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1 ÚVOD

Schopnost maziva oddělit povrchy patří mezi hlavní důvod jeho aplikace a
umožňuje dlouho trvající funkci řady strojů v našem okolí (např. valivé ložiska,
ozubené převody, vačky a další). Okolnosti separace povrchů, udivovala řadu
inženýrů a vědců. Objasnění podstaty mazání nekonformně zakřivených těles
a kompletní popis mechanismů elastohydrodynamického (EHD) mazání ideálně
hladkých povrchů patří bezesporu k největším poznatkům tribologie. Teoretický
popis byl kvalitativně i kvantitativně ověřen experimenty. V reálných součástech
se však až na drobné výjimky hladké povrchy nevyskytují, povrchy obsahují
nerovnosti, které vznikají při jejich výrobě či následkem opotřebení.

Za podmínek, kdy mazací film je výrazně tlustší než je velikost nerovností je
vliv nerovností na kontakt zanedbatelný. Zároveň ve snaze zvyšovat energetic-
kou účinnost strojů a zařízení, dochází v posledních desetiletích ke zvyšování
přenášených zatížení, používání méně viskózních maziv a provozu strojů za vyš-
ších pracovních teplot, což má za následek snižování tloušťky mazacích vrstev ve
strojních prvcích. Tloušťky mazacích vrstev jsou na úrovni srovnatelné s velikostí
drsnosti funkčních ploch.

S tím jak se snižuje tloušťka mazací vrstvy, roste význam nerovností v kon-
taktu. Dochází k jejich deformaci, která způsobuje indukování fluktuací tlaku a
ty ovlivňují rozložení podpovrchového napětí, maximum je u hladkých kontaktů
dle Hertovy teorie lokalizované pod povrchem a vede na poškození vlivem kon-
taktní únavy, kde iniciace nejčastěji probíhá na úrovni nehomogenit a nečistot
materiálu (mezní stav spalling). S nárůstem vlivu nerovností, obecně dochází k
přesunu maxima blíže k povrchu a k růstu hodnoty napětí. Tím se zvyšuje ri-
ziko iniciace únavového poškození z vrubů tvořených povrchovými nerovnostmi
a vede na mezní stav pittingu.

Zároveň se snižující tloušťkou mazací vrstvy dochází k častějším lokálním kon-
taktům nerovností třecích povrchu. Dochází k přechodu z plného režimu EHD
mazání na režim smíšeného mazání, kde část zatížení je přenášeno mazacím fil-
mem a část přímým kontaktem nerovností. To má za následek další nárůst fluk-
tuací tlaku, které mohou vést k jiným mechanismům poškození jako například
scuffing. Proto je velmi cenné být schopen pro konkrétní topografii povrchu určit
jak deformace nerovností, které ovlivňují tloušťku maziva, tření a opotřebení, tak
i velikost vzniklých fluktuací tlaku ovlivňující životnost součástí.
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2 POVRCHOVÉ NEROVNOSTI V EHD KONTAKTU

Mohutný posun v možnostech numerických simulací byl umožněn nejen díky
pokroku výpočetní techniky, ale také díky moderním vícevrstvým (vícesíťovým)
metodám řešení [1], které značně urychlily celý proces. Tyto techniky umožnily
simulovat i kontakty povrchů s reálnými nerovnostmi. Proces výpočtu je však
velmi časově náročný. Tento čas je přijatelný pro hlubší analýzu chování jednot-
livých případů, ale jako obecný nástroj pro průmyslovou praxi jsou tyto časy
nepřijatelné. Pro účel praktického použití v procesu návrhu strojních prvků, by
byl daleko více vhodný nástroj pro rychlou predikci založený na obecném po-
pisu chování povrchových nerovností uvnitř EHD kontaktu. Na základě známé
nedeformované geometrie povrchu by bylo možné získat predikci geometrie mi-
kronerovností a rozložení tlaku v kontaktu a s jejím využitím daleko přesněji
hodnotit výkonnost tribologických uzlů.

V poslední době se nejvíce zájmu soustředilo na porozumění chování harmo-
nických povrchových nerovností při průchodu vysoce zatíženou oblastí EHD kon-
taktu. Poprvé byly publikovány řešení liniového kontaktu uvažující pohyb drs-
ných třecích povrchu [2], [3], které poukázaly na důležitost těchto přechodových
podmínek.

2.1 Model amplitudového útlumu

Základem mikroelastohydrodynamického (µEHD) mazání je skutečnost, že po-
vrchové nerovnosti se uvnitř kontaktu elasticky deformují.

Na počátku 90. let 20. století lze nalézt první pokusy o systematické stu-
dium a popis chování harmonických složek při průchodu kontaktem [3], [4]. Pro
teoretické studium se ukázaly být přínosné dvě metody řešení problému, které
poskytují obdobné výsledky. První je tzv. analýza pertubací, která umožňuje
převést problém vysoce zatíženého liniového kontaktu na lineární řešení ustá-
leného stavu [12]. Výhodou je hlubší pohled do mechanismů probíhajících v
kontaktech. Druhou metodou je plné numerické řešení kontaktu s nerovnostmi
jako přechodového problému s využitím moderních vícevrstvých metod. Výho-
dou je komplexnější pojetí úlohy s menšími zjednodušeními a možnost simulovat
bodový kontakt [5], [6], [7].
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Numerické simulace kontaktů s harmonickými nerovnostmi rozličných ampli-
tud a vlnových délek za různých provozních podmínek [8], [9], [11], [13], [10] vedly
k unifikovanému popisu změny amplitudy původní vlny, kterou bylo možné po-
psat spojitou křivkou (Obr. 2.1). Zároveň byly parametry provozních podmínek
seskupeny do jediného parametru ∇. Chování povrchových nerovností lze poté
obecně popsat tzv. modelem amplitudového útlumu. Další odstavce jsou věno-
vány popisu a analýze modelu amplitudového útlumu za čistého valení pro případ
liniového a bodového kontaktu.

