Mikroskopické kapičky jsou rozptýleny v oleji a na pohled to 

připomíná mlhu. 
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Volná voda je viditelně separovaná od oleje, typicky se nachází na dně nádrže, tedy tam, 

kde kapalina neproudí. 

 

1 Různé stavy vody v oleji [12] 

 

Olej vždy obsahuje nějaký podíl vody, pokud není speciálně vysušen například pro použití 

v transformátorech. Pro standardní použití je vhodné udržet obsah vody pod 30 % relativní 

vlhkosti, což odpovídá 75–150 ppm. Nejvíce škodlivá je emulgovaná a volná voda, ale platí, 

že i rozpuštěná voda negativně ovlivňuje životnost zařízení, proto je potřeba se vždy snažit 

udržet koncentraci vody na co nejmenší hodnotě. 

2.3.1 Mechanismus poškození 

Z výsledků různých výzkumů [13, 14] byl sestaven mechanismus poškození (Obr. 7), který 

popisuje vlivy kontaminace vodou na únosnost. Vlivy vody lze rozdělit do třech kategorií: 

Interakce maziva s vodou zahrnuje molekulární strukturu a vlastnosti maziva. Je známo, 

že nerozpuštěná voda výrazně snižuje únosnost. Polární lubrikanty dokážou vodu rozpustit, 

proto je vliv vody na únosnost minimální. Naopak nepolární lubrikanty vodu nerozpustí 

a únosnost se snižuje. Během testů s kontaminací rovněž dochází k urychlenému stárnutí 

oleje, což může vést ke snížené separovatelnosti maziv. 

Chemicko-materiálně-technologický vliv shrnuje mechanismy, které ovlivňují parametry 

materiálu ozubených kol. Voda způsobuje korozi boků zubů, a navíc jako meziprodukt této 

chemické reakce vzniká vodík, který difunduje do struktury kovu a snižuje tak jeho pevnost. 

Tribologický vliv zahrnuje přítomnost vodních kapek v kontaktu. Ty se vyskytují zejména 

u nepolárních maziv a snižují únosnost. Tyto kapky prostupují kontaktem a v místě jejich 

výskytu se výrazně zvyšuje lokální napětí, což vede k pittingu. 
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Obr. 7 Mechanismus poškození [13] 

2.3.2 Metody měření 

Pro předejití všech nepříznivých vlivů je potřeba měřit obsah vody v oleji a podniknout proti 

tomu adekvátní kroky. Následuje přehled nejběžnějších metod měření [9–11, 15]. 

Prskací zkouška (Crackle Test) 

Nejjednodušší a zároveň nejlevnější je takzvaná prskací zkouška. Deska se nahřeje na 

130 °C a umístí se na ní kapka oleje. Voda se odpařuje a objevují se bubliny. Podle počtu 

bublin se dá přibližně odhadnout množství vody. Relativně málo bublin značí 500–1000 

ppm. Výrazně více bublin indikuje 1000–2000 ppm, a pokud je prskání slyšet, tak je 

množství vody přes 2000 ppm. Tato zkouška odhalí pouze emulgovanou a volnou vodu. Pro 

svoji jednoduchost se často využívá pouze pro zjištění, jestli je či není v oleji voda a pokud 

ano, tak se přistoupí ke složitější metodě, která dokáže určit přesnou koncentraci vody. 

Senzor relativní vlhkosti 

Tento kapacitní senzor měří relativní vlhkost v oleji stejným způsobem jako ve vzduchu. 

Výstupem je hodnota relativní vlhkosti v % a může tedy měřit pouze rozpuštěnou vodu. 

Pokud má olej nízkou hodnotu relativní vlhkosti, tak zkouška trvá přibližně 20 minut, pokud 

je olej silně nasycen vodou, tak se čas trvání může zkrátit i na pět minut. Je nutné, aby měření 

probíhalo za konstantní teploty, neboť se bod nasycení mění s teplotou a docházelo by ke 

zkreslování výsledků. Čím větší teplota, tím víc olej pojme rozpuštěné vody a tím menší je 

relativní vlhkost. Díky závislosti bodu nasycení na teplotě, která je pro každý olej daná, je 

možné výsledek přepočítat na celkové zastoupení vody v ppm a porovnat s jinými metodami 

měření, například s Karl-Fischerovou titrací. Tímto senzorem je možno monitorovat stav 

oleje v reálném čase a s předstihem varovat před možnými problémy. 
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Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací 

Při tomto testu se používá infračervené světlo, které prochází vzorkem oleje. Světlo je 

pohlcováno na různých vlnových délkách spektra a tím je zjišťována koncentrace vody. 

Metoda je vhodná nejen pro zjištění přítomnosti vody, ale i oxidace a dalších nežádoucích 

projevů. Konkrétně pro vodu se používá vlnočet 3400 cm-1. Vyhodnocení trvá přibližně dvě 

minuty a na celý test vystačí jedna kapka oleje, naopak nevýhodou je vyšší cena oproti 

ostatním metodám. 

Karl-Fischerova titrační zkouška 

Titrační roztok s jodem se přidává do vzorku oleje s rozpouštědlem. Množství 

spotřebovaného jodu je ekvivalentní množství vody ve vzorku. Tato metoda je ze všech 

nejpřesnější, je vhodná pro identifikaci i velmi malých množství vody jako 10 ppm a dokáže 

měřit rozpuštěnou, emulgovanou i volnou vodu. Na druhou stranu je test velmi nákladný, 

musí se provádět v laboratoři a zabere nejvíce času. Navíc při hodnotách pod 200 ppm jsou 

výsledky značně ovlivněny některými přísadami. 

2.3.3 Experimentální výzkum vlivu kontaminace vodou 

Engelhardt [13] se věnoval zjišťování vlivu kontaminace vodou na mikropitting a opotřebení 

ozubených kol na testovacím zařízení typu Back-to-Back. Použil pět různých olejů, všechny 

s viskozitou ISO VG-220, které se používají v převodech větrných elektráren. Dva 

polyglykolové oleje byly kontaminovány 2 % vody, zbylé oleje (minerální, esterový, 

polyalfaolefinový) byly kontaminovány 0,5 % vody. Navíc byl testován i převodový olej 

s kontaminací 0,5 %. Test na mikropitting probíhal podle normy DGMK 575 [6]. 

 

Obr. 8 Vliv kontaminace vodou na mikropitting pro různé oleje [13] 
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Obr. 8 ukazuje průměrnou odchylku od původního profilu pastorku pro všechny oleje s 

vodou i bez po stupni zatížení 7 a 9. Porovnáním výsledků se zjistilo, že kontaminace vodou 

nemá žádný významný vliv na mikropitting. Na základě výsledků byly polyglykolové oleje 

podrobeny rozsáhlejšímu testu na mikropitting dle normy FVA 54/7 [16]. Obr. 9 ukazuje 

deviaci profilu v závislosti na zatížení pro olej PG1 s kontaminací vodou i bez ní. Zatěžovací 

test je prováděn i na druhém boku zubu kvůli ověření opakovatelnosti. Výsledky ukázaly, 

že deviace profilu zubu je velmi podobná, a tak lze zhodnotit, že vliv přítomnosti vody na 

mikropitting nebyl prokázán. Shodný test byl proveden i pro olej PG2. Závislosti jsou mírně 

odlišné, ale vliv kontaminace vody opět nebyl prokázán pro testované oleje. 

 

Obr. 9 Vliv kontaminace vodou na vývoj mikropittingu [13] 

Test na opotřebení probíhal dle normy DGMK 337 [8]. Míra opotřebení byla kontrolována 

každých 20 hodin přesným vážením. Obr. 10 ukazuje hmotnostní ztráty na pastorku 

u vybraných olejů. Je zde vidět, že opotřebení v testu s kontaminací vodou je menší, ale jen 

nepatrně, takže lze konstatovat, že vliv kontaminace nebyl zjištěn pro testované oleje. 

 

Obr. 10 Vliv kontaminace vodou na opotřebení [13] 
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Engelhardt pokračoval ve výzkumu a později se zaměřil na pitting [14]. Testoval stejné typy 

maziv jako v předchozí publikaci, tentokrát v testu PTX dle normy FVA 371 [17]. Otáčky 

byly 2250 min-1, teplota byla snížená z 90 °C na 60 °C a k ukončení došlo v okamžiku, kdy 

poškozená plocha boku zubu byla větší než 4 % aktivní plochy boku zubu. 

 

Obr. 11 Vliv kontaminace vodou na pitting [14] 

Na obr. 11 a obr. 12 je vidět, po kolika otáčkách pastorku dojde k ukončení testu. O olejů 

PG1 a PG2 kontaminovaných vodou hrozí porucha již po poměrně malém počtu otáček. Pro 

potvrzení tohoto zjištění je třeba provést větší počet měření. U všech testovaných olejů došlo 

ke zhoršení odolnosti proti pittingu po kontaminaci vodou. Zrychlené stárnutí maziva 

a pokles obsahu přísad byly určeny jako hlavní poškozující mechanismus, nelze ale vyloučit 

vliv jiných poškozujících mechanismů. 

 

Obr. 12 Vliv kontaminace vodou na pitting [14] 
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2.4 Oxidace 

Oxidace je druh degradace, který vede ke zvýšení viskozity; tvorbě kyselin, kalů, povlaků 

a usazenin; snižování přísad a korozi [18]. Dříve byla oxidace definována jako reakce 

s kyslíkem. Později byla definice rozšířena na reakci, při které jsou elektrony odděleny od 

molekuly. Proti oxidaci chrání olej antioxidační přísady. Jejich obsah v oleji se během 

stárnutí snižuje a po jejich úplném vyčerpání dochází k oxidaci základního oleje. 

