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1  ÚVOD  
Metoda akustické emise (AE) je založena na fyzikální podstatě detekce elastické 

napěťové vlny, která se šíří v materiálu tělesa, nebo po jeho povrchu. Tyto napěťové 
vlny jsou generovány vlivem plastických deformací v materiálu, který je vystaven 
vnějším vlivům (mechanické namáhání, tepelné namáhání). Metoda AE je ale 
využívána také k identifikaci a zaznamenávání průběhů jiných typů poškození          
a procesů, kterými mohou být: úniky medií z tlakových zařízení emitující akustický 
šum, poškozování materiálů a konstrukcí (přítomností rázů, či tření) a nebo výrobně 
technologických procesů (svařování, obrábění, tváření, …). Snad největší rozmach 
zaznamenává metoda AE v oblasti lokalizace poškození, zejména při tlakových 
zkouškách, nebo lokalizaci únavových trhlin cyklicky namáhaných součástí. 

Poruchy ložisek v provozních podmínkách ovlivňují, ať už přímo nebo nepřímo, 
kvalitu výsledných produktů. Poruchy mají neblahý vliv na jakost výroby a mohou 
být různého charakteru, od klasického únavového poškození, jako je vznik 
dolíčkového opotřebení (pittingu), přes nedostatečné mazání ložiska, až v krajním 
případě po přítomnost výrobní vady. V dnešní době jsou kladeny stále vyšší nároky 
na udržení spolehlivosti chodu strojních zařízení (například v energetickém 
průmyslu), kde jsou údržbové práce plánovány na nejzazší možné termíny, 
popřípadě je nutné zaručit chod zařízení do plánované odstávky. Odhalit tak počátek 
vznikajícího poškození s dostatečným předstihem je velice důležité.  

V současné době se využívá zejména snímání odezvy signálu z uměle 
vytvořeného poškození o definovaných rozměrech. Disertační práce se rovněž 
věnuje i této problematice a dokládá výsledky zaměřené na charakter a vznik 
poškození u těchto zrychlených zkoušek. 

 

1.1    FORMULACE ŘEŠENÉHO PROBLÉMU 

Při řešení zadaného problému je nejprve nutné odhalit, zda vybraná metoda 
přináší něco nového, čím se vyznačuje a čím předchází ostatní metody při aplikaci 
na vytyčený problém. Disertační práce by se měla pokusit objasnit následující 
otázky, které by mohly posunout vědecké poznatky zase o krok dále. 

* Je metoda AE vhodnou metodou pro diagnostiku strojních součástí jako jsou 
valivá ložiska? 

* Je možné odhalit počátky poškození valivých ložisek přesněji a dříve s využitím 
nových vyhodnocovacích aparatur s detailnějším záznamem signálu? 

* Lze vyznačit některé parametry metody AE, které výrazněji reagují na vznik 
poškození a uchovávající si vypovídající schopnost i při snímání ze vzdáleného místa 
od poruchy? 

* Jaký postup při zkoušení zrychlených zkoušek je vhodné použít, aby byly 
zachovány co nejvěrohodnější výsledky vzhledem k reálnému vzniku poškození?  
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2  ÚVOD DO SIGNÁLU AE 
Akustická emise (AE) je fyzikální jev, při kterém dochází k uvolnění 

nahromaděné elastické energie v materiálu. Tato energie je vyvolána v důsledku 
dynamických procesů v materiálu (plastická deformace, únik kapalné nebo plynné 
látky pod tlakem, tření, koroze, výrobní procesy a jiné…). Při přiblížení k povrchu 
se elastické vlny transformují do různých modů vlnění, které odpovídají dané 
velikosti a tvaru povrchu součásti. Kolmé složky vln k povrchu součásti vytváří 
napěťové vlny na povrchu, které je možné detekovat piezoelektrickými snímači 
akustické emise. Snímač transformuje napěťovou vlnu na elektrický signál (emisní 
signál), který je dále analogově zpracováván v měřícím a vyhodnocovacím zařízení, 
viz obr. 2.1. „Metodou AE nazýváme metodu detekce akustické emise, následné 
elektronické zpracování detekovaného signálu AE a konečně též vyhodnocení 
parametrů detekovaného signálu. První systematické práce v této oblasti jsou 
datovány do 50. let 20. století a jsou spojeny se jménem německého fyzika Josefa 
Kaisera“ [1]. Historie a rozšíření metody AE do různých oborů je popsána                
v literatuře  [2, 3, 4 , 5, 6]. 

Výhodou a zároveň i nevýhodou akustické emise je značně velká citlivost 
metody. Velkou nevýhodou, zvláště při opakovaných měřeních s velkou periodou, 
může být jistá unikátnost metody. Nastavení stejných podmínek měření je značně 
obtížné, mnohdy až nemožné [1, 7]. 

Analýza signálu využitím metody AE je poměrně rozsáhlá vědní disciplína 
zahrnující nezbytné znalosti o charakteru signálu, způsobu jeho detekce a neméně 
důležitém způsobu vyhodnocení. Detekovat primární události z místa čela trhliny je 
v dnešních podmínkách velice obtížné (přibližný čas, za který trhlina poporoste je    
< 1 µs), pro určení přítomnosti vady, jako je například trhlina, se výhodně užívá 
generace četnějších a delších událostí právě ze sekundární oblasti [8].  

 

 
Obr. 2.1 Zjednodušené schéma vzniku a detekce elastických vln v materiálu. 
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3  ZHODNOCENÍ  DIAGNOSTICKÝCH METOD  
Diagnostické nástroje je obecně možné rozčlenit do kategorií, ve kterých jsou 

schopny reagovat na vnější podněty s citlivostí odpovídající mechanickému               
a elektrickému složení techniky (analyzátoru). Nejjednodušší přístup je poslechová 
metoda, kdy poškozená část stroje vyzařuje slyšitelný hluk/vzruch v námi 
slyšitelném frekvenčním pásmu 0 - 20 kHz. Využívání vibrační techniky je zhruba   
v rozmezí od 0 do 1 kHz pro měření rychlosti vibrací a v případě akcelerometrů až 
do 20 kHz. Za frekvenční rozsah ultrazvuku je považováno rozmezí od 20 kHz až do 
50 MHz, přičemž ve specielních případech mohou dosahovat i 200 MHz. Akustická 
emise se vyznačuje svojí použitelností od 100 kHz až do 4 MHz, přičemž je nutné 
podotknout, že počátek a konec detekce závisí zejména na technickém vybavení 
analyzátorů, a proto se metody mohou v určitých frekvenčních pásmech i výrazně 
překrývat. 