U vysoce zatížených kontaktů, jaké jsou v ložiscích, vačkách, ozubených převo-
dech apod., jsou elastické deformace povrchů výrazně větší než tloušťka maziva.
Poté se tlak téměř v celém kontaktu velmi blíží rozložení, které je u suchých kon-
taktů bez uvažování tření (průběh dle Hertzovy teorie). Navíc vlivem vysokého
zatížení dochází k významnému zvýšení viskozity maziva. Za těchto podmínek
je Poiseuillův člen Reynoldsovy rovnice natolik malý, že jej lze zanedbat [3]. To
má za důsledek fakt, že fluktuace přiblížení vyvolané nerovnostmi zůstávají kon-
stantní v průběhu průchodu kontaktem a ke změnám dochází pouze na vtoku
do kontaktu, který řídí chování nerovností. Tyto fluktuace se pohybují středních
rychlostí maziva a jejich vlnová délka, stejně jako amplituda v průběhu průchodu
kontaktem se nemění.

Obrázek 2.1 Amplitudový útlum harmonických nerovností v liniovém a bodovém
kontaktu za podmínek čistého valení.

7



Bodový kontakt

Bodový kontakt je případ dvourozměrného problému, ve kterém se přidává
parametr λy. Obecně jsou vlnové délky ve směru x a y nezávislé. Stejně jako u
liniového kontaktu, také zde je možné redukovat všechny proměnné do jediného
parametru

∇2 =
λmin

b

√
M2

L
, (2.1)

kde λmin = min(λx;λy), b je poloměr Hertzova kontaktu a M2 Moesův bez-
rozměrný parametr rychlosti pro dvourozměrné úlohy.

Takto definovaný parametr ∇2 vykazuje velmi podobnou závislost na rychlosti
u a viskozity η jako v případě liniového kontaktu. Křivka pro obecně orientovanou
nerovnost [17] je definována vztahem

(Ad/Ai)2D =
1

1 + 0, 15f̄(r)∇2 + 0, 015f̄(r)∇2
2

, (2.2)

f̄(r) =

{
e1−1/r, pokud r > 1

1, jinak

Bodový kontakt, vliv elipticity

Přestože parametry ∇1, ∇2 dokáží vystihnout chování povrchových nerovností
u liniového a bodového kontaktu, explicitně nebyly navrženy pro popis eliptického
kontaktu. Zároveň však předchozí studie ukázaly obdobné chování povrchové drs-
nosti v liniových a bodových kontaktech. Proto existuje odůvodněný předpoklad
jednotného mechanismu, kterým se řídí oba typy kontaktů.

Hooke a Venner [14] využily plné řešení EHD kontaktu použitím vícevrstvých
metod a tzv. analýzu pertubací (tj. analytické řešení vtoku do kontaktu jako
lineárního ustáleného systému) pro porovnání chování mezi bodovým a liniovým
kontaktem. V obou případech byly aplikovány podmínky, které dávaly stejný
piezoviskózní parametr c = 23, 7. Tato hodnota je typická pro vysoce zatížené
kontakty. Výsledky porovnání bodového a liniového kontaktu (obr. 2.2) proká-
zaly soulad s maximální odchylkou menší než 10 % pro všechny vlnové délky a
orientace. Chování liniových a bodových (eliptických) kontaktů lze popsat jedním
parametrem ∇ ve tvaru
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Obrázek 2.2 Amplitudový útlum pro liniový (prázdné tvary) a bodový kontakt
(plné tvary); a) Příčná nerovnost; b) Isotropní nerovnost; c) Podélná nerovnost.

∇ = q
λ

b
P 1,5S−2, (2.3)

kde λ je vlnová délka povrchových nerovností, b je pološířka Hertzova kontaktu
ve směru valení, P Greenwoodův parametr zatížení, S Greenwoodův parametr
rychlosti a q parametr závislý na elipticitě D. Tento parametr q nabývá hodnoty
0, 886 pro kruhový kontakt a 0, 994 pro eliptický kontakt s poměrem b/a = 10,
další informace viz reference [14].

Na tuto práci navazuje Venner a Lubrecht [17], kde jsou dále porovnány rozdíly
mezi parametry ∇1,∇2 pro popis liniového a bodového kontaktu a parametrem
∇ aplikovatelným přímo na oba typy kontaktu. Dle publikovaných výsledků je
parametr ∇ ten, který jednotně interpretuje mechanismus útlumu u obou typů
kontaktů. Parametr∇ fyzikálně vyjadřuje poměr mezi vlnovou délkou nerovností
a velikostí vstupní oblasti, kde vzrůstá tlak (tzv. „inlet pressure sweep“).

Fázová změna

Dle Hooka [19], [20] dochází k fázovému posunu harmonických složek tlaku
a tloušťky na vstupu do kontaktu (obr. 2.3). Proto je nutné definovat model
s respektováním nejen amplitudy, ale i fáze, například s využitím komplexních
čísel.
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Obrázek 2.3 Model amplitudového útlumu zohledňující fázovou změnu [19].

Oblast lineárního chování

Model amplitudového útlumu předpokládá změnu amplitudy nerovností nezá-
vislou na velikosti amplitudy. Dle teoretických studií je tento předpoklad splněn
v mezích linearity. Dřívější publikace uvažovaly nerovnosti s amplitudou menší
než polovina střední tloušťky [17], pozdější studie uvádí nerovnosti o amplitudě
srovnatelné s tloušťkou mazací vrstvy [20]. Experimentálně však dosud nebyl
detailně vyšetřen přesný rozsah použitelnosti tohoto modelu.

2.2 Souhrn experimentálních studií

Experimentální studie co se týče dosažených výsledků, výrazně zaostávají za
teorií a jsou stále aktuálním tématem. Z analýzy experimentálních studií lze
vyvodit několik závěrů:
• Většina experimentů se zabývá studiem uměle vytvořených nerovností.
• Na modelových nerovnostech byl amplitudový útlum kvalitativně i kvan-

titativně ověřen experimenty ačkoliv je stále několik oblastí, které dosud
nebyly detailně studovány a diskutovány.
• V řadě experimentů s modelovými nerovnostmi byl pozorován efekt vtla-

čeného filmu („squize film“), nebo jinak efekt zachycení maziva („lubricant
entrapment“). A to především pokud se jednalo o povrchové výstupky.
• Je otázkou do jaké míry se může vyskytovat efekt vtlačeného filmu u re-

