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ABSTRAKT 
Cílem diplomové práce je konstrukční návrh experimentálního zařízení pro studium 
utváření mazacích filmů v kontaktech strojních částí mazaných tekutými plyny          
s těmito parametry: experimentální zařízení bude pracovat na principu optického 
tribometru, konstrukce bude upravena tak, aby bylo možné použít k mazání kontaktů 
tekutých plynů. 
 
 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Optický tribometr, tekutý plyn, kolorimetrická interferometrie 
 
 
ABSTRAKT 
Aim of this thesis is the design of experimental equipment for studying the formation 
of lubricating films in contacts lubricated machine parts Liquid gases with the 
following parameters: experimental device to operate on the principle of optical 
tribometer, the design will be modified so that it can be used to deleting contacts 
liquid gases. 
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Optical tribometer, liquid gass, colorimetric interferometry 
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ÚVOD 
 

Využití klimatizací je od svých prvopočátků velice úzce spojeno s vytvářením 
tepelného komfortu v lidských obydlích. Z hlediska historie sahá snaha vylepšit 
tepelný komfort v obydlí již do doby, kdy lidé poprvé použili oheň k přípravě jídla a 
ohřevu příbytků - jeskyní. S následným rozvojem techniky se stupňovaly požadavky 
na regulaci teploty a byla vyvíjena první chladící zařízení. První zmínka o 
klimatizaci jako takové je z roku 1844 od amerického lékaře a technika Johna Gorrie. 
John Gorrie navrhl první komfortní klimatizaci pro osobní použití.[1]  

Dnes jsou klimatizace a další chladící zařízení neodmyslitelnou součástí lidského 
života. Nejedná se již pouze o regulaci tepelného komfortu v lidských příbytcích. 
Chladící zařízení dnes pomáhají skladovat potraviny, udržovat pracovní podmínky 
pro různé druhy výroby v průmyslu. S rostoucími provozními nároky na tato zařízení 
se začaly objevovat i problémy spojené s mazáním pohyblivých částí (jako pístní 
kroužky kompresorů, ložiska aj.), a v důsledku toho se také objevily problémy s 
jejich životností.  

Právě v důsledku rostoucích nároků na průmyslová zařízení byla položena otázka, 
zda-li je možné použít k mazání kontaktu dvou těles nejen klasického maziva, ale      
i zkapalněného plynu, který se v těchto zařízeních vyskytuje jako pracovní médium. 
Vědecká obec se zatím zaměřuje hlavně na oblast kontaminace maziv právě chladivy 
(směsí chladiv) z klimatizací a ne přímo mazacími schopnostmi zkapalněného plynu 
- chladiva. Ve vědeckém světě existuje mnoho článků, zabývajících se vlivem 
chladících směsí na vlastnosti maziv, zkoumání opotřebení ložisek mazaných směsí 
chladiva a oleje, ale žádné články nepojednávají o tom, zda je chladivo schopno 
vytvářet mazací film. Proto se bude shrnutí současného stavu poznání zabývat právě 
popisem stávajícího výzkumu kontaminovaných maziv a jejich vlastností.  

Tato práce se bude dále zabývat návrhem a realizací optického tribometru, jenž 
umožní vizualizovat utváření mazacích filmů v EHD kontaktu s použitím tekutých 
plynů jako maziva, konkrétně chladiva. Aplikace, ve které dochází k tomuto typu 
mazání, jsou nejčastěji kompresory chladících zařízení. V současnosti byly pro tyto 
aplikace vyvinuty speciální esterové oleje, které se neslučují s chladivy, používaný v 
těchto zařízeních. Avšak vlastnosti těchto olejů nejsou na takové úrovní jako 
vlastnosti minerálních olejů. Spíše než k ideálnímu řešení vede tento směr ke 
kompromisům v oblasti mazání pohyblivých součástí v klimatizacích. [2]  

Práce by měla rozšířit laboratorní vybavení v laboratořích ústavu konstruování VUT 
v Brně. Tím bude umožněno zkoumání vlastností dalších alternativních maziv, které 
se v běžných podmínkách vyskytují v plynném stavu.  
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1 SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ ODBORNÉ 
PROBLEMATIKY 

Studium kontaktu mazaného směsí oleje a chladiva musíme rozdělit do dvou oblastí. 
Těmito oblastmi jsou popis vlastností chladících médií, jako jsou viskozita, hustota, 
koeficient tlak-viskozita a popřípadě i popis mazacích režimů. Popis těchto vlastností 
je důležitý pro stanovení numerických modelů tloušťky mazacího filmu a popisu 
chování chladiva v kontaktu. Druhým bodem je samotný experiment a vyhodnocení 
daného kontaktu mazaného tekutým plynem. Jelikož veškerý vědecký výzkum 
pracuje s chladivy klimatizací a oleji kontaminovanými právě chladivy, bude se i tato 
práce těmto látkám věnovat.  

1.1 Chladiva  
Chladivo je pracovní médium v klimatizacích, jehož parametry významně ovlivňují 
stavbu kompresorů a bloků klimatizací. Termofyzikální vlastnosti chladiv a jejich 
směsí určují konstrukci navrhovaného experimentálního zařízení. Chladivo, směs 
chladiv či jiný obecný plyn, použitý v zařízení pro studium kontaktu mazaného 
tekutým plynem bude ovlivňovat hlavně tlak a teplotu uvnitř zařízení. Jelikož se 
může jednat i o hodnoty pod bodem mrazu, je nutné přizpůsobit těmto podmínkám 
materiál zařízení, těsnění a tepelnou izolaci celého zařízení. Primárně používaným 
mazivem pro experimenty budou chladiva z klimatizačních zařízení.  
 

 
 Graf 1.1 Závislost tlaku na teplotě sytých par pro vybrané plyny [26] 
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   Graf  1.2 Závislost tlaku na teplotě sytých par pro vybrané chladiva [26] 
 
Grafy 1.1 a 1.2 popisují závislost tlaku sytých par na teplotě okolí pro vybrané druhy 
plynů, chladiv a směsí chladiv. Právě z těchto grafů mohou být určeny parametry pro 
experiment, neboť nám tyto grafy poskytují informaci o změně skupenství zkoumané 
látky. Tabulky níže popisují základní vlastnosti některých chladiv. 
 
Tab. 1 Přehled základních termofyzikálních vlastností chladiv [26] 

 
Tab. 2  Přehled základních termofyzikálních vlastností směsí chladiv [26] 

Chladivo 
Chemický 

vzorec 

Molekulová 
hmotnost  
M [g/mol] 

Teplota 
tuhnutí 

Norm
. bod 
varu 

Kritické parametry 

tc 

[°C] 
pc 

[kPa] 
ρc 

[kg/m3] 
R22 CHCIF2 86,468 -160 -40,81 96,15 4990 515 

R134a C2H2F4 102,031 -103 -26,08 101,12 4065 511 

Chladivo 
Chemický 

vzorec 

Molekulová 
hmotnost  
M [g/mol] 

Tepl. 
sklz 
[°C] 

tnbt 

[°C] 

Kritické parametry 

tc 

[°C] 
pc 

[kPa] 
ρc 

[kg/m3]
R404a R-125/143a/134a 100,56 0,8 -46,7 72,07  3732 485,1 
R407c R-32/125/134a 86,468 7,2 -44,0 86,79 4600 506,8 

R410A R-32/125 86 <0.1 -52,7 73 - - 
R507 R-125/143a 102 - -46,7 70,9 - - 
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Níže je uveden krátký popis nejpoužívanější chladiv a směsí chladiv [7]. 
 
R22 - je jednosložkové chladivo. Provozní teplota chladiva je od -40 °C do + 15 °C. 
Při použití tohoto chladiva se v zařízeních používá minerální, nebo syntetický olej. 
Od ledna 2015 je použití chladiva R22 zakázáno. 
 
R134a - je jednosložkové chladivo. Provozní teplota chladiva je od -30 °C až + 5 °C. 
Hlavní oblastí použití je bílá technika a autoklimatizace. V zařízeních pracujících 
s tímto chladivem se používá polyoesterový olej.  
 
R404a - je zeotropické chladivo skládající se ze tří složek. Chladivo se chová jako 
směs tří samostatných látek. Z toho vyplývá zřetelný teplotní rozptyl. Rozsah 
doporučených vypařovacích teplot je od -40 °C do -5 °C. Používá se polyoesterový 
olej, (termodynamicky identické chladivo - R507). 
 
R407C - je zeotropické chladivo, které bylo navrženo jako náhrada za chladivo R22.  
Rozsah pracovních teplot je stejný jako u chladiva R22. Toto chladivo nelze používat 
v jiném rozsahu. U tohoto chladiva je zřetelný teplotní rozptyl při vypařování. 
V zařízeních pracujících s tímto chladivem se používá se speciální POE olej. 
 
R410 - je chladivo budoucnosti. V současné době se začíná používat v oblasti 
klimatizací. Používá se POE olej. Jedná se o vysokotlaké chladivo. Pro toto chladivo 
se musí používat speciálně navržené kompresory, výparníky, kondenzátory a ostatní 
součásti chladícího okruhu. 
 
R 507 - je azeotropická směs dvou chladiv, chovající se v okruhu jako jedna látka. 
Původně bylo navrženo jako náhrada za chladivo R502. Toto chladivo lze používat 
v oblasti mrazící a chladící zařízeních s  rozsahem vyparných teplot -40 °C až +5 °C. 
Používá se polyesterový olej, (termodynamicky identické chladivo-R404A). 
 
R413A - (Isceon 49) je zeotropická směs chladiv. Dnes slouží jako náhrada                       
za chladivo R12. Rozsah doporučených vypařovacích teplot je od -40 °C do -5 °C. 
Chladivo pracuje s minerálními oleji a při retrofitu není nutné měnit olej                            
v kompresoru. Použití minerálního a POE oleje v kombinaci s tímto chladivem  je 
možné. 
 
R417A - (Isceon 59) je zeotropická směs chladiv. Dnes slouží jako náhrada                        
za chladivo R22. Rozsah doporučených vypařovacích teplot je od -20 °C do +10 °C 
(střední a klimatizační rozsah). Chladivo pracuje s minerálními oleji a při retrofitu 
není nutné měnit olej v kompresoru. Použití minerálního a POE oleje v kombinaci s 
tímto chladivem je možné. 
 
R422D - (Isceon 29) je zeotropická směs chladiv. Dnes slouží jako náhrada                     
za chladivo R22 v supermarketech, chladičích vody a výrobnících ledu. Rozsah 
doporučených vypařovacích teplot je od  -40°C do -10 °C (střední a nízký rozsah). 
Chladivo pracuje s minerálními oleji a při retrofitu není nutné měnit olej                    
v kompresoru. Použití minerálního a POE oleje v kombinaci s tímto chladivem je 
možné. 
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1.2 Vlastnosti maziv v chladicích zařízeních 
V současných chladicích zařízeních jsou ložiska a jiné součásti mazány směsí maziva 
a chladiva (směsí chladiv). Ke vzniku této směsi dochází při provozu zařízení, kdy  
se mazivo dostává netěsnostmi do kontaktu s chladivem a dochází k jejich smíchání. 
Chladivo má degradační účinky na tribologické vlastnosti maziva, což vede k nižší 
životnosti stroje. Proto se tímto problémem zabývá mnoho vědeckých prací, které 
popisující vlastnosti těchto směsí. Popisem vlastností těchto směsí maziva a chladiva 
se ve své práci zabývá například R. Tuomas [2]. 
 
1.2.1 Viskozita a Koeficient tlak-viskozita 
Klíčovým faktorem pro správné mazání kontaktu valivých ložisek a jiných EHD 
kontaktů je dostatečná tloušťka mazacího filmu. Tloušťka filmu v mazaném EHD 
kontaktu je silně závislá na viskozitě η a koeficientu tlak-viskozita α. Koeficient tlak-
viskozita je důležitým parametrem pro definování mazací schopnosti oleje. Tento 
koeficient odráží míru zahuštění maziva, ke kterému dochází vlivem vysokých tlaků 
v kontaktu při hydrodynamickém zatížení, neboť z hertzovy teorie víme, že tlak v 
kontaktu může dosahovat až několik jednotek GPa. Koncentrace chladiva v oleji 
závisí na tlaku a teplotě okolí. Dále dle práce D. Hendersona [3] závisí rozpustnost 
chladiva v oleji na molekulárním větvení esterových molekul. Například lehčí 
chladivo jako čpavek ředí olej pouze o 3-5%. Těžší chladiva jako R-22 a R-134a jsou 
obvykle nalezené v koncentracích 5 až 40% hmotnosti maziva, v závislosti na 
provozních podmínkách. Vliv chladiva na viskozitu a koeficient tlak-viskozita je 
důležitý údaj pro dosažení správných mazacích podmínek pro mazání součásti v 
chladicích zařízeních. 
Viskozita a koeficient tlak-viskozita je nejčastěji měřen na vysokotlakém spadovém 
viskozimetru. Z Barusovy rovnice (rov. 1.1) je pak následně získána konstanta                     
α (koeficient tlak-viskozita) [2].    