Wei Zhou, Thomas G. Habetler a Ronald G. Harley publikovali článek, zabývající 
se shrnutím používaných nedestruktivních metod při hodnocení poškození ložisek 
[9]. Monitorování vibrací je obecně nejrozšířenější metodou hodnocení stavů 
ložisek. Aplikace této metody vychází z možnosti využít periodičnosti rázů při 
průchodu valivých elementů přes utvářející se poškození. Tento přístup byl 
matematicky dobře zpracován a ověřen mnohaletou praxí [10]. U měření vibrací se 
stejně jako u dalších metod využívají k prezentaci výsledků také statistické 
parametry (RMS, Kurtosis, Crest faktor, Šikmost a další), které mají vnést vyšší 
citlivost do použité metody. Na některé problémy spojené s aplikací těchto 
parametrů upozornili autoři článku [11], zejména na nestálost parametrů při různých 
provozních otáčkách.  

Jedním z dalších problémů spojených nejen s metodou měření vibrací je nutnost 
přístupu k měřenému objektu, případně i určité teplotní omezení v závislosti na typu 
použitého snímače a kabelového vedení. Některé konstrukce, nebo strojní zařízení 
jako ložiska jsou navrhovány s životností mnoha let, v tomto ohledu je nutné tzv. 
dlouhodobé monitorování a samotný vibrační snímač může být koncipován na kratší 
dobu, nebo může dojít k jeho poruše mnohem dříve [9]. Monitorování vibrací 
poskytuje informace o detekci poškození až při rozvinutém stádiu, kdy dochází         
k odlupování a vypadávání povrchových částí z drah ložisek. Až následným vlivem 
rázů při průchodu valivých elementů je možné detekovat vytvořené poškození a jeho 
další růst [12]. Yong-Han Kim a kol. [11] představují jako efektivnější metodu 
hodnocení detekce poškození využití ultrazvuku, přičemž zejména ve frekvenčním 
spektru je metoda citlivější na vyšší násobky harmonických složek. 

Jedním z dalších způsobů, jak analyzovat vznikající poškození je použití 
chemické analýzy, při které dochází k rozboru plynné, kapalné, nebo pevné látky. 
Analýzou oleje můžeme dokazovat dva základní jevy poškození. V prvním případě 
se jedná o samotnou degradaci oleje, ta může vzniknout zejména zvýšením provozní 
teploty nad stanovený limit pro daný typ ložiska [13, 14]. Ve druhém případě to je 
kontaminace olejové lázně úlomky částeček materiálu z valivých vrstev ložiskových 
drah a vzniku pittingu/spallingu. Analýzu oleje jako diagnostickou metodu lze 
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použít pouze u olejových lázní převážně větších strojních soustav. U zakrytovaných 
ložisek s náplní plastického maziva je tato metoda prakticky nepoužitelná [9]. 

Monitorování teploty strojních uzlů, olejových náplní, ale i ložisek je ve většině 
případů nepostradatelnou součástí moderních diagnostických postupů. V dnešní 
době je trendem umisťovat teplotní čidla například přímo do vibračních snímačů. Při 
monitorování teploty ložiska je žádoucí, aby bylo teplotní čidlo umístěno co nejblíže 
ložisku nebo se ložiska dotýkalo. V ideálním případě je možné využít bezdrátové 
technologie a pokud to dispozice ložiska umožňují, je výhodné umístit čidlo přímo 
na klec ložiska [13]. Laserové pyrometry se využívají v případě nemožnosti 
uchycení čidla na snímaný povrch, nebo je li nutné ochránit snímač před extrémními 
teplotami snímaného povrchu. Přijatelná mez teploty ložiska v provozních 
podmínkách závisí zejména na typu ložiska a pro jednotlivé provozy je upřesněna 
standardy (IEEE 841 předepisuje nepřekročení teploty ložiska nad 45 °C) [9].        

Kromě analýzy zvuku a vibrací je často používaná metoda monitorování 
statorových proudů, která je hodnocena jako nejméně finančně nákladná                    
a jednodušší oproti ostatním na aplikaci. V porovnání s ostatními metodami je méně 
citlivá na detekci (malého) defektu a poskytuje informace zejména o zařízení jako 
celku. Metoda monitorování statorových proudů je stále rozvíjena a její možnosti 
postupně posouvány.    

Pro odhalení počátečních stádií kontaktní únavy (vznik únavové trhliny, 
odlupování materiálu z povrchu zatěžované součásti, vzniku pittingu) je aplikace 
metody AE ze současných metod nedestruktivního zkoušení na prvním místě. 
Výzkum v oblasti kontaktní únavy aplikací metody AE je v dnešní době směřován 
na detekování poškození v co nejranějším stádiu a jeho lokalizaci. Metoda AE 
vykazuje vyšší citlivost signálu poškození k šumu (signal-to-noise ratio) oproti 
jiným metodám, avšak vyžaduje jak specializované pracovníky, tak i specifickou      
a nákladnou aparaturu. Analýza signálu je prováděna jak v časové, tak i ve 
frekvenční oblasti. Většího rozvoje dosahují právě frekvenční spektra, modulace       
a filtrování signálu s novými postupy Wavelet sítě, nebo Fuzzy-neuronové sítě. 
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4  CÍL PRÁCE 
Cílem disertační práce je zpřesnit diagnostiku vzniku poruch ložisek aplikací 

metody akustické emise. Význam této diagnostiky lze nalézt například u ložisek 
vystavených specifickým podmínkám (např. ložiska turbín), které je nutné 
monitorovat takřka nepřetržitě. Experimentální výzkum je zaměřen na jednodušší 
ložiska, s prvořadým úkolem zaznamenat počátky kontaktního opotřebení                 
v charakteru snímaného signálu, které by následně bylo možné aplikovat                  
v průmyslových podmínkách. 

 
Naplnění tohoto cíle předpokládá realizaci následujících dílčích cílů 
 
* Vypracování postupu identifikace vzniku poškození radiálních ložisek metodou 

 AE. 
 
* Návrh a zajištění konstrukčních úprav zkušebních stanic SA67. 
 
* Optimalizace nastavení měřícího řetězce s vypracováním návrhu postupu pro 

 společné měření signálu AE, vibrací a teploty. 
 