álných povrchů, pokud budeme předpokládat, že velká část inženýrských
povrchů je složena více z povrchových rýh než výstupků (má negativní
parametr šikmosti povrchu).
• Je otázkou zda efekt vtlačeného filmu lze postihnou modelem amplitudo-

vého útlumu, pakliže by mechanismu a řídicí parametry tohoto efektu byly
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rozdílné od mechanismů MAÚ.
• Ačkoliv existují modely, které předpokládají změnu amplitudy i fáze za

podmínek čistého valení. Je stále výzva pro experimentální studie, potvrdit
či vyvrátit účelnost změny fáze na reálných površích.
• Změna fáze jako součást MAÚ může být opodstatněná pouze pro speci-

fický charakter některých modelových nerovností, kde lze pozorovat efekt
vtlačeného filmu, který se projevuje nesymetrickým navýšením tloušťky na
vstupní hraně nerovností.
• Řada autorů prezentuje nesoulad teorie s praktickým pozorováním v pravé

oblasti křivky (limitní totální deformace). Při experimentálním pozorování
však nelze téměř nikdy objevit úplné vyhlazení nerovností.
• Ovšem za podmínek statického kontaktu již z principu nelze popisovat

chování pomocí MAÚ. Jelikož bylo zjištěno, že velikost vtokové oblasti je
řídícím parametrem a ta je u statického kontaktu nulová.
• Ovšem i přesto pokud připustíme velmi malou rychlost povrchů a zároveň

fakt, že v kontaktu vznikne dostatečný tlak pro aplikaci MAÚ. Je otázkou,
nakolik je limitní případ úplné deformace správný.
• Situace může být dále komplikována pokud uvážíme skutečnost, kdy pravá

část křivky popisuje chování dlouhých vlnových délek. Ovšem nebyla dosud
vyšetřena mezní hodnota vlnové délky, od které již efekty nelze spojovat
s MAÚ.
• Lze očekávat (Hooke ve zkratce diskutoval), že dlouhé vlnové délky ovliv-

ňují globální parametry kontaktu jako například poloměr křivosti.
• Dosud nebyla prezentována studie zabývající se přechodem mezi těmito

makroskopickými vlivy nerovností a mikroskopickými efekty dle MAÚ v
závislosti na vlnové délce.
• Nebyl dosud detailně experimentálně vyšetřen rozsah použitelnosti modelu

a to především při uvažování reálných povrchů, ale ani u modelových pří-
padů povrchových rýh.
• Pokud připustíme o jistou míru vyšší nepřesnost, je predikce použitelná i za

podmínek, kdy povrchové nerovnosti jsou řádově větší než střední tloušťka
mazací vrstvy.
• Průběhy za podmínek valení s částečným skluzem byly ověřeny pouze kva-

litativně, kvantitativní ověření nebylo dosud provedeno ani na modelových
nerovnostech.
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• Pro povrchy s reálnými nerovnostmi, dle dostupných pramenů, nebylo do-
sud prezentováno žádné kvalitativní nebo kvantitativní experimentální ově-
ření ani nepřímé ověření porovnáním experimentálně zjištěné tloušťky roz-
ložení maziva s predikcí.
• Do jisté míry nepřímé ověření za zmíněných podmínek pro reálné povrchy

lze nalézt v publikacích týkajících se aplikací MAÚ, kde výstupní hodnoty
modelu bylo např. tření, nebo únavová životnost a ta byla porovnána s
měřením těchto výstupních veličin. Ale jedná se o hrubě nepřímé porovnání
s obtížnou analýzou odchylek.
• Experimentálně nebylo dosud vyšetřeno chování povrchových nerovností

porovnané s teoretickým modelem za podmínek, kdy mazivo je v oblasti
mezního smykového napětí (model reologie uvažující mezní hodnotu smy-
kového napětí tzv. „limiting shear stress“).
• Experimentálně nebyl dosud studován případ limitně malých poměrů kluz

- valení, kde lze očekávat nástup nenewtoských efektů maziva a přechod
modelu pro čisté valení na valení s částečným skluzem.

2.3 Analýza a zhodnocení poznatků získaných na základě
rešerše

Studie zabývající se chováním povrchových nerovností v elastohydrodynamic-
kém (EHD) kontaktu lze rozdělit do dvou větví, na teoretické simulace a experi-
mentální měření. Další dělení experimentálních měření je možné podle charakteru
uvažovaných nerovností na studie zabývající se uměle vytvořenými nerovnostmi
a na práce uvažující povrch s reálnými nerovnostmi.

Pro teoretické studium se ukázaly být přínosné dva přístupy, prvním je tzv.
analýza pertubací, která umožňuje převést problém vysoce zatíženého liniového
kontaktu na lineární řešení ustáleného stavu [9], [11]. Výhodou je hlubší pohled
do mechanismů probíhajících v kontaktech. Druhým přístupem je plné numerické
řešení kontaktu jako přechodového problému s využitím moderních vícevrstvých
metod. Výhodou je možnost simulovat bodový kontakt [1], [3] a menší míra
zjednodušení. Ukázalo se, že oba přístupy poskytují obdobné výsledky.

Z teoretických studií lze vyvodit několik obecných závěrů:
• Harmonické nerovnosti se na vtoku do kontaktu deformují, ovšem po vstupu

do vysokotlaké oblasti se již v průběhu průchodu kontaktem dále nemění.
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• Deformace se u harmonických nerovností projevuje změnou amplitudy, pří-
padně fáze.
• Změnu amplitudy - amplitudový poměr, definovaný jako deformovaná hod-

nota k hodnotě původní, lze popsat v závislosti na jednom bezrozměrném
parametru ∇, který je obecně funkcí vlnové délky a pracovních podmínek.
• Závislost mezi amplitudovým poměrem a parametrem ∇ lze obecně popsat

jednou křivkou tzv. křivkou amplitudového útlumu (obr. 2.2).
• Křivku amplitudového útlumu lze interpretovat tak, že povrchové nerov-

nosti s dlouhými vlnovými délkami se při průchodu kontaktem deformují
více než nerovnosti s kratšími vlnovými délkami. Limitní případy jsou
úplná, nebo žádná deformace.
• V oblasti linearity je amplitudový poměr na velikosti amplitudy nezávislý.
• Oblast linearity je určena především minimálním nezbytným tlakem, který

ovšem nerovnosti ovlivňují.
• Obecně je předpokládán limitní stav, kdy amplituda povrchových nerov-