∙ ∙      (1.1) 
 
Na obr. 1.2 je graf znázorňující závislost viskozity na tlaku pro čistý olej (○) a pro 
směs oleje s chladivem R22 (□). Obsah R22 ve směsi je 14% hmotnosti. Graf 
vychází z práce O. Isakssona a H. Astroma [12]. Z grafu je patrný výrazný pokles 
viskozity ve směsi oleje a chladiva a to o více jak 60%. 
 

 
Obr. 1.2 Závislost viskozity na tlaku pro čistý olej 
(○) a pro směs oleje s chladivem R22 (□). [12] 

1.2 

1.2.1 
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1.2.2Stlačitelnost a hustota 
Důležitým parametrem pro snížení namáhání a zvýšení životnosti součástí v kontaktu 
je stlačitelnost. Stlačitelnost maziva ovlivňuje velikost tlakových špiček v rozložení 
tlaku v kontaktu. Protože skutečný povrch je nerovnoměrný a obsahuje 
mikronerovnosti, rozložení tlaku je také nerovnoměrné. Tlakové špičky se objevují 
na všech mikronerovnostech po celém kontaktu. K popisu závislosti hustoty a tlaku 
bylo v předchozích studiích přistupováno dvěma způsoby. V případě prvního 
přístupu byla použita testovací aparatura pro změnu objemu v závislosti na tlaku za 
statických podmínek, tj. bez vlivu případného přechodového zatížení. Tyto pokusy 
provedli ve svých pracích Hamrock a kolektiv [5] a Stahl a Jacobson [6]. Všichni 
provedli experimenty ve statickém stavu. Druhým přístupem bylo studium vlivu 
strukturální relaxace významné pro elasto-hydrodynamické mazání.  
Stlačitelností olejů kontaminovaných chladivy R22 a R134a se dále zabývá práce              
R. Tuomase a O. Isakssona [4]. Ti při svých experimentech dospěli k závěru,                     
že se model stlačitelnosti podle Jacobson a Vineta shoduje s experimentem do tlaku  
1 GPa. [4]. Na obr. 1.3 jsou znázorněny charakteristiky stlačitelnosti v závislosti      
na tlaku pro čistý minerální olej (obr. 2.3a) a POE olej (obr. 2.3b) a jejich směs 
s chladivem. Obsah chladiva je 20% hmotnosti. [6] Z grafů vyplývá, že POE olej je 
mnohem více citlivý na změnu stlačitelnosti v závislosti na obsahu rozpuštěného 
chladiva než olej minerální. 
 

 
  Obr. 1.3 Závislost stlačitelnosti na tlaku a) minerální olej b) POE olej [6] 

  
1.3 Vliv chladiv na vytváření mazacího filmu 
Na tvorbu mazacího filmu v kontaktu má vliv hned několik parametrů jako např. 
relativní rychlost mezi třecími povrchy, viskozita, tlak, teplota atd. Kompresory 
v chladicích zařízeních pracují nejčastěji s téměř neměnnými provozními 
podmínkami. Proto parametry, které nejvýrazněji ovlivňují tloušťku mazacího filmu, 
jsou viskozita a stlačitelnost, které se mění výrazně s množstvím  rozpouštěného 
chladiva v mazivu. Tento jev lze pozorovat dvěma způsoby. U prvního je 
koncentrace chladiva rozpuštěného v oleji konstantní a tlak se zvyšuje, viskozita 
směsi se také zvyšuje. U druhého způsobu je směs chladiva a oleje ve formě 
nenasyceného roztoku a může i nadále docházet k rozpouštění chladiva v oleji a tlak 
se zvyšuje. Viskozita směsi klesá. [12] 
Ve své práci M. Akei a K. Mizuhara b, T. Taki, T. Yamamoto [11] zkoumají                    
a vyhodnocují tvorbu mazacího filmu. Sestavili závislosti tloušťky mazacího filmu 
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na tlaku pro různé teploty prostředí pro směsi chladiv a maziv (obr. 1.4) a dále došli 
k následujícím závěrům: 
1. Chladiva mají výrazný vliv na snížení schopnosti olejů tvořit dostatečně únosný 
mazací film. Nicméně, tento účinek s rostoucí teplotou oleje klesá. 
 2. Schopnosti nových olejů pro chladící zařízení PAG a PE tvořit mazací film jsou 
téměř totožné.  
3. Při absenci chladiva, např. ve vakuu, mají minerální oleje lepší schopnost tvořit 
mazací film než nové syntetické oleje, jako PAG nebo PE, protože koeficient tlak-
viskozita je u minerálních olejů větší. Nicméně se tato výhoda s rostoucím okolním 
tlakem snižuje. 
 

 
 Obr. 1.4 Závislost tloušťky filmu na tlaku a) při pokojové teplotě b) při teplotě 75°C 

 
Pro zlepšení schopnosti vytvářet mazací film jsou do směsi chladiva a maziva 
přidávána fosfátová aditiva. Vliv aditiv na tyto vlastnosti zkoumal ve své práci                
R. Tuomas a O. Isaksson [2]. Závěry vyplývající z jejich práce popisující vliv aditiv 
na schopnosti kontaminovaných maziv utvářet mazací film jsou následující: 
Schopnost utvářet mazací film u směsi polyesterového oleje a chladiva R134a se po 
přidání fosfátových aditiv zlepšila. Fosfátová přísada do POE/R-134a snižuje 
opotřebení třecích povrchu ložiska, ve srovnání s experimenty bez fosfátových přísad 
a vykazuje stejné množství opotřebení jako směs minerálního oleje a chladiva R-22. 
 
M. Akei a kolektiv zkoumali vliv chladiv na vytváření mazacího filmu na optickém 
tribometru speciálně navrženém a postaveném právě pro tyto účely. Jelikož je tento 
typ experimentu, ve kterém je jako mazivo použito směsi chladiva a oleje, výrazně 
závislý na tlaku plynu v okolí kontaktu, vyžaduje tento experiment navržení nového 
typu optického tribometru. Vyvinuté zařízení je zobrazeno na obr. 1.5 [11]. Toto 
zařízení vychází z konstrukce klasického optického tribometru kulička na disk (viz. 
kap. 1.4). Bylo však upraveno tak, aby bylo možné sledovat podmínky v kontaktu za 
zvýšeného tlaku v okolí kontaktu. Tribometr je navržen pro tlak do 0,6 MPa a je 
vybaven temperační soustavou. Ta umožňuje pracovní komoru nejen ochlazovat, ale 
i ohřívat. Autoři docílili požadovaných parametrů tak, že část zařízení, ve kterém je 
uložen disk a kulička, uzavřeli do tlakové nádoby a kontakt je pozorován 
mikroskopem přes průzor tvořený sklem o tloušťce 15 mm. Relativní rychlosti mezi 
třecími povrch je dosažena pohonem ocelové kuličky, která následně unáší skleněný 
(safírový) disk. Vzdálenost osy rotace disku je 19 mm od kontaktu disku a kuličky. V 
zařízení byla použita kuličky o průměru 50,8 mm. Rozměry disku jsou: ⌀38,1 mm, 
tloušťka 4 mm. Pro interferometrické měření je použito bílého světla. 
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 Obr. 1.5 Optický tribometr pro měření EHD kontaktu za vysokých tlaků [11] 

 
1.4 Měření tloušťky mazacího filmu v EHD kontaktu 
Pro vyhodnocení vlastností popsaných v předchozích odstavcích není nutné nikterak 
vizualizovat zkoumaný kontakt. Pro měření těchto vlastností se používají standardní 
zařízení pro měření tření a opotřebení, kterých je na komerčním trhu nepřeberné 
množství. Pro měření tloušťky mazacího filmu se užívají tři základní měřící metody. 
První metoda je metoda kapacitní, která považuje kontakt těles za kondenzátor a 
sleduje změnu jeho kapacity. Kapacita kondenzátoru (kontaktu) se mění v závislosti 
na tloušťce maziva v kontaktu. Druhou metodou je odporová metoda. U této metody 
je kontakt dvou těles považován za rezistor a sleduje se změna impedance kontaktu. 
Obě zmíněné metody si jsou velmi podobné a vycházejí ze základních fyzikálních 
zákonů. Avšak poskytují informace pouze o průměrné tloušťce mazacího filmu ve 
zkoumaném kontaktu. Měření tloušťky mazacího filmu třetí metodou, optickou 
interferometrií, již dokáže popsat tloušťku filmu ve všech místech kontaktu, do 
kontaktu je ale potřeba nahlédnout. Toho není možné dosáhnout na reálném zařízení, 
jako tomu bylo u předchozích dvou metod (např. na ložisku), a proto byly postaveny 
různé tribologické simulátory. Pro měření EHD kontaktu se stal nejpopulárnějším 
zařízením optický tribometr. Princip tohoto zařízení je odvalování kuličky nebo 
jiného valivého elementu po skleněném (safírovém) disku a následně vizualizace 
kontaktu  některou z mnoha optických metod založených právě na optické 
interferometrii. Na těchto zařízeních se pak zkoumá tloušťka mazacího filmu, 
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distribuce tlaku v kontaktu a jiné tribologické parametry mazacího filmu. Jednou z 
prvních prací využívajících optické interferometrie ke zkoumání EHD kontaktu, byla 
práce od Foorda, Hammanna a Camerona z roku 1968. Ve své práci uvedli výsledky 
experimentu studia EHD kontaktu za pomocí optické interferometrie [22]. Práce se 
zaměřila na vliv zatížení a rychlosti v kontaktu na tloušťku mazacího filmu a jeho 
tvar. Dále stanovili pro sérii tekutin koeficient Tlak - Viskozita. Získaná data 
(interferogramy) jsou dnes už dále zpracovávány na PC na základě spektrofotometrie 
nebo na základě tříbarevného zpracování obrazu [13].  
 
1.5 Optická interferometrie  
Počátek optické interferometrie se datuje od roku 1960, kdy byla objevena. 
Objeviteli této metody jsou Gohar a Cameron. Pro vizualizaci EHD kontaktu se dnes 
preferuje optická interferometrie. Interferometrie umožňuje výzkum mechanických 
deformací povrchů, tepelných deformací povrchů, tloušťky tenkých vrstev atd. 
Přesnost této metody je při měření deformací povrchů až 10-4 mm. Metoda                       
je založena na interferometrickém měření posuvu fází paprsků světla odrážejících               
se od povrchu. Při měření tloušťky tenké vrstvy spolu interferují paprsky odražené  
ze spodní a horní strany zkoumané vrstvy maziva. [16] Na obr. 1.6 je znázorněna 
interference v kontaktu kuličky a disku. Kontakt se skládá z těchto vrstev: 
antireflexní vrstva, skleněný disk, polopropustná chromová vrstva, mazivo a povrch 
ocelové kuličky. Při pozorování kontaktu svazek světla prochází diskem a na 
polopropustné vrstvě se část svazku odrazí a část pokračuje dále skrz tuto vrstvu a 
vrstvu maziva až k povrchu kuličky. Zde se následně odrazí zpět. Jelikož paprsky 
pocházejí ze stejného světelného zdroje a každý  má jinou optickou dráhu dochází po 
odrazu k jejich složení s rozdílnou fází (interferenci), tento jev se následně pozoruje 
a vyhodnocuje. Výsledný interferogram lze vyhodnotit na základě barevného spektra, 
nebo podle intenzity interferenčních paprsků. Analytické odvození tloušťky filmu 
popisují ve své práci J. Luo, S. Wen a P. Huang. [18] V jejich práci se píše, že je-li 
úhel dopadu roven nule, pak rovnice optické interference je: 
 
 

2 cos      (1.2) 

 
 
Kde I je intenzita světla v místě měření tloušťky filmu h, I1 je intenzita světla               
po odrazu na první vrstvě a I2 je intenzita světla odraženého od druhé vrstvy,                    
λ je vlnová délka monochromatického světla, Φ je změna fáze způsobená chromovou 
vrstvou a kuličkou a n je index lomu maziva. Po úpravách tohoto vztahu dostaneme 
finální rovnici pro tloušťku filmu. 
 