* Realizace hlavní části experimentů na ložiscích typu 6204 a rozbor datových 

 souborů s přiřazením změn parametrů signálu k charakteru a rozsahu 
 poškození.  
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5  EXPERIMENTÁLNÍ APARATURA 
Ústav konstruování Fakulty strojního inženýrství v Brně disponuje laboratořemi 

pro experimentální zkoušky ložisek a ložiskových materiálů (laboratoř trvanlivosti 
ložisek a laboratoř kontaktní únavy). Laboratoř trvanlivosti ložisek je vybavena 
převážně experimentálními stanicemi s označením SA67, které slouží pro zkoušení 
radiálních ložisek. Jedna ze série stanic je zobrazena na obr 5.1. Tyto stanice jsou 
určeny pro zkoušení radiálních ložisek různých velikostí, přičemž mezní rozměry 
jsou dány možnostmi stanic. Standardní uzpůsobení je nastaveno pro ložiska             
s typovým označením 6204. Stanice jsou navrženy převážně pro dlouhodobé 
trvanlivostní zkoušky, při kterých se ze série (například 10 ložisek) získávají 
experimentálně získaná data, která je možné následně porovnávat s výpočetními 
předpoklady (životností, trvanlivostí ložiska). 

Konkrétní provedené kroky spočívaly v odměření a vyvrtání otvorů v tělese 
stanice a v pouzdru, ve kterém je uloženo zkoušené ložisko. Otvory pro vlnovod ke 
snímání signálu AE a speciální snímač vibrací (s vlnovodem) jsou zobrazeny na   
obr. 5.1. Tvar vlnovodu byl navržen hyperbolický, přičemž se vycházelo ze studie 
publikované v článku Vliv délky a tvaru vlnovodů na snímání akustického signálu 
(ČERNÝ M., MAZAL P. a FILÍPEK P.) [15], kde autoři porovnávali kvalitu hitů 
AE v závislosti na tvaru a délce vlnovodů. Vlnovod je upevněn (našroubován) 
v pouzdru a dotýká se přímo zkoušeného ložiska. Tvar a velikost speciálního 
snímače vibrací s vlnovodem byl navržen stejný jako u základního monitorování 
vibrací kontrolním panelem. Do čela speciálního snímače vibrací (u ložiska) byla 
umístěna teplotní sonda PT 100 pro digitální zaznamenání teploty v průběhu 
zkoušení. Otvory pro snímání z ložiska byly navrženy s takovými průměry, aby 
nedocházelo k ovlivnění vlnovodů vibracemi na tělese stanice. 

Snímání signálu AE je prováděno jak z povrchu zkoušeného ložiska skrze 
vlnovod, tak i z povrchu stanice. Na povrchu jsou využity magnetické snímače nebo 
snímače MIDI přilepené kyano-akrylátovým lepidlem (obr. 5.1). Jednotka pro 
měření vibrací pořízena z grantu FRVŠ umožňuje připojit dva snímače, proto je zde 
využit jeden speciální snímač s vlnovodem a druhý standardní snímač, který je na 
tělese stanice přichycen pomocí magnetického držáku. 

Zatížení na ložisko je vyvozováno hydraulickým válcem, zatěžující síla přechází 
přes váleček a pouzdro, v němž je ložisko umístěno. Další dvě ložiska umístěná 
v distančních pouzdrech slouží jako opěrné body a vymezují vůli vůči tělesu stanice. 
Mezi víkem tělesa a distančními pouzdry jsou umístěny vymezovací kroužky, tímto 
jsou všechny vůle odebrány a jednotná poloha všech komponent uvnitř tělesa je 
fixována středící tyčkou. 

Snímač od kontrolního panelu a speciální snímač vibrací jsou k domku připojeny 
redukcí. Specielní snímače vibrací jsou uchyceny v pružném uložení (stále 
dotlačovány k ložiskovému kroužku). Mezi dotykové plochy snímačů a ložisko je 
nanášeno vazebné prostředí pro snížení ztrát signálu zapříčiněné tímto přechodem, 
viz obr. 5.2. 
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Obr. 5.1 Model stanice SA67 - pohled z boku. 
 

 
Obr. 5.2 Model stanice SA67 - detail klíčového uzlu. 
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6  VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH ZKOUŠEK 
Pro vyhodnocování experimentálních zkoušek byly použity analyzátory: AE 

XEDO 4kanál (firma ZD Rpety) a analyzátor vibrací VibroControl 1500 2kanál 
(Brüel & Kjær). Karta analyzátoru XEDO obsahuje 10. bitový A/D převodník se 
vstupním rozsahem po zesílení ±2400 mV. Signál je zaznamenáván pomocí 
parametrů AE (Counts, RMS, Events), které jsou digitálně zpracovány v hradlovém 
poli. Současně je výstup z A/D převodníku přiveden na vstup signálového 
procesoru, kde je možné vzorkovat signál AE s frekvencemi 1, 2, 4 nebo 8 MHz. 
Frekvenční rozsah aparatury je vymezen od 100 kHz do 800 kHz. Konkrétní použité 
snímače budou uvedeny v následujících výsledcích experimentálních zkoušek. 

Pro zaznamenávání signálu AE byl použit software Daemon, pro vyhodnocování 
časových průběhů signálu software Daeshow a pokročilé analýzy zejména ve 
frekvenční oblasti byly prováděny v prostředí Matlab. Software pro záznam              
a vyhodnocení vibrací byl použit VDTControlcenter (firma ViDiTech s.r.o.). 

 
6.1 STANDARDNÍ ZKOUŠKY ŽIVOTNOSTI RADIÁLNÍCH LOŽISEK 

(EXPERIMENT I)  

Vstupními parametry pro experiment I byly: ložisko 6204 nezakrytované, 
namazané plastickým mazivem FUCHS RENOLIT DURAPLEX EP2, počáteční 
zatížení bylo stanoveno na 3 kN a konstantní otáčky motoru byly 2845 min-1. Doba 
trvanlivosti z těchto vstupních parametrů byla vypočtena (6.1) cca na 777 hodin. 
Jedná se o pravděpodobnostní hodnotu 10% poruchy a o ideální trvanlivost (ve 
výpočtu nejsou zahrnuty součinitele havárie, mazání ani provozu). V přepočtu na 
minuty ve kterých je zkouška sledována se jedná o 46 620 minut. 
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6.1.1  Analýza výsledků měření v časové oblasti 

Převážná část celého záznamu dlouhodobé experimentální zkoušky I je zobrazena 
v grafech na obr. 6.1 až obr. 6.4. Jednotlivé etapy jsou rozděleny do samostatných 
grafů, přičemž záběhová část zde není uvedena. Úsek od 27. 1. 2011 je 
pokračováním záběhu, kde pokračovaly dynamické změny nastartované u konce 
záběhu.      

Třetí etapa měření byla po delší odmlce spuštěna 28. 2. 2011. Po počátečním 
náběhu (cca 1,2 dne), se začaly objevovat úseky se skokovými změnami signálu s 
postupnými posuny zpět do předešlých hodnot. Tyto cykly by mohly být 
prezentovány jako odezva na dynamické děje vznikající únavovými jevy na povrchu 
valivých ploch, což je možné přímo spojovat s degradací, nebo kontaminací 
mazacího média. Tyto cykly jsou jasně čitelné jak z vlnovodu, tak i z povrchu 
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stanice. Četnost hitů událostí dokresluje součtová křivka, která však není příliš 
citlivá na přítomnost těchto cyklů.     