2.4.1 Projevy 

Během oxidačního procesu se vytvářejí kyseliny, které napadají povrchy a to způsobuje 

pitting a degradaci povrchu [19]. Vedlejší produkty oxidace vedou k tvorbě povlaku na 

povrchu součásti. Může způsobit hladovění a zbytky povlaku jsou chemicky aktivní a 

zkracují životnost oleje. Dále povlak může znehybnit pohyblivé části zařízení. Olejové 

přísady, například přísady proti opotřebení se absorbují do povrchu kalu, nedostanou se na 

povrch součásti a tím ztrácí svoji funkci. V degradovaném oleji se od sebe lépe odděluje olej 

a vzduch, což má za následek snížení pevnosti mazacího filmu. 

2.4.2 Metody měření 

Pro měření míry oxidace maziva se používají dvě základní metody – podle čísla kyselosti a 

infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR) [19, 20]. Za účelem 

usnadnění plánování údržby je vhodné měřit nejenom míru oxidace, ale i zbývající životnost 

(RUL). Tato veličina se dá využít v proaktivní údržbě zařízení; pokud je zjištěn nevyhovující 

stav, tak je možno olej částečně vypustit a doplnit nebo pouze zvýšit koncentraci přísad proti 

oxidaci, aby nedošlo k degradaci oleje. Základní metody jsou založeny na měření vedlejších 

produktů oxidace v době, kdy už k oxidaci došlo. Jedním z produktů oxidace jsou kyseliny. 

Toho využívá AN (acid number) test. Alkalické činidlo KOH, které neutralizuje kyselinu, 

se přidává do oleje tak dlouho, než dojde k neutralizaci. Objem potřebného činidla je funkcí 

koncentrace kyseliny v oleji. Další metodou pro zjištění oxidace základního oleje je 

infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací. Měří koncentraci rozpustných 

a nerozpustných vedlejších produktů oxidace, které vznikly rekombinací molekul 

uhlovodíku. Princip metody je stejný, jako při měření kontaminace vodou, jen je jiný 

vlnočet, a to 1720 cm-1. Dalším indikátorem oxidace je zvýšení viskozity, protože jak olej 

degraduje, tak se zvyšuje průměrná molekulární hmotnost a s tím i viskozita. 
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2.4.3 Experimentální výzkum vlivu oxidace 

Hohn [21] testoval pět minerálních olejů na zařízení back-to-back a zkoumal vliv oxidace 

na opotřebení, zadírání, mikropitting a pitting. Oleje byly vystaveny podmínkám 

odpovídajícím provozu v manuální převodovce a pro urychlení degradace byl na soukolí 

vstřikován olej o teplotě 110 a 130 °C. Při stárnutí se sledovala viskozita, číslo kyselosti 

TAN a obsah aditiv. 

Test na opotřebení probíhal podle normy DGMK 377 [8]. Kola se otáčela velmi malou 

rychlostí při vysokém zatížení po dobu 96 h. Z výsledků na Obr. 13 vyplývá, že míra 

opotřebení klesá se stářím oleje. Nový olej má 20krát větší míru opotřebení, než olej 265h-

110 °C. 

 

Obr. 13 Míra opotřebení v závislosti na čase [21] 

Odolnost vůči zadírání byla zjišťována podle modifikovaného testu C/26/90 [22]. Soukolí 

se otáčí vysokou rychlostí a každých 15 minut se zvyšuje zatížení, dokud se kola nezadřou. 

Z Obr. 14 je vidět, že s rostoucím stářím oleje se snižuje odolnost vůči zadření. Odolnost 

závisí zejména na typu a koncentraci aditiv, jejichž koncentrace se díky stárnutí snižuje. 

Zhoršení odolnosti není kritické. 

 

Obr. 14 Test na zadírání [21] 
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Odolnost vůči mikropittingu byla zjišťována standartním testem GF-C/8,3/90 dle normy 

FVA 54 I-IV [23]. Velmi starý olej má lepší odolnost než nový olej, což lze vidět na obr. 15. 

 

Obr. 15 Test na mikropitting [21] 

Odolnost proti pittingu byla zjišťována modifikovaným testem PT-C/8,3/60 dle normy FVA 

2/IV [24]. Modifikace spočívala ve snížení teploty oleje z 90 °C na 60 °C, aby se předešlo 

dodatečnému stárnutí oleje během testu. Zkouška byla ukončena v okamžiku dosažení 

hranice 4 % deformované plochy na boku zubu pastorku. Odolnost proti pittingu se stářím 

oleje klesá, filtrací lze odolnost mírně zvýšit (Obr. 16). 

 

Obr. 16 Test na pitting [21] 

Z celého testování vyvodil Hohn [21] následující závěry: Se stárnutím oleje 

• viskozita a číslo kyselosti se zvyšuje 

• koncentrace aditiv se snižuje 

• odolnost vůči opotřebení se zlepšuje 

• odolnost vůči zadření a pittingu se zhoršuje 

• odolnost vůči mikropittingu se nejprve zhoršuje a později zlepšuje 
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2.5 Kontaminace pevnými částicemi 

Kontaminace částicemi je nejhorší způsob kontaminace pro olej i pro zařízení. Při popisu 

částic je potřeba zahrnout víc informací než jen velikost a počet. Následuje přehled dalších 

důležitých vlastností [25]. 

Povrch 

Pokud se jedna velká částice rozpadne na několik menších, tak výrazně vzroste celkový 

povrch. Čím větší povrch, tím déle se částice usazují. To má za následek, že více přitahují 

a emulgují vodu a lépe vyvolávají katalytické reakce s olejem. 

Tvar 

Kulaté částice se mohou zahloubit do povrchu, není ale pravděpodobné, že by způsobily 

rýhy. Naopak ostré částice rýhy způsobí, nejčastěji vznikají rozdrcením velké sférické 

částice. 

Tvrdost 

Zde se porovnává tvrdost částic vzhledem k tvrdosti povrchu. Běžně se v mazivech vyskytují 

částice z oxidu křemičitého a oxidu hlinitého, které mají větší tvrdost než rychlořezná ocel. 

Těmto oxidům se v oblasti tvrdosti mohou vyrovnat pouze keramické povrchy na některých 

ložiscích a vačkách. 

Složení 

Prach způsobuje značné škody opotřebením, z hlediska složení je ale chemicky inertní. 

Ovšem částice, které vznikají při opotřebení, inertní nejsou. Jsou složeny zejména z kovů 

a podporují oxidaci oleje. 

Polarita 

Polární afinita vede k poklesu polárních přísad, jako jsou například inhibitory koroze, 

detergenty, dispersanty a přísady proti opotřebení. 

Magnetická citlivost 

Železné nebo ocelové částice se odlučují průchodem magnetickým filtrem. Někdy však 

vlivem nárazového toku částice projde filtrem a zůstane zmagnetizovaná. Může se přichytit 

na ocelových površích a omezovat pohyb stroje či omezovat tok oleje. 
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2.5.1 Projevy 

Patrně nejhorším projevem je poškození povrchu [25]. Dále může dojít k omezení průtoku 

oleje, což způsobuje hladovění. Velká koncentrace částic vede ke snížení životnosti oleje 

i olejového filtru. 

2.5.2 Metody měření 

Optické senzory 

Tento typ senzorů se používá zejména u hydraulických obvodů a funguje na principu 

světelné závory [26]. Měří nemetalické částice. Na proudící mazivo působí světelný zdroj 

z jedné strany, z druhé strany je detektor. Při průchodu částice se detektor na malý okamžik 

zastíní a tím vzniká krátký puls. Podle toho, jak byl puls dlouhý a jakou měl frekvenci, se 

určí velikost a počet částic. Výstupem z tohoto měření je zjištění o třídě čistoty kapaliny dle 

příslušných norem. Pro mazací systémy se příliš nepoužívá, neboť má zbytečně jemné 

rozlišení. 

Elektromagnetické senzory 

Měří se průchod kovových částic, které sami poškozují povrch nebo jsou již produktem 

poškození [26]. Senzor je založen na principu elektrické indukce. Tím, jak částice vstupuje 

a zase vystupuje ze senzoru, se mění indukčnost cívek, které vysílají výstupní signál. Signál 

pro feromagnetické a neferomagnetické částice je odlišný, proto lze částečně určit i složení 

kontaminantů. 

2.5.3 Experimentální výzkum vlivu kontaminace pevnými částicemi 

Zkoumání průběhu pittingu se standardně provádí vizuální kontrolou a pomocí fotografií 

boků zubů. Tento způsob je značně časově náročný, a navíc dává jen omezené informace o 

průběhu poškození. Proto se Kattelus [27] rozhodl vyzkoušet jiný způsob sledování, který 

spočívá v on-line monitoringu pevných částic, monitoringu vibrací a vizuální kontrole. 

Testování probíhalo při rychlosti 2250 ot/min, při záběhu se zatížení postupně zvětšovalo po 

osmi krocích a v hodnotách od 3 do 239 Nm, každý krok trval 10 minut. Po záběhu se 

zatěžovací moment ustálil na 405 Nm. Po každých 2,5 milionech otáček byla provedena 

vizuální kontrola, test končí když poškození pittingem přesáhne 4 % plochy zubu nebo po 

dosažení 50 milionů otáček. První známky pittingu se objevily po 10 mil. otáček, následně 

se poškození velmi rychle zvětšovalo; poškozeno bylo 3,3 % plochy zubu při 10,76 mil. 

otáček a 5,7 % při 10,84 mil. otáček. Fotografie dokumentující poškození jsou na Obr. 17. 

Množství pevných částic bylo během testu minimální, k dramatickému nárůstu došlo až 
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300 000 otáček před koncem testu, což koresponduje s vývojem pittingu. Závěry vycházející 

z této práce jsou následující: 

1. Průběh pittingu indikovaný množstvím kovových částic v oleji získaných z on-line 

monitoringu pevných částic dobře koreluje s velikostí poškozené plochy zubu. 