ností je srovnatelná se střední tloušťkou maziva. Přesná hranice je však
závislá na přípustné chybě, vlnové délce a dalších parametrech.
• U liniových i bodových (eliptických) kontaktů byl zjištěn jednotný mecha-

nismus útlumu, popsaný parametrem ∇.
• Pro liniový kontakt byl definován parametr ∇1, pro bodový parametr ∇2

a liniové, bodové a eliptické kontakty nejlépe vystihuje parametr ∇.
• Parametr ∇ lze fyzikálně interpretovat jako poměr vlnové délky k velikosti

vtokové oblasti, kde narůstá tlak (tzv. „inlet pressure sweep“).
• Predikce chování reálného povrchu obnáší aplikaci diskrétní (rychlé) Fou-

rierovy transformace (DFT) na původní povrch, modifikace amplitudy (pří-
padně i fáze) jednotlivých komponent dle křivky amplitudového útlumu v
závislosti na parametru ∇ (tj. na vlnové délce a provozních podmínkách)
a inverzní Fourierova transformace modifikovaného spektra.

Specifika plynoucí pro podmínky čistého valení:
• Za podmínek čistého valení, v mezích linearity jsou nenewtonské efekty

zanedbatelné.
• Byly navrženy modely, které předpokládají buď pouze změnu amplitudy,

nebo změnu amplitudy i fáze.
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3 VYMEZENÍ CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE

Cílem disertační práce je experimentální ověření teoreticky navrženého mo-
delu chování povrchových nerovností v EHD kontaktu (modelu amplitudového
útlumu) na površích s reálnými nerovnostmi. Použitelnost modelu na povrchy
s reálnými nerovnostmi je zatím pouze předpokládána a nebyla dosud ověřena
experimentem. Pro redukci možných negativních vlivů využít in-situ způsob mě-
ření na totožném místě kontaktu. Z tohoto důvodu je nezbytné doplnění současné
metody měření tloušťky mazací vrstvy o metodu měření topografie povrchu na
optickém bezkontaktním principu.
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4 METODY PŘÍSTUPU A NÁVRH ZPŮSOBU ŘEŠENÍ

4.1 Experimentální aparatura

Použitá měřicí aparatura se skládá ze tří základních částí simulátoru EHD kon-
taktu, mikroskopového zobrazovacího systému, řídicí a vyhodnocovací jednotky.

Princip tribologického simulátoru vychází z koncepce navržené Goharem 1967.
Slouží k modelování podmínek EHD mazaného kontaktu, ve kterém je tenký
mazací film vytvářen ve styku mezi rotujícím skleněným (případně safírovým)
kotoučem a otáčející se ocelovou kuličkou o průměru 25,4 mm. Oba třecí povrchy
mohou být nezávisle poháněny servomotory, a tím může být řízen poměr kluz-
valení mezi povrchy.

Obrázek 4.1 Schéma měřicí aparatury.

Skleněný disk je na straně kontaktu opatřen tenkou vrstvou chromu a na pro-
tilehlé straně disku antireflexní vrstvou. Rozhraní sklo–chromová vrstva tvoří
polopropustnou vrstvu (dělič), procházející část paprsku se odráží od rozhraní
mazivo–ocelová koule a interferuje s paprskem odraženým od děliče. Výsledný
interferogram je zobrazován optickým systémem tvořeným standardním průmys-
lovým mikroskopem s episkopickým osvětlovačem a telecentrickým chodem pa-
prsků. Vznikající obraz je zaznamenáván buď digitální tří–čipovou CCD kamerou,
nebo vysokorychlostní digitální CMOS kamerou. Zdrojem světla je kontinuální
nebo záblesková xenonová lampa, která je synchronizována s pohybem kuličky
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tak, aby veškerá měření byla realizována na stejném místě jejího povrchu. Ří-
zení se prování z osobního počítače vybaveného patřičným vstupně/výstupním
rozhraním.

4.1.1 Experimentální metody

In-situ měření

Cílem in-situ měření je minimalizovat zdroje chyb při měření integrováním
obou nezbytných metod do jednoho zařízení, které společně využívá velkou část
zařízení (mikroskop mimo objektiv, kameru). Měření se prování ve dvou krocích v
těsném sledu (obr. 4.2), nejprve se vyjme disk ze simulátoru a kulička se důkladně
chemicky očistí. Provede se měření topografie povrchu, poté se simulátor naplní
mazivem a realizuje se měření rozložení tloušťky maziva za daných podmínek,
přitom snímání při jednotné poloze kuličky je zajištěno systémem synchronizace.
Pokud je snímán celý průběh vysokorychlostní kamerou, je užitečné, aby vybraná
oblast obsahovala unikátní prvek, který lze snadno identifikovat.

Obrázek 4.2 Schéma in-situ měření.

Použitá metoda pro zjištění topografie povrchových nerovností v nezatíženém
stavu je interferometrie s řízenou změnou fáze („Phase shifting interferometry“ -
PSI) [24]. Měřící metoda PSI umožňuje stanovit topografii povrchu ze sady tří a
více interferogramů získaných se známým fázovým posuvem. Změny fáze je do-
saženo změnou vzdálenosti mezi referenčním zrcadlem a měřeným povrchem, což
je realizováno pomocí piezoelektrického posuvu. Ten je ovládán prostřednictvím
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řídicí jednotky piezoelektrického posuvu z osobního počítače. Kalibrace a ověření
metody bylo provedeno na standardu SHS 880 QC VLSI.

Pro kvantitativní vyhodnocení rozložení tloušťky mazacího filmu v bodovém
EHD kontaktu se využívá kolorimetrická interferometrie („Thin film colorimetric
interferometry“ - TFCI) [22], [23]. Princip metody je následující. Světlo ze svě-
telného zdroje dopadá kolmo na kontaktní oblast, kde se odráží na rozhraní mezi
sklem a vrstvou chrómu a na rozhraní mezi mazacím filmem a deformovaným po-
vrchem kuličky. Odražené paprsky spolu interferují, výsledné interferenční barvy
jsou snímány kamerou. Získaný obraz je převeden do barevného prostoru CIE-
LAB. V tomto systému jsou pomocí diferenční formule kvantitativně porovnány
barvy mezi vyhodnocovaným interferogramem a etalonem. Etalon je získán z
monochromatického a chromatického interferogramu zaplaveného statického kon-
taktu. Monochromatický interferogram slouží pro definování geometrie, ke které
se přiřadí paleta barev získané statistickým zpracováním chromatického interfe-
rogramu. Rozlišitelnost kolorimetrické interferometrie je 1 nm.