 

       (1.3) 

 
 

Pro interferometrická měření je důležité, aby bylo světlo koherentní. Tzn., že fázový 
rozdíl skládajících se vln musí být v čase konstantní. V případě, kdy by se fázový 

1.5 
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posuv v čase měnil, docházelo by ke střídání konstruktivní a destruktivní interference 
a výsledný interferogramy by nebylo možné pozorovat a dále vyhodnocovat. [17] 
 

 
  Obr. 1.6 Interference světla v kontaktu kuličky a disku [18] 
 

  Tab. 3 Výhody a nevýhody metod založených na optické interferometrii [15] 

Nejběžnější experimentální přístupy založené na optické interferometrii 
Metoda Tloušťka filmu 

rozsah/rozlišení 
Výhody Nevýhody 

Ultra-thin Film 
Interferometry  

1-1000 nm / 1 nm Vysoká přesnost 
a rozlišení 

Pouze diskrétní 
měření z centra 
kontaktu 

Spacer Layer 
Imagine Method 

0 - 150 nm / 5nm Umožňuje 
studium různých 
EHD režimů 

Omezený rozsah 
tloušťky filmu 

Relative optical 
Interference Intensity 
Technique 

- / 0,5 nm Vysoké rozlišení Omezený rozsah 
tloušťky filmu 

Image Processing of 
Chromatic 
Interferograms 

95 - 700 nm Dává                
3D rozložení 
tloušťky filmu 

Nevhodné pro 
měření tenkých 
vrstev 
 

 
1.6 Kolorimetrická interferometrie 
Tato technika překonává klasickou optickou interferometrii ve dvou zásadních 
bodech – přesnost a rozlišení. Kolorimetrická interferometrie je kombinací 
konvenční chromatické interferometrie s obrazovým zpracováním a diferenciální 
kolorimetrie Kolorimetrická interferometrie v kombinaci s v hodným softwarový             
a hardwarovým vybavení poskytuje informace o tloušťce a tvaru filmu v EHD včetně 
přechodných podmínek kontaktu v reálném čase. Kolorimetrická interferometrie 
využívá výhod diferenciální kolorimetrie k posouzení, interferenční barvy. Tloušťka 
filmu je stanovena na základě porovnání interferenčních barev mezi neznámým 
filmem a standardem skládající se z filmu o různé tloušťce, se stejným indexem 
lomu. Na rozdíl od konvenční interferometrie, kde je rozsah barev hodnocen lidským 
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okem, data získaná kolorimetrickou interferometrii jsou vyhodnocována strojově. 
[15]  
 

 
Obr. 1.7 Princip kolorimetrické interferometrie [14] 
 
 Tab. 4 Výhody Kolorimetrické interferometrie [15] 

Výhody Kolorimetrické interferometrie 
Opticky jednoduchá 
Vysoké prostorové a vertikální rozlišení 
Překonává omezení konvenčních forem měření 
Umožňuje real-time měření tloušťky a tvaru mazacího filmu 
Vhodná pro studium různých EHD režimů 

 
1.7 Metody zpracování obrazu 
Existuje několik metod pro zpracování získaného interferogramu. Metody se liší 
způsobem rozpoznání barev obrazu a jejich přesností. Krátký přehled těchto metod  
je uveden dále. 
 
1.7.1 Vztah Tloušťka/Intenzita 
Metoda je založena na hodnocení intenzity světla získané pomocí optické soustavy. 
Intenzita světla by měla být podle předpokladu vázána na tloušťku mazacího filmu. 
Nejjednodušší model je založen na prvních dvou svazcích paprsků (příchozí                     
a odchozí). Intenzita světla je pak vyjádřena vztahem:[30] 
 

2 ∙ cos ∙
   (1.4) 

 
Fáze  Může být stanovena experimentálně. Dosazením zjištěné hodnoty do        
rov. 1.4 dostaneme hodnotu tloušťky filmu. Vztah Tloušťka/Intenzita je hodnocen 
experimentálně ze statického kontaktu. 

1.7 

1.7.1 
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1.7.2 Metoda analýzy obrazu pro interferometrii v bílém světle 
Vztah Tloušťka/Intenzita není bijektní. Jelikož jediná intenzita není dostatečná pro 
výpočet tloušťky mazacího filmu. Následkem toho jsou okraje kontaktu subjektivní. 
Proto kamera měří intenzitu světla přes tři rozdílné filtry (červený, telený a modrý). 
Tím jsou získány tři intenzity (R0, G0, B0). Všechna řešení každé vlnové délky jsou 
počítána a dohromady dávají pravou představu o tloušťce mazacího filmu. [30] 
 
1.7.3 Reprezentace barevného obrazu 
Pro daný odstín nemůže lidské oko rozlišit mezi monochromatickou barvou a mixem 
tří základních barev. Každý bod obrazu je reprezentován třemi proměnnými. Optický 
systém se snaží najít zastoupení barev, které odpovídá tomu, co vidí lidské oko. Byly 
studovány různé barevné modely pro kalibrační účely. RGB model vychází                      
z přímého měření barvy světla. L*a*b* model definuje dva chromatické parametry 
(a*, b*), které jsou barevnými souřadnicemi pro červenou-zelenou a žlutou-modrou. 
Nakonec HSI model popisuje odstín pouze jedním parametrem (H). Na obr. 1.8 jsou 
znázorněny jednotlivé barevné modely pro stejnou situaci. Z grafů vyplývá,                    
že modely L*a*b* a HSI jsou vhodné pro tloušťky filmu okolo 100 nm, protože 
parametry H(h), a*(h) a b*(h) mají krokový gradient. 
 

 
Obr. 1.8 Srovnání jednotlivých barevných modelů [30] 
 
Bohužel jsou tyto konstanty pod hranicí 100 nm pro H a a* a pod hranicí 40 nm pro 
b* konstantní, což znemožňuje vyhodnocování a v tomto rozsahu je měření 
nemožné. Pro RGB model intensita není nikdy konstantní. RGB model muže být 
použit pro jakoukoliv tloušťku filmu bez spodní hranice rozsahu. [30] 
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1.7.4 Jednoznačnost 
Je zásadní ověřit, že pouze jedna tloušťka h0 odpovídá dané experimentální  trojici 
(R0, G0, B0). Kalibrační křivky mohou být nakresleny v RGB prostoru (obr.1.9). 
Tyhle 3D křivky nikdy neprotnou sami sebe. To znamená, že jejich vztah je bijektní. 
[30] 
 

 
  Obr. 1.9 Kalibrační křivky v RGB prostoru [30] 

 
1.7.5 Korekce indexu lomu s tlakem 
Kalibrace se provádí za tlaku okolí, i když měření  EHD kontaktu, se provádí                  
za různého tlaku. Index lomu kapaliny se s tlakem mění. S rostoucím tlakem se také 
mění hustota kapaliny. její změny popisuje Dowsonův a Higginsonův zákon (rov. 
1.5) 
 

1 , ∙

, ∙
    (1.5) 

 
V důsledku toho lze index lomu kapaliny pod tlakem zapsat podle rov. 1.6. 
 

      (1.6) 

 
Ze získaného indexu lomu pro daný tlak se může nyní může určit skutečná tloušťka 
kontaktu (rov. 1.7). Tlak pro úpravu indexu lomu není zjištěn experimentem, ale 
vychází z Hertzovy teorie. [30] 

1.7.4 

1.7.5 
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∙      (1.7) 

 
 

1.8 Zařízení pro Měření tloušťky mazacího filmu v EHD kontaktu 
metodou kolorimetrické interferometrie 
Na obr. 1.10 je znázorněn optický tribometr umístěný v laboratořích ústavu 
konstruování VUT v Brně. Zařízení se skládá z vysoce leštěné ložiskové kuličky o 
průměru 25,4 mm a disku o průměru 150 mm a výšce 12 mm. Disk je na spodní 
straně pokoven vrstvou CrO2 tvořící polopropustnou vrstvu. Typické zatížení 
kontaktu je 29 N, což odpovídá tlaku 0,51 GPa podle Hertze. Zařízení umožňuje řídit 
velikost zatížení kontaktu, otáčky kuličky a skleněného disku a teplotu maziva 
v kontaktu s cílem nasimulovat co nejvěrněji provozní podmínky reálného kontaktu. 
Zařízení je vybaveno digitální kamerou a real-time připojením k PC. [13] 
 

 
  Obr. 1.10 Ball on Disk tribometr s typickým interferogramem [13] 
 
Zařízení se dá rozdělit do třech základních bloků, a to uložení a pohon kuličky           
a disku a mechanismus pro vyvození kontaktního zatížení. Kulička i disk jsou 
samostatně ovládány dvěma servomotory. Servomotory jsou k disku nebo kuličce 
připojeny pře planetové převodovky s různými převodovými poměry. Samostatné 
řízení otáček kuličky nebo disku umožňuje zkoumat kontakt za úplného valení nebo 
při různých hodnotách skluzu mezi kuličkou a diskem a to při různých hodnotách 
kontaktního tlaku. Na celou konstrukci pak dosedá optická měřící soustava [19]. 
Mikroskopová zobrazovací sestava je dále popsána v kap. 1.9  
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Obr. 1.11 Tribometr: 1) Pohon kuličky, 2) Pohon disku, 3) Disk, 4) Zatěžovací mechanismus, 
5) polohovací stůl [19] 

 
Dalším tribometrem umístěným v laboratořích na ústavu konstruování VÚT v Brně 
je optický tribometr pro zkoumání kontaktu s různou orientací vektoru rychlosti (obr. 
1.12), ve kterém je kontakt simulován odvalujícím se soudečkem po skleněném 
disku. Dále tribometr umožňuje měnit úhel natočení soudečku kolem osy kontaktu. 
Tím je dosaženo změny vektoru rychlosti v kontaktu. Zatížení kontaktu je vyvozeno 
zatížením disku, který je uložen na páce jako u většiny tribometrů. Tento způsob 
zatížení umožňuje eliminovat fluktuace zatížení vzniklé házivostí disku.  
 

 
  Obr. 1.12 Optický tribometr pro studium mazaného kontaktu s různou orientací vektoru rychlostí1 

                                                 
1 Optický tribometr pro studium mazaného kontaktu s ruznou orientací vektoru rychlostí. 
.uk.fme.vutbr.cz [online]. 2010 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: 
http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1239 
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Optický tribometr s vícenásobným valivým kontaktem umožňuje studovat kontakt                
v axiálním ložisku (obr. 1.13). Zařízení využívá spodního kroužku, klece a kuliček 
reálného axiálního ložiska. Horní kroužek axiálního ložiska byl nahrazen safírový 
diskem.   Variabilita tohoto zařízení spočívá v možnosti použití různě velkých 
axiálních ložisek. Tribometr je kompatibilní s axiálními ložiskami s minimálním 
vnitřním průměrem od 80 mm a maximálním vnějším průměrem do 188 mm. 
Kontakt je jako u předchozího tribometru zatěžován pomocí závaží přes páku. 
Zatížení může být až 1000 N. Tato hodnota zatížení odpovídá kontaktnímu hertzovu 
tlaku 1,75GPa pro safírový disk a 0,75 GPa pro skleněný disk. 
 

 
  Obr. 1.13 Optický tribometr s vícenásobným valivým kontaktem2 

 
Optický tribometr na obr. 1.14 je postaven jako modulární platforma. Modul                       
s diskem je uložen na stavitelné desce, aby bylo možné nastavit kontakt přesně                  
do osy objektivu. Druhým modulem je lůžko kuličky, které je uloženo zvlášť                     
na kolejnici. O pohon disku a valivého tělesa se starají dva servomotory. Toto řešení 
umožňuje díky uložení modulu s kuličkou na kolejnici zkoumat kontakt při 
                                                 
2 Optický tribometr s vícenásobným valivým kontaktem (axiálním valivým ložiskem). .uk.fme.vutbr.cz 
[online]. 2011 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1515 
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maximálním využití plochy skleněného nebo safírového disku a tím dosáhnout větší 
škály rychlostí v kontaktu. Zatížení kontaktu je realizováno piezo posuvem. Pod 
piezo posuvem je umístěn snímač síly, který měří zatížení kontaktu. 
 

 
Obr. 1.14 Optický tribometr se softwarovou modulaci provozních parametrů 

 
1.9 Mikroskopový zobrazovací systém. 
Zobrazovací systém použitý pro optický tribometr navrhovaný v této práci                        
je modulární mikroskop ECLIPSE LV 150. Ze sestavy mikroskopu LV 150 je použit 
manuálně ovládaný nosič objektivů LV-NU5 s objektivem Nikon LU Plan Fluor 
5x/0,15A s pracovní vzdáleností 23,5 mm. Ten je napojen na světelný rozvaděč  LV-
UEPI, ke kterému je připojen zdroj stabilizovaného bílého světla LV-LH50PC                 
se světelným výkonem až 100 W. Výstupní zobrazovací modul CFI-Series Eyepiece 
umožňuje kontakt sledovat pouhým okem přes okulár, ale také umožňuje připojení 
vysokorychlostní digitální CCD kamery. Sestava mikroskopu je doplněna 
sekundárním měničem svazku. Osvětlovací systém použitý u této sestavy je 
Köhlerova typu. Světelný svazek je přes osvětlovací systém a polopropustné zrcadlo 
promítán do obrazové roviny mikroskopu a do roviny kontaktu kuličky a disku. Při 
použití vysokorychlostní kamery umožňuje systém synchronizovaný záznam 
interferogramu. Pro kalibraci optického systému se používá statický interferogram. 
Bílé světlo je přes monochromatický filtr redukováno na vlnovou délku λ = 546 nm) 
[21]. 
Celá optická sestava je umístěna na stojanu vlastní výroby, který umožňuje její 
výškové nastavení podle použitého optického tribometru a objektivu mikroskopu. 

1.9 
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1.10 Řídící a vyhodnocovací program 
 

 
 Obr. 1.17 Software pro vyhodnocování chromatických interferogramů kolorimentrickou 
interferometrií [27] 

 
Výhody, které má kolorimetrická interferometrie byly implementovány                           
do rozsáhlého řídícího a vyhodnocovacího programu. Tento program umožňuje jak 
vyhodnocování rozložení tloušťky mazacího filmu v bodovém mazaném kontaktu v 
reálném čase (TFCI), tak i zpětné opakované vyhodnocování záznamů 
chromatických interferogramů. Dále program umožňuje softwarové řízení optického 
tribometru, řízení CCD kamery, synchronizované snímání obrazu, zpracování obrazu 
digitálními filtrya mapování tlakového pole [28].  
 