 
Obr. 6.1 Přehled záznamu Counts a Events – 2. etapa – Ložisko R2.  

 
Obr. 6.2 Přehled záznamů Counts a Events – 3. etapa – Ložisko R2.  

 
Obr. 6.3 Přehled záznamů Counts a Events – 4. etapa – Ložisko R2.  
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Poslední etapa měření spuštěná od 16. 3. 2011 zahrnuje dynamické cykly              
v signálu již mnohem častěji (vyskytují se několikrát za den). Postupně se jejich 
četnost zvyšuje ruku v ruce s nárůstem signálu až do zahlcení (nárůst signálu mimo 
detekovatelný rozsah). V tomto okamžiku byla stanice zastavena v důsledku 
zvýšených hodnot vibrací. Analogické chování je možné pozorovat i v případě 
snímače umístěného na povrchu stanice, pouze ne s tak výrazným globálním 
nárůstem signálu. Celková doba zkoušky trvala cca 49 dní a výsledným poškozením 
byla kontaminace a degradace plastického maziva. 

Přítomnost těchto cyklů a jejich zvyšující se četnost dokazuje přítomnost 
nepříznivých dějů spojených s chodem ložiska. Pokud se jedná o monitorování 
ložiska na stroji v provozních podmínkách, může být tento jev výhodně využit pro 
identifikaci vznikající poruchy. Díky tomu může obsluha zařízení získat více času 
pro detailnější analýzu sledovaného ložiska, případně upravit mazání, či zahájit 
přípravy na odstávku. 

 

 
Obr. 6.4 Přehled záznamů Counts a Events z tělesa – 4. etapa – Ložisko R2.  

6.1.2 Analýza výsledků AE ve frekvenční oblasti 

Data naměřená během experimentální zkoušky lze vyhodnocovat také ve 
frekvenční oblasti. K tomuto účelu jsou využívány exporty zaznamenaných vzorků. 
Vzorkování probíhá v signálovém procesoru, který vzorkuje signál s frekvencí 1, 2, 
4 nebo 8 MHz. Velikost vzorku je ovlivněna velikostí paměti, dále je možné zvolit 
pretrigger a vzorkovací periodu. Vzorkovací perioda je omezena maximální 
hodnotou 60 s což je dáno možnostmi analyzátoru. S ohledem na délku měření je 
nutné zvolit správné parametry nastavení vzorkování. Při krátkodobých zkouškách 
jako jsou zrychlené experimenty (způsobené zvýšením zatížení, či úběrem mazání) 
je možné zvolit periodu nižší (1 s, 5 s, 10 s, ...). Při dlouhodobých zkouškách 
nastává problém s velkým množstvím dat, jedná li se například o několikaměsíční 
měření je minimální celkový počet vzorků za jeden měsíc cca 44 000 
navzorkovaných hitů událostí AE. Takovéto enormní množství dat v dnešní době je 
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ještě stále problém zpracovat jako celek a je nutné vyseparovat data do menších 
časových úseků a ty následně vzájemně porovnávat. 

Na obr. 6.5 je zobrazen průběh frekvenčního spektra ve formě 3D grafu začátku 
předposlední etapy experimentální zkoušky ložiska R2. Graf obsahuje rozsah 
frekvence (0 až 500) kHz, celkovou dobu pro zobrazení v příslušných jednotkách       
a intenzitu signálu (PSD) vztaženou k 1 V s jednotkou dB.  

V této etapě zkoušky bylo nastavení periody pro vzorkování nepříliš vhodně 
zvoleno na 1000 ms, což mělo za následek enormní množství dat. Nastavení detekce 
hitů je tedy ovlivněno periodou a triggerem, ve kterém se definují energetické prahy 
příchozích hitů. Otázka vhodného nastavení je značně komplikovaná a vychází 
zejména ze zkušeností obsluhy diagnostické aparatury. Obecně je vhodné nastavit 
nižší prahy pro hity a velkou periodu. Touto volbou je sice zvýšen počet energeticky 
menších hitů, ale po uplynutí dané periody navzorkuje procesor aktuálně další hit 
(splňující podmínku triggeru). S rostoucím poškozením pak roste i energie hitů         
a z rozdílů mezi malými a velkými hity lze poukazovat na rozvoj poškození. 

 

 
Obr. 6.5 Záznam průběhu frekvenčního spektra z vlnovodu – Ložisko R2.  

Obrázek 6.6 zobrazuje spektrogram, jedná se o pohled shora na 3D graf, ve 
kterém je intenzita signálu vyjádřena barevnou škálou. V záznamu je patrné 
postupné rozšiřování intenzity signálu i do postranních frekvenčních pásem. Od 30. 
minuty a zejména od 35. hodiny zkoušky dochází k razantnějšímu  rozšíření spektra 
a tento projev je rovněž patrný také v analýze z časové oblasti (Counts). 
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Spektrogramy jsou velmi dobře uživatelsky čitelné a jsou jedny z nevhodnějších 
forem prezentace výsledků projevu poškození ve frekvenční oblasti z průběhu 
zkoušky. 

 

 
Obr. 6.6 Záznam průběhu spektrogramu z vlnovodu – Ložisko R2. 

Frekvenční charakteristika snímače umístěného na vlnovodu je zobrazena na    
obr. 6.7. Z průběhů RMS a Count 1 je až na výjimky patrný poměrně stabilní průběh 
v pásmu od (30 do 350) kHz.    

 

 
Obr. 6.7 Frekvenční charakteristika snímače  (na vlnovodu) – Ložisko R2. 
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6.1.3 Výsledné poškození ložiska  

Výsledné poškození ložiska 6204 s pracovním označením R2 v tomto případě 
nevykazovalo výrazné únavové poškození (pitting), nicméně po obvodu vnitřního 
kroužku se na první pohled vyskytovaly drobné rýhy kolmé na směr valení. Žádné 
výrazné poškození ani zvýšená teplota nebyly zjištěny na kleci ani kuličkách. 
Výraznější poškození byla objevena na vnějším kroužku ložiska. Tato poškození 
byla umístěna s jistou pravidelností, která věrohodně kopírovala rozteč kuliček         
v kleci. Zhruba na třetině celkového obvodu kroužku byly nalezeny shluky na první 
pohled vydřených míst, které by mohly být považovány za tzv. false brinelling. Při 
detailní analýze užitím elektronového mikroskopu byly získány snímky povrchu 
inkriminovaných míst. V této oblasti se vyskytuje poškození povrchu ve formě 
velmi malých částic, které se odlupují z povrchu, následuje jejich migrace, 
zamačkávání a vylupování z dráhy ložiska.  