2. Vznik pittingu je podporován mikropittingem. 

3. Intervaly pro vizuální kontroly lze zkrátit na základě monitorování částic. 

4. On-line monitoring pevných částic je slibná cesta ke sledování průběhu pittingu 

souběžně s vizuální kontrolou. 

 

 

Obr. 17 Průběh pittingu. Zub pastorku po 2,5 (vlevo nahoře), 10 (vpravo nahoře), 10,76 (vlevo dole) a 10,84 

(vpravo dole) milionech cyklů. [27] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

Rešerše byla rozdělena na část zabývající se testovacím zařízením a metodami testovaní 

a dále na vlivy kontaminace vodou, oxidace a kontaminace pevnými částicemi. Nejprve je 

představeno testovací zařízení, které se používá pro experimenty. Dále následuje přehled 

testovacích metod, podle kterých jsou prováděny experimenty. Při popisu se vychází 

z norem [5–8], kde jsou udány přesné parametry a podmínky testování. Tyto parametry jsou 

nastaveny tak, aby se dosáhlo požadovaného poškození.  

Práce navazuje na diplomovou práci Strnada [28], který zkoumal vliv kontaminace 

a degradace na tloušťku mazacího filmu, proto je vhodné porovnat výsledky rešerše s jeho 

rešerší. Kontaminace vodou může ovlivňovat stav tribologického uzlu. V experimentálním 

výzkumu Engelhardta [13, 14] bylo zjištěno, že voda nemá žádný výrazný vliv na 

mikropitting a opotřebení, naopak při pittingu dochází ke zhoršení. Toto zjištění 

koresponduje s příspěvkem z konference [29] od autorů z Technické univerzity v Mnichově, 

kde také shrnují vlivy kontaminace vodou. Vliv na tloušťku mazacího filmu dle Strnada 

prokázán nebyl. V následující kapitole o oxidaci jsou zmíněny projevy a metody měření. 

Hohn [21] prokázal, že míra opotřebení klesá se stářím oleje, a to velmi výrazně. Odolnost 

vůči zadírání se snižuje, avšak rozdíl není velký. Vliv na pitting a mikropitting byl prokázán, 

vliv na tloušťku mazacího filmu je nepatrný. Pro ověření je vhodné provést několik stejných 

testů znovu, v uvedené práci [21] se výsledky z jednoho testu značně liší. V části o 

kontaminaci pevnými částicemi jsou zmíněny další vlastnosti částic a metody měření. Zde 

je problém v absenci výzkumu cílené kontaminace na FZG zařízení, v uvedené práci [27] se 

jedná pouze o částice vzniklé pittingem. Vliv na tloušťku mazacího filmu byl prokázán 

zejména v důsledku rýh a škrábanců. 

Takzvaným bílým místem v této oblasti jsou možné rozdíly ve výsledcích při odlišných 

režimech mazání, kterým se dosud žádný autor nevěnoval. Zvlášť při kontaminaci vodou a 

přítomnosti vodních kapek v kontaktu zde mohou být rozdíly mezi smíšeným a plně 

kapalinným mazáním. 

3.2 Cíl práce 

Hlavním cílem této experimentální práce je na základě laboratorních experimentů popsat, 

jak ovlivňuje změna stavu maziva tření a opotřebení mazaného uzlu. Studovanými změnami 

bude kontaminace oleje vlhkostí, pevnými částicemi a jeho oxidační degradace. 
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Experimenty budou zaměřeny na oblast přechodu mezi smíšeným a plně kapalinným 

mazáním. Využity budou dva typy experimentálních zařízení. Tribometr v konfiguraci 

block-on-ring umožní pomocí tzv. Stribeckova testu a hodnocení tření a opotřebení stanovit 

přechod mezi smíšeným a plně kapalinným režimem mazání. Časové testy na zařízení typu 

back-to-back, které využívá ozubené soukolí a je vybaveno snímači pro hodnocení stavu 

maziva, umožní ověřit vliv změn stavu maziva na opotřebení reálného tribologického uzlu. 

Na tomto zařízení bude současně ověřena reakce snímačů na změny maziva probíhající 

v důsledku opotřebení. 

Hlavní cíl lze rozdělit do několika dílčích cílů: 

• Zprovoznění zařízení typu back-to-back a daného měřicího řetězce 

• Příprava degradovaných a kontaminovaných vzorků maziv 

• Stanovení vlivu kontaminace vlhkostí a oxidace na tření a opotřebení pomocí 

Stribeckova a časového testu na tribometru v konfiguraci block-on-ring 

• Ověření vzájemné interakce změny stavu maziva a opotřebení na ozubeném soukolí 

v zařízení typu back-to-back 

• Příprava příspěvku do sborníku odborné konference 
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4 MATERIÁL A METODY 

4.1 Plán experimentů 

Cílem experimentů je popsat, jaký vliv má kontaminace vlhkostí, pevnými částicemi a 

oxidační degradace oleje na tření a opotřebení v oblasti přechodu mezi smíšeným a plně 

kapalinným mazáním. První část experimentů slouží ke stanovení základních vlivů na tření 

a opotřebení v modelové konfiguraci block-on-ring. Bude sledována změna součinitele tření 

a velikost opotřebení při změně unášivé rychlosti. Druhá část experimentů využívá reálného 

tribologického uzlu (ozubeného soukolí v zařízení typu back-to-back) k ověření základních 

vlivů a ke stanovení vzájemné interakce s průběžnou změnou stavu maziva. Bude sledována 

reakce snímačů a opotřebení na bocích zubů ozubených kol. 

4.2 Metody a zařízení 

4.2.1 Tribometr v konfiguraci block-on-ring 

Prvním testovacím zařízením je multifunkční tribometr Rtec, který umožňuje měření 

v několika různých konfiguracích. Pro účely této práce byl využit modul block-on-ring, kde 

jako kontaktní tělesa slouží blok a kroužek. 

 

Obr. 18 Schéma konfigurace block-on-ring [30] 

Princip funkce je znázorněn na obr. 18 a spočívá v přitlačování bloku (block) na rotující 

kroužek (ring). Třecí síla je přenášena vodorovným ramenem (1) viz obr. 19 a detekována 

tenzometrickým snímačem (2), který je umístěn mezi ramenem a kostrou tribometru. Druhý 

snímač je umístěn ve vrchní části rámu je určen pro měření normálové síly. Blok (3) je mazán 

broděním v olejové lázni v kovové nádobce (4), která je letmo nasazena na hřídeli (5). Pohon 
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obstarává servomotor (6) s výkonem 125 W, jenž pohání hřídel s kroužkem přes ozubený 

řemen (7). Kroužek (8) je vnějším kroužkem z ložiska Timken s označením A4138 a má 

průměr 35 mm a šířku 8 mm. Je vyroben z ložiskové oceli AISI 52100, stejně tak jako 

testovací kvádr pro Stribeckův test. Časové testy na opotřebení byly prováděny s kvádrem 

z materiálu EN 11.191. Tento materiál má nižší tvrdost a díky tomu vzniká větší opotřebení, 

které se dá lépe hodnotit měřením na profilometru. 

 

Obr. 19 Modul block-on-ring 

Před začátkem měření Stribeckovy křivky a opotřebení bylo třeba provést drobné úpravy. 

Standartní nádobka na olej je poměrně velkoryse dimenzovaná a pro správnou funkci je 

nutné použít přibližně 80 ml oleje. Vhodnou úpravou lze objem výrazně snížit. Pro tyto účely 

byla navržena vložka (obr. 20), která kopíruje vnitřní povrch nádoby a zároveň nechává 

dostatečné místo pro olej mezi jejím povrchem a kroužkem. Je zde zabudován termočlánek, 

který měří teplotu oleje v prostoru mezi dnem a kroužkem. Do tohoto místa se dostává olej 

z kontaktu s blokem, takže měření této teploty jakožto teploty v kontaktu je velice přesné. 

Vložka byla vytištěna na 3D tiskárně Ultimaker 3 z materiálu PLA, jelikož tento materiál 

odolává jak oleji, tak i acetonu při čištění. Po vložení této vložky do nádobky stačí použít 

pouze 23 ml oleje. 
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Obr. 20 Vytištěná vložka s termočlánkem v nádobě na olej 

Prvním cílem při měření Stribeckovy křivky bylo dosáhnout opakovatelnosti s čistým 

olejem CLP 220. První měření probíhala v těsném sledu za sebou a z výsledku na obr. 21 je 

vidět, že se Stribeckova křivka postupně posouvala nahoru, tj. zvyšoval se koeficient tření. 

To bylo vysvětleno tím, že při testu vzniká třením teplo a olej se zahřívá, čímž se snižuje 

viskozita a zvyšuje se koeficient tření (v oblasti mezného a smíšeného mazání). Zvýšení 

teploty oleje bylo umocněno tím, že při testu olej vystříkával mimo nádobu a před dalšími 

testy nedocházelo k doplnění oleje. Tento problém byl vyřešen umístěním ochranného krytu 

proti stříkání oleje a zapnutím testu až při poklesu teploty na 60 °C, tak jak je uvedeno 

v kapitole 4.3.1. 

 

Obr. 21 Postupný růst koeficientu tření 

4.2.2 Experimentální zařízení typu back-to-back 

Na tomto zařízení (obr. 22) umístěném na Ústavu konstruování budou prováděny testy, které 

více odpovídají reálným podmínkám při provozu stroje. Nejdůležitější částí je testovací 

Termočlánek 
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ozubené soukolí, které je dvěma rovnoběžnými hřídelemi spojeno s doplňkovým soukolím. 

