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akustické emise na zkušební stanici R-mat. Dále výběrem optimální varianty 
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ABSTRACT 
 
The bachelor’s thesis  is concerned with project and construction holder of acoustic 
emission sensor in R-mat testing device. Next by selection of optimal version holder 
in term of production, handling, reduction of unwanted influences during 
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ÚVOD  
U mnoha typů strojních součástí, jejichž funkční povrchy jsou vystaveny 
opakovanému tlakovému namáhání při valivém pohybu funkčního povrchu jiného 
strojního dílu, je nejčastější příčinou selhání kontaktní únava. Kontaktní únavu lze 
stručně charakterizovat jako poškozování povrchu materiálu při překročení 
Hertzových tlaků v důsledku nadměrného cyklického přetěžování v jednom bodě, 
nebo v malé oblasti. Kontaktní únava se projevuje pittingem, neboli vydrolováním 
materiálu z povrchu. Vznik prvního pittingu představuje konečnou fázi životnosti 
součásti, která může vést až k poškození celého stroje. Tato forma opotřebení se 
projevuje zejména u nekonformních povrchů jako, ozubená kola, valivá ložiska, 
železniční kola apod.  
 
Tak jako u jiných strojních součástí je nutné i u strojních součástí namáhaných 
kontaktní únavou znát maximální přípustná napětí. V tomto případě jím je mez 
únavy materiálu při cyklickém kontaktním namáhání. Z běžných metod pro určení 
meze únavy materiálu nelze žádnou použít, protože na nich nelze nasimulovat 
charakteristické podmínky stavu napjatosti, jaké se vyskytují při styku dvou povrchů. 
Na Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v 
Brně jsou používány dva typy strojů pro testování kontaktní únavy R-mat a AXmat. 
Kontrolní systém těchto strojů je založen na snímání přístrojových vibrací.  
I když tato zkušební zařízení vyhovují současným požadavkům z pohledu 
mechaniky, je tento systém snímání méně přesný. Vzhledem tomu, že kontaktní 
vlastnosti materiálu jsou často požadovány a požadavky ohledně přesnosti informací 
vzrůstají, byly testovací stanice rozšířeny o užívání metody akustické emise (AE).  
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1 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
 

1.1 Kontaktní únava  
Je projevem vzájemného silového působení kinematických dvojic, tvořených 
válcovými tělesy, které se po sobě odvalují, nebo které se smýkají. V praxi je to však 
nejčastěji kombinace valení a smýkání. V povrchové vrstvě materiálu účinkem 
plastických deformací vznikají mikroskopické trhlinky, které se šíří na povrch tělesa.  
Toto se projevuje pittingem neboli vydrolováním materiálu provázené vznikem 
důlku, obvykle okrouhlého tvaru, ovšem u povrchů s vysokou tvrdostí (valivá ložiska 
nebo cementované součásti) mohou mít důlky i hranatý nebo protáhlý tvar. Vznik 
mikroskopických trhlin je spojen s dosahováním maximálních změn smykových 
napětí  ∆τmax  pod povrchem těles.  
Znázorníme-li závislost maximálního dotykového napětí σz max na počtu cyklů 
zatěžování dotykové plochy N při dosáhnutí poškození povrchové vrstvy, získáme 
mezní křivku porušování (viz obr. 1), která je podobná únavové křivce. Průběh této 
křivky se asymptoticky blíží k mezní hodnotě σz max dov. U zatížení dvou těles, která 
nepřesáhnou napětí σz max dov nevzniká porušení oběžných drah.[5] 

 
 
U většiny únavových trhlin je nukleační stádium spojeno s existencí strukturních 
nehomogenit, jako např. velké inkluze, karbidy, nebo mikrotrhliny. Počet míst 
s lokální plastickou deformací roste se vzrůstajícím počtem cyklů zatěžování. Trhliny 
se šíří nejprve pod úhlem 45° ke směru odvalování, potom rovnoběžně s povrchem a 
na konec probíhá rychlé šíření, které vede k odlupování materiálu. 

Obr. 1.1 Mezní křivka porušování při kontaktním zatěžování [5]  
 

1 

1.1 
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V některých případech se kontaktní porušení může projevit jako narušení povrchové 
vrstvy křehkým lomem, zejména u materiálu s velmi malou schopností plastické 
deformace (např. sklo, keramika, tvrdé povlaky apod.). 
Kontaktní poškozování může výrazně ovlivnit přítomnost tvrdých vměstků v 
povrchové vrstvě materiálu. Projevuje se jejich vrubový účinek a proto na nich 
nejdříve vznikají únavové mikrotrhliny. Jejich nepříznivé působení se zvětšuje s 
jejich velikostí. Také drsnost povrchu má veliký vliv na odolnost proti kontaktnímu 
poškození, kde se opět projevují vrubové účinky drsnějších povrchů. Zejména u 
materiálů s tvrzeným povrchem je vliv drsnosti povrchu výrazný na jejich odolnost 
proti kontaktnímu únavovému poškození.  
Zvláštním případem kontaktního únavového poškození je spalling, který je 
charakteristický odlupováním povrchové vrstvy materiálu. Ke spallingu dochází 
převážně u povrchově tvrzených součástí s malou tloušťkou tvrzené vrstvy. 