4.1.2 Experimentální materiál

Měření byla realizována s kontaktní dvojicí ocelová kulička a skleněný disk.
Mechanické vlastnosti obou materiálů jsou uvedeny v plném znění disertační
práce. Ocelová kulička má průměr 25,4 mm a je zhotovena z ložiskového materiálu
AISI 52100 (100Cr6). Redukovaný modul pružnosti Er této kontaktní dvojice činí
194, 5 GPa a efektivní modul pružnosti E ′ = 123, 8 GPa. Při experimentech bylo
použito několik typů povrchu kuličky viz obr. 4.3, další popis povrchů lze nalézt
v plném disertační práci. Skleněný disk má průměr 150 mm, tloušťku 12,6 mm a
je vyroben z materiálu BK7 s opticky hladkými povrchy. Mechanické vlastnosti
používaných materiálů stejně jako parametry použitých základových minerálních
olejů jsou uvedeny v disertační práci [27]

4.1.3 Analýza teoretického modelu

V plném textu je obsažen přehled variant publikovaných modelů a rozbor
rozdílů mezi nimi jak pro podmínky čitého valení, tak pro valení s částečným
skluzem.
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Obrázek 4.3 a) Reálný povrch kuličky; b) Příčně orientované modelové výstupky
c) Příčně orientované vrypy d) Příčně a podélně orientované umělé struktury.

4.2 Analýza experimentálních dat

Podstata zpracování (obr. 4.4) je založena na rozkladu změřených dat, totož-
ného nedeformovaného a deformovaného místa na kuličce s povrchovými nerov-
nostmi pomocí Fourierovy transformace a následné porovnání získaných spekter.
Jako poslední krok je potřeba uplatnit podmínky experimentu a převést výsledky
do bezrozměrných souřadnic, aby je bylo možné porovnat s teorií. Detailní infor-
mace jsou uvedeny v referenci [25] a v disertační práci [27].

4.2.1 Simulace chyb

Při in-sitů měření je v obou fázích využíváno velké množství stejného tech-
nického vybavení, i přesto je nutné se zabývat zdroji chyb. Byl studován vliv
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některých zdrojů chyb na přesnost výsledků zpracování a dle výsledků simulací
vhodně upravena navržená metodika, další informace [25], [27].

Obrázek 4.4 Základní schéma zpracování dat.

4.3 Postup výpočtu predikce

Spojení modelu amplitudového útlumu, s možností rozložit reálný povrch na
spektrum harmonických komponent pomocí Fourierovy transformace umožňuje
predikovat deformaci reálných povrchů v EHD kontaktu. Obecně výpočet není
náročný a s využitím současné výpočetní techniky je výpočetní čas pro povrch o
jemnosti 1024x1024 bodů v řádu desetin až jednotek sekund. Na obr. 4.5 je zobra-
zeno schéma postupu výpočtu predikce, další informace viz disertační práce [27].

Obrázek 4.5 Schéma postupu výpočtu predikce.
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5 VÝSLEDKY

5.1 Chování povrchových nerovností za podmínek čistého
valení

Analýzou chování reálných povrchových nerovností za podmínek čistého va-
lení se zabývá publikace autora disertační práce [25]. Cílem bylo extrahovat z
měřených dat topografie povrchu a tloušťky mazacího filmu změnu amplitudy
jednotlivých harmonických složek reálného povrchu a porovnat výsledné body
amplitudového poměru s teoretickým modelem. K měření byla použita zmíněná
experimentální aparatura a metody a získaná data analyzována navrženým po-
stupem. Následuje stručný souhrn výsledků prezentovaných v článku [25].

Obrázek 5.1 Porovnání profilu topografie a tloušťky mazací vrstvy.

První experimenty byly realizovány Křupkou s mazivem SR600 (parametry
v [27]), aplikováno zatížení 28 N, které odpovídalo maximálnímu Hertzově kon-
taktnímu tlaku 0, 53 GPa a poloměru kontaktu 159 µm, měřeny byly tři rychlosti.
Porovnání profilů pro dvě rychlosti a původní topografii povrchu je zobrazeno na
obr. 5.1. Ve výsledcích lze nalézt oblasti, které naznačují tendenci se redukovat
tak, jak predikuje princip amplitudového útlumu. Místa, které jsou reprezento-
vány dlouhými vlnovými délkami, se utlumují mnohem více, než ty které jsou
tvořeny krátkými vlnovými délkami. Následně byly data analyzována popsanou
metodikou a porovnána s modelem amplitudového útlumu. Ve výsledcích (refe-
rence [25] obr. 15) je zřetelný symetrický rozptyl bodů amplitudového poměru
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okolo teoretického modelu. Body však pokrývají pouze oblast před úplnou rela-
xací deformace, tj. hodnoty Ad/Ai od 0,4 po 0,95.

Obrázek 5.2 Součet výsledků analýzy všech šesti experimentů.

S ohledem na zmíněné skutečnosti a ve snaze získat experimentální data v
pravé části teoretické křivky, bylo v další sérii experimentů navýšeno zatížení
na hodnotu 58 N, použito mazivo LSBS a realizovány experimenty při třech
rychlostech přibližně o řád nižších než při prvních experimentech. Maximální
Hertzův tlak činil 0, 61 GPa a kontaktní oblast měla poloměr 196 µm. Zatížení
bylo navýšeno pro dosažení větší kontaktní oblasti a zahrnutí tak větších vlnových
délek do analýzy, rychlost byla snížena pro snížení hodnoty parametru ∇1.

Obrázek 5.3 a) Nedeformovaný povrch mimo kontakt b) Deformovaný povrch
uvnitř kontaktu.