Obě soukolí jsou uložena v převodových skříní a jejich mazání je zajištěno broděním v oleji. 

Převodová skříň testovacího soukolí navíc obsahuje senzory stavu oleje popsané ve 

stejnojmenné kapitole. Jedna hřídel je dělená a pomocí zatěžovací páky se závažím lze 

vyvodit zátěžný moment až 200 Nm, který je snímán snímačem kroutícího momentu 

umístěném na druhé hřídeli. Celý okruh je poháněn elektromotorem značky Siemens, jenž 

je připojen pružnou spojkou. Zařízení lze provozovat v maximálních otáčkách 2800 ot/min. 

Ve víkách převodových skříní jsou vyvrtané díry se závity, které umožňují případné 

připojení hydraulického agregátu. Schéma zařízení je na obr. 23. 

 

Obr. 22 Použité zařízení back-to-back 

 

Obr. 23 Schéma zařízení back-to-back [31] 
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Ozubené soukolí 

Testovací soukolí je indukčně kaleno a vyrobeno z oceli C45. Obě kola mají stejný průměr 

roztečné kružnice 90 mm, stejnou hodnotu má i osová vzdálenost. Kola mají 30 zubů a 

normálový modul je 3 mm. Šířka kol je 15 mm, což je polovina oproti doplňkovému soukolí. 

Je to z důvodu větší odolnosti doplňkového soukolí vůči poškození.  

Senzory stavu maziva 

 

Obr. 24 Umístění snímačů v převodové skříni. 

Ve spodní části testovací převodové skříně se nachází řada senzorů, které jsou součástí 

měřicího řetězce na obr. 25. Je zde i senzor kvality oleje, který však nebyl v rámci této práce 

používán. 

Senzor metalických částic FerroS [32] od firmy ARGO-HYTOS měří opotřebení 

mechanických komponent pomocí detekce feromagnetických částic, které se zachytávají na 

permanentním magnetu. Senzor dokáže rozlišit jemné částice a větší kusy. Po zaplnění 

kapacity senzoru dojde k aktivaci čistící funkce, při které dojde ke kompenzaci 

magnetického pole a díky proudění oleje se všechny částice oddělí od snímače. Výstupem 

je míra zaplnění magnetu od 0 do 100 % s přesností ±5 %. Na základě zkracování časového 

intervalu mezi jednotlivými čistícími cykly se dá odvodit narůstající opotřebení. 

Viskozita a relativní permitivita je měřena senzorem ARGO-HYTOS LubCos Vis+ [33]. 

Měření je prováděno elektronicky na základě určování rezonanční frekvence. Viskozita je 

zaznamenávána v rozsahu 8–400 mm2s-1 a relativní permitivita 1–7. Obě veličiny jsou silně 

závislé na teplotě, proto je možné získat parametry V40 a P40, které jsou již teplotou 

kompenzovány a jejich změnu způsobí například termální oxidace, míchání olejů, či výměna 

za špatný olej. 

Měření vlhkosti je nezbytné pro kontrolu vzorků kontaminovaných vodou, v průmyslové 

praxi může odhalit vodu prosakující do olejového okruhu. Senzor vlhkosti  ARGO-HYTOS 
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LubCos H2O [34] určuje relativní vlhkost pomocí kapacitivního měřicího měniče 

s rozsahem 0–100 %. 

Dále je na hřídeli umístěn snímač kroutícího momentu značky Forsentek, který je 

konstruován na maximální moment 300 Nm. Termočlánky měří teplotu oleje v obou 

převodových skříní, teplotu okolí a jeden termočlánek je možné využít dle potřeby, například 

pro kontrolu teploty motoru. Informace ze všech těchto čidel jsou zpracovávány v kontroléru 

značky National Instruments a dále posílány do PC, kde tvoří vstup pro interface v prostředí 

LabView. Zde se ukládají data do paměti počítače, vykreslují grafy a kalibrují snímače. 

 

Obr. 25 Měřicí řetězec 

4.2.3 Zprovoznění zařízení a měřicího řetězce 

Ve výchozím stavu daného testovacího zařízení bylo možné měřit pouze teplotu oleje 

v převodových skříních. Mezi první kroky směřující k úspěšnému záběhu zařízení patřila 

instalace dalších dvou termočlánků, s nimiž je možné přesně měřit teplotu okolí a další 

teplotu dle potřeby (například teplotu motoru). Dále byly vyvrtány díry se závitem do vík 

převodových skříní. V těchto otvorech jsou zašroubované odvzdušňovací zátky, které slouží 

pro vyrovnání tlaku v nádrži, jelikož při chodu zařízení stoupá teplota oleje a s tím také tlak. 

Při absenci tohoto bezpečnostního prvku by mohlo dojít k prosakování oleje skrze gufera. 

Pro zprovoznění měřicího řetězce bylo nutné zapojit všechny snímače a vytvořit program 

v prostředí LabView pro záznam dat ze snímačů stavu oleje a provozních podmínek. Po 

zapojení snímačů byla provedena kalibrace jejich analogových výstupů dle návodu od 

výrobce. Kalibrace probíhala tak, že bylo zjištěno napětí, které odpovídá nejmenšímu a 

největšímu proudovému výstupu (4 a 20 mA). Zjištěné hodnoty napětí (1,85 V a 9,28 V) 

byly přiřazeny ke krajním hodnotám měřené veličiny (0 a 100 %). Řešením vzniklé soustavy 
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rovnic jsou jednotlivé kalibrační konstanty, uvedené hodnoty v závorkách platí pro snímač 

FerroS. 

Při záběhu zařízení byly odstraněny vibrace snímače krouticího momentu, které byly 

způsobeny špatným ustavením motoru vůči hřídeli. Optimálního stavu bylo dosaženo 

podložením motoru a drobnými korekcemi horizontálních poloh motoru i ložiskových 

domků. 

Při chodu docházelo také k intenzivnímu zahřívání jednoho ložiska, jenž se zahřívalo nad 80 

°C i při otáčkách 25 Hz a bez zátěže. Jednalo se o ložisko mezi převodovkou a motorem, 

které jako jediné bylo mazáno olejem přímo z převodovky. Olej se pravděpodobně vlivem 

víření nedostával k ložisku, čímž docházelo k zahřívání. Problém byl odstraněn jednak 

změnou smyslu otáčení, tak také postupným záběhem v průběhu prvotních testů. 

4.3 Postup měření a hodnocení výsledků 

4.3.1 Tribometr v konfiguraci block-on-ring 

Stribeckova křivka 

Tento test slouží pro určení koeficientů tření pro jednotlivé rychlosti a pro přibližné určení 

polohy přechodu mezi režimy mazání. Rychlost otáčení kroužku se postupně mění 

v intervalu 60–2200 ot/min, ve kterém se předpokládá výskyt smíšeného i plně kapalinného 

mazání. Hertzův kontaktní tlak je po celou dobu stálý o hodnotě 0,5 GPa. Teplota vyhřívací 

podložky je regulována na 63 °C. 

Samotný test začíná právě v okamžiku, kdy teplota oleje klesne na 60 °C, takže je nutné 

olejovou lázeň nejprve předehřát. První část trvá 3 minuty a zahrnuje vytápění a otáčení 

hřídele kvůli dobrému promíchání oleje. Následně probíhá měření při rychlostech 60, 120, 

270, 550, 800, 1100, 1400, 1600, 1900 a 2200 ot/min, přičemž pro každou rychlost je 

vymezeno 60 sekund; 30 sekund ve směru hodinových ručiček (CW) a 30 sekund proti 

směru hodinových ručiček (CCW). Díky tření vzroste teplota oleje na teplotu cca 72 °C, po 

vychladnutí na 60 °C začíná opět další test. Výsledky jsou silně závislé na teplotě, proto je 

potřeba test opakovat alespoň čtyřikrát pro dosažení přesnějších výsledků.  

Následně se vypočítají průměrné hodnoty třecí a zátěžné síly pro každou rychlost. Koeficient 

tření je určen jako podíl těchto dvou sil. Finální Stribeckova křivka vzniká zprůměrováním 

koeficientů tření z jednotlivých testů pro každou rychlost. 

Časový test na opotřebení 

Časový test trvá delší dobu než Stribeckův test, jelikož je žádoucí, aby došlo k měřitelnému 

opotřebení. Test byl proveden pro 3 rychlosti (120 ot/min, 550 ot/min a 1400 ot/min) 
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s konstantním tlakem 0,5 GPa. Opotřebení je hodnoceno vzhledem k projeté dráze, proto 

testy s odlišnými rychlostmi trvaly různě dlouho, aby byla pokaždé stejná dráha. Z testu lze 

kromě opotřebení získat i koeficient tření, který je hodnocen stejně jako u Stribeckova testu. 

Tabulka 5 Parametry časových testů 

Rychlost (ot/min) Čas testu (min) 

120 700 

550 152 

1400 60 

Před testem je nutné předem zahřát olej v nádobě na hodnotu 60 °C. Potom následuje 30 

sekund chodu v jednom směru a 30 sekund chodu v opačném směru. Tyto dva kroky jsou ve 

smyčce a opakují se až do konce testu. 

Výsledkem je objem opotřebeného materiálu. Rozměry drážky, ze kterých je určen objem, 

lze zjistit měřením na optickém profilometru. Po naskenování vzorku je změřena šířka (∆𝑋) 

a průměrná hloubka drážky (𝑃𝐴𝑣𝑟𝐻𝑔𝑡). Rovněž je změřena i šířka vzorku (𝐿). Objem se 

vypočte podle vztahu (1). 

𝑉 = ∆𝑋  𝑃𝐴𝑣𝑟𝐻𝑔𝑡  𝐿  (𝑚𝑚3)    (1) 

Na obr. 26 je zobrazen vyhodnocený vzorek pro čistý olej CLP 100 a rychlost 120 ot/min. 