 
Obr. 1.2 Vzniklý pitting na zkušebním vzorku pro zařízení R-mat2 
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1.2 Akustická emise 
Poprvé byl akustickou emisí nazván jev, při kterém plastickou deformaci kovů 
doprovází akustické popraskávání či akustický šum emitovaný uvnitř materiálu v 
průběhu plastické deformace. 
Například i slyšitelné popraskávání suché větve před zlomením je akustická emise.  
V tomto případě dynamické poprasknutí se přenáší z větve do vzduchu a potom jako 
tlakové vlny se dále šíří vzduchem. Mnohem citlivější je detekování poprasknutí z 
vln, které se přenášejí přímo tělesem. K detekování a vyhodnocení těchto vln je však 
zapotřebí určitého vybavení.  
Dle názvosloví EN 13390 akustickou emisí (AE) nazýváme elastické napěťové vlny 
generované dynamickým uvolněním mechanického napětí uvnitř materiálu tělesa 
nebo procesem působícím vznik elastických napěťových vln na povrchu tělesa.[2] 
Metodou AE nazýváme metodu detekce akustické emise, následné elektronické 
zpracování detekovaného signálu AE a konečně též vyhodnocení parametrů 
detekovaného signálu AE. Tato metoda se rozšířila od detekce AE vyvolané 
plastickou deformací kovů až po monitorování a identifikaci celé řady jiných 
procesů, jako porušování materiálů konstrukcí, netěsností a úniků médií pod tlakem, 
obrábění, sváření, výrobních technologických procesů,… 

1.2.1 Přenosová trasa AE   
[ dle 2] 
Celý proces vzniku, detekce a vyhodnocení AE lze rozdělit na několik fází: 
 
A)  Událost zdroje AE, zdroj AE, mechanismus zdroje AE 
B)   Šíření napěťových vln – akustické emise od zdroje k místu detekce snímače 

AE 
C)    Detekce napěťových vln snímače AE na povrchu tělesa – tzn. transformace 

AE na povrchu tělesa v místě snímače na elektrický signál AE 
D)   Analogové zpracování a vedení elektrického signálu AE na vstup 

vyhodnocení signálu 
E) Vyhodnocení výsledného elektrického signálu AE měřícím systémem AE 
 

1.2.2 Událost AE 
Událost akustické emise je fyzikální jev, který způsobuje vznik akustické emise, 
např. posun dislokace, dynamický vznik mikrotrhliny, klepnutí částice.[2] 
Detekcí rázové vlny jedné události AE vzniká v detekovaném signálu jeden 
izolovaný „hit elektrického signálu AE“ 
Pokud události AE následují za sebou v dostatečném časovém odstupu a je možné 
rozlišení jednotlivých hitů, hovoříme o praskavé AE. 
V případě, že se akustické vlny jednotlivých událostí v čase překrývají, sčítají apod. 
vzniká akustický šum neboli spojitá AE. 
Jelikož je při měření AE obvykle využíváno více snímačů AE rozmístěných na 
tělese, potom  událostí AE nazýváme skupinu zkompletovaných hitů, u kterých 
předpokládáme společný původ.[2] 
 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 
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1.2.3 Zdroj AE 
Zdroj AE je fyzikální původ jedné či více událostí AE. Fyzikální proces, který 
generuje akustickou emisi, např. plastická deformace doprovázená poskoky dislokací 
= událostmi emitujícími AE. Podobně se jedná o proces rozvoje porušení materiálu 
doprovázený iniciací mikrotrhlin či mikroposkoky čela trhliny.  
Základními časovými charakteristikami AE je spojitost či praskavost signálu, délka 
trvání hitu, nebo náběh signálu hitu do maxima tzn. parametry odvozené od časového 
zobrazení signálu AE.  Vedle časového průběhu intenzity signálu jsou známé z 
akustiky různé tóny – frekvence.  
Typické zdroje AE typu praskání či sykotu mívají rovné budící frekvenční spektrum 
od nuly do určité frekvence. Intenzita AE s rostoucí frekvencí klesá, až přestává být 
detekovatelná. 
Typické frekvenční pásmo detekce AE je nejčastěji 20 kHz až 1 MHz. Ve 
speciálních případech lze AE měřit i na nižších či vyšších frekvencích. AE se však 
neměří v celém širokém pásu detekce, ale ve zvoleném užším frekvenčním 
„podpásu“. 
 