Součet všech výsledků a jejich porovnání s teoretickým průběhem je znázor-
něno na obr. 5.2. Shodu s teoretickým modelem lze s přihlédnutím k měření
povrchu s reálnými nerovnostmi hodnotit jako dobrou. Pouze body ve střední a
levé oblasti jsou buď lehce posunuty doprava, což může být zapříčiněno např.
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nepřesnostmi v experimentálních podmínkách, nebo získaný poměr amplitud je
větší než model předpovídá. Dále pro nejdelší vlnové délky byl vyhodnocen mi-
nimální amplitudový poměr 0,15. Celkově lze odchylky hodnotit jako malé.

Obrázek 5.4 Porovnání nedeformovaného profilu povrchu, predikce pomocí
MAÚ a výsledků měření povrchu v kontaktu.

Předešlé experimentální výsledky velmi dobře korespondují s teorií. Zároveň
však v postupu analýzy byly uplatněny korekce vstupních dat, filtrace a průměro-
vání. Proto, bylo provedeno porovnání predikce dle MAÚ s měřením. Ze srovnání
tohoto typu lze lépe hodnotit míru lokální shody a poukázat na odlišnosti lineár-
ního modelu od reálného chování (limity linearity). A také konfrontovat aplikaci
teoretického modelu s konvenčními přístupy.

Pro porovnání byly použity totožné povrchy jako při analýze a aplikovány
stejné podmínky. Na obr. 5.3 je zobrazena původní topografie povrchu a totožný
povrch změřený uvnitř kontaktu. Na základě původní topografie byla spočtena
predikce dle postupu popsaného v kapitole 4.3. Využit byl model Lubrecht-
Venner [13], [10] využívající parametr ∇2 a křivku dle vztahu 2.3. Porovnání
profilů původní topografie predikce a měření v kontaktu je zobrazeno na obr. 5.4.
Aby byly profily lépe čitelné, byly vyhlazeny Gaussovým konvolučním filtrem o
velikost jádra 2 µm a predikce byla posazena na takovou výšku, aby si odpovídaly
střední čáry profilu tloušťky a predikce. Souhrnně je shoda predikce s reálným
měření na dobré úrovni. Ovšem lze nalézt místa, kde se výsledky více či méně
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liší. Především v některých místech je patrné lokální podhodnocení, které je s
největší pravděpodobnosti způsobeno lokální nelineární odezvou nerovností za
daných podmínek.

Obrázek 5.5 Porovnání nedeformovaného profilu povrchu, predikce pomocí
MAÚ a výsledků měření povrchu v kontaktu.

Obdobné efekty jsou patrné také v porovnání viz obr. 5.5. V experimentech
bylo měřeno místo, které obsahuje hlubší rýhy. Predikce byla vypočtena stejným
způsobem. I v tomto případě lze vidět obdobné efekty lokálního podhodnocení
(šipky). Zároveň v místech těchto efektů model predikuje do jisté míry větší de-
formaci než ukazuje měření. Celkově predikce poskytuje dobrý odhad deformace
nerovností a odchylky lze hodnotit jako malé vzhledem k tomu, že byl studován
případ, kdy lokální poměr velikosti nedeformované nerovnosti a střední tloušťky
maziva se blížil hodnotě deset.

V plném textu disertační práce [27] jsou dále prezentovány výsledky týkající
se chování modelových nerovností, je studován vliv fázové změny harmonických
složek a chování podélně orientovaných nerovností. Celkově jsou v disertační práci
obsaženy také podmínky valení s částečným skluzem.
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6 DISKUZE

Obecně o modelu amplitudového útlumu a možném mechanismu

Model amplitudového útlumu popisuje chování harmonických nerovností při
průchodu EHD kontaktem. S tím jak nerovnost vstupuje do kontaktu, dochází
k její deformaci. Tato deformace může být popsána pomocí jediné křivky vyne-
sené v závislosti na bezrozměrném parametru ∇. Definice parametru (viz např.
vztah 2.1) a tvar křivky (viz vztah 2.3 a obr. 2.1) ve svém důsledku znamená, že
nerovnosti o dlouhých vlnových délkách se deformují více, než nerovnosti o krát-
kých vlnových délkách. Limitní případy jsou dle teorie úplná a žádná deformace.
Zároveň bylo pozorováno, že v limitech lineárního chování je deformace nezávislá
na amplitudě nerovností [6]. Tvar parametru dle Hooke [11] lze fyzikálně inter-
pretovat jako poměr mezi vlnovou délkou nerovnosti a velikostí vstupní oblasti,
kde narůstá tlak (tzv. „inlet pressure sweep“). Přechod nastává v rozsahu pa-
rametru ∇ = 0, 1 − 100. Dle Lubrecht a Venner [10] „je to oblast, kde tlak je
dostatečně velký, aby vyvolal elastické deformace a zároveň dostatečně malý, aby
byl umožněn viskózní tok. Za hranicí tohoto místa viskozita vzroste natolik (a
nebo tloušťka maziva je příliš malá), že smykové síly plně dominují.“

Dále Reynoldsovu rovnici lze ve vysokotlaké oblasti zjednodušit na tvar trans-
portní rovnice, což má za důsledek v podstatě neměnné chování nerovností pří
průchodu vysokotlakou oblastí (platí pro podmínky čistého valení). Ze zmíněných
skutečností vyplývá, že o chování nerovností rozhoduje vstupní oblast kontaktu.
V dostupných publikacích nebyl dosud přesný mechanismu útlumu objasněn.
Glovnea [15] popisuje možný mechanismu rozborem chování reynoldsovy rovnice
na příkladu tuhého výčnělku viz obr. 6.1a ve vtokové oblasti za předpokladu
jednorozměrného případu a nestlačitelné kapaliny.

∂

∂x

h3

η

∂p

∂x
= 12U

∂h

∂x
+ 12

∂h

∂t
(6.1)

Přičemž přiblížení hmůže být zapsáno jako součet časově nezávislé složky (hladký
průběh) hs a složky přechodné (nerovnost) h′, tedy h = hs + h′. V případě tuhé
nerovnosti lze položit ∂h/∂t = −u1∂h′/∂x. Poté záporný první člen pravé strany
(„wedge term“) odpovídá konvergentnímu klínu a tedy i nárůstu tlaku. Gradi-
ent přiblížení nerovnosti ∂h′/∂x je kladný na vstupní (pravé) straně nerovnosti,
což odpovídá poklesu tlaku a naopak záporný na výstupní (levé) straně nerov-
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nosti produkující nárůst tlaku. Pokud vezmeme v úvahu druhý člen pravé strany
(„squeeze term“ - vtlačený člen) navyšuje tlak na vstupní (pravé) straně ne-
rovnosti a naopak snižuje tlak na výstupní (levé) straně nerovnosti. Souhrnně
lze tedy konstatovat, že klínový a vtlačený efekt produkují na obou stranách
nerovnosti vždy opačný tlak.