 
Obr. 1.18 Graf rozložení tloušťky mazacího filmu v kontaktu [28] 

1.10 
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Výstupem programu je celková 3D mapa rozložení tloušťky maziva v kontaktu.    
Dále program umožňuje zobrazit řez 3D nodelu mazacího filmu.ve formě grafu (obr. 
1.18). Obr. 1.19 zobrazuje 3D model mazacího filmu v kontaktu. 
 

 
 Obr. 1.19 3D mapa rozložení tloušťky maziva v kontaktu [28] 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
 
Na základě provedené rešerše, lze dojít k následujícím závěrům. Při běhu chladících 
zařízení dochází ke kontaminaci maziva chladivem, což má za následek výraznou 
degradaci tribologických vlastností maziva. Výzkum mazání chladících zařízení se 
dnes ubírá směrem zjišťování fyzikálních a chemických vlastností směsi maziva a 
chladiva a vývojem nových typů olejů a chladiv tak aby nedocházel k jejich 
vlastnímu mísení a nebo aby jejich smísení nemělo vliv na tribologické vlastnosti 
maziva. Zkoumáním vlastností těchto směsí se zabývají práce  R. TUOMASE [2], R. 
TUOMASE, a O. ISAKSSONA [4], F. P. WARDLA, B. JACOBSONA, H. 
DOLFSMA, HOGLUNDA, U. EJONSSON [10], O. ISAKSSONA, H. ASTROMA 
[12], M. AKEI, K. MIZUHARY, T. TAKI a T. YAMAMOTA [11] a                        
D. HENDERSONA [3]. Dnešní snahou je najít pokud možno ideální poměr směsi 
maziva a chladiva, tak aby byla zaručena co nejdelší životnost třecích prvků v 
chladících zařízeních.  
 
    Dále je zpracován popis tribometrů pro měření tloušťky filmu, ze kterých by měla 
výsledná konstrukce zařízení pro měření kontaktu mazaným tekutým plynem 
vycházet. Jedná se o doplnění zařízení v laboratořích ÚK na FSI v Brně.  Zařízení od 
A AKEIHO a kol. [11], poskytuje díky své jednoduchosti inspiraci pro návrh 
zařízení pro měření za vysokých tlaků. 
 
   Tato práce by měla poskytnout nový nástroj pro zkoumání dosud málo probádané 
oblasti maziv - tekutých plynu, hlavně klimatizačních chladiv. Díky navrhnutému 
zařízení by mělo být možné zjistit, zdali jsou samotná chladiva schopna vytvářet 
dostatečně únosný mazací film a jestli je možné navrhnout zařízení tak, aby byl 
možný jeho provoz bez přítomnosti standardních maziv.  
 
Úkolem je navrhnout a postavit optický tribometr na základě zadaných parametrů. 
Výstupem práce je užitný vzor, který by měl být umístěn v tribologické laboratoři na 
Ústavu konstruování VUT v Brně. 
 
 
 
 
 
 

2 



 

 

3 VARIANTY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 

strana 
34 

3 VARIANTY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 
 
3.1 Zadávací parametry: 
- měřící metoda: kolorimetrická interferometrie 
- pracovní médium: zkapalněný plyn, primárně chladivo z klimatizací 
- pracovní teplota: -20°C až 30°C 
- zatížení kontaktu: Hertzův tlak až 1,5 GPa 
- maximální otáčky servomotoru: 3800 min-1 
 
3.2 Technická analýza 
Předpokládané využití navrhovaného zařízení je vizualizace EHD kontaktu dvou 
nekomformních těles, kde bude mazací film utvářen pomocí tekutého plynu. Zařízení 
by mělo koncepčně vycházet z optických tribometrů umístěných v laboratořích 
ústavu konstruování a mělo by být navrženo tak, aby bylo maximálně kompaktní a 
co nejvíce využívalo komponent použitých na ostatních tribometrech. 
 
3.3 Vymezení cílů práce 
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a postavit optický tribometr pro studium 
kontaktu mazaného tekutými plyny a provést ověřovací experimenty pro odladění 
správné funkce zařízení. Pro návrh tribometru byl použit 3D modelář Solidworks 
2012. 
 

 
  Obr. 3.0 Návrh optického tribometru 

 
3.4 Návrh konstrukčních variant a výběr optimální varianty 
   Konstrukce optického tribometru vychází z konstrukce tribometrů umístěných v 
laboratořích ústavu konstruování na VUT v Brně. Jedná se o zařízení kulička na disk. 
Na obr. 3.1 je znázorněno funkční schéma tribometru. Rozdíl mezi stávajícími 
tribometry a řešením navrhovaným v této diplomové práci je v tom, že skleněný disk 
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a kulička musí být umístěny v tlakové komoře, aby bylo možné navodit podmínky 
nutné ke zkapalnění pracovního média. 
 

 
Obr. 3.1 Funkční schéma OT 

 
   Při analýze možných konstrukčních variant, které by splňovali zadávací parametry, 
bylo navrženo celkem 7 variant řešení. Pro detailnější zpracování byly vybrány dvě 
konstrukční varianty. Obě konstrukční varianty vychází z tlakové pracovní komory s 
vnitřním průměrem 160 mm. Výška navrhovaného tribometru je omezena prostorem 
pod mikroskopem a to na 280 mm. 
 
3.4.1 Konstrukční varianta č.1 
   

 
 První konstrukční varianta počítá z návrhem dvou tlakových komor , které jsou vůči 
sobě izolovány rotačním těsněním. Těsnění plní pouze funkci oddělení pracovního 
média v první komoře od zatěžovacích a elektrických prvků stroje. Stroj je navíc 
rozšířen o vyrovnávací píst, který má za úkol vyrovnávat tlak v obou komorách. 
 

3.4.1 

Rotační těsnění 

Obr. 3.2 OT se dvěma tlakovými komorami Obr. 3.3 Schéma zařízení
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3.4.2 Konstrukční varianta č.2 
Hlavním rozdílem druhé varianty oproti první je, že dvě tlakové komory byly 
redukovány na jednu. zatěžovací mechanismus kontaktu kuličky a disku je umístěn v 
tlakové komoře a pohonná jednotka disku je mimo tuto komoru. Touto úpravou 
došlo k výraznému zjednodušení celého zařízení. 
 

 
  Obr.  3.5 a)Tribometr s jednou tlakovou komorou, b) Schéma zařízení 

 
3.5 Zhodnocení variant a výběr optimální varianty 
 
3.5.1 Varianta č.1 
 
Výhody: 
- vyšší pracovní tlak 
- vyšší rychlosti v kontaktu 
- nižší nároky na těsnící soustavu 
 
Nevýhody 
- náročnější konstrukce 
- cenová náročnost 
 
3.5.2 Varianta č.2 
 
Výhody 
- nižší konstrukční náročnost 
- nižší cena 
 
Nevýhody 
- nižší pracovní tlak 
- nižší rychlost v kontaktu 
 

 

 

 

Rotační těsnění

a) b) 
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3.5.3 Výběr finální varianty 
   V rozhodování, která varianta stroje je vhodnější pro zadanou aplikaci, hrálo 
velkou roli nalezení vhodného a cenově dostupného řešení. Bylo nutné zvolit vhodný 
kompromis mezi parametry stroje a jeho cenou. Po analýze trhu, bylo nalezeno 
těsnění, které splňuje požadavky plynoucí ze zadání. Spolu s výhodami nižší 
konstrukční náročnosti a ceny, byla právě dostupnost vhodného těsnění hlavním 
důvodem k výběru varianty č.2. Dále již bude popisována pouze varianta č.2., její 
detailní návrh, nejdůležitější výpočty, realizace a ověřovací experiment. 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.3 
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4 OPTIMÁLNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
   Pro konstrukci vybrané varianty bylo nutné stanovit základní parametry určující 
parametry ložisek, tloušťku stěn tlakové nádoby a pevnost šroubů a víka tlakové 
nádoby. Jelikož zařízení bude ochlazováno až do záporných teplot, je také nutné určit 
tepelné ovlivnění klíčových komponent zařízení. 
   Zařízení bylo navrženo v programu SolidWorks, ve kterém byly provedeny i 
veškeré MKP analýzy. 
 
4.1 Konstrukční uzly 
 

 
 Obr. 4.1 Vnitřní struktury OT 
 
Pro pochopení funkce OT je nutné zařízení rozdělit do několika konstrukčních uzlů, 
které budou dále postupně detailně popsány. Konstrukční uzly OT jsou na obr.  4.1:    
1 - Lůžko kuličky, 2 - uložení disku, 3 - polohovací zařízení kuličky, 4 - temperační 
soustava. 
 
4.2 Princip činnosti optického tribometru 
Pro správné navržení optického tribometru je nutné správně pochopit jeho činnost. 
Při měření na OT dochází k odvalování kuličky po skleněném disku. Kulička                  
je částečně ponořena do kapaliny, kterou v případě této práce tvoří zkapalněný plyn. 
Kulička pak vlivem rotace unáší kapalinu do kontaktu, ve kterém se pak dále zkoumá 
schopnost kapaliny utvářet mazací film. Pro zkoumání různých podmínek                       
je u zařízení možné měnit teplotu, tlak prostředí, zatížení kontaktu a rychlost 
kontaktu. 
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(4.1) 

(4.2) 

4.3 Výpočet návrhových parametrů optického tribometru 
Dvěma nejzákladnějšími parametry ovlivňujícími chování maziva v kontaktu jsou 
zatížení kontaktu a rychlost v kontaktu.  
   Rychlost kontaktu je dána použitým servomotorem, planetovou převodovkou a 
frekvenčním měničem. Pro OT navrhovaný v této práci byla uvažována planetová 
převodovka s převodovým poměrem i=1/3 a servomotor s frekvenčním měničem, 
který je v laboratořích ústavu konstruování a používá se k pohonu stávajících OT.  
 
4.3.1 Stanovení maximální rychlosti v kontaktu 
Při stanovení maximální rychlosti v kontaktu je vycházeno z předpokladu, že kulička 
je unášena diskem bez skluzu. Poloměr kuličky je 25,4 mm a odvaluje se na 
maximálním poloměru 52 mm. Maximální rychlost kontaktu je vyjádřena rov.4.1. 
 

2 2 ∙ 0,052 ∙ ∙ 6,9	  

 
kde:  
r m - valivý poloměr 
nm min-1 - otáčky motoru 
i  - převodový poměr planetové převodovky 
 
 
4.3.2 Stanovení zatěžovací síly 
Zatěžovací síla byla stanovena výpočtem podle 
Hertzovy teorie a ze zadaného kontaktního tlaku. 
Rovnice (4.2) popisuje výpočet kontaktní oblasti podle 
Hertzovy teorie pro styk dvou nekomformních těles 
(koule - disk). jedná se o upravenou rovnici styku dvou 
koulí tak, aby popisovala kontakt koule a disku, který se 
nachází v navrhovaném zařízení. Na obr.4.2 je 
znázorněno rozložení hertzova tlaku pro styk dvou koulí 
[29]. 
 

 

 

 
 
kde:  
Fn N - zatěžovací síla 
E1  - modul pružnosti disku 
E2  - modul pružnosti koule 
ν1  - poissonova konstanta disku 
ν2  - poissonova konstanta koule 
r mm -. poloměr koule 
 
 

Obr. 4.2 Rozložení kontaktního 
napětí podle Hertze [29]. 

4.3 

4.3.1 

4.3.2 
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(4.3) 

(4.4) 

Rovnice pro výpočet tlaku v kontaktu má tvar: 
 

∙
 

 
Doplněním upravené rov. 4.2 do rov. 4.3 a následnou úpravou dostáváme vztah pro 
určení zatěžovací síly pro kontaktní tlak 1.5 GPa 
 

∙
115.5	  

 
Z rov. 4.4 vyšlo, že zatěžovací síla kontaktu těles je 115,5 N. 
 
Uložení hřídele VVÚ 
   Ověření únosností hřídele disku bylo nutné stanovit výsledné vnitřní účinky. 
Výsledky silového zatížení pak následně lze použít i ve výpočtu pro návrh ložisek. 
Na obr. 4.4 je znázorněna statická rovnováha na hnací hřídeli disku. 
 