Typy zdrojů AE 
Pen Test 
Pen Test je považován za základní zdroj AE. Je využívám ke kalibraci snímačů a to 
jak relativní tak i absolutní (viz dále). Jedná se o náhlé skokové odlehčení síly kolmo 
tlačící na povrch. Základní vlastností Pen Testu je uvolnění velké energie ve formě 
AE v podobě ostrého pulsu. Časové trvání tohoto pulsu je řádově méně než 10-2 µs. 
Tzn. Pen Test generuje ostrý puls AE  se všemi frekvencemi zastoupenými 
rovnoměrně do cca desítek MHz.  
 
Jednorázový poskok defektu v materiálu 
Nazýván také „energie prasknutí“ je charakterizován jako uvolnění mechanické 
energie a napětí v důsledku rychlého posuvu defektu uvnitř zatěžovaného materiálu. 
Tímto poskokem mohou být odtržené dislokace od překážky, vznik křehké 
mikrotrhliny, dekoheze či lom nekovových složek, protržení můstku mezi trhlinou a 
mikrotrhlinou či poskok trhliny, ...    
 
Klepnutí tyče či kuličky na povrchu materiálu 
Oproti Pen Testu je klepání na povrch naprosto nevhodným nereprodukovatelným 
kalibračním zdrojem AE. Základní vlastností  Pen Testu je skok prakticky nulové 
délky trvání ∆T řádově 101 ns. Při klepnutí  tyčkou průměru 5 mm se zakulaceným 
čelem  do kovu dojde k působení síly na povrch tělesa. V tomto případě je ovšem 
doba trvání nárůstu síly cca několik ms (tzn. milionkrát delší než u Pen Testu) a 
hlavní část energie bude soustředěna do frekvenční oblasti do 1 kHz. Důvodem je 
skutečnost, že se čelo tyčky či kulička zastavují v důsledku plasticity v materiálu 
pomalu (řádově milisekundy).[2] 
 
Faktory ovlivňující detekovatelnost AE při porušování materiálu [dle 2]    
Obecně platí,že faktory posilující houževnatost odezvy materiálu na zatížení oslabují 
intenzitu AE a naopak. 
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Faktory posilující intenzitu AE:    
- Trojosá tahová napjatost      
- Defekt  v tlustostěnné konstrukci    
- Vyšší rychlost zatížení      
- Nižší teplota zatížení       
- Vyšší mez kluzu          
- Nižší zpevnění        
- Nízká tažnost         
- Nehomogenita a nečistota materiálu    
 
Faktory oslabující intenzitu AE: 
- Dvouosá rovinná napjatost 
- Tenkostěnnost konstrukce 
- Nízká rychlost zatížení 
- Nižší mez kluzu,vyšší zpevnění 
- Vyšší zpevnění 
- Vysoká tažnost 
- Homogenita a čistota materiálu 
- Vyšší teplota zatížení 
 

1.3 Snímače akustické emise  
Typické snímače AE využívají k detekci AE vln piezokeramické elementy – 
piezoelementy. [2] Při průchodu vlny se elementy deformují a tím vzniká na 
elektrodách „vysunutí“ náboje a tím napětí. Toto napětí je přenášeno na vstup 
předzesilovače pro jeho zesílení a přizpůsobení k dalšímu přenosu a zpracování. 
Předzesilovač by měl být umístěn maximálně několik metrů od zesilovače, aby 
napětí bylo přenášeno na co nejmenší vzdálenost. Snímače se však často vyrábějí tak, 
že předzesilovač je přímo jejich součástí. 
Snímače AE mívají obvykle rezonanční frekvenci vázanou na příčné radiální kmity 
válcové destičky piezoelementu. Tato frekvence pak určuje frekvenci a frekvenční 
pásmo a tím řadu důležitých charakteristik měření. 
Charakteristiky snímače určuje jeho kalibrace. Vlastnosti snímače jsou definovány 
poměrem odezvy výstupního elektrického signálu vůči definovanému vstupnímu 
mechanickému buzení.[2] 
 

1.3.1 Kalibrace snímačů 
Rozeznáváme dvě kalibrace snímačů, absolutní kalibraci a relativní kalibraci. 
 
Absolutní kalibrace snímačů 
Při absolutní kalibraci snímačů je citlivost definována jako poměr odezvy v napětí ve 
Voltech na buzení v metrech (či Pascalech – akustický tlak). Nevýhodou při této 
kalibraci je, že buzení není jedno číslo v metrech a ani odezva není  jedno číslo ve 
Voltech, ale časový průběh budících posuvů pod snímačem a časový průběh 
výstupního elektrického napětí. Absolutní kalibrace proto vychází ze záznamu 
detekovaného elektrického signálu na elektrodách piezoelementu jako odezvy na      

1.3 

1.3.1 
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δ puls budící mechanické veličiny.[2] Tzv. přenosovou funkci představuje δ puls. 
Tato funkce představuje základní popis odezvy systému na přechodové jevy. 
 