Snímek na obr. 6.8 zachycuje detail této oblasti ve zvětšení 8000x. Po aplikaci 
bodové analýzy tohoto místa bylo zjištěno chemické složení  obsahující kromě 
standardně zastoupených prvků také: Zn, Al, Si, P a S. Bílé částice na povrchu dráhy 
patrně nesou zastoupení Al, který zde mohl částečně zůstat po dokončovacích 
procesech – broušení. Detailní popis včetně přesně zastoupeného chemického 
složení je uveden v grafických záznamech bodové analýzy, jak pro ložisko R2, tak    
i pro nové nepoškozené ložisko.  

 

 
Obr. 6.8 Detail poškození - Ložisko R2.  
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6.2 ZRYCHLENÉ ZKOUŠKY ŽIVOTNOSTI RADIÁLNÍCH LOŽISEK 
(EXPERIMENT II)  

Druhým typem experimentální zkoušky prezentované v této práci je zrychlená 
zkouška s uměle vytvořeným poškozením. Toto uměle vytvořené poškození nemá za 
prvotní cíl diagnostikovat definované poškození, čemuž se věnuje převážná část 
autorů uvedených v rešeršní části této práce. V tomto případě se jedná o defekt 
vytvořený v povrchové vrstvě dráhy ložiska zasahující do hloubky pouze do 
několika jednotek µm. Výčnělky takto vytvořeného poškození bývají odstraněny již 
po několika sekundách, maximálně minutách od startu zkoušky. Prohlubně, které 
však zůstanou v dráze, mohou působit jako bariéra plynulého přísunu maziva do 
místa kontaktu. Za nímž po určité době a za předpokladu nepříznivých podmínek 
může začít docházet k hladovění stykových ploch a tvorbě únavového poškozování, 
tvorbě mikrotrhlin a jejich růstu. 

  
6.2.1  Analýza výsledků měření v časové oblasti 

Průběh je znázorněn na obr. 6.9. Po několika energetických poklesech se signál 
postupně ustálil a tento ustálený průběh trval až do 18. 5. 2011 (graf nezobrazuje 
celý záznam v tomto mezidobí). Při porovnání signálů z ložiska a povrchu stanice je 
zřejmé, že hlavní rysy jsou totožné (např. zvýšení intenzity po 0,3. dne).  Zde je 
nutno poznamenat, že signál na stanici je ovlivněn nejen aktuálním stavem 
zkoušeného ložiska, ale také podpůrnými ložisky. Tato ložiska nebyla před 
zkouškou měněna a s velkou pravděpodobností již mohou rovněž vykazovat známky 
únavového poškození, které se projevuje ve výsledném signálu.   

Průběh signálu v grafu na obr. 6.10 zobrazuje poslední etapu zkoušení, tedy od 
vytvoření umělého poškození, až po zastavení zkoušky vlivem zvýšených hodnot 
vibrací, ty jsou sledovány na kontrolním panelu stanice. V záznamu je jasně 
patrných několik zajímavých úseků. Prvním z nich je jakési  uklidnění - útlum 
signálu trvající od spuštění, až do přibližně 0,2. dne. Od 0,3. dne následuje nárůst 
hladin s vyššími prahy, dochází tedy k většímu počtu rázů s vyšší intenzitou a dále 
pokračuje mírný útlum a stagnace. Tato oblast je připisována zvýšenému tření           
v důsledku hladovění kontaktu v místě kolem umělého poškození. Od 0,9. dne se 
začínají objevovat energetické výkyvy, které mohou být projevem vzniku 
únavových trhlin. Od 1,2. dne se výkmity opakují postupně s nižší periodou a opět 
narůstají vyšší hladiny signálu. Tato etapa může být popsána jako uhlazování 
ostrých hran v místech povrchových trhlin. Od 1,6. dne dochází ke strmému nárůstu 
signálu, což ve spojitosti s výsledným poškozením odpovídá vylupování větších zrn 
materiálu z povrchu dráhy ložiska a patrně dochází i ke kontaminaci maziva 
odloučenými kovovými částicemi. V případě snímání signálu AE z povrchu stanice 
se i zde projevil postupný rozvoj poškození v charakteru signálu opakovanými 
výkyvy (cykly), přičemž tento signál, jak již bylo zmíněno, je zašuměn                      
i podpůrnými ložisky. 
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Obr. 6.9 Záznam AE (Counts) před umělým poškozením - Ložisko R3. 

 
Obr.6.10 Záznam AE (Counts) po uměle vytvořeném poškození - Ložisko R3.  

6.2.2 Uměle vytvořené poškození dráhy vnitřního kroužku 

Účelem takto vytvořeného poškození bylo iniciovat počátek přirozeného 
kontaktního poškození právě do této oblasti a zároveň přirozené poškození časově 
urychlit. Jak je patrné z následujících snímků, tento předpoklad se jevil jako správný 
a s přihlédnutím ke směru valení se zejména v pozici za umělým poškozením, ale 
částečně již v něm, začaly tvořit únavové trhliny a docházelo i k vylupování části 
materiálu z oblasti únavových trhlin, viz obr. 6.11. Zejména v oblasti za umělým 
poškozením je možné pozorovat bílá místa, jako důsledek hladovění kontaktu a tedy 
zvýšení otěru povrchu. 

Snímek na obr. 6.11 je pořízen užitím elektronového mikroskopu a zobrazuje 
oblast až za umělým poškozením s udaným měřítkem a patřičným zvětšením. Jak je 
ze snímku patrné, na vnitřním kroužku ložiska došlo k tvorbě povrchových trhlin, 
které se postupně spojovaly, až došlo k vylamování větších částic materiálu. 
Současně je to nejvýraznější poškození, které bylo na ložisku nalezeno.  
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Obr. 6.11 Přirozené poškození utvořené za uměle poškozeným místem (R3). 

Trhlinky, které vznikají nejen v poškozených oblastech (v rýhách po umělém 
poškození), ale i za umělým poškozením v místě kde dochází k úbytku maziva a tím 
i zvýšení tření. Poškozená místa jsou příhodným zárodkem pro vznik trhlin, protože 
se zde vyskytují vysoké hydrostatické tlaky maziva ulpělého v rýze. Toto mazivo 
pod tlakem výrazným způsobem rozrušuje povrchové vrstvy, přičemž hledá místo, 
kam zatéci a následně vytlačuje materiál směrem ven z povrchu. Vznik těchto 
trhlinek nejen v rozrušených místech následně vede ke spojování trhlin napříč 
kontaktní plochou. 