 
Obr. 4.3 VVU uvolnění hřídele disku 

 
:				 0 

 
:				 0 

 
:				 0 

 
 
Výsledné vnitřní účinky jsou: 
 

FRB = 121,95 N 
FAA = 680,94 N 

FRA = FRB 
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4.4 Vodící a zatěžovací mechanismus kuličky 
 

 
   Obr. 4.4 Lůžko kuličky 
 
Popis obr. 4.4: Celá sestava lůžka kuličky navržena tak, že plní několik dílčích 
funkcí. Nejdůležitějším funkcí je vedení kuličky při provozu optického tribometru. 
Další funkcí je nastavení valivého poloměru v rozmezí ± 2 mm a dále slouží toto 
lůžko jako zásobník vyšetřovaného maziva. 
Lůžko kuličky se skládá z hlavního tělesa (1), které je uloženo v hlavním bloku 
tribometru. V horní části je uloženo vodící těleso (2) se čtyřmi ložisky W619/4 (3), 
které tvoří podporu a vedení kuličky. Těleso s ložisky je polohováno šroubem 
M4x40 (4) a vůle šroubu je vymezena nerezovou tlačnou pružinou Hennlich 53/37/3 
(5). Ve spodní části lůžka je otvor pro zavedení zatěžovacího šroubu. Dále                       
je ve spodní části lůžka nalisován čep (6), který tvoří vedení talířových pružin. 
 

a) b) 

a) b) 

Obr.4.5 a) Polohovací a zatěžovací mechanismus, b) Uložení lůžka kuličky na pohybovém šroubu 

4.4 
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Popis obr. 4.5: Lůžko s kuličkou je do kontaktu navedeno pohybovým šroubem (6). 
Šroub koná pouze přímočarý pohyb ve vertikálním směru. Matici pohybového 
šroubu tvoří bronzové dvouchodé šnekové kolo s modulem 1(5). Kolo se přes 
distanční kroužek (4) opírá do axiálního ložiska 51100 (3). Nastavení lůžka                    
ve vertikálním směru se děje otáčením nastavovacího kola (1) vyvedeného ven                   
z tribometru, které je uložené na hřídeli spolu s dvouchodým šnekem, převodový 
poměr šnekového soukolí je 1:10. Hřídel je uložena v kluzných ložiscích (2). Rozsah 
zdvihu pohybového šroubu je 14 mm. Aby při polohování s lůžkem směrem dolů 
nezůstalo lůžko vyset ve vysunuté poleze, je k němu přišroubován disk (7)                   
do kterého se opírají dva šrouby M3x4, které jsou součástí pohybového šroubu. 
Pro zajištění správné funkce optického tribometru je nutné, aby nedocházelo                 
k posunu lůžka kuličky při provozu zařízení. Z tohoto důvodu bylo nutné ověřit 
samosvornost pohybového šroubu a šnekového soukolí. Na obr 5.5b  je znázorněno 
spojení zdvihacího šroubu a lůžka kuličky. 
 
4.5 Polohovací zařízení pro nastavení odvalovacího poloměru 
 

 
 Obr. 4.6 a) Polohovací zařízení., b) Umístění polohovacího zařízení na OT 
 
Popis obr. 4.6: Při experimentech provedených na ústavu konstruování bylo 
pozorováno výrazné poškození polopropustné chromové vrstvy na skleněném 
(safírovém) disku. Nejvíce při experimentech, kdy docházelo ke skluzu mezi diskem 
a kuličkou. Z tohoto důvodu bylo nutné zařadit do návrhu OT i zařízení pro změnu 
valivého poloměru. Bylo navrženo jednoduché polohovací zařízení (obr. 5.6a), 
kterým je možné valivý poloměr plynule nastavit i při natlakovaném zařízení. 
Zařízení se skládá z upraveného křížového šroubováku (1), který je těsněn                    
o-kroužkem 8x1,6 (2). Aby nedocházelo k nechtěnému kontaktu šroubováku a lůžka 
kuličky, je před šroubovák zařazena nerezová tlačná pružina Hennlich 56/15/3 (3), 
která vrací šroubovák do výchozí polohy. Šroubovák je veden v lůžku (4), které                
je našroubováno do hlavního válce tribometru (5). 
 

a) b) 
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Popis obr. 4.7: Aby bylo možné měnit odvalovací poloměr i když je OT 
natlakovaný, je nutné, aby bylo lužko kuličky (2) v přesně definované poloze. Této 
polohy je dosaženo tak, že pomocí šnekového soukolí je pohybový šroub stažen 
dolů. Sebou unáší lůžko kuličky. Poloha lůžka kuličky je definována v okamžiku, 
kdy lůžko dosedne na dorazové kostky (4). V této pozici je možné polohovacím 
zařízením (1) nastavovat odvalovací poloměr. 
 

 
 Obr. 4.7 Polohování lůžkem kuličky 
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4.6 Hnací hřídel skleněného disku 
  

 
 Obr. 4.8 Uložení disku 
 
Popis obr. 4.8 Skleněný disk (1) je uložen na hřídeli (2) z oceli 14 240, a je zajištěn 
speciální maticí (4) přes šroub M5x20. Hřídel je kalena do hloubky 0,3 mm na 
tvrdost HRC 55. Vysoká tvrdost povrchu hřídele je podmínkou, neboť při použití 
tvrdého těsnění by při nedostatečné tvrdosti povrchu hřídele docházelo k výraznému 
opotřebení hřídele. Matice pro uchycení disku byla navržena tak, aby byla co nejnižší 
a to z důvodu minimalizace tlakové komory. Hřídel je uložena v kuličkových 
ložiscích s kosoúhlým stykem (3), složenými do "O". Ložiska se opírají do osazení v 
hlavním plášti tribometru a dále jsou vymezena distanční trubičkou (5). Proti 
axiálnímu posuvu je hřídel zajištěna KM maticí a MB podložkou. Dalším důležitým 
uzlem celé sestavy je soustava těsnění (7, 8) zajišťující těsnost tlakové komory při 
provozu tribometru. Jedná se o teflonové rotační těsnění Henllich DR 117 s 
nerezovou v-pružinou, jehož PV součinitel je při ideálních podmínkách až 5. PV 
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(4.5) 

(4.7) 

(4.6) 

součinitel daný pracovními podmínkami a je vyjádřen rov. 4.5. Těsnění je na 
průměrech 22mm a 14mm. Odstupňováním těsněných průměru byla zajištěna těsnost 
i při maximálních pracovních podmínkách. 
 

∗ 2 3 ∙ 2 ∙ ∙ 0,011 ∙ ∙ 4,38 

 
kde:  
r m - těsněný poloměr 
nm min-1 - otáčky motoru 
i  - převodový poměr planetové převodovky 
p MPa - pracovní tlak 
 
Rotační těsnění je uloženo v pouzdrech (7, 8) opírajících se do ložisek a těsněných 
vůči hlavnímu plášti o-kroužky 37.82x1,78.   
Dimenzování sestavy disku bylo ovlivněno ve značné míře dimenzování ložisek. 
Jelikož se jedná o laboratorní zařízení, bylo nutné ložiska dimenzovat tak, aby bylo 
uložení hnací hřídele dostatečně tuhé a nevnášelo vlivem vůlí nepřesnosti do měření. 
Maximální pracovní otáčky hřídele jsou ovlivněny výběrem planetové převodovky. 
Pro výpočet ložisek bylo počítáno s planetovou převodovkou s převodový poměrem 
1:3. Maximální otáčky stanoveny na 1267 min-1. Kombinaci zatížení spočítané 
pomocí VVU je pro návrh ložisek nutné přepočítat na ekvivalentní zatížení (rov. 
4.6): 
 

0,57 0,93 0,57 ∙ 115 0,93 ∙ 1,14 ∙ 10 1,126 ∙ 10 	  
 
kde: 
Fk N - síla vyvolaná zatížením disku kuličkou 
Ftlak N - síla vyvolána tlakovým zatížením 
 
Jakmile bylo známě ekvivalentní zatížení od provozních podmínek, bylo možné 
přistoupit k výpočtu trvanlivosti ložiska. V rovnici 4.8 je vyjádřena základní 
trvanlivost ložiska s 90% spolehlivostí zatíženého maximálními provozními 
podmínkami. Trvanlivost ložisek byla stanovena výpočtem na 12 320 hod. 
 

12	320	  

 
kde:  
C kN - dynamická únosnost ložiska 
P2 x -  
akul x -  
nd min-1 - maximální otáčky disku 

 

Hřídel je poháněna servomotorem přes pravoúhlou planetovou převodovku 
bonfiglioli (10). V laboratořích ústavu konstruování jsou planetové převodovky                 
s převodovým poměrem 1:5. Zařízení je postaveno tak, že je možné použít 



 

 

4 OPTIMÁLNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

strana 
46 

(4.8) 

převodovky s převodovým poměrem až 1:3 Spojka hřídele a převodovky je tvořena 
válečkem s drážkou pro pero (9) a vnitřní příčkou, která vymezuje pozici spojky. 
Váleček spojky je vyroben pomocí metody FDM z ABS+ plastu a pro zvýšení 
pevnosti spojky je nalisován do ocelové trubičky (obr. 4.9). 

 

 
Obr. 4.9 Sestava spojky 

 
Spojka nepřenáší jen kroutící moment od motoru na hřídel disku ale má                             
i termoizolační funkci. Jelikož se jedná o spojku z měkkého materiálu, bylo nutné 
provést výpočet spojky na otlačení od pera. Maximální dovolené napětí v tlaku pro 
ABS+ plast není známo. Proto bylo jako referenční hodnotu uvažováno maximální 
dovolené napětí v tahu, které je 36 MPa. [20]. 
 

 
 Obr. 4.10 Silové poměry ve styku pera a spojky 

 
Tlak ve styku pera a válečku spojky je vyjádřen rovnicí 4.8. 
 

∙ ∙ ∙

∙
28		  

 
kde:  
Mk Nm - kroutící moment 
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d mm - průměr hřídele 
h mm - výška pera 
l mm - délka pera 
 
Z rov. 4.8 vyplývá, že k poškození spojky vlivem tlaku od pera by nemělo dojít. 
 
4.7 Temperační soustava 
 

 
Obr. 4.9 a) Chladící soustava, b) Chladící soustava v pracovní komoře tribometru 
 
Temperační soustava OT byla navržena tak, aby docházelo k maximálnímu využití  
chladícího potenciálu chladící jednotky umístěné v laboratořích ÚK. Temperační 
soustava se skládá z temperační vložky (1), šroubení pro připojení chladící jednotky 
(2) a teplotního čidla(3). 
Byla navržena temperační vložka, která je umístěna přímo v tlakové komoře pod 
skleněným diskem. Umístěním temperační vložky přímo do tlakové komory 
optického tribometru dochází k přímé temperací pracovní komory, tím je možno 
dosáhnout nižších pracovních teplot a kratší doby nutné k ustálení podmínek                     
v pracovní komoře, než je tomu u stávajících tribometrů, kdy je nejprve temperován 
cely blok tribometru, a ten teprve temperuje pracovní komoru. Temperační vložka               
je vyrobena metodou SLM (Selective Laser Melting) z materiálu AlSi12. S využitím 
výhod 3D tisku byl navržen kanál uvnitř temperační vložky.  
Kanál byl navržen s ohledem na statickou pevnost a proudění oleje. V programu 
Solidworks byla provedena pomocí nástroje FloXpress analýza prodění. Na základě 
FloXpress analýzy byl temperační kanál dále tvarován. Dalším kriteriem udávajícím 
tvar  temperačního kanálu byla statická analýza pomocí MKP, neboť temperační 
vložka je při provozu zařízení zatěžována tlakem až 3 MPa. Vstupní parametry pro 
FloXpress analýzu byly: 
 
Objemový průtok:  Q= 0,0003 m3/s 
Teplota:  t = 263,15 K 
 
Pro statickou analýzu byla zatížena horní plocha temperační vložky. Parametry pro 
výpočet byly: 

4.7 

a) b) 
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Tlak:    p = 3 MPa 
Mez kluzu:  u = 55,14 MPa 
Poissonovo číslo: µ = 0,3 
Modul pružnosti: E = 70 GPa 
 
Na obr. 4.10 je znázorněn tvar temperačního kanálu a jeho FloXpress analýza. Z 
FloXpress analýzy vyplývá, že z hlediska prodění je kanál vhodně navržen neboť při 
průtoku kapaliny nedochází k tvorbě turbulencí. 
 

 
Obr. 4.10 Temperační kanál: varianta č.1 
 
Jako fixní geometrie byla pro výpočet použita spodní plocha temperační vložky. Na 
obr. 4.11 je znázorněna síť temperační vložky spolu s okrajovými podmínkami. Tlak, 
znázorněný červenými šipkami, působí ve směru osy Z. 
 

 
 Obr. 4.11 Síť temperační vložky + okrajové podmínky 
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Avšak po vyhodnocení statického zatížení temperační vložky bylo zjištěno, že by 
došlo ke zhroucení temperačního kanálu (obr. 4.12). Temperační vložka byla 
kontrolována k mezi kluzu, která byla v tomto případě v oblasti podpěr uvnitř 
temperačního kanálu překročena téměř 6,3x. Špičkové napětí v podpěrách 
dosahovalo hodnot až 348 MPa. 
 

 
 Obr. 4.12 Pevnostní analýza, řez 
 
Z důvodu zborcení kanálu bylo přistoupeno k modifikaci tvaru temperačního kanálu. 
Ten byl rozdělen příčkou na dvě komory, čímž došlo k výraznému zpevnění 
Vnitřních struktur. Dále byl temperační kanál zaoblen a tím došlo                                 
k rovnoměrnějšímu rozložení napětí do vnitřních struktur temperační vložky. Obr. 
4.13 znázorňuje tvar temperačního kanálu při pohledu shora a FloXpress analýzu 
proudění, ze které vyplývá, že kanál je vhodně tvarován a nedochází k nechtěným 
turbulencím v proudu chladícího oleje. 
 

 
 Obr. 4.13 Temperační kanál: varianta č. 2 
 
Po provedení pevnostní analýzy bylo zjištěno, že úprava průřezu kanálu měla 
pozitivní vliv na celkovou pevnost temperační vložky. Na obr. 4.14 je znázorněna 
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pevnostní analýza temperační vložky č.2, ze které vyplývá, že kritické napětí kleslo 
pod mez kluzu na 52 MPa. 
 

 
 Obr. 4.14 Pevnostní analýza temperační vložky - řez 
 
Na obr. 4.15 je znázorněn finální tvar průřezu temperačního kanálu. Temperační 
vložka je navržena tak, aby plnila i další funkce. Při provozu optického tribometru 
dochází k nanášení maziva na skleněný disk a vlivem odstředivé síly k jeho 
rozstříknutí na stěny pracovní komory. Pro zpětnou distribuci rozstříknutého maziva 
zpět do zásobníku v lůžku kuličky byl navržen na okraji temperační vložky lem a 
žlab, který sbírá a navádí zpět do zásobníku rozstříknutý lubrikant. 
    
 

 
Obr. 4.15 Průřez temperačního kanálu, detail lemu 

 
Při výrobě temperační vložky metodou SLM došlo vlivem teplotní dilatace k 
rozměrovému smrštění a v důsledku toho k geometrickým odchylkám od původního 
modelu. Při návrhu bylo počítáno s těmito nedostatky použité metody a do modelu 
byli přidány přídavky pro dodatečné obrábění. Finální výrobek je zobrazen na obr. 
4.16. 
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  Obr. 4.16 Temperační vložka 

 
Pro správnou temperaci pracovní komory optického tribometru je nutné snímat 
pracovní teplotu. Z tohoto důvodu je do optického tribometru vestavěn teploměr.              
Na obr. 4.17a je zobrazeno teplotní čidlo, které je umístěno v dutině šroubu M12x25. 
Čidlo je zašroubováno do tělesa tlakového obalu (obr. 4.17b). Teploměr je zapuštěn 
do nosné desky tribometru jak je znázorněno na obr. 4.18. 
 

 

 
Obr. 4.17  a) teplotní čidlo, b) umístění teplotního čidla v optickém tribometru 
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Obr. 4.18 Umístění teploměru 

 
 
4.8 Tlakový obal 
Celek navrhovaného optického tribometru se skládá ze dvou hlavních bloků. 
Tlakového válce (1 - dále první stupeň) a spodního bloku (2 - dále druhý stupeň).              
V tlakovém válci je uložena sestava hřídele disku, polohovací zařízení pro změnu 
valivého poloměru lůžko kuličky a temperační soustava. Ve spodním bloku 
tribometru je uložen mechanismus pro polohování lůžka kuličky a je k němu 
připojena pravoúhlá planetová převodovka Bonfiglioli (4) s převodovým poměrem 
1:5, na kterou je připevněn servomotor. Dále je k hlavnímu bloku připojen manometr   
s glycerinovým tlumením rázů (obr. 4.19 ). rozsah manometru je do 40 bar. 
 (5) a hydraulické šroubení pro napouštění a vypouštění pracovní komory. Tlaková 
komora je uzavřena víkem, které je upevněno osmi pevnostními šrouby M8x25 
pevnostní třídy 10.9. Ve víku tlakové nádoby je dále umístěn průzor (3), přes který 
může optická aparatura snímat EHD kontakt. Průzorové sklíčko je vyrobeno                     
z borosilikátového skla a  má zkosené stěny pod úhlem 85° a spodní průměr sklíčka 
je 43 mm. Opticky čistý průměr sklíčka je 35 mm. 
 

Teploměr 
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(4.9) 

 
Obr. 4.19  Tlakový obal 
 

Aby nedošlo k poškození tribometru nebo zdraví obsluhy při experimentech                    
na navrhovaném tribometru, bylo nutné tlakovou komoru správně nadimenzovat a to 
podle dvou kritérií. Prvním kritériem je tlakové zatížení při provozu OT. Druhé 
kritérium je vliv nízkých teplot na tepelnou roztažnost. Dimenzováni tlakové komory 
bylo provedeno pomocí MKP simulace a analytických vztahů. 
Pro návrh tlakové komory bylo řešeno napětí a deformace víka tlakové komory. Dále 
byla provedena pevnostní analýza šroubového spoje víka a tlakového obalu. Kontrola 
šroubového spoje byla provedena ke dvěma mezním stavům. K meznímu stavu 
pevnosti šroubu a k zániku sevření. Pro výpočet zániku sevření je nutné stanovit 
tuhost šroubu a spojovaných struktur. Tuhost šroubu se stanoví z rov. 4.9: 
 

, ∙ , ∙

, ∙ , ∙
4,285 ∙ 10  

 
kde: 
SD mm2 - plocha průřezu dříku 
E MPa - modul pružnosti v tahu 
lb mm - délka dříku se závitem nacházejícím se v sevření 
lg mm - délka dříku 
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(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 

(4.13) 

As mm2 - výpočtový průřez šroubu 
 
   Dále je nutné stanovit tuhost spojovaných součástí. jejich tuhost byla stanovena 
podle rovnice 4.10 a 4.11 . 
 

,
, ,
, ,

, ∙ ∙ ∙

∙ , ∙ , ∙
, ∙ , ∙

1,507 ∙ 10  

 
kde: 
ls mm - účinná svěrná délka 
d0 mm - průměr šroubu 
 
 

207000 ∙ 6 ∙ 0,78715 ∙
, ∙

1,426 ∙ 10  
 
kde: 
d0 mm - průměr šroubu 
A  - konstanta pro výpočet tuhosti [29] str. 439 tab. 8-7 
B  - konstanta pro výpočet tuhosti [29] str. 439 tab. 8-7 
 
Když byly stanoveny tuhosti spojovaných struktur, bylo možné určit tuhostní 
konstantu spoje. Ta je dána rovnicí 4.12. 
 

, ∙

, ∙ , ∙
0,221 

 
kde: 
ksr mm2 - tuhost šroubu 
kp1 mm - tuhost spojovaných struktur 
 
Jakmile je známa tuhostní konstanta spoje, je možné určit výsledné zatížení šroubu, 
ve kterém je zahrnuto zatížení vlivem předpětí šroubu a  zatížení od provozních 
podmínek. Výsledné zatížení šroubu je dáno rovnicí  4.13. 
 

1,192 ∙ 10 0,221 ∙ , ∙ 1,359 ∙ 10 	  

 
kde: 
Fi N - síla předpětí šroubu 
Fzs N - síla od provozních podmínek 
Ck  - tuhostní konstanta spoje 
 
   Nyní jsou známy veškeré veličiny vstupující do výpočtu bezpečnosti šroubu a 
výpočtu bezpečnosti vůči zániku sevření. Součinitel bezpečnosti šroubu je dán 
rovnicí 4.14, součinitel bezpečnosti vůči zániku sevření je vyjádřen rovnicí 4.15. 
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(4.14) 

(4.15) 

∙ , , ∙

, ∙ , ∙ 3,7 

 
 
kde: 
Sp MPa - mez kluzu šroubu 
As mm2 - výpočtový průřez šroubu 
Fzs N - síla od provozních podmínek 
Ck  - tuhostní konstanta spoje 
 
 

∙

, ∙
, ∙ ∙ ,

2,03 

 
 
kde: 
Fzs N - síla od provozních podmínek 
Ck  - tuhostní konstanta spoje 
 
 
   Další částí návrhu tlakové nádoby bylo ověření pevnosti víka při maximálním 
tlakovém zatížení. Pro výpočet únosnosti bylo použito MKP analýzy Vzhledem k 
nutnosti minimální zástavby kvůli omezenému prostoru pod mikroskopem byla 
pomocí zmíněného MKP výpočtu navržena minimální tloušťka víka pracovní 
komory. Na obr. 4.20 je znázorněna síť modelu víka a okrajové podmínky vstupující 
do výpočtu. Víko bylo zatíženo maximálním pracovním tlakem p = 3 MPa ve směru 
červených šipek. Pro větší přesnost výpočtu byl výpočtový model víka doplněn          
o šrouby a podložky. Závity šroubů byly zvoleny jako fixní geometrie modelu 
(zelené šipky). Použitý řešič byl Direct Sparse.  
 
   Na obr 4.21 je výsledek MKP analýzy, zobrazuje průběh napětí Von mises. Z MKP 
výpočtu vyplývá, že napětí se pohybuje v intervalu pod mezí kluzu. Uzly s 
maximální hodnotou napětí se nachází po hlavou šroubu. Z toho plyne, že se jedná 
pouze o lokální maximum, ve kterém při provozu zařízení dojde k velmi malé 
plastické deformaci, čímž dojde k eliminaci tohoto lokálního maxima. Dalším 
místem s výrazným nárůstem napětí je v okolí průzorového sklíčka, kde hodnoty 
napětí dosahují přibližně 105 MPa. 
MKP analýza poskytla také informace o posunutí víka při maximálním tlaku. Z obr. 
4.22 vyplývá, že maximální posunutí je opět pod hlavou šroubu. Maximální hodnota 
posunutí je 0,6 mm 
 
 



 

 

4 OPTIMÁLNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

strana 
56 

 
Obr. 4.20 Síť víka + okrajové podmínky 
 
 

 
  Obr. 4.21 Napětí Von mises ve vík u OT 
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Obr. 4.22 Výsledné posunutí 

 
   Dalším kritériem pro návrh tlakové nádoby bylo minimální změna rozměru vlivem 
teploty, neboť musí být zajištěno kluzné vedení lůžka kuličky, které je uloženo v 
hlavním bloku tlakové nádoby(obr. 4.23). Otvor pro uložení lůžka kuličky a samotné 
lůžko kuličky musí být vyrobeno s maximální přesností, aby nedocházelo k 
nechtěným vibracím zanášených do měření pravě od uložení kuličky. 
 

 
Obr. 4.23 Umístění lůžka kuličky v hlavní tlakové nádobě 

 
Na obr 4.24 je znázorněna síť tlakové nádoby pro výpočet změny rozměru s teplotou. 
V obrázku jsou také vidět okrajové podmínky. Modré šipky znázorňují tepelné 
zatížení tlakové nádoby na stěnách tlakové komory. 

Lůžko kuličky Tlaková nádoba 
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   Obr. 4.24 Síť pro MKP analýzu a okrajové podmínka tlakového válce OT 
 
Z analýzy vlivu teploty na rozměr tlakové nádoby vyplývá, že maximální deformace 
vlivem teploty jsou na okraji tlakové komory, kde deformace dosahují přibližně 
0,006 mm. Díky analýze deformací bylo možné vhodně navrhnout toleranční pole 
díry pro zavedení lůžka kuličky tak, aby při provozu tribometru nedošlo k jeho 
sevření (obr. 4.25). 
 

 
    Obr. 4.25 Výsledná změna rozměru po ochlazení OT 
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4.9 Tepelná izolace zařízení 
   Pro tepelnou izolaci zařízení byla zvolena termoizolační směs K-Therm. Směs K-
Therm je primárně určena k zateplování budov. Hodí se však i jako izolace kovových 
potrubí a kovových průmyslových hal. Hlavní devizou této směsi, a důvodem proč 
byla právě tato směs zvolena byly, výborné tepelně izolační vlastnosti a způsob 
nanášení na izolovaný povrch. Směs se dodává v podobě pasty, která se dá aplikovat 
nátěrem, nástřikem a nebo přímo nanášením. Tepelně izolační parametry jsou 
uvedeny v tabulce 5. 
 
Tab. 1 Technické údaje termoizolační směsi K-Therm 

Technicé údaje 
Měrná hmotnost 0,38 kg/litr 
Měrná hmotnost v suchém stavu 0,20 kg/litr 
Tepelná vodivost λ = 0,02 W/m.K 
Přídržnost k podkladu 1 MPa 
Součinitel prostupu tepla Ust = 0,33 W/m

2
.K 

Tepelný odpor (m
2
K/W) +24,9% zlepšení na aplikovaném povrchu 

Prostup vodních par Sd < 0,7m 
Klasifikace reakce na oheň A2, s2, d0 nehořlavý materiál 
Tepelná odolnost po aplikaci -40ºC až +150ºC  

 
4.10 Cenová kalkulace 
   V tabulce 6.je uvedena stručná kalkulace nákladů na výrobu navrženého optického 
tribometru. Tabulka je pouze orientační, detailní soupis dílu, dodavatelů a cen je 
uveden v příloze č.2 . Náklady na optický tribometry byli celkem 124 000kč. Do 
ceny zařízení není započítána sada skleněných (safírových) disků, planetová 
převodovka a servomotor. Tyto položky jsou totiž součástí vybavení tribologických 
laboratoří ústavu konstruování a zařízení bylo navrženo tak, aby co nejvíce využívalo 
komponent dostupných v těchto laboratořích. 
 
Tab. 2 Celková kalkulace nákladů na výrob optického tribometru 

 Označení  
(obj. č.) 

Množství Cena Dodavatel 

Těsnění DR 117 
statické těs. 

2 ks 
12 ks 

804,- ALfa Agro 

Tlačné 
pružiny 

56/15/3 
53/37/3 

1 ks 
1 ks 

436,- Hennlich 

Ložiska 7203B 
W619/4        
51100 

2 ks 
4 ks 
1 ks 

943,- 
1333,- 
64,- 

Arkov 
 

Šnekové 
soukolí 

371020 
37 

1 ks 
1 ks 

639,- 
894,- 

Tea Technik 

Hydraulické 
šroubení 

 10 ks 2 271,3,- J.S.C. Brno  
s.r.o 

Spojovací  101 ks 281 Spojmat CZ 

4.9 

4.10 



 

 

4 OPTIMÁLNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

strana 
60 

 
4.11 Montážní postup 
   Montážní postup je rozdělen do několika dílčích celků, které téměř kopírují 
konstrukční uzly popsané v kapitolách výše. Pro přehlednost je uveden v každém 
kroku seznam dílů, které daná sestava obsahuje. 
   Prvním montážním celkem je osazení hřídele disku do Hlavního bloku tribometru. 
Tento celek je následně rozdělen do tří kroků 
 

A. Vložení ložiska a těsnění do hlavního bloku tribometru ze strany pracovní 
komory. Postup složení je znázorněn na obr. 4.26. 
 

  1) Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem 7203b 
  2) Příložka DP07-01-03-D01 
  3) Rotační těsnění DR 117 22x29x34x1,35/4,8 
  4) Uložení těsnění DP07-01-01-D07 
  5) O-kroužek 37,82 x 1,78 
  6) Příložka DP07-01-03-D03 
  7) 4x M3x10 ISO 10642 
 

B. Vložení ložiska ze spodní strany a osazení hřídele Obr. 4.27. Nejprve vložíme 
ze strany pracovní komory hřídel. Následně na ni navlečeme distanční 
trubičku a pak osadíme ložisko. Nakonec se hřídel zajistí KM maticí a MB 
podložkou. Pro utažení KM matice je nutné s horní strany hřídele našroubovat 
šroub, přes který se bude při dotahování KM matice jistit hřídel proti 
pootočení. 
 
  1) Hřídel DP07-03-01-D03 
  2) Distanční váleček DP07-03-01-D05 
  3) Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem 7203b sestava do "O"!!! 
  4) MB podložka DP07-03-03-D02 
  5) KM matice DP07-03-03-D01 

materiál s.r.o. 
Ložisková 
kulička 

1" (25,4 mm) 
nerez 

4 ks 800,- Unikol 

Výroba 
zařízení 

  93 700,- JH Kovo 
Vsetín 

Průzorové 
sklo 

 10 ks 10 500,- Meopta Přerov 

Spojovací 
materiál 2 

Pero těsné 
Talířové 
pružiny 

2 ks 
10 Ks 

15,- Fabory 
Fevos s.r.o. 

Teploměr PMTEMP1 1 ks 325,- GM 
elektronics 

Tepelná 
izolace 

TK-Therm  1000,- K-Therm 

Temperační 
vložka 

  10000,- VUT Brno 
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 Obr. 4.26 Montáž prvního celku, krok A 

 
 

 
Obr. 4.27 Montáž prvního celku, krok B 
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C. Vložení těsnění (obr. 4.28) 
 
  1) O-kroužek 37,82 x 1,78 
  2) Uložení těsnění DP07-01-03-D05 
  3) Rotační těsnění DR 117 14x19x23x0,85x3,6 

 

 
Obr. 4.28 Montáž prvního celku, krok C 

 
   Druhým montážním celkem je lůžko kuličky. Tento celek se skládá ze tří kroků.  
 

A. Sestavení nosné destičky s ložisky (obr. 4.29).  
 
  1) Šroub M4x12 ISO 7380 
  2) Podložka 4 ISO 7092 
  3) Kuličkové ložisko W 619/4-2Z 

 
B. Sestavení lůžka (obr. 4.30). Jako první se nalisuje do lůžka (2) vodící čep (5). 

Do vybrání v destičce s ložisky (1) se vloží pružina s pryžovou podložkou (3). 
Tento celek se poté spojí s lůžkem kuličky stavěcím šroubem (4). 

 
  1) Destička s ložisky 
  2) Lůžko kuličky DP07-02-01-D01 
  3) Tlačná pružiny Hennlich 53/37/3 - 1.4310 + pryžová podložka 
  4) Šroub M4x40 ISO 7045 
  5) Vodící čep DP07-02-01-D05 

1 

2 

3 



 

 

4 OPTIMÁLNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
 

strana 
63 

 
 Obr. 4.29 Montáž druhého celku, krok A 

 

 
Obr. 4.30 Montáž druhého celku, krok B 
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C. Připojení zatěžovacího šroubu (obr.4.31). 
 

  1) Lůžko kuličky DP07-02-01-A001 
  2) Hřídel ozubeného kola DP07-02-00-D06 
  3) Aretační plech DP07-02-00-D03 
  4) Šroub M3x4 ISO 7045 
  5) Šroub M4x8 ISO 7045 
  6) Talířová pružina 12,5x6,2x0,35 

 

 
 Obr. 4.31 Montáž druhého celku, krok C 

 
   Třetí montážní celek je sestavení mechanismu pro polohování a zatěžování lůžka 
kuličky. Mechanismus je uložen ve druhém stupni tribometru. Třetí montážní celek 
jde opět rozdělit do tří kroků. Sled montážních kroků by měl být dodržen tak jak je 
uveden v tomto návodu, aby byla zaručena pohodlná montáž. 
 

A. Osazení axiálního ložiska a distančního kroužku (obr. 4.32) 
 

  0) Druhý stupeň DP07-01-01-D02 
  1) Distanční kroužek DP07-02-00-D02 
  2) Axiální ložisko 51100 A 
 

B. Osazení hřídele šneku (obr. 4.32) 
  
  3) Kluzné ložisko DP07-02-00-D04 
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  4) Dvouchodý pravý šnek (TEA Technik - č.d. 37) 
  5) Kluzné ložisko DP07-02-00-D05 
  6) Aretační trubka DP07-01-01-D06 
  7) Hřídel šneku DP07-02-00-D01 
  8) Nastavovací kolo DP07-02-00-D07 

 

 
Obr. 4.32 Montáž třetího celku, krok A, B 
 
 
 
 

C. Osazení šnekového kola a 
dorazů lůžka (obr.4.33). 

 
1) Šnekové kolo  
    Tea technik 3510201 
2) Úchyt šnekového. kola 
    DP07-01-01-D08 
3) Šroub M4x10 ISO 10642 
4) Kostka  
    DP07-01-01-D09 
5) Šroub M3x10 ISO 10642 
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Obr. 4.33 Montáž třetího celku, krok C
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   Ve čtvrté montážní skupině se k sestavě druhého stupně připojí planetová 
převodovka (obr. 5.33). 
 
  1) Sestava druhého stupně 
  2) Distanční kroužek motoru DP07-01-01-D13 
  3) Planetová převodovka bonfiglioli 
  4) Šroub M5x45 ISO 4762 
 

 
  Obr. 4.34 Montáž čtvrtého celku 
 
   V páté montážní skupině je již spodní část tribometru téměř kompletní. k sestavě 
druhého stupně jsou připojeny nosné desky (obr. 4.35). 
 
  1) Sestava druhého stupně 
  2) Upevňovací deska DP07-01-01-D16 
  3) Stojna DP07-01-01-D14a 
  4) Stojna DP07-01-01-D14b 
  5) Šroub M6x20 ISO 10642 
 
   Šestá montážní skupina (obr. 4.36) popisuje již téměř finální podobu navrhnutého 
tribometru. Jsou v ní spojeny sestavy prvního a druhého stupně a je také přidáno 
těsnění a hřídelová spojka 
 
  1) Sestava druhého stupně 
  2) Sestava prvního stupně 
  3) O-kroužek 53x2,5 
  4) Stojna DP07-01-01-D14b 
  5) Šroub M10x50 ISO 4762 
  6) Spojka DP07-03-02-D02 

1 2 3 4 
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Obr. 4.35 Montáž pátého celku 
 

 
Obr. 4.36 Montáž šestého celku 
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   V sedmém montážním celku se do celkové sestavy připojí lůžko kuličky. To se 
vsune shora do obdélníkové díry v prvním stupni tribometru (obr. 4.37). Poté se 
otáčením nastavovacího kola (3) lůžko stahuje až do okamžiku, kdy dosedne na 
dorazové kostky. 
 
  1) Sestava lůžka kuličky 
  2) Sestava prvního stupně 
 

 
 Obr. 4.37 Montáž sedmého celku 
 
   Osmým montážním celkem (obr. 4.38) je polohovací zařízení pro změnu valivého 
poloměru. Postup montáže je znázorněn na obr. 5.35. Postup složení polohovacího 
mechanismu je následovný. Nejprve se zaříznutý šroubovák (3) nalisuje do ručky (2). 
Poté se upevňovací váleček našroubuje do tělesa prvního stupně a do drážky se vloží 
o-kroužek (5). Následně se na šroubovák navleče pružina (4) a šroubovák se vloži do 
upevňovacího válečku. Nakonec se vše zajistí pojišťovací trubkou. 
 
 
  1) Uložení šroubováku DP07-02-02-D03 
  2) Ručka šroubováku DP07-02-02-D02 
  3) Šroubovák 
  4) Pružina Hennlich 56/15/3 - 1.4310 
  5) O-kroužek 8x1,6 
  6) Trubka DP07-02-02-D04 
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Obr. 4.38 Montáž osmého celku 
 
   V devátém montážním celku (obr. 4.39) se do pracovní komory tribometru vloží 
těleso temperační vložky (1). Zajistí se čtyřmi šrouby (2) a dále se připojí mezikusy 
(4) pro připojení hydraulických rychlospojek a izolační válečky (3). 
 
  1) Temperační vložka DP07-05-01-D01 
  2) Šroub M3x12 ISO 10642 
  3) Izolační trubička DP07-05-01-D02 
  4) Šroubení temperační vložky DP07-05-01-D05 
 

 
 Obr. 4.39 Montáž devátého celku 
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   V desátém montážním celku (obr. 4.40) se připojí veškeré periferie nutné pro 
provoz tribometru. Pro připojení teploměru a teplotního čidla je nutné nejprve čidlo 
osadit do upraveného šroubu a zalít epoxidovým lepidlem. Jakmile je tento krok 
hotov může se přistoupit k montáži teploměru a čidla do těla tribometru. Hydraulické 
šroubení je od firmy J.S.C. Brno. Na konci montážního celku se do lůžka vloží 
kulička.  
 
  1) Kulička ⌀1" 
  2) Digitální teploměr  PMTEMP1 
  3) Manometr MG1-INOX 63 - 40 bar 
  4) Kulový kohout BKH 06L 04 1113 
  5) Šroub teplotního čidla DP07-05-01-D08 
  6) Zpětný ventil P-RV 6 L 
  7) Tryska DP07-01-01-D15 
  8) Spojka úhlová Js 08 - 90 
  9) Rychlospojka PPV3.1316.102 
 

 
 Obr. 4.40 Montáž desátého celku 
 
   Jedenáctý krok (obr.4.41) popisuje montáž skleněného (safírového) disku. 
Upevňovací disk je při utahování šroubu zajištěn proti pootočení pomocí dvou otvorů 
v horní straně disku. Disk je podložen pryžovým kroužkem vysokým 0,8 mm 
. 
  1) Skleněný disk 
  2) Podložka DP07-03-01-D04 
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  3) Upevňovací disk DP07-03-01-D02 
  4) Šroub M5x20 ISO 7380 
 

 
Obr. 4.41 Montáž jedenáctého celku 

 

 
Obr. 4.42 Montáž dvanáctého celku 

 
   V posledním dvanáctém montážním celku se nalepí průzorové sklo do víka 
pracovní komory. Jako lepidla je užito dvousložkového epoxidu Víko se pak 
připevní k prvnímu stupni tribometru šrouby M8x25. Po dokončení tohoto 
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montážního kroku je tribometr připraven k měření. Jako těsnění víka je použit o-
kroužek. 
 
  1) O-kroužek 167x3,5 
  2) Sklíčko DP07-01-01-D04 
  3) Víko DP07-01-01-D03 
  4) Šroub M8x25 - 10.9 ISO 4762 
 
Výsledné zařízení je zobrazeno na obr. 4.43. Zařízení bylo zkompletováno a 
nachystáno k připojení ovládání servomotoru a chladící jednotky. Na obr. 5.1 je 
navrhovaný tribometr instalován v laboratoři na pneumatické stole, osazen všemi 
nutnými periferiemi a připraven pro konečné měření. 
 

 
Obr. 4.43 Kompletní optický tribometr 
 
4.12 Analýza rizik 
Pro správný návrh zařízení je nutné uvést analýzu rizik spojených s provozem 
zařízení. Pro zajištění bezpečnosti je nutné dodržovat několik zásad pro provoz                   
a návrh zařízení. 
 

a) Zařízení musí být vyrobeno tak, aby plnilo svou funkci a mohlo být 
seřizováno a udržováno, aniž by obsluha byla vystavena riziku, pokud jsou 
výkony na tomto zařízení vykonávány za podmínek předpokládaných 
výrobcem. 
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b) Při návrhu musí výrobce vyloučit, nebo co nejvíce omezit nebezpečí spojená 
s provozem zařízení. Učinit nezbytná ochranná opatření v případě nebezpečí, 
které nelze vyloučit. Uvědomit uživatele o nebezpečí z jakýchkoliv 
nedostatků účinnosti přijatých ochranných opatření. 

c) Při návrhu zařízení a návodu musí výrobce brát v potaz nejen běžné použití 
stroje, ale i taková použití, která lze rozumně předpokládat. 

d) V předpokládaných podmínkách použití musí být také zohledněna ergonomie 
a na nejmenší možnou míru nepohodlí, únavu a psychickou zátěž obsluhy. 

e) Zařízení musí být dodáváno s veškerým nezbytným speciálním vybavením               
a příslušenstvím. 

f) Materiály musí být navrženy tak aby neohrožovali zdraví a bezpečnost 
obsluhy. 

g) Při práci s nebezpečnými kapalinami musí být zajištěno vypouštění                      
a napouštění zařízení tak, aby nevznikala nebezpečí pro obsluhu. 
 

4.12.1 Riziko destrukce během provozu 
 

a) Části stroje a jejich spoje jsou navrženy tak, aby vydržely minimálně 
dvojnásobné zatížení než je provozní. 

b) Výběr materiálu podléhal prostředí v jakém bude zařízení (tribometr) 
pracovat. Materiály zařízení, těsnění, spojovacího materiálu byly 
přizpůsobeny agresivnímu prostředí. 

c) Možné rizika způsobené pohyblivými součástmi jsou eliminována tím,                
že stroj je kompletně zakrytován a vně stroje se nevyskytuje žádné pohyblivé 
části. 

d) Možné nebezpečí vzniklá prasknutím hadic s tlakovým médiem či porušení 
ventilů je eliminováno tak, že veškerá připojení jsou předimenzována a směr 
působení tlakových rázů v případě porušení je volen tak, aby nesměřoval              
do pracovního prostoru obsluhy. 

e) Riziko destrukce vlivem přetlaku v pracovní komoře nad hranici pro kterou 
bylo zařízení navrženo je eliminováno stavbou těsnícího okruhy. Ten při 
překročení maximální tlaku dovolí upuštění přetlaku. 

 
4.12.2 Extrémní teploty 
 
Musí se učinit taková opatření, která vyloučí jakékoli riziko zranění způsobeného 
dotykem nebo blízkostí části strojních zařízení nebo materiálu o vysoké nebo velmi 
nízké teplotě. 
 
4.12.3 Čištění vnitřních částí. 
 
Strojní zařízení musí být navrženo tak, aby bylo možné čistit vnitřní části, které 
obsahovaly nebezpečné látky nebo přípravky, aniž by bylo zapotřebí do nich 
vstupovat. Rovněž jakékoli nezbytné odblokování musí být zvenčí. Je-li zcela 
nemožné vyloučit vstup do strojních zařízení, musí výrobce učinit konstrukční 
opatření umožňující čištění za minimálního nebezpečí. 
 
 

4.12.1 

4.12.2 

4.12.3 
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5 DISKUZE 
 

 
 Obr. 5.1 Navrhovaný optický tribometr umístěný v laboratořích ÚK 
 
Po kompletní instalaci navrhovaného tribometru v laboratořích ústavu konstruování 
bylo možné přistoupit k ověření funkčnosti tribometru navrhovaného v této prácí 
bylo založeno na třech experimentech. Měření těsnosti zařízení, tepelný výkon 
temperační soustavy a snímání interferogramu pro různá maziva. Pro zkoušku 
těsnosti bylo zařízení natlakováno na 8 bar. Po uplynutí stanovené doby bylo 
pozorován pokles tlaku v pracovní komoře. Druhý ověřovací experiment byl 
rozdělen do dvou měření. První měření bylo s mazivem, pro které již byly na ústavu 
konstruování stanoveny parametry mazacího filmu. Pro druhý experiment bylo 
použito jako maziva chladivo.  
 
V prvním experimentu byl pozorován výrazný pokles tlaku v pracovní komoře. proto 
bylo přistoupeno ke kompletnímu přetěsnění tribometru. V místech, ve kterých byl 
zjištěn únik tlaku bylo vyměněno těsnění. Dále bylo pozorováno, že při měření 
kontaktu při užití chladiva byl přetlak v nádobě velmi malý a stávající manometr 
nedokázal dostatečně přesně ukázat tlak v pracovní komoře. Navrhovaným řešením 
je výměna manometru za manometr s menším rozsahem pro měření právě s chladivy. 
 
   Ve třetím experimentu bylo pro první měření použito mazivo R834/80 Měření 
probíhalo za těchto podmínek: 
 
Rychlost v kontaktu:    0,05; 0,11; 0,21; 0,43; 0,64; 0,85; 1,07 m/s 
Zatížení:    20 N 
Teplota:    21,4°C 
Tlak v pracovní komoře:  atmosférický tlak 
 
Výsledné interferogramy z měření maziva jsou na obr. 5.2. Snímání interferogramů 
probíhalo při různých relativních rychlostech povrchů v kontaktu. rychlosti v 
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kontaktu byli od 0,05 m/s do 1,07 m/s. Bylo prokázáno že zařízení je navrženo 
správně a je na něm možné provádět experimenty pro zjištění únosnosti mazacího 
filmu a měření tloušťky mazacího filmu. Při prvním experimentu byly pozorovány 
fluktuace v zatížení kontaktu. Tyto fluktuace jsou přisouzeny geometrickým 
nepřesnostem v uložení safírového disku. Jejich odstranění bude předmětem dalších 
prací prováděných na navrhovaném tribometru. 
 

 
 Obr 5.2 Interferogram pro mazivo R834/80 a) statický interferogram  b) 0,05 m/s; c) 0,11 m/s; d) 
0,21 m/s; e) 0,43 m/s; f) 0,64 m/s; g) 0,85 m/s; h) 1,07 m/s 
 
Pro druhé měření bylo použito chladivo R245fa. Důležitým parametrem chladiva je 
to, že není toxické. Účelem měření bylo zjistit distribuci chladiva uvnitř pracovní 
komory tribometru a provést první experiment na ověření mazacích schopností 
chladiva. Měření probíhalo za těchto podmínek: 
 
Rychlost v kontaktu:    0,21 m/s 
Zatížení:    20 N 
Teplota:    14°C 
Tlak v pracovní komoře:  7 bar 
 
Parametry chladiva R245fa jsou: 
 
Zařazení do skupiny: HFC látka 
Chemický název: Pentafluorpropan 
GWP: 950 
ODP: 0 
Bod varu: +15,5°C 
Hustota kapaliny: 1320 kg/m3 
Hustota páry: 8,60 kg/m3 
Tlak při +15°C: 97,7 kPa 
Tlak při +55°C 403 kPa 
Kritická teplota: 154°C 
Kritický tlak: 3644 kPa 
 
 

a) b) c) d) 

h) g) f) e) 
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Výsledné interferogramy jsou na obr. 6.3. Z výsledných interferogramů vyplývá, že 
dochází k tvorbě velmi tenkého mazacího filmu. Tloušťka mazacího filmu byla 
odhadnuta přibližně na několik desítek nanometrů. 
 

 
Obr. 5.3 Interferogramy s chladiva R245fa  a) 0,11 m/s b) 0,21 m/s; c) 0,32 m/s; d) 0,43 m/s; e) 0,53 
m/s; f) 0,80 m/s; g) 1,07 m/s; h) 1,60 m/s 
 
V rámci zkušebního provozu bylo měřeno axiální házení disku, které způsobuje 
fluktuace zatížení. Během zkušebního provozu byly navrhnuty opatření, které by 
měly odstranit nerovnoměrnost zatížení. Hlavním parametrem ovlivňující tyto 
fluktuace je tuhost uložení lůžka kuličky. Při ověřovacím měření byla tuhost pružin 
pod lůžkem 145 N/m. Tuhost pružin byla navržena pro provoz za vysokých tlaků pro 
obecné plyny. Při experimentech s chladivy ovšem tlak nedosahuje ani desetiny 
uvažovaného tlaku. Navrhovaným opatřením je snížení tuhosti těchto pružin. Aby 
bylo i posléze možné dosáhnout zatížení kontaktu silou až 115 N. bude také nutné 
provést úpravu hřídele ozubeného kola tak, aby byl zvětšen prostor pro pružiny. 
 
Další úpravou oproti navrhovanému řešení byla změna termoizolačního materiálů. 
Ke změně izolačního materiálu bylo přistoupeno proto, že původně navrhovaná 
izolace K-Therm nepřilnula na nerezovou ocel, ze které je tribometr vyroben. Novým 
izolačním materiálem je tkanina obsahující aerogel. Na trhu nese tato tkanina 
označení Aspen Aerogel. 
 
 

a) b) c) d) 

e) f) g) h) 
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ZÁVĚR 
 
Cílem této práce bylo navrhnout optický tribometr pro vizualizaci EHD kontaktu              
za využití tekutých plynů. Pro splnění zadávacích podmínek bylo nutné navrhnout 
zcela odlišný optický tribometr, než jaké jsou doposud umístěny v tribologických 
laboratořích ÚK VUT v Brně. Jako tekutého plynu mělo být užito chladících médií         
z klimatizací. Během konstrukčního návrhu bylo zadání rozšířeno o možnost použití 
i dalších plynů, což vedlo k navýšení provozních tlaků. Výsledkem je Optický 
tribometr, který je možno natlakovat až na 30 bar. 
 
Konstrukční rozbor 
Na základě zadání, které je detailněji specifikováno v kapitole 3.1. v průběhu vývoje 
bylo navrženo celkem 7 konstrukčních řešení. K detailnějšímu zpracování byly 
ovšem vybrány pouze dvě. Tyto dvě řešení jsou popsány v kap. 3.5. Všechna řešení 
splňovala zadávací podmínky. Bylo vybráno konstrukční řešení s jednou tlakovou 
komorou, které vynikalo oproti ostatním svou jednoduchostí a cenou. Dalším dílčím 
cílem, se kterým bylo při návrhu zařízení počítáno, bylo využití co největšího počtu 
komponent dostupných v laboratořích ÚK. Tento cíl byl splněn a přinesl úsporu  
nákladů přibližně 50 000 Kč. Dalším podmínkou, která byla při konstrukci brána               
v potaz, byla maximální jednoduchost při čištění zařízení.  
 
Technologický rozbor 
 Celé zařízení bylo navrženo s ohledem na co největší jednoduchost výroby. Při 
návrhu bylo zohledněno, že zařízení je vyrobeno z nerezové oceli 17 240, která              
je hůře obrobitelná. Při výrobě byly primárně využity klasické metody obrábění. 
Složitější součásti byly vyráběny na CNC obráběcích strojích. Při výrobě optického 
tribometru byly také použity metody vyjiskřování a drátového řezání. 
Jelikož zařízení pracuje se zvýšeným tlakem, byl při výrobě kladen velký nárok na 
přesnost a preciznost aby bylo zamezeno selhání některého dílu při provozu zařízení. 
 
Ekonomický rozbor 
Výrobní cena navrženého optického tribometru byla 124 000 Kč. Díky využití 
standardních komponent dostupných v laboratořích ústavu konstruování byla finální 
částka nižší přibližně o 60 000 Kč. Kompletní ceník všech dílů je uveden v příloze. 
Největší položkou v závěrečném soupisu nákladů je výroba, neboť se jedná o zcela 
atypické zařízení 
 
Závěrečný ověřovací experiment 
Závěrečný ověřovací experiment prokázal, že.zařízení je schopno provozu. V rámci 
experimentu bylo provedeno několik nezávislých měření na navrženém optickém 
tribometru. Pro ověření správné funkce tribometru byl jako první mazivo zvolen olej 
R834/80  Tím bylo zaručeno že v případě správné funkce tribometru opravdu 
vznikne požadovaný interferogram. Další měření bylo provedeno s chladivem 
R245fa. Experiment prokázal, že tribometr navržený v této práci je vhodný pro 
měření mazacích filmů za zvýšeného tlaku a že v optické cesty jsou vhodně 
navrženy. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK AVELIČIN 
 
Použité zkratky 
 
EHD kontakt  Elasto HydroDynamický kontakt 
ÚK   Ústav konstruování 
 
Použité veličiny 
r      [m]         valivý poloměr 
nm         [min-1]    otáčky motoru 
i                              převodový poměr planetové převodovky 
Fn      [N]         zatěžovací síla 
E1     [MPa]     modul pružnosti v tahu 
ν1                    poissonova konstanta disku 
ν2                     poissonova konstanta koule 
r  [mm]         poloměr koule 
r  m              těsněný poloměr 
nm  [min-1]      otáčky motoru 
i                   převodový poměr planetové převodovky 
p  [MPa]       pracovní tlak 
C  [kN]         dynamická únosnost ložiska 
P2  x - 
akul  x - 
nd  [min-1]     maximální otáčky disku 
Mk  [Nm]     kroutící moment 
d  [mm]        průměr hřídele 
h  [mm]        výška pera 
l  [mm]        délka pera 
SD  [mm2]      plocha průřezu dříku 
lb  [mm]        délka dříku se závitem nacházejícím se v sevření 
lg  [mm]        délka dříku 
d0  [mm]        průměr šroubu 
A                   konstanta 
B                   konstanta 
ksr  [mm2]       tuhost šroubu 
kp1  [mm]      tuhost spojovaných struktur 
Fi  [N]           síla předpětí šroubu 
Fzs  [N]        síla od provozních podmínek 
Ck                   tuhostní konstanta spoje 
Sp  [MPa]       mez kluzu šroubu 
As  [mm2]       výpočtový průřez šroubu 
Fzs  [N]         síla od provozních podmínek 
 