Relativní kalibrace snímačů 
Relativní kalibrace snímačů je náhradou absolutní kalibrace v podobě porovnání 
odezvy instalovaného snímače na jeden neměnný typ buzení, např. Pen Testu (při 
kterém neznáme přesný průběh budící mechanické veličiny).[2]  Při této kalibraci lze  
charakterizovat snímač záznamem plného záznamu odezvy snímače na definovaný 
kalibrační puls.  
 

1.3.2 Způsoby instalace snímačů 
Rozlišujeme dva základní způsoby instalace snímačů AE na těleso. Přímou instalaci 
a instalaci přes vlnovod. 
 
Přímá instalace 
Přímá instalace snímače na povrch spočívá v přitlačení čela na povrch tělesa přes 
akustickou vazbu – vazelínu.[2] Citlivost instalovaného snímače výrazně ovlivňuje 
hladkost a rovinnost povrchu. Snímač by měl být vždy instalován na co nejrovnější 
očištěný povrch. Jeho citlivost výrazně snižuje i např. vrstva barvy či koroze. 
 
Instalace přes vlnovod 
Instalace snímače přes vlnovod se využívá hlavně tehdy, je-li povrch tělesa příliš 
horký a neumožňuje přímou instalaci. Na konstrukci se navaří či k jejímu povrchu 
přitlačí akustický vlnovod, tj. tenká tyč s rozšířeným koncem, na který se nainstaluje 
snímač AE.[2] Při tomto způsobu instalace poklesne citlivost oproti přímé instalaci 
přibližně o 14dB (10 až 20 dB). 
 
Před každým měřením AE by měla být vždy provedena relativní kalibrace citlivosti 
instalovaných snímačů AE.[2] 

1.3.3 Předzesilovače AE 
Detekovaný signál na elektrodách piezoelementu je velmi slabý. Jak v napětí, tak i v 
indukovaném náboji na elektrodách. Proto se v blízkosti zesilovače instaluje 
předzesilovač, který zesiluje, provádí frekvenční filtraci a přizpůsobuje impedančně 
kabelu primární signál. Předzesilovač může být přímo zabudován ve snímači, nebo 
může být instalován v blízkosti snímače pomocí kabelu. Kabel bývá dva až tři metry 
dlouhý.  
 
Pásmo zesílení předzesilovače může být velmi široké od 10 do 60 dB. [dle 2] 
Velikost zesílení souvisí: 
s dynamickým rozsahem a citlivosti detekce přenášeného signálu  
s odolností signálu proti rušení na následném kabelu  
 
Napájení předzesilovače je provedeno týmž kabelem, po kterém je veden signál AE z 
předzesilovače do systému. Napájení se pohybuje v rozmezí jednotek až desítek V. V 
tomto samém rozsahu se též pohybuje limit maxima signálu AE, který lze přenést. 
[2] 
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1.3.4 Snímač použitý na zařízení R-mat 
Snímač který byl použit pro snímání signálu AE na zařízení R-mat je od firmy Dakel 
typ MTR-15/MTPA-15. Tento snímač je velmi odolné konstrukce, proto jeho oblast 
využití je zejména v průmyslu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rozměry ø 22 mm, výška 52 mm 
materiál 
pouzdra 

nerezová ocel 

dotyková 
plocha 

Ocelová membrána s Ni povrchem 
ø 18 mm 

provedení 
vývodu 

axiální vývod - BNC konektor 

materiál 
piezoelementu 

DAK 15B 
DAK 274 

provozní 
teploty 

s keramikou DAK 274: -20 až +75°C 
s keramikou DAK 15B: -20 až 
+150°C 

určení snímačů pro průmyslová měření akustické 
emise 

Předzesilovač MTR-15: není, snímač vyžaduje 
externí koaxiálový impedanční 
převodník s předzesilovačem, pokud 
by koaxiálová trasa byla delší jak cca 
2 m 
MTPA-15: vestavěný impedanční 
převodník se zesilovačem typ. 35 dB 
 

připevnění 
snímače 

magnetickým držákem, lepením, 
přírubou 

Obr. 1.3 Snímač MTR-15/MTPA-15 [1] 
 

Tab.1 Technická data snímače [1] 

1.3.4 
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1.3.5 Držáky snímačů AE 
V současné době se ve strojírenství používá několik způsobů, kterými lze upevnit 
snímače AE k měřeným objektům. 
Snímače které se používají (mimo jiné) na Ústavu konstruovaní  VUT v Brně (např. 
typ MTR-15/MTPA-15) se upevňují lepením přímo na plochu, či se připevňují 
pomocí magnetického držáku nebo za pomocí tyčového vlnovodu s přírubou, který 
se navaří na zvolenou plochu. 