 
6.2.3  Analýza výsledků měření ve frekvenční oblasti 

Analýza signálu ve frekvenční oblasti aplikovaná na uvedené experimenty byla 
provedena ve formě základního pohledu na signál, přičemž hlavní důraz byl kladen 
na zprostředkování časově širšího pohledu na průběh zkoušky. Při analýze dat byly 
pozorovatelné změny signálu jak v intenzitě, tak i ve frekvenčním posunu, nicméně 
jednoznačné závěry týkající se přítomnosti a velikosti poškození zatím nebyly 
odhaleny. Problematika identifikace vzniku a růstu poškození v závislosti na 
frekvenčním složení generovaného signálu je značně komplikovaná nejen                 
v souvislosti s frekvenčními posuny při růstu trhlin, potažmo tvorbě a uhlazování 
poškození, ale i k přenosové cestě, která ovlivňuje tvar vlny a její energii. Této 
problematice je nutné se věnovat i nadále a tak navázat na dosavadní výsledky. Jako 
jedna z vhodných analýz by se mohla jevit vlnková transformace, která zohledňuje 
informaci o poloze frekvenčních složek v hitu události AE. 
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6.3 ZRYCHLENÉ ZKOUŠKY ŽIVOTNOSTI RADIÁLNÍCH LOŽISEK 
(EXPERIMENT III)  

Třetím představeným experimentem je zrychlená zkouška ovlivněná zvýšením 
zatížení a změněnými podmínkami v mazání ložiska. Tento typ zrychlených 
zkoušek (destrukčních) patří v dnešní době mezi nejvíce rozšířený způsob 
laboratorního zkoušení ložisek. Destrukční zkoušky nejsou klasickým 
reprezentantem kontaktní únavy, protože tyto stavy mohou nastat v provozech pouze 
výjimečně, například při výpadku mazání, nebo špatně navržené soustavě pro přenos 
silových účinků. 

 
6.3.1 Nastavení vstupních parametrů a podmínek pro zkoušení 

Experimentální zkouška byla opět provedena na stanici SA67 a i v tomto případě 
se jednalo o ložisko 6204, které nese pracovní označení R5. Cílem měření bylo 
provést destrukční zkoušku v rozumné časové lhůtě a analyzovat naměřený záznam 
vzhledem ke způsobu a rozsahu poškození. Zatížení ložiska bylo před zkouškou 
nastaveno na 4,5 kN (síla působící v radiálním směru). Konzervační mazivo              
z nového ložiska bylo odstraněno technickým benzinem, poté se přistoupilo              
k namazání ložiska konzervačním olejem FUCHS ANTICORIT OHK                      
v dostatečném množství. Citlivost stanice pro zastavení zkoušky byla nastavena na 
10 dB. Celkové zesílení (Zisk) obou snímačů AE bylo nastaveno na 30 dB, souběžně 
byly monitorovány hodnoty teploty a vibrací. 

 

6.3.2 Analýza výsledků měření v časové oblasti  

Záznam celé zkoušky v podobě Counts je zobrazen na obr. 6.12 z vlnovodu, 
respektive na obr. 6.13 z tělesa stanice. Průběh snímání z vlnovodu je v prvních 
minutách zkoušení charakterizován standardním poklesem signálu. U ložiska dále 
docházelo k postupnému zvyšování intenzity až do cca 40. minuty. Průběh teploty 
vykazoval stabilní růst během celého měření, po rychlém náběhu ze začátku měření 
na cca 55 °C se teplota v podstatě lineárně zvyšovala až do hodnoty 72 °C, kdy byla 
zkouška ukončena pro příliš velké hodnoty vibrací. Od 40. do 80. minuty je 
pozorovatelný mírný pokles signálu. Od 80. minuty nastávaly výkyvy (cykly)           
v signálu s postupným prudkým nárůstem přes všechny hladiny (zahlcení).  

Záznam signálu snímaného z tělesa má odlišný charakter, což je způsobeno 
zašuměním zejména od podpůrných ložisek. S rostoucí teplotou podpůrných ložisek 
se signál ustaluje k nižším hodnotám. Ve 24. a 40. minutě došlo k energetickým 
výkyvům, což je možné pozorovat i na zkoušeném ložisku. Od 80. minuty má signál 
velice podobný charakter jako signál snímaný z vlnovodu. 

 
6.3.3 Analýza poškození ložiska zrychlenou zkouškou 

Výsledné poškození ložiska je zobrazeno na obr. 6.14. Snímek vlevo zobrazuje 
dráhu vnitřního kroužku ložiska, jehož povrch je poškozen výraznou oxidací. V této 
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oxidační vrstvě se nacházejí trhliny (připomínající šupinky). Detail jedné trhliny ve 
zoxidovaném povrchu je na snímku vpravo. 

Zvýšené teploty, jak tomu bylo v této zkoušce, výrazným způsobem ovlivňují 
vlastnosti použitého maziva v ložisku. V tomto případě byl použit jako mazací 
médium nástřik konzervačního oleje. Během zkoušení došlo k degradaci 
konzervační báze a jeho částečnému odpaření, po ukončení zkoušky bylo množství 
oleje na dráze ložiska pouze minimální.  

I v tomto případě byla provedena chemická analýza bodového složení z místa na 
snímku č. 77518, viz obr. 6.15. Analýza dokazuje přítomnost oxidů železa jako 
zcela zásadní složky na povrchu dráhy. 

 

 
Obr. 6.12 Záznam celé zrychlené zkoušky z vlnovodu (Counts) - Ložisko R5. 

 
Obr. 6.13 Záznam celé zrychlené zkoušky z tělesa stanice (Counts) - Ložisko R5. 
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Obr. 6.14 Poškození vnitřního kroužku ložiska (vlevo) a detail poškození 

(vpravo). 
 

 
Obr. 6.15 Chemické složení bodové analýzy poškozené oblasti - 77518 R5. 
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6.3.4 Analýza výsledků ve frekvenční oblasti 

Spektrum celého záznamu je zobrazeno na obr. 6.16 a obr. 6.17.  U tohoto měření 
bylo frekvenční pásmo výskytu intenzity signálu poměrně široké, zejména u signálu 
snímaného z vlnovodu. Dominantní složkou je podobně, jako tomu bylo                    
v předchozím popsaném experimentu, oblast kolem 130 kHz, zároveň se zde 
nevyskytoval výrazný útlum nebo posun špičkových frekvencí. 