Obrázek 6.1 a) Popis mechanismu útlumu ve stokové oblasti kontantu, Glov-
nea [15]; b) Výsledky semi-analytického řešení dle Hooke [21], složky amplitudy
tloušťky a tlaku v a mimo fázi s původní harmonickou vlnou.

Mimo jiné z předchozího odstavce vyplývá, že tlaková vlna způsobená klíno-
vým efektem má své maximum v oblasti poblíž vrcholu nerovnosti, naopak lze
důvodně očekávat, že tlak vyvozený vtlačeným efektem bude mít své maximum
v místě sedla nerovnosti (to jest mimo fázi s nerovnostmi). Popsané místa tla-
kových projevů korespondují s výsledky studie Hooka [19]. Na obr. 6.1b jsou
znázorněny složky tlaku vyvozené ve fázi a mimo fázi s původní nerovností. Při-
čemž složka ve fázi je dominantní při vyšších vlnových délkách a složka mimo
fázi nabývá podstatných hodnot u krátkých vlnových délek.

Kombinací dvou zmíněných efektů lze teoreticky vysvětlit chování následují-
cím způsobem. U harmonických nerovností s dlouhými vlnovými délkami domi-
nuje klínový efekt dávající vzniknout tlaku, který je deformuje. Zároveň geome-
trie neprodukuje dostatečně významnou změnu přiblížení, která by generovala
podstatný vtlačený efekt. Přechod ke krátkým vlnovým délkám umožňuje velmi
rychlé zachycení maziva před nerovností, které zabraňuje (případně kompenzuje)
vznik významného tlaku vlivem klínového efektu. Při těchto úvahách však není
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zahrnutý vliv změny viskozity, případně stlačitelnost maziva, které mohou situ-
aci dále komplikovat. Např. v případě, kdy parametr ∇ = 100 je vlnová délka
významně větší než vtoková oblast a proto nezbytně nastane případ, že vstupní
strana nerovnosti již bude ve vysokotlaké oblasti a tím omezen tok maziva v
jejím okolí. U výstupní strany tomu tak nebude. Stlačitelnost maziva může být
podstatná především u krátkých vlnových délek [20]. Také by bylo nutné, aby při
změně ostatních provozních podmínek jako je rychlost, viskozita či zatížení do-
cházelo k pomíjení obou efektů podobným tempem. Jelikož bylo dokázáno [17],
že křivka je dostatečnou přesností univerzální pro různé provozní podmínky a
zároveň vždy existuje tak vysoká rychlost, kdy efekty nerovností na mazací film
jsou zanedbatelné.

Limitní případ dlouhých vlnových délek

Tvar křivky a definice parametru predikují limitně totální deformaci dlouhých
vlnových délek při velmi nízké rychlosti povrchů. Řada experimentálních studií
[16], [18] zmiňuje rozpor mezi modelem a experimentálním pozorováním v této
oblasti křivky. Vidí nesoulad ve statickém kontaktu, kdy nedochází k úplnému vy-
hlazení nerovností. Za podmínek statického kontaktu však nelze aplikovat MAÚ,
jelikož velikost vtokové oblasti je nulová a tedy parametr ∇ by se měl blížit
hodnotě nekonečno. V tomto případě již chování nerovností nemá souvislosti s
fyzikální podstatou MAÚ a jedná se spíše o problém klasické kontaktní mecha-
niky. Pokud se ovšem omezíme na velmi malou rychlost a zároveň podmínky, kdy
v celém kontaktu je zajištěn minimální nezbytný tlak pro uplatnění modelu (viz.
kapitola 2.1), poté je otázkou zda za těchto podmínek bude pozorovatelné úplné
vyhlazení nerovností. Praktická realizace podobných experimentů je kompliko-
vaná, nízké rychlosti vedou na velmi tenké filmy, při kterých je vliv drsností na
rozložení tlaku tak významný, že často je tlak diskontinuální a podmínky MAÚ
nejsou splněny.

Další teoretickou možností jak vyšetřit chování v této oblasti je studovat ještě
delší vlnové délky. Ty však mohou být již natolik dlouhé, že začnou ovlivňovat
parametry celého kontaktu (např. poloměr křivosti). V návaznosti na tuto úvahu,
lze položit otázku jaká je limitní vlnová délka, která lze popsat pomocí MAÚ?
A jaký je přechod mezi lokálním a globálním vlivem nerovností? Dle dostupných
pramenů nebyla nalezena žádná publikace poskytující odpověď na tyto otázky a
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proto je v tomto tématu stále prostor pro další teoretické studium.
V prezentovaných výsledcích FFT analýz amplitudového poměru, je zřejmé,

že hodnoty pro dlouhé vlnové délky se odklánějí od teoretického průběhu, při-
čemž maximální deformace činila okolo 80− 85 % (poměr Ad/Ai = 0, 15− 0, 2).
Odchylky mohou být způsobeny jak popisovanou nekorektností modelu, tak ex-
perimentálními či principiálními omezeními, které byly diskutovány v jiných ka-
pitolách.