 
 
 
 
 

Obr. 1.4 Uchycení snímače MTR-15/MTPA-15 pomocí vlnovodu [1] 
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2 FORMULACE ŘEŠENÉHO PROBLÉMU A JEHO 
TECHNICKÁ A VÝVOJOVÁ ANALÝZA   
 

2.1 Zkušební zařízení pro testování kontaktní únavy 
Zkušební zařízení pro testování kontaktní únavy používané na Ústavu konstruování 
jsou zařízení AXmat a R-mat. Na těchto zařízení se sleduje doba do vzniku pittingu 
pomocí bodového kontaktu a nastavení Hertzova kontaktního tlaku. 

2.1.1 Zkušební zařízení AXmat 
U zařízení AXmat je zkušebním vzorkem prstenec, po kterém se odvalují kuličky. 
Tento princip lze přirovnat k zatíženému axiálnímu ložisku. V průběhu zatěžování se 
vytváří ve zkušebním vzorku dráha, ve které se po ukončení měření vyhodnocuje 
pitting-bodové poruchy povrchu. 
 

2.1.2 Zkušební zařízení R-mat 
Princip zařízení R-mat spočívá v tom, že se mezi dvěma kotouči stejného průměru 
odvaluje zkušební váleček. Povrch kotoučů i zkušebního vzorku je broušen. Jeden 
kotouč je pevný hnací a druhý je hnaný zatěžovací . Průměr kotoučů je mnohem 
větší, než průměr vzorku, aby nedocházelo dříve k tvorbě pittingu na zatěžujících 
kotoučích. Po vzniku první jamky v povrchu vzorku je měření ukončeno a z počtu 
otáček, doby měření a poměru poloměrů zkušebního vzorku a zátěžných kotoučů je 
určen počet cyklů. 
Tuto zkušební stanici lze ještě rozdělit na dva typy R-mat1 a R-mat2. 

 
 

Obr.2.1 Zkušební zařízení R-mat2 
 

2 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 



 
 
 
FORMULACE ŘEŠENÉHO PROBLÉMU A JEHO TECHNICKÁ A VÝVOJOVÁ ANALÝZA 

 
strana 

22 

Zkušební zařízení R-mat1 
U zařízení R-mat1 je zkušební váleček o průměru 15 mm uložen v otočných hrotech 
v naklápěcím držáku. Průměr kotoučů je 95 mm a jejich povrch je broušen. Jeden 
z kotoučů je hnaný přes třístupňovou řemenici s diferenciálem. Vyvození Hertzova 
kontaktního tlaku je realizováno přes systém převodových pák v poměru 1:50. Na 
páku je možno zavěsit závaží o maximální hmotnosti 30 kg a na zkušebním vzorku 
lze udělat pouze jednu zkoušku.   
 
Zkušební zařízení R-mat2 
U zařízení R-mat2 je zkušební vzorek různého průměru (viz obr. 6) uložen na obou 
koncích v ložiscích, která jsou v pouzdrech. Pouzdra jsou uložena ve výkyvné příčně 
posouvatelné lunetě.  Kombinací různě dlouhých pouzder a lunet, lze zkoušet vzorky 
až 150 mm dlouhé, na kterých lze provést až 40 zkoušek. Aby napětí v bodech styku 
obou kotoučů na vzorku při přenášení tlaku bylo stejné, je luneta naklápěcí. Vzorek 
je přitlačován k hnacímu kotouči volně otočným kotoučem na výkyvném vřeteníku 
přes pákový mechanismus. 
Hnací kotouč je poháněn  přes řemenici klínovým řemenem z dvoustupňové 
řemenice předlohy, která je poháněná dalším klínovým řemenem z elektromotoru. 
Předloha a motor jsou připevněny na svařovaném stojanu. 
  
Hnací vřeteník je příčně posuvný kvůli axiálnímu nastavení os rádiusů kotoučů. 
Výškové nastavení os kotoučů s osou vzorku se provádí pomocí šablony a 
posouváním jezdce s výkyvným vřeteníkem. 
 