U signálu snímaného z tělesa je opět velmi široké pásmo výskytu intenzity (PSD) 
cca od 50 kHz do 250 kHz. Určitá změna v signálu je pozorovatelná kolem 68. 
minuty zkoušky, v momentě, kdy začal parametr Counts opět zesilovat na intenzitě, 
následující průběh ale pokračuje v nastoleném trendu. Výrazné změny jsou 
pozorovatelné pouze ke konci zkoušky (přibližně od 95. minuty).    

 

 
Obr. 6.16 Spektrogram signálu z vlnovodu – Ložisko R5. 

Základní záznam intenzity signálu pořízen aparaturou IPL vykazuje podobné 
průběhy jako záznamy vyexportované z aparatury XEDO. Na ose x je opět 
frekvence, na ose y čas a intenzita je dána odstínem, který je vyvážen automaticky. 
Aparatura IPL, jak již bylo zmíněno v úvodu, získává na dnešní dobu enormní 
množství dat ze signálu, proto je záznam přezdíván jako záznam kontinuální.            
Z těchto dat lze pak vykreslovat grafy s různou hustotou informací. Největší 
výhodou této aparatury oproti stávající (XEDO) je možnost vykreslování výsledků     
s různým nastavením vstupních parametrů, jako je frekvenční rozsah, hustota 
zobrazených bodů, vybírání vhodných frekvencí a další.    
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Obr. 6.17 Spektrogram signálu z povrchu stanice – Ložisko R5. 

 

 
Obr. 6.18 Průběh vybraných spektrálních čar v měřeném úseku – Ložisko R5. 

Dalším možným výstupem je provádění podélných a příčných řezů spektra. Řez 
ve frekvenční oblasti souběžné s časovým průběhem zkoušky je zobrazen na        
obr. 6.18. Při vyhodnocování zle vybrat libovolný počet řezů v libovolné frekvenci 
možného rozsahu. Řez na záznamu je vybrán ze snímače umístěného na vlnovodu    
a perioda kroku byla zvolena na 50 kHz. Ze záznamu je patrné různé chování 
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jednotlivých spektrálních čar. Zatímco nízké frekvence se vyznačovaly pozvolným 
nárůstem intenzity v průběhu celé zkoušky, vyšší frekvence (cca 1 000 kHz)  měly 
rychlý nárůst a postupně ztrácely na intenzitě. Až ke konci zkoušky došlo k jejich 
opětovnému zvyšování, ačkoli byly výrazněji utlumeny oproti frekvencím nízkým. 
Podobně zle provádět a následně porovnávat frekvenční řezy z různých časových 
momentů zkoušky.  

 
6.4 ZHODNOCENÍ PREZENTOVANÝCH EXPERIMENT Ů  

6.4.1 Experiment I 

Dlouhodobé zkoušky jsou velice náročné na čas, finanční nároky i na množství 
výsledných dat. V dnešní době se využívá pro tyto dlouhodobé zkoušky měření 
zejména trendů specifických veličin AE a vibrací. Trendy dobře reagují na již 
vytvořené poškození, které je charakteristické výraznějšími amplitudami 
energetických vln šířícími se od zdroje poruchy. Požadavky kladené na obsluhu 
nákladných energetických provozů se stále zvyšují v účinnosti, s jakou lze 
predikovat vznikající poškození. Cílem je tedy získat dostatek času na naplánování 
odstávek, či procesních změn provozu zařízení. Metoda AE a aktuální dostupná 
technika dokáže detailněji monitorovat strojní uzel jako je například ložisko              
a upozornit na tvorbu únavového poškození, kontaminace, či nedostatek maziva. 
Nejen při dlouhodobé zkoušce byly vypozorovány varovné signály v podobě velmi 
strmých nárůstů a poklesů signálu AE, jejichž perioda se postupně měnila. Tyto 
energetické cykly byly pozorovány ještě předtím, než se začala zvyšovat celková 
úroveň intenzity signálu. 

 
6.4.2 Experiment II 

Zrychlené zkoušky způsobené iniciací počátečního poškození jsou ve světě 
diagnostiky ložisek poměrně častým typem monitorování. Zvláště pokud se jedná     
o umělé poškození o definované velikosti a porovnává se signál získaný z různých 
velikostí poškození. Tento způsob však v krátkodobých měřeních nepřináší 
informace o růstu a šíření podpovrchových trhlin. Jedná se spíše o zaznamenávání 
změny tvaru povrchu, detekci výčnělků, ostrých hran a dalších.  

Počáteční poškození v rozumné míře však může být i iniciátorem vzniku 
únavového poškození (zvýšených tlaků a tvorby trhlin). Pro tuto oblast již má 
použití metody AE větší smysl a po odstranění výčnělků z umělých poškození je 
schopna zaznamenat i růst a šíření trhlin z kontaktně zatížené oblasti. Při analýze 
experimentu II, který se touto problematikou zabýval se citlivěji projevila detekce 
poškození v analýze časové oblasti. Frekvenční změny užitím FFT byly 
detekovatelné, nicméně s menší intenzitou, což vede k možnosti dalšího rozšíření     
o jiné metody vyhodnocení ve frekvenční oblasti. 
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6.4.3 Experiment III 

Třetí typ experimentu je poměrně častým typem zkoušení, kdy se využívá 
zkrácených zkoušek formou zvýšeného zatížení, do které spadá například i změna 
geometrie stykových ploch. Tento způsob je značně nevýhodný, vzhledem                
k simulování poškození v reálných provozních podmínkách, nicméně jistě může 
také nastat. V těchto případech dochází vlivem zvýšených teplot k degradaci 
použitého maziva, což může vést ke zvětšenému otěru valivých částí, vzniku 
zadírání a zejména vyhřátí ložiska a tím k jeho materiálovému znehodnocení. 

Poškození valivých částí v experimentu III je způsobeno zejména oxidační 
degradací povrchů za zvýšených hodnot tlaků a teploty. Výsledky jsou ale závislé na 
použitém mazivu, kde v tomto případě byla použita pouze konzervační báze, která  
nesplňuje požadavky kladené na maziva ložisek, jako je konzistence, či teplotní 
rozsah použití. 

Během experimentálního testování po dobu řešení této práce bylo provedeno 
mnoho experimentálních zkoušek, přičemž řada z nich se zaměřovala i na zrychlené 
zkoušky ložisek bez náplně maziva. V těchto případech nastávalo zejména vyhřátí 
klece a drah na kroužcích ložiska. Častým výsledným poškozením bylo i roztržení 
klece. Tyto zkoušky však byly jakýmsi krajním mantinelem v celé sérii zkoušení 
ložisek, při kterých nenastává vznik klasického únavového poškození (pittingu). 