Na dolním obrázku je vykreslený profil drážky, který je výsledkem průměrování profilu 

podél osy x. V tabulce vpravo lze vyčíst hodnoty různých veličin včetně 𝑃𝐴𝑣𝑟𝐻𝑔𝑡 potřené pro 

výpočet objemu. 

 

Obr. 26 Výsledek měření na optickém profilometru 
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Aby bylo možné porovnávat výsledky opotřebení s testy jiných autorů, je třeba vypočítat 

míru opotřebení (K, anglicky wear rate).  Do výpočtu vstupuje kromě objemu také zátěžná 

síla (F) a kluzná dráha (L). Výpočet probíhá podle vztahu (2). 

𝐾 =
𝑉

𝐹 𝐿
 (𝑚𝑚3 𝑁−1𝑚−1)    ( 2) 

4.3.2 Experimentální zařízení typu back-to-back 

Odezva diagnostického systému na změnu stavu maziva  

Tato série testů simuluje různé způsoby kontaminace a degradace maziva. Pro každý test je 

připraven čistý olej v testovací převodovce. Před začátkem testu je spuštěn motor nastavený 

na rychlost 3 Hz a bez zatížení. Následně je spuštěn měřicí program a proběhne 

kontaminace/degradace, přičemž celý test trvá 2 h. 

Hodnocena je odezva snímačů a trendy jednotlivých veličin. Výsledky z těchto testů se 

mohou použít jako základ algoritmů pro řídicí jednotku proaktivního mazacího systému. 

Časové testy ke stanovení opotřebení 

Principem časových testů je porovnání opotřebení ozubených kol při stejných podmínkách, 

ale s různě kontaminovanými/degradovanými oleji. Parametry testu byly stanoveny na 

základě rešerše a tak, aby bylo dosaženo co největší opotřebení za co nejkratší čas. 

Nejprve se aplikuje maximální možný zátěžný moment, který má hodnotu 140 Nm. 

Následně je spuštěn test s rychlostí otáčení 2 Hz. Tato rychlost je nejnižší stabilní rychlost, 

jakou se ozubení může otáčet při maximálním zátěžném momentu. Při snížení rychlosti hrozí 

nepředpokládané zastavení motoru a kritické zvýšení teploty. Celý test trvá 20 h a v průběhu 

je nutné kontrolovat teploty jednotlivých částí i stav maziva v převodovce. Po skončení testu 

dojde k odčerpání použitého oleje z testovací převodovky a sejmutí testovacího soukolí. 

Hodnoceny jsou trendy ze snímačů, ale hlavně opotřebení, čehož je dosaženo několika 

způsoby. První způsob je procentuální obsazenost snímače feromagnetických částic Ferros. 

Na stejném principu fungující je gradient opotřebení, který definuje nárůstek procent na 

snímači Ferros za určitý časový interval. Další způsob je přesné vážení kol. Před a po testu 

jsou kola sejmuta ze stendu, očištěna a zvážena na přesné váze s přesností na setiny gramu. 

Třetí způsob je fotografování jednoho vybraného zubu kola taktéž před a po testu. 

4.4 Materiál 

Hlavním testovaným mazivem byl minerální olej Paramo CLP 100 ve viskozitní třídě ISO 

VG 100. Tento olej byl kontaminován a degradován dle postupu v následujících kapitolách. 
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V menší míře byl použit olej Paramo CLP 220 a také syntetický Mogul INTRANS 220, který 

obsahuje přísady pro zvýšení oxidační stálosti. Všechny tyto oleje jsou převodové a jsou 

vhodné pro mazání namáhaných převodovek s vysokými tlaky v ozubení. Pro každý vzorek 

bylo připraveno 1,3 l kontaminovaného/degradovaného oleje přímo v převodové skříni 

zařízení typu back-to-back. Z tohoto objemu bylo následně odebráno přibližně 50 ml oleje 

pro laboratorní testování na tribometru v konfiguraci block-on-ring. 

4.4.1 Vzorky kontaminované vlhkostí 

Vlhký vzduch byl vháněn generátorem do pootevřené převodové skříně, kde se dostal do 

kontaktu s hladinou oleje a následně unikal ven otvorem na druhém konci převodové skříně. 

Celý proces probíhal za pokojové teploty a bez zatížení. Správné promíchání oleje 

zajišťovala ozubená kola otáčející se rychlostí 3 Hz. Relativní vlhkost byla kontrolována 

senzorem LubCos H2O. Kontaminace byla zastavena po dvou hodinách a za předpokladu, 

že se relativní vlhkost dostala na hodnotu 100 %. Na obr. 27 je vidět proudění vlhkého 

vzduchu dovnitř převodové skříně. 

 

Obr. 27 Kontaminace oleje vlhkostí 

4.4.2 Vzorky kontaminované pevnými částicemi 

Tyto vzorky se sestávají z oleje Paramo CLP 100 a kovových i nekovových částic. Množství 

pevných částic bylo určeno kódem čistoty 21/21/21 dle normy ISO 4406:1999 [35]. Norma 

stanovuje počet částic v 1 ml vzorku, které jsou větší než 4 µm (první číslo), větší než 6 µm 

(druhé číslo) a větší než 14 µm (třetí číslo). Pro daný kód čistoty je možný počet částic 
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v každé velikosti od 10000 do 20000. Pro přípravu vzorku kontaminovaným kovovými 

částicemi byl použit železný prášek Iron 209303, u kterého je garantována velikost částic 40 

µm. Nekovové částice zastupuje korundový prášek P280 s velikostí částic rovněž 40 µm. 

Požadovaný objem oleje ke kontaminaci je objem oleje běžně používaného v testovací 

převodovce, který je 1290 ml. Mělo by tedy být použito 12 900 000-25 800 000 částic. Při 

volbě vyšší hranice a po jednoduchých přepočtech vychází hmotnost železného prášku 5,16 

g a hmotnost korundového prášku 2,66 g. 

Dané množství prášku bylo nasypáno do 24 ml oleje v nádobce a řádně rozmícháno, čímž 

byla směs připravena ke kontaminaci oleje v převodovce. Ta měla proběhnout díky 

dávkovacímu zařízení, které by silně koncentrovaný vzorek nadávkovalo do převodovky za 

2 h, ovšem docházelo k rychlé sedimentaci částic, proto byl vzorek vtlačen do oleje v 

převodové skříni manuálně pomocí injekční stříkačky. Tato kontaminace trvala osm minut 

a bylo nutné vzorek průběžně protřepávat, aby nedošlo k sedimentaci. Stejným způsobem 

proběhla i kontaminace nekovovými částicemi. 

4.4.3 Oxidačně degradované vzorky 

Oxidační degradace probíhala při zahřívání oleje v tepelném hnízdě za konstantní teploty 

120 °C. Do nádoby byla vložena hadička, která vháněla vzduch do oleje. Teplota byla 

kontrolována termočlánkem umístěným vedle hadičky se vzduchem. Celý proces degradace 

byl z bezpečnostních důvodů rozdělen na dva dvanáctihodinové intervaly. Obr. 28 zobrazuje 

použitou aparaturu. 

 

Obr. 28 Příprava degradovaného vzorku 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Testy v konfiguraci block-on-ring 

5.1.1 Stribeckova křivka 

Výchozím testem pro porovnávání dalších výsledků byl test s čistým olejem CLP 100. Vždy 

byly provedeny alespoň čtyři testy každého vzorku, potom byly výsledné koeficienty tření 

zprůměrovány a vyneseny do grafu. 

 

Obr. 29 Stribeckova křivka pro čistý olej 

Vyobrazení Stribeckovy křivky lze pozorovat na obr. 29. Žlutá spojnice trendu spojuje 

zprůměrované hodnoty, ostatní značky reprezentují hodnoty z jednotlivých měření. 

Koeficient tření je 0,106 při rychlosti 60 ot/min a postupně klesá až k hodnotě 0,02 při 

rychlosti 2200 ot/min. 

Zajímavostí je samotný tvar Stribeckovy křivky, který neodpovídá standartnímu tvaru dané 

křivky. Při přechodu do režimu EHD mazání by měla křivka s rostoucí rychlostí stoupat. 

V tomto případě křivka mírně klesá. Tento jev je vysvětlen silným zahříváním oleje 

v průběhu testu. Třením v kontaktu vzniká teplo, čímž zahřívá olej. S vyšší teplotou oleje 

klesá viskozita a tím klesá tření v EHD režimu mazání. Na obr. 30 je průběh teploty při testu, 

který tuto domněnku potvrzuje. Dle grafu se přechod mezi smíšeným a EHD režimem 

mazání nachází kolem rychlosti 1500 ot/min, je ovšem otázka, jak moc je toto zjištění 

ovlivněno zmíněným zahříváním.  
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Obr. 30 Průběh teploty v kontaktu při testu 

Vliv kontaminace vlhkostí 

 

Obr. 31 Stribeckova křivka pro olej CLP 100 kontaminovaný vlhkostí 

Vliv kontaminace vlhkostí byl zjišťován porovnáváním s čistým olejem CLP 100, viz obr. 

31. V režimu EHD mazání jsou rozdíly zanedbatelné, což koresponduje se zjištěním Strnada, 

který konstatuje, že voda do kontaktu nevniká. V režimu smíšeného mazání dochází 

k poklesu koeficientu tření, a to až o 17 % u rychlosti 800 ot/min. Vysvětlení tohoto jevu 

může přinést následující teorie. Voda má vyšší tepelnou vodivost než olej, takže se 

kontaminovaný vzorek rychleji ochlazuje. To vede k nižší teplotě a tím pádem i k vyšší 

viskozitě, což vede ke snížení tření a koeficientu tření v této fázi testu. Uvedená teorie byla 

ověřena při porovnání teplot z testování obou vzorků. Průměrná teplota čistého oleje po 

vytápění byla 59,6 °C a v případě oleje kontaminovaného vodou to bylo 58,8 °C, což je 

rozdíl 0,8 °C. Měření je silně závislé na teplotě, proto i tento rozdíl mohl způsobit zmiňovaný 

pokles koeficientu tření. 