 
 
 

Obr. 2.2 Zkušební vzorek pro zařízení R-mat2 
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Mazání stroje 
Kontaktní místa mezi kotouči a vzorkem jsou mazány olejem, aby vznikalo 
elastohydrodynamické (EHD) mazání. Do místa kontaktu je olej dopravován přes 
ložisková pouzdra a přes kotouče, jejichž povrch je mazán přes plstěné knoty. 
Olejem jsou mazány i další části zařízení, které jsou vystaveny zatížení, zejména 
točivé části.   
 
Popis elektrické části 
Na zkušební zařízení je připevněn resonanční krystalový snímač. Jeho resonanční 
kmitočet je volen tak, aby odpovídal kmitočtu, který přísluší daným otáčkám 
použitých při zkoušení.  
Tato metoda je však méně přesná, proto byl na zařízení namontován snímač AE. 
 

 
 
 
Vzhledem tomu, že vzorek při testování rotuje, není možné na něj přímo umístit 
snímač AE, kde by byl snímaný signál nejpřesnější. Snímač AE by měl být tedy co 
nejblíže detekovanému místu, aby snímaný signál byl co nejméně zkreslený. Tomuto 
požadavku nejvíce vyhovuje ložiskové pouzdro, které je upnuto v posuvné lunetě a 
drží ložisko, ve kterém rotuje samotný vzorek.  
Toto místo je prostorově omezeno a nelze na něj snímač AE dostupnými způsoby 
přichytit, nebo jsou některé způsoby nevhodné např. z montážních důvodů. Upínací 
přípravek musí být navržen tak, aby pevně uchytil snímač AE na pouzdro a zároveň 
by měl umožnit snadnou a rychlou montáž a demontáž samotného snímače.

Obr.2.3 Zkušební zařízení R-mat2 se snímačem vibrací 
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3 VYMEZENÍ CÍL Ů PRÁCE 
 
Cílem této práce je konstrukční návrh upínacího přípravku snímače akustické emise 
od firmy Dakel typ MTR-15/MTPA-15 pro  zkušební zařízení k testování kontaktní 
únavy R-mat2. Snahou bylo navrhnout upínací přípravek takovým způsobem aby se 
minimalizovaly nežádoucí vlivy během měření a toto probíhalo za co možná 
nejpřesnějších podmínek. 
 
Požadavky na konstrukci upínacího přípravku byly následující: 
Pevné uchycení snímače AE na ložiskové pouzdro hlavně v průběhu měření, kdy 
dochází k vibracím stroje. 
Snadná montáž a demontáž snímače AE z přípravku.  
Snadná montáž a demontáž samotného přípravku z ložiskového pouzdra. 
Přípravek nesmí zasahovat do jiných částí zkušebního zařízení. 
 
Dalším cílem této práce je ověření funkčnosti upínacího přípravku v praxi. Přípravek  
by měl být vyroben a odzkoušen na daném zařízení. Naměřené výsledky by měly být 
porovnány s výsledky od běžně používaných metod měření a na základě tohoto 
srovnání by měla být vyhodnocena funkčnost upínacího přípravku. 
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4 NÁVRH METODICKÉHO P ŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ 
  
 
1. Seznámení se s zařízením R-mat a změření potřebných rozměrů pro výrobu           

upínacího přípravku. 

2. Teoretický návrh řešení. Návrh několika variant řešení. 

3. Konzultace návrhů řešení s vedoucím práce a s obsluhou zkušebního zařízení. 

4. Výběr optimální varianty řešení. 

5.  Tvorba technické dokumentace. 

6.  Výroba upínacího přípravku dle dokumentace. 

7.  Montáž upínacího přípravku na zkušební zařízení 

8.   Ověření správné funkčnosti upínacího přípravku. 

 
 
 

4 
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5 NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ A VÝBĚR OPTIMÁLNÍ 
VARIANTY 
  

5.1 První varianta upínacího přípravku snímače AE 
Tato varianta se skládá  ze dvou základních částí, závěsu a nosné destičky. Tyto dva 
díly jsou k sobě přivařeny lemovým svarem.  
Přípravek je navržen jako posuvný ve svislém směru. Krajní polohy přípravku jsou 
zajištěny pomocí vyfrézovaných drážek v bocích závěsu a pomocí čepů. Tyto drážky 
jsou zároveň i vodící, a neumožňují přípravku jiný pohyb, než svislý přímočarý. 
Funkci čepů v tomto případě nahrazují šrouby, které jsou zašroubovány do 
ložiskového pouzdra. Každá drážka je vedena pomocí dvou šroubů. Snímač AE je 
uchycen na nosné destičce přípravku. V této destičce je vyroben otvor do tvaru U. 
Rozměry tohoto otvoru odpovídají  rozměrům mezi drážkami na snímači. Do tohoto 
otvoru je snímač AE nasunut. Přítlačný tlak snímače AE na ložiskové pouzdro je 
vyvozen pomocí tlačné pružiny, která je opřená o spodní stěnu pouzdra a o závěs 
přípravku. Poloha pružiny je ustavená pomocí dvou šroubů s válcovou hlavou, kde 
jeden je zašroubován do pouzdra a druhý je uchycen maticí v závěsu. 
Oba dva díly přípravku jsou vyrobeny z plechu o tloušťce 2 mm. Po vyfrézování 
drážek je závěs ohnut do požadovaného tvaru.  
K vedení přípravku pomocí drážek jsou použity dva závrtné šrouby M4 a dva šrouby 
M4 s válcovou hlavouna na místo kolíku z důvodu snadného odmontování držáku od 
ložiskového pouzdra. Šrouby s válcovou hlavou jsou použity k případné aretaci 
přípravku v požadované poloze. K ustavení pružiny jsou použity šrouby M3. 
Přítlačný tlak lze změnit výměnou pružiny. 
 