Signál AE detekovaný za takto uměle zrychlených zkoušek vykazuje v časové 
oblasti obvyklou charakteristiku útlumu aktivity AE po spuštění, která pozvolna 
přetrvává až do prvních známek poškození s následným velice prudkým nárůstem 
signálu a ukončením zkoušky v důsledku zadření, roztržení klece, či přítomností 
jinak vzniklých rázů. Základní pohled do frekvenční oblasti užitím FFT bývá značně 
zašuměný a nevykazuje známky výrazného projevu poškození v posunech, či 
intenzitě špičkových frekvenčních složek. 

 
6.5 VÝZNAM NOVÝCH ZÍSKANÝCH POZNATK Ů 

*  Experimenty provedené v rámci řešení dizertační práce ověřily schopnost metody 
akustické emise detekovat vznik a šíření poškození radiálních ložisek.  

* V signálu AE byly nalezeny energetické cykly (dosud nepublikováno), které 
odráží aktuální stav sledovaného ložiska, tyto výsledky odhalují možnost poukázat 
na začínající poškození ještě dříve, než dojde k navýšení celkové intenzity signálu 
AE    a současně také dříve, než poruchu detekují vibrace a teplota.  

*  Významným přínosem byla spolupráce na vývoji nové aparatury (XEDO–IPL–
AESWITCH), která je v současné době na špičkové úrovni dosavadních 
analyzátorů.  

*  V problematice zrychlených zkoušek je vhodné volit počáteční iniciaci, která se 
později rozvine v přirozené únavové poškození na povrchu zkoušeného ložiska. 

*  Provedené konstrukční úpravy stanice poskytují možnosti detailnějšího sledování 
trvanlivostních zkoušek jak metodou AE, tak i vibracemi a teplotou.  
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*  Vytvoření postupu identifikace vzniku poškození radiálních ložisek (Příloha 1) je 
specificky zaměřeno na radiální ložiska zkoušená na stanici SA67 a je přínosem pro 
další rozvoj vědeckého bádání v této oblasti. Metodika vychází z normy AE 13554 
(Všeobecné zásady) a významným způsobem ji rozšiřuje a upravuje pro konkrétní 
trvanlivostní zkoušky. Tato metodika obsahuje rovněž postup pro společné měření 
AE, vibrací a teploty s kompletní analýzou vyhodnocení základních parametrů AE. 

 
7  ZÁVĚR  
Disertační práce shrnuje aktuální poznatky z diagnostiky ložisek metodou 

akustické emise (AE) prezentované světovými autory a rozšiřuje je o další výzkum 
specificky zaměřený na diagnostiku radiálních ložisek. 

Provedená rešerše ukazuje jako nejčastěji využívaný parametr hodnocení 
poškození efektivní hodnotu signálu (Root-Mean-Square). Dále se některé práce 
dostávají do lehkého sporu o adekvátnost posuzování míry poškození parametrem 
maximální amplituda hitu. Ve většině případů se při dlouhodobých zkouškách 
trvanlivosti ložisek využívá pouze trendů sledovaných parametrů, což může vést k 
zahlazení informace o počátku poškození. Teoretická část rovněž obsahuje srovnání 
používaných diagnostických metod, přičemž bylo potvrzeno, že metoda akustické 
emise má v aplikaci kontaktní únavy své opodstatnění a ve většině případů vykazuje 
prvenství, zvlášť jedná-li se například o lokalizaci poškození. Součástí přípravy před 
experimentální částí bylo též studium použití vhodných vazebných prostředí, z nichž 
jsou nejvýhodnější ultrazvukové gely a kyano-akrylátová lepidla. Teoretická část 
práce rovněž obsahuje souhrn nejvýznamnějších druhů poškození ložisek, což velice 
úzce souvisí s experimentálním zkoušením. 

Pro experimentální zkoušky radiálních ložisek bylo nutné provést konstrukční 
úpravy stávajícího zkušebního zařízení, označeného jako SA67. Vedle 
konstrukčních úprav stanice proběhl i návrh a výroba speciálních vlnovodů pro 
přenos signálu AE, vibrací a teploty přímo z povrchu vnějšího kroužku zkoušeného 
ložiska. 

Během experimentální části bylo provedeno mnoho trvanlivostních zkoušek, 
přičemž tato práce obsahuje výběr ze tří typů podrobně popsaných experimentů. 
Experimenty v oblasti dlouhodobých zkoušek prokázaly nejen citlivost metody AE   
k detekci vznikajícího únavového poškození, ale i k reakci na poškození spojených 
např. v důsledku zvýšené kontaminace maziva prachovými částicemi, s následným 
zvýšeným otěrem a nedostatečnou funkcí mazání (Experiment I). Dalším řešeným 
problémem byly zrychlené experimentální zkoušky, které naprostá většina autorů 
posuzuje z hlediska odezvy na uměle utvořené poškození a to právě v závislosti na 
jeho velikosti. Práce uvádí výhodnější využití uměle vytvořeného poškození, které 
figuruje jako iniciátor vzniku poškození přirozeného. Následně lze změny v signálu 
přiřadit k počátkům tvorby únavových trhlin a jejich růstu. Uměle vytvořené 
poškození by mělo být specifické svojí schopností přerušit film v místě kontaktu       
a vytvořit oblast se zvýšeným třením (Experiment II). Třetím typem experimentu 
byla doložena neopodstatněnost zrychlených zkoušek vlivem nadměrného přetížení 
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ložiska, či vzniku podmínek valení bez přísunu maziva do kontaktu. V takových 
případech dochází velmi rychle k degradaci maziva, zejména vlivem vysokých 
teplot, následuje vznik oxidů na povrchové vrstvě valivé dráhy nebo vyhřátí ložiska 
(Experiment III). 

V experimentech byly sledovány a následně důkladně analyzovány standardní 
parametry AE. Parametry RMS a Counts vykazovaly velice podobné, až identické 
průběhy, přičemž citlivější reakci s využitím až šestnácti energetických prahů 
prokázal Counts. Oba energetické parametry byly posuzovány a vzájemně 
porovnávány jak z povrchu zkoušeného ložiska, tak i z povrchu zkušební stanice.     
V signálu byly objeveny energetické výkyvy se skokovými změnami, jejichž 
perioda se v průběhu zkoušení výrazně měnila. Výskyt těchto energetických cyklů je 
částečně patrný v záběhové části, pak dochází k uklidnění a znovu se tyto cykly 
objevují s mnohem četnějším počtem ještě před zvyšováním celkové intenzity 
signálu a zastavením zkoušky. Přítomnost těchto cyklů v signálu byla potvrzena jak 
z povrchu ložiska, tak i z povrchu tělesa stanice. Toto zjištění dokládá hypotézu