FFT analýza měření reálných povrchů

Z praktických zkušeností při FFT analýze měření reálných povrchů lze obecně
nejvíce dat získat ve střední části křivky. Výsledky v levé části křivky reprezentují
nejkratší vlnové délky, které mají malou amplitudu, jsou proto nejvíce zatíženy
šumem a jejich velká část je při analýze odfiltrována. Jinou možností je provést
měření za vyšších rychlostí, nebo použitím maziv s vyšší viskozitou. Tyto pod-
mínky vedou k tlustším mazacím filmům, pro které je metoda TFCI méně citlivá,
zároveň za vyšších rychlostí často nelze dosáhnout dostatečně nízké expoziční
doby, aby bylo zamezeno pohybové rozmazání krátkých vlnových délek. Pravá
část křivky je reprezentována nejdelšími vlnovými délkami, které jsou porovna-
telné s velikostí kontaktní oblasti, a proto jejich amplituda může být zatížena
dalšími chybami (např. globální tvar kontaktních těles). FFT analýza produ-
kuje spektrum s konstantním odstupem frekvenčních hladin (lineární průběh),
po převodu na vlnové délky je průběh hyperbolický, což má za důsledek jen ně-
kolik málo komponent s dlouhou vlnovou délkou. Rozlišení frekvenčního spektra
lze zjemnit umělým rozšířením vstupních dat doplněním nulových hodnot (tzv.
„zero padding“). Dalším způsobem je aplikování vyššího zatížení při experimen-
tech, vedoucí k větší kontaktní oblasti a možnosti zahrnout větší vlnové délky do
zpracování. Další omezení u analýzy dlouhých vlnových délek plynou ze skuteč-
ností diskutovaných v předchozí kapitole.

V plném textu disertační práce jsou dále diskutovány následující témata:
• Simulace chyb a způsob zpracování.
• Porovnání predikce s měřením za podmínek čistého valení.
• Rozdíly mezi modely pro podmínky čistého valení.
• Chování modelových nerovností za podmínek čistého valení.
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• Efekt vtlačeného filmu, vliv fázové změny za podmínek čistého valení.
• Limity modelu amplitudového útlumu.
• Chování podélných nerovností, vliv orientace.
• Chování povrchových nerovností za podmínek valení s částečným skluzem.
• Experimentální studium modelových nerovností za podmínek valení s čás-

tečným skluzem.
• Amplituda komplementární vlny.
• Analýza komplementární vlny z měření reálných povrchů.
• Další pozorované efekty.
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7 ZÁVĚR

Disertační práce se zabývá studiem chování povrchových nerovností při prů-
chodu elastohydrodynamickým kontaktem. Zaměřuje se na nejaktuálnější a obecný
model popisu deformací povrchových nerovností tzv. model amplitudového útlumu,
který byl na základě teoretických simulací navržen v 90. letech 20. století. Dle
modelu je deformace povrchových nerovností závislá na vlnové délce, kdy dlouhé
vlnové délky se deformují více než krátké. Přestože tento model může být použit
jako obecný a rychlý nástroj k predikci chování povrchů s libovolnými nerov-
nostmi, vhodný pro inženýrskou praxi, nebyl dosud na reálných površích ověřen.

Obsahem disertační práce je přehled současného stavu zakončený detailní ana-
lýzou a kritickým zhodnocením. Dále práce obsahuje část zaměřenou na analýzu
teoretických modelů, popis originálního a původního způsobu analýzy amplitu-
dového poměru z naměřených dat reálných povrchů včetně simulací možných
chyb a popisu experimentální aparatury, metod a materiálu. Součástí práce jsou
výsledky tykající se jak experimentů s reálnými, tak s modelovými nerovnostmi
za podmínek čistého valení i valení s částečným skluzem. Práce uvádí souhrn
dvou článků publikovaných v časopise s impaktním faktorem, zabývajících se
danou tématikou.

Hlavním cílem disertační práce bylo experimentální ověření modelu amplitu-
dového útlumu na površích s reálnými nerovnostmi. Pro experimentální studium
byly využity dvě optické metody - interferometrie s řízenou změnou fáze a kolo-
rimetrická interferometrie, které poskytly nedeformovanou topografii povrchu a
rozložení tloušťky maziva v EHD kontaktu utvářeném ve styku hladkého disku
a ocelové koule s povrchovými nerovnostmi. V řadě případů jsou prezentované
výsledky první svého typu a poskytují informace o zásadních otázkách dané pro-
blematiky. Souhrnně poprvé bylo využito měření reálných povrchů ke kvanti-
tativní analýze chování harmonických složek a výsledky analýzy porovnány s
modelem amplitudového útlumu. Získaná shoda představuje vůbec první přímé
ověření modelu amplitudového útlumu na površích s reálnými nerovnostmi. Roz-
sáhlá diskuze výsledků přináší nejen nové, původní a fundamentální závěry, ale
také řadu podnětů a otázek pro další studium. Autor disertační práce spatřuje
zásadní význam a důležitost tohoto tématu pro budoucí rozvoj nejen praktické
aplikace, ale i teoretické analýzy chování tribologických rozhraní.
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ABSTRAKT

Disertační práce se zabývá studiem elastohydrodynamického (EHD) mazaní
povrchů s reálnými povrchovými nerovnostmi. Systematické studium chování
harmonických složek povrchu při průchodu EHD kontaktem jinými autory vedlo
k nalezení jednotného principu, podle kterého se jednotlivé harmonické složky
deformují uvnitř kontaktu. Ačkoliv tento model amplitudového útlumu může
poskytnout rychlý nástroj pro přesnější hodnocení povrchů v technické praxi,
nebyl na reálných površích dosud ověřen experimenty. Tato práce představuje
průkopníka v oblasti kvantitativní analýzy měření reálných povrchů. Součástí
práce jsou nové a původní výsledky s reálnými a modelovými nerovnostmi, které
v řadě případů potvrzují teoretické předpoklady. Hlubší poznání chování povr-
chových nerovností v kontaktech pracujících při EHD režimu mazání, který lze
nalézt v mnoha strojních prvcích (ložiska, ozubené kola, vačky a další), může
být prospěšný k jejich dokonalejšímu návrhu a v konečném důsledku umožnit
strojům a zařízením práci s nižšími energetickými nároky a vyšší životností.

ABSTRACT

This dissertation thesis deals with elastohydrodynamic lubrication (EHL) of
surfaces with real roughness. Systematic study of surface harmonic components
behaviour, during their passage of the EHL contact, by other authors led to
retrieval of a uniform principle according which individual harmonic components
deform inside the contact. Although the amplitude attenuation model can provide
rapid tool for more accurate surface assessment in design process it has not been
validated on real surfaces till now. The thesis represents pioneering work on
quantitative analysis of real surfaces EHD measurements. It contains original and
new results with real and model roughness features that in many cases confirm
theoretical expectations. Deeper understanding of surface roughness behaviour
inside EHL contact, which is typical for machine parts like bearings, gears, cams
etc., can help to improve design process of the components and ultimately enable
machines and equipment to work with lower energy requirements and higher
durability.
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