Při svařování základny a nosné destičky by mohla vzniknout velká deformace celého 
upínacího přípravku. Tyto dva díly je možné k sobě přišroubovat, nebo je snýtovat.  
 

Obr. 5.1 První varianta upínacího přípravku 
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5.2 Druhá varianta upínacího přípravku snímače AE 
Tato sestava upínacího přípravku se skládá  ze dvou hlavních částí, závěsu a nosné 
destičky. Závěs je vyroben z plechu a je naohýbán tak, aby rozměry odpovídaly 
ložiskovému pouzdru. V nosné destičce je vyroben otvor ve tvaru U do kterého je 
nasunut snímač AE. Závěs a nosná destička jsou k sobě přitaženy dvěma šrouby se 
šestihrannou hlavou a křídlovými maticemi. Přítlačný tlak je vyvozen ručním 
utažením křídlových matic a šroubů. Toto je velmi nepřesné a mohlo by dojít k 
„přetažení“ a následnému poškození snímače. Proto je mezi ložiskovým pouzdrem a 
závěsem podložka z měkké pryže o síle 5 mm, která je přes celou spodní plochu 
ložiskového pouzdra. Tato podložka eliminuje případné „přetažení“. Aby byl snímač 
utažen při každé montáži přibližně stejným tlakem, jsou na spojovacích šroubech 
mezi závěsem a nosnou destičkou navlečeny rozpěrné trubičky, na které se dotáhnou 
oba dva spojované díly. Tyto trubičky zároveň zabraňují přetažení spoje. 

 

5.3 Výběr optimální varianty 
První varianta upínacího přípravku je výhodnější na montáž a demontáž snímače. 
Přípravek může být připevněn na ložiskovém pouzdře i bez snímače. Upevnění 
přípravku na zkušební zařízení je náročnější na čas a vyžaduje vymontování 
ložiskového pouzdra z lunety. Kvůli funkčnosti přípravku je zapotřebí upravit 
ložiskové pouzdro. Do tohoto pouzdra je nutné vyvrtat otvory a vyřezat závity pro 
vodící a ustavující šrouby. Toto pouzdro je kalené aby vydrželo velký počet zkoušek, 
tudíž do něj nelze vyřezat závity.  
První varianta se tedy nedá  realizovat.  
Druhá varianta upínacího přípravku je méně pohodlná na montáž snímače. Tento 
přípravek funguje jako samostatná jednotka a není zapotřebí upravovat žádné další 
součásti na zařízení R-mat. Tato varianta upínacího přípravku je variantou výslednou 
u které byl vyroben prototyp a následně byla ověřena jeho funkčnost. 

Obr. 5.2 Druhá varianta upínacího přípravku 
 

5.2 

5.3 
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6 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Nosná destička je vyrobena z plechu o tloušťce 2 mm. Otvory které jsou v destičce 
vyvrtané pro šrouby jsou v jedné ose s otvorem pro zasunutí snímače aby byl snímač 
rovnoměrně přitažen na ložiskové pouzdro. Zavěs je vyroben z plechu o tloušťce 1 
mm. Otvory pro šrouby je vhodné vyvrtat až po ohnutí závěsu, aby byla zajištěna 
stejná rozteč děr jako v nosné destičce. Z hlediska usnadnění montáže je výhodné 
přivařit šrouby k závěsu, nebo rozpěrné trubičky přilepit na šrouby po nasazení do 
závěsu. Přilepením trubiček se však stává závěs jednoúčelovým. V případě použití 
jiného typu snímače s jinak rozmístěnými drážkami by se nedal tento závěs použít. 
Nejvýhodnějším řešením je zvolit rozpěrné trubičky menšího průměru a vyříznout do 
nich závit, který odpovídá závitu na šroubu. Tímto je celá sestava upínacího 
přípravku rozebíratelná.  
K dotažení upínacího přípravku jsou použity šrouby M4 se šestihrannou hlavou. 
Křídlové matice M4 jsou zajištěny pružnými podložkami proti případnému povolení.  