Vliv oxidační degradace 

Vliv oxidační degradace byl zkoumán u olejů CLP 100, CLP 220 a INTRANS 220. U 

posledních dvou jmenovaných byly k dispozici vzorky degradované po různě dlouhou dobu, 

konkrétně 8, 16 a 24 hodin. 
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Obr. 32 Stribeckova křivka pro degradovaný olej CLP 100 

Na obr. 32 je Stribeckova křivka degradovaného oleje CLP 100 v porovnání s čistým olejem. 

Koeficient tření degradovaného oleje je nižší v celém intervalu hodnot. Při rychlosti 60 

ot/min je 0,095, postupně klesá a od rychlosti 1600 ot/min klesá téměř zanedbatelně a 

dosahuje hodnoty 0,015. 

 

Obr. 33 Stribeckova křivka pro různě degradovaný olej CLP 220 (vlevo) a INTRANS 220 (vpravo) 

Na obr. 33 je porovnání různě degradovaných olejů CLP 220 a INTRANS 220. U CLP 

dochází k výraznému poklesu koeficientu tření u všech degradovaných vzorků, zatímco u 

oleje INTRANS dochází k mírnému nárůstu, a to až od rychlosti 400 ot/min. Chování u CLP 

je pravděpodobně zapříčiněno horší oxidační stabilitou, podobně se chová i CLP 100 na obr. 

32. 

5.1.2 Časový test na opotřebení 

Tímto testem se získá sada opotřebených bloků, které budou zkoumány na profilometru. 

Zároveň lze z průběhu testů získat koeficient tření podobně jako u testu na Stribeckovu 

křivku. 
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Obr. 34 Test na opotřebení (vlevo) a tření (vpravo) 

Z grafů na obr. 34 nelze jednoznačně poznat, kde je přechod mezi smíšeným a EHD režimem 

mazání, neboť jsou jednotlivé křivky zhotoveny pouze ze třech bodů. U testu na opotřebení 

jsou křivky srovnány pod sebou s výjimkou rychlosti 1400 u degradovaného a čistého oleje, 

zatímco u tření jsou u rychlosti 1400 všechny body na jednom místě a při zpomalení se 

křivky rozvětvují. Zvláštností je, že např. u kontaminace vodou je míra opotřebení nejnižší, 

a naopak tření nejvyšší. 

5.2 Zařízení typu back-to-back 

5.2.1 Vliv provozních parametrů 

V této fázi byly prováděny testy s čistým olejem CLP220 a později také s CLP100, které 

byly stanoveny tak, aby určily vliv provozních parametrů na teplotu oleje v testovací 

převodovce. Mezi tyto parametry se řadí rychlost otáčení, zátěžný moment a viskozita. Testy 

probíhaly při konstantním zatížení/rychlosti a vždy začínaly při pokojové teplotě 

v laboratoři, která byla přibližně 20 °C. Vliv rychlosti otáčení na teplotu je zobrazen na obr. 

35. Jsou zde srovnány čtyři testy se stejným zatížením 50 Nm, hodnotícím parametrem je 

teplota oleje v testovací převodovce dosažená po 60 minutách chodu motoru. Se vzrůstající 

rychlostí stoupá i teplota; při rychlosti vyšší o 5 Hz je vyšší teplota o 4-5 °C, lze tedy tuto 

závislost označit za lineární minimálně v tomto intervalu rychlostí. 
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Obr. 35 Teplota po 60 min při 50 Nm 

 

Obr. 36 Teplota po 60 min při 20 Hz 

Opačnou situaci zobrazuje graf na obr. 36, kde je konstantní rychlost o hodnotě 20 Hz a 

různý je zátěžný moment. Dosažená teplota po 60 minutách je vyšší u testů s vyšším 

zátěžným momentem, při navýšení momentu o 23 Nm se zvýší teplota o 3 °C, po dalším 

zvyšování momentu o 27 Nm se zvýší teplota o 6 a 5 °C. Další informace lze vypozorovat z 

dlouhodobějších testů, u kterých doje k ustálení teploty po určitém časovém intervalu. 

 

Obr. 37 Průběh teplot při různých podmínkách v testovacích a doplňkových převodovkách 
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Na obr. 37 je graf vývoje teploty v závislosti na čase čtyř různých testů, které mají různé 

rychlosti a zatížení, ale také olej s jinou viskozitou. Tečkovanou čarou stejné barvy jsou 

vyznačeny teploty oleje v doplňkových převodovkách příslušných testů. Zejména při testech 

s nižší rychlostí (1,2 a 2 Hz) je vidět ustálení teploty na 25 °C, respektive na 28,5 °C po 

přibližně 250 minutách, dále následuje velmi mírný pokles teploty v řádu desetin stupňů. 

Vývoj teploty u testů s vyšší rychlostí (10 Hz) byl poznamenán lokálním nárůstem/poklesem 

teploty oleje, což mohlo být způsobeno dočasnou změnou teploty v laboratoři. Po 

odfiltrování těchto výkyvů mají křivky podobný tvar jako při testech s nižší rychlostí. 

K ustálení teploty došlo po přibližně 450 minutách, a to na hodnotách 33 °C bez zátěže a na 

37,5 °C se zátěžným momentem 23 Nm. 

K zajímavému jevu lze dojít při srovnání průběhu teploty v testovací a doplňkové 

převodovce. Zatímco při testech s nižší rychlostí je teplota v doplňkové převodovce nižší 

než v testovací převodovce, u testů s vyšší rychlostí je tomu naopak. Tento jev 

pravděpodobně úzce souvisí s tloušťkou doplňkových kol, která je navržena jako 

dvojnásobná oproti testovacímu soukolí kvůli větší životnosti. Širší doplňková kola 

způsobují větší proudění oleje za vysokých rychlostí, což generuje více tepla, proto je teplota 

oleje v doplňkové převodovce vyšší. Při malých rychlostech a velkém zatížení ztrácí význam 

proudění oleje, naopak dominantní tvorbu tepla zajišťuje vysoký kontaktní tlak v tenkém 

testovacím soukolí. Napomáhá tomu i viskozita oleje, která je nižší v testovací převodovce 

(VG 100) než v doplňkové (VG 220) a způsobuje menší tloušťku mazacího filmu a tím 

pádem i vyšší tření při těchto malých rychlostech. 

Data v této kapitole dávají základní představu o vývoji teploty jak v testovací, tak doplňkové 

převodovce. Je nutné volit parametry testu tak, aby teplota v testovací převodovce 

nepřesáhla 80 °C, jelikož to je maximální provozní teplota většiny snímačů instalovaných 

v testovací převodovce. 

5.2.2 Sestavení kalibračních křivek a kompenzace teploty 

V rámci všech testů byla kromě jiného měřena viskozita a relativní permitivita. Obě tyto 

veličiny jsou závislé na teplotě, a proto z jejich průběhu nemusí být jasné, zda se daná 

veličina změnila z důvodu změn v oleji, či pouze kvůli růstu/poklesu teploty. Z tohoto 

důvodu bylo potřeba vliv teploty kompenzovat. 

Prvním krokem pro kompenzaci teploty u viskozity bylo provedení testu se zvýšenou 

teplotou alespoň 60 °C. Z tohoto testu byl vytvořen graf závislosti viskozity na teplotě a daná 

závislost byla proložena Vogelovým fitem viz obr. 38. 
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Obr. 38 Proložení naměřených dat funkcí (vlevo) a obě funkce potřebné pro kompenzaci viskozity (vpravo) 

Kompenzovaná viskozita se udává jako viskozita při 40 °C, proto dalším krokem bylo 

potřeba zjistit, jak moc se mění viskozita vůči viskozitě při 40 °C, což udává Koeficient 

viskozity vůči 40 °C. Tato závislost byla opět proložena křivkou a po jednoduché 

matematické úpravě vychází výsledná rovnice pro kompenzovanou viskozitu ve tvaru 

𝑉40 =
𝑉

0,0021
(

775,72
𝑇+85,826

)
,  kde V40 je kompenzovaná viskozita, V viskozita a T teplota. 

V případě kompenzované relativní permitivity se jedná o stejný přístup, je ovšem 

zjednodušen tím, že se jedná o lineární funkci (obr. 39). 

 

Obr. 39 Proložení naměřených dat funkcí (vlevo) a obě funkce potřebné pro kompenzaci rel. permitivity (vpravo) 

Rovnice pro kompenzovanou relativní permitivitu je ve tvaru 𝑃40 =
𝑃

−0,001287 𝑇+1,0515
, kde 

P je relativní permitivita. 

5.2.3 Odezva diagnostického systému na změnu stavu maziva 

Následující série testů simuluje možné stavy kontaminace a degradace oleje, které se mohou 

vyskytnout v běžném provozu. 
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Kontaminace vlhkostí 

Prvním testem, který ověřoval odezvu snímačů na změnu stavu maziva, byl zaměřen na 

kontaminaci maziva vlhkostí. Průběhy jednotlivých veličin jsou na obr. 40. 

 

 

Obr. 40 Kontaminace vlhkostí 

Kontaminace probíhala po celou dobu testu. Hodnota relativní vlhkosti vzrostla velmi 

rychle, po 11 minutách od začátku kontaminace dosáhla 90 %, následně stoupala pomaleji a 

k plné nasycenosti vodou došlo po 55 minutách. Teplota stoupla jen nepatrně na začátku 

testu v důsledku tření v ozubení. Viskozita skutečná i kompenzovaná po celou dobu klesala, 

jelikož voda má viskozitu mnohem nižší než olej. Relativní permitivita prudce roste ve fázi 

sycení oleje, následně se strmost zmenší a zhruba po 80 minutách se strmost opět zvyšuje. 

Pro kompenzovanou relativní permitivitu platí stejný popis. Z průběhů je zřejmé, že relativní 

permitivita a viskozita pokračovala v růstu/poklesu i po ukončení testu. Po několika 

hodinách byly naměřeny ustálené hodnoty. Viskozita se ustálila na hodnotě 95 cSt a relativní 

permitivita na 9,3. Barva oleje se změnila na žlutou a neprůhlednou (obr. 41). 

 

Obr. 41 Porovnání barvy čistého (vlevo) a kontaminovaného (vpravo) oleje. 

Kontaminace kovovými částicemi 

Na obr. 42 je znázorněn průběh kontaminace kovovým práškem. Samotné dávkování trvalo 

8 minut a probíhalo od začátku testu. Daný interval vyjadřuje zelená zóna v grafu. 
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Obr. 42 Kontaminace kovovými částicemi 

Nejdůležitější parametr je míra zaplnění snímače kovových částic označený jako Metalické 

částice. Tento parametr prudce stoupá v průběhu kontaminace i po ní a po 15 minutách dojde 

k dosažení hodnoty 100 % a také k aktivace čisticí funkce. Správně by měla hodnota 

okamžitě klesnout na 0 % a pak dále stoupat. V tomto případě však došlo k dosáhnutí nulové 

hodnoty až po 95 minutách. Pravděpodobně to je způsobeno tím, že olej neproudí chladícím 

okruhem a pouze se víří v převodové skříni, což značně omezuje působení čistící funkce. 

Teplota oleje mírně stoupá a viskozita stejným způsobem klesá, takže kompenzovaná 

viskozita je konstantní. Relativní permitivita skutečná i kompenzovaná zanedbatelně klesá. 

Vzhledem k rozptýleným částicím železa se barva oleje změnila na černou viz obr. 43. 

 

Obr. 43 Olej kontaminovaný kovovými částicemi 

Kontaminace nekovovými částicemi 

Druhým reprezentantem pevných částic je korundový prášek. Kontaminace probíhala 

stejným způsobem jako u kovových částic, trvala tedy 8 minut je vyznačena v grafu (obr. 

44) zelenou zónou.  
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Obr. 44 Kontaminace nekovovými částicemi 

Vodorovná linie kompenzované viskozity indikuje stejný trend viskozity a teploty, pouze 

jsou inverzní. Relativní permitivita po mírném poklesu lehce vzrostla, potom již zůstala 

konstantní, což platí i pro teplotně kompenzovanou variantu relativní permitivity. Relativní 

vlhkost je během kontaminování konstantní, ovšem po započtení určitého zpoždění detekce 

snímače je možno dedukovat, že při průchodu částic stoupá hodnota relativní vlhkosti. 

Nadále už jen mírně klesá. Určitým překvapením je detekce kovových částic na příslušném 

senzoru, jelikož parametry tohoto testu nejsou uzpůsobeny na opotřebení ani jinou formu 

poškození ozubených kol – zátěžný moment je nulový. Míra zaplnění snímače lineárně 

stoupá od 42. minuty a dosahuje maximální hodnoty 7 %. Barva výsledného oleje je jasně 

žlutá a neprůhledná viz obr. 45. 

 

Obr. 45 Olej kontaminovaný nekovovými částicemi 

Kontaminace olejem o jiné viskozitě 

V průmyslové praxi se může stát, že někdo nalije do zařízení správný typ oleje, avšak s jinou 

viskozitou. Reakci snímačů na takovou situaci ukazuje obr. 46, kde došlo ke kontaminaci 

oleje CLP 100 olejem CLP 220. Přimíchání oleje proběhlo v krátkém časovém intervalu 20 

s, což dobře simuluje potencionální reálnou situaci. 
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Obr. 46 Kontaminace olejem s jinou viskozitou 

Přimíchání oleje proběhlo v páté minutě testu (viz zelená čára), což je dobře prezentováno 

rychlým nárůstem teploty detekovaným citlivými termočlánky. Vyšší teplotu 

přimíchávaného oleje dokazuje i malý pokles viskozity. Následně se začala projevovat vyšší 

viskozita oleje CLP 220 a viskozita směsi stoupá. V 50. minutě začíná viskozita opět klesat, 

protože se viskozita směsi srovnala a tento pokles způsobila vzrůstající teplota.  

Kompenzovaná viskozita ukazuje jednoznačný nárůst viskozity o 35 cSt. Relativní vlhkost 

klesla pravděpodobně kvůli nižší vlhkosti přimíchávaného oleje. 

Kontaminace jiným olejem 

Další možností kontaminace je přimíchání úplně jiného oleje. Následující graf na obr. 47 

ukazuje kontaminaci syntetického oleje INTRANS 220 minerálním olejem CLP 220. 

 

Obr. 47 Kontaminace jiným olejem 

Po přimíchání jiného oleje došlo k zvýšení skutečné i kompenzované viskozity, a to i přes 

to, že oba oleje jsou ve stejné viskozitní třídě ISO VG 220. Může to být způsobeno různým 



 

57 

indexem viskozity, kdy se stejným nárůstem teploty dojde k různému poklesu viskozity a 

naopak. Reakce snímače viskozity nebyla okamžitá, trvala cca 10 minut. U ostatních 

snímačů nedošlo k výraznějším změnám. 

5.2.4 Vliv kontaminace a degradace maziva na opotřebení 

Tato série testů se zaměřuje na porovnání vznikajícího opotřebení v důsledku změn 

v mazivu. Základním olejem pro všechny testy byl CLP 100. 

Čistý olej 

Nejprve je nutné provést referenční test s čistým olej, aby ho bylo možné porovnávat 

s ostatními výsledky. Průběh pozorovaných veličin ukazuje obr. 48. 

 

Obr. 48 Referenční test s čistým olejem na opotřebení 

Při referenčním testu na opotřebení byla dosažena maximální teplota oleje v testovací 

převodové skříni 28,5 °C. Hodnoty kompenzované viskozity, skutečné i kompenzované 

relativní permitivity jsou víceméně konstantní. Relativní vlhkost na začátku klesá kvůli 

stoupající teplotě, potom se ustaluje na 20 %. Míra zaplnění metalickými částicemi vzrostla 

za celý test o 4 % a hmotnostní úbytek na obou kolech byl 0,025 g. Opotřebení lze porovnat 

z obr. 49. 

 

Obr. 49 Bok zubu kola před a po testu s čistým olejem 
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Kontaminace vlhkostí 

 

Obr. 50 Test na opotřebení s olejem kontaminovaným vlhkostí 

Při testu s olejem kontaminovaným vlhkostí vystoupala teplota na 28 °C (u čistého oleje 28,5 

°C), což koresponduje s výsledky z tribometru – díky lepší tepelné vodivosti dochází 

k účinnějšímu chlazení, a to způsobuje nižší teplotu. Kompenzovaná viskozita nejprve mírně 

klesá a pak stoupá v intervalu hodnot 53–48 cSt. Relativní permitivita není zobrazena 

z důvodu poruchy na snímači a relativní vlhkost se stabilně drží na 100 %. Nárůst na snímači 

metalických částic je 6,5 % a hmotnostní úbytek je 0,07 g. Opotřebení zubů je na obr. 51. 

 

Obr. 51 Bok zubu kola před a po testu s olejem kontaminovaným vlhkostí 
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Kontaminace kovovými částicemi 

 

Obr. 52 Test na opotřebení s olejem kontaminovaným kovovými částicemi 

U testu s kovovými částicemi ve většině případů nedochází ke zvláštním průběhům veličin, 

výjimkou je míra zaplnění kovovými částicemi, která od počátku strmě stoupá a pak se ustálí 

na hodnotě 87 %. Nejde však o detekci opotřebení, ale o částice, které byly vpraveny do 

kontaktu uměle. Z toho důvodu nelze určit procentuální zaplnění částicemi opotřebení. 

Hmotnostní úbytek je 0,03 g. Teplota oleje v testovací převodovce se ustálila na 30 °C. 

Rozvoj opotřebení na kolech je na obr. 53. 

 

Obr. 53 Bok zubu kola před a po testu s olejem kontaminovaným kovovými částicemi 
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Kontaminace nekovovými částicemi 

 

Obr. 54 Test na opotřebení s olejem kontaminovaným nekovovými částicemi 

Teplota oleje v testovací převodovce dosáhla hodnoty 29,2 °C. Dochází k silnému 

opotřebení, což se projevilo na senzoru metalických částic nárůstem o 49,5 %. Hmotnostní 

úbytek činil 0,76 g. Dochází také k lineárnímu poklesu zátěžného momentu o 4 Nm. To je 

způsobeno úbytkem materiálu na zubech kol, čímž se zmenšuje předpětí v okruhu. Kolem 

900. minuty poklesne relativní vlhkost, což je pravděpodobně zapříčiněno otevřením víka 

převodové skříně v rámci inspekce stavu maziva. Po otevření víka dojde k interakci se 

suchým vzduchem v laboratoři a snížení relativní vlhkosti. Intenzivní opotřebení lze 

pozorovat na obr. 55. V průběhu testu se změnila barva oleje na černou, pravděpodobně 

došlo k chemické reakci oleje s částicemi korundu. 

 

Obr. 55 Bok zubu kola před a po testu s olejem kontaminovaným nekovovými částicemi 
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Degradovaný olej 

 

Obr. 56 Test na opotřebení s degradovaným olejem 

Maximální dosažená teplota u testu s degradovaným olejem byla 29,7 °C. Docházelo 

k opotřebení s nárůstkem 8,5 % na senzoru metalických částic a hmotnostní úbytek byl 0,215 

g. Opotřebení je vidět na obr. 57. 

 

Obr. 57 Bok zubu kola před a po testu s degradovaným olejem 

Tabulka 6 shrnuje důležité parametry z testů na opotřebení. 

Tabulka 6 Shrnutí parametrů z testů na opotřebení 

 
Míra zanesení 

(%) 
Hm. úbytek 

(g) 
Max. teplota 

(°C) 
Vis při 40 °C 

(cSt) 
Gradient opot. 

10-3 (%/min) 

Čistý 4 0,025 28,5 115 4,64 

Vlhkost 6,5 0,07 28 50 6,71 

Kov. č. - 0,03 30 97 - 

Nekov. č. 49,5 0,76 29,2 92 56,52 

Deg. 8,5 0,215 29,7 97 5,99 

Z tabulky vyplývá, že největší vliv na opotřebení mají nekovové částice, nevyšší teplotu 

způsobují kovové částice. Vlhkost silně snižuje viskozitu kontaminovaného oleje a zároveň 

z něj lépe odvádí teplo. 
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6 DISKUZE 

Účelem experimentů v této práci je podpořit vývoj algoritmů pro proaktivní a prediktivní 

řízení mazacího systému, a to s ohledem na chování mazaného uzlu (v případě této práce 

ozubeného soukolí). Schéma relevantní části řídicího systému, který je součástí výstupu 

širšího projektu, je na obr. 58. Systém obsahuje tři hlavní větve: 1. prediktivní z pohledu 

maziva, 2. prediktivní z pohledu tribologického uzlu a 3. proaktivní (zejména z pohledu 

tribologického uzlu). Relevantnost výsledků této práce spočívá zejména v prvních dvou a je 

popsána v následujících podkapitolách. 

 

Obr. 58 Schéma prediktivního a proaktivního systému mazání [36] 

6.1 Diagnostika změny stavu maziva 

Experimenty se simulovanou změnou stavu maziva slouží k ověření funkčnosti algoritmů 

pro zpracování dat ze snímačů stavu oleje a interpretaci změny stavu. Základem je teplotní 

kompenzace u veličin, které jsou závislé na teplotě, především u viskozity a relativní 

permitivity. Tyto veličiny snímače některých výrobců automaticky vyhodnocují na základě 

kalibrace v rámci několika teplotních cyklů při uvádění snímačů do provozu. Postup popsaný 

v kapitole 4 je na úrovni nadřazeného řídicího systému vhodný pro snímače, které toto 

automatické vyhodnocení neumožňují. Teplotní kompenzaci lze zavést i u snímače relativní 

vlhkosti, ale protože teplota ovlivňuje schopnost maziva jímat vodu, mohla by být tato 

interpretace zavádějící. Aktuální informace o teplotě je vhodné využít pro odhad absolutní 

vlhkosti (před dosažením 100% relativní vlhkosti). Samotná detekce relativní vlhkosti je 
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spolehlivá. Po dosažení 100% relativní vlhkosti je navíc možné pozorovat výrazný pokles 

viskozity maziva vlivem kontaminace vodou. Při vhodné kalibraci a vyloučení dalších vlivů 

na viskozitu lze do jisté míry nahradit funkci snímače absolutní vlhkosti.  

Sledování míry opotřebení je možné detekcí metalických částic magnetickým snímačem. 

Vhodnou vyhodnocovanou veličinou je gradient zanesení snímače při vyloučení 

demagnetizačních cyklů, které slouží k očištění snímače při dosažení 100% zanesení. 

Důležitým předpokladem správné funkce je zajištění požadovaného průtoku maziva v okolí 

snímače kvůli možnosti očištění. Snímače některých výrobců umožňují rozlišit „jemné“ a 

„hrubé“ částice, což lze využít k rozlišení původu částic (např. jiného režimu opotřebení). 

Změnu viskozity lze využít k detekci různých změn v mazivu (v případě kompenzace 

k referenční teplotě). Příkladem může být termická degradace, která by měla vést ke zvýšení 

viskozity. Mechanická (smyková) degradace by naopak měla vést k poklesu viskozity. 

Hodnocením gradientu viskozity lze pak detekovat kontaminaci jiným médiem nebo např. 

dolévání nevhodným olejem. Problém může nastat v okamžiku, kdy se současně mění 

viskozitní index maziva, což může vést k nesprávní interpretaci viskozity kompenzované 

k referenční teplotě.       

Jedním ze základních stavů je „stárnutí“ oleje stanovené např. pomocí měření relativní 

permitivity. Vyhodnocování většinou vychází ze stanovení hodnoty pro nové mazivo a 

stanovení limitní změny. Z aktuální hodnoty pak lze odhadnout zbytkovou životnost maziva. 

Pro správnou interpretaci je vhodné v závislosti na konkrétní aplikaci identifikovat další 

vlivy, které mohou relativní permitivitu ovlivňovat. Změna stavu maziva také nemusí vždy 

souviset pouze s oxidací. Může se jednat např. o termickou degradaci oleje nebo aditivních 

látek, což v případě našich testů nevedlo k viditelné změně relativní permitivity. 

6.2 Predikce změny stavu mazaného uzlu 

Z pohledu predikce změny stavu mazaného kontaktu jsou podstatné informace o vlivu 

detekovatelného stavu maziva (kontaminace a degradace). Predikční algoritmus je založen 

na odhadu zbytkové životnosti součástí (ozubení) na základě režimu mazání, ve kterém 

v daném čase pracují. Režim mazání je funkcí tloušťky mazacího filmu a drsnosti povrchu. 

Drsnost povrchu je za běžných provozních podmínek po záběhu a před projevem kontaktní 

únavy neměnná. Výrazně ji však ovlivňuje abrazivní opotřebení a mechanická indentace při 

kontaminaci maziva částicemi, jak bylo prokázáno testy v této práci. Pokud známe období, 

při kterých je drsnost zvýšená (předpokládáme, že během aktivní kontaminace), lze změnu 

režimu mazání v predikci životnosti zohlednit. 

Tloušťka filmu je silně závislá na provozních podmínkách (obvodové rychlosti a zatížení) a 

na aktuálním stavu maziva (zejména jeho viskozitě). Samotné měření viskozity již umožňuje 
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do velké míry tloušťku mazacího filmu odhadnout pomocí známých predikčních vztahů 

(např. Hamrock-Dowson). Je však vhodné zohlednit i data z dalších senzorů. Informace o 

vlivu kontaminace a degradace maziva experimentálně stanovené v této práci doplňují dříve 

stanovené závislosti (DP Strnad) a další publikovaná data. Jedním z nejdůležitějších 

kontaminantů je voda/vlhkost. Ačkoliv je její přítomnost zásadní na životnost maziva (např. 

v důsledku zrychlené oxidace [14]), vliv na chování mazaného kontaktu není jednoznačný. 

V režimu EHD mazání (v případě plného oddělení kapalinovým filmem) částice vody 

vlivem povrchových sil nevstupují do kontaktu, takže vliv je neutrální, i když dochází 

k poklesu viskozity v makro-měřítku. Vliv na rozvoj kontaktní únavy rovněž nebyl prokázán 

[13]. V režimu smíšeného mazání se může projevit změna tření, což by vedlo ke změně 

provozní teploty oleje a viskozity. Vliv na opotřebení, může souviset s oxidací povrchů 

vlivem vlhkosti. 

Vliv termální/oxidační degradace z testů v konfiguraci Block-on-Ring vychází jako 

nejednoznačný. Naopak v případě ozubení v zařízení typu Back-to-Back vede na velký 

nárůst opotřebení, ačkoli je změna stavu maziva jinak obtížně detekovatelná. V reálném 

systému je vhodné zavést hodnocení doby, při které mazivo v provozu překročí nastavenou 

maximální provozní teplotu, a toto zohlednit v možné změně únosnosti mazacího filmu. 

Kontaminace kovovými částicemi se neprojevila na změně gradientu snímače opotřebení, 

což je v rozporu s předchozí prací Strnada [28]. Důvodem je patrně rychlá sedimentace 

částic. Naopak kontaminace tvrdými minerálními částicemi měla výrazný vliv jak na 

opotřebení, tak na změnu stavu maziva, pravděpodobně vlivem blíže nepopsané chemické 

reakci s drcenými částicemi korundu. Nekovové částice je vhodné detekovat průtokovým 

optickým „čítačem“ částic, případně průtokovým indukčním snímačem. Tyto snímače 

nebyly v rámci práce testovány. Nicméně pokud kontaktem procházejí pevné částice o dané 

velikosti, lze usuzovat na posunu přechodu mezi smíšeným a kapalinným režimem mazání, 

a toto zohlednit při predikci aktuálního stavu mazacího uzlu. 
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7 ZÁVĚR 

Tato práce se zabývala vlivem kontaminace vlhkostí, pevnými částicemi a degradace na 

tření, opotřebení a na odezvu diagnostického systému. K tomuto účelu byl použit tribometr 

v konfiguraci block-on-ring a experimentální zařízení typu back-to-back. Testy na 

tribometru byly zaměřeny na přechod mezi smíšeným režimem mazání a EHD režimem 

mazání. Na zařízení typu back-to-back byly prováděna kontaminace a byla sledována odezva 

snímačů. Následně proběhly testy na opotřebení s kontaminovaným a degradovaným 

olejem. Byla zjištěna důležitost teplotní kompenzace viskozity a relativní permitivity. Po 

dlouhodobých testech byl zjištěn velmi silný vliv nekovových částic na opotřebení. Všechny 

cíle byly splněny. 
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