6.1 Montážní postup:  
1. Na ložiskové pouzdro se zespodu nasune závěs s pryžovou podložkou 
2. Do otvorů v závěsu se nastrčí šrouby a na šrouby se nasadí rozpěrné trubičky  
3. Na šrouby se nasadí nosná destička, která se zajistí křídlovými maticemi 
4.  Do drážky v nosné destičce se nasune snímač AE a celá sestava se dotáhne 

křídlovými maticemi. 
5. Ověří se, zda je snímač dostatečně přitlačen a v případě potřeby se upraví 

délka rozpěrných trubiček 

 
Obr. 6.1 Ověření funkčnosti upínacího přípravku v praxi 
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7 KONSTRUKČNÍ, TECHNOLOGICKÝ A EKONOMICKÝ 
ROZBOR ŘEŠENÍ 
 
Upínací přípravek snímače AE je navržen jako sestava skládající se  ze dvou 
hlavních částí, závěsu a nosné destičky, které jsou spojeny šrouby a křídlovými 
maticemi. Použité šrouby jsou se šestihrannou hlavou, aby  bylo možné v případě 
potřeby je zespodu přidržet klíčem. K přípravku může být použita sada trubiček 
odlišné délky pro různé typy snímačů. 
Na místo pryžové podložky by mohla být použita talířová pružina požadované 
tuhosti. 
Náročnost výroby z hlediska strojního vybavení dílny a personální odbornosti je 
nízká. Na výrobu přípravku jsou použity základní technologické operace jako, 
stříhání, vrtání, frézování a ohýbání.  
Přípravek není příliš mechanicky namáhán, proto materiál použitý na závěs a nosnou 
destičku je ocel 11 500 . 
Náklady na materiál se pohybují mezi 50 až 100 Kč. Celkové náklady na výrobu (viz 
příloha č.6)  
 
Ověření funkčnosti upínacího přípravku 
Po vyrobení upínacího přípravku byla následně ověřena jeho funkčnost na 
zkušebním zařízení kontaktní únavy R-mat2. Měření bylo provedeno na zkušebním 
vzorku o průměru 9,6 mm. Vzorek byl z oceli 19 191. 
K porovnání výsledků byl použit magnetický snímač AE, který byl uchycen na 
lunetu.  
První měření (viz obr. 7.1) bylo určeno k nastavení stroje. Po spuštění stroje měření 
probíhalo bez mazání kontaktních ploch. Přibližně v deváté minutě došlo 
k natlakování oleje do celého mazacího systému a začaly být mazány i kontaktní 
plochy. V tomto okamžiku došlo i k výraznému poklesu AE. Ve dvacáté osmé 
minutě bylo obsluhou zvýšeno zesílení magnetického snímače. Přibližně v padesáté 
minutě bylo zesílení snímače v upínacím přípravku ještě zvýšeno a následně bylo 
měření ukončeno. S takto nastaveným měřícím zařízení se provedlo finální měření. 
Finální měření bylo provedeno při zatížení 500 kg/mm2. Doba měření do vzniku 
pittingu byla přibližně 12,5 hodin. Během této doby není zaznamenána žádná 
výrazná změna akustické emise. Po této době došlo k prolomení stopy a vytvořil se 
výrazný pitting. V tomto okamžiku mělo být zařízení automaticky vypnuto, ale jak je 
patrné z grafu (viz obr. 7.2) měření probíhalo ještě zhruba hodinu a až následně bylo 
měření ukončeno.  
Z naměřených hodnot je patrné, že snímač upnutý pomocí přípravku na ložiskovém 
pouzdře zaznamenal téměř stejný průběh vzniklé akustické emise jako snímač, který 
byl uchycen na lunetě pomocí magnetu. Z tohoto měření tedy vyplývá, že výsledky 
získané pomocí snímače upnutého v přípravku, jehož konstrukce byla zadáním této 
práce, je možné použít k dalšímu zpracování a k vyhodnocení maximálních 
přípustných napětí daného materiálu. Montáž upínacího přípravku na ložiskové 
pouzdro byla bezproblémová a bez nutnosti použití nářadí, což bylo jedním z cílů 
práce.  Provedená měření a následné porovnání získaných výsledků prokázalo, že 
navržený upínací přípravek pro snímač akustické emise splňuje požadavky stanovené 
v úvodu práce. 
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Obr. 7.1 Počáteční zatěžování 
 

Obr. 7.2 Finální zatěžování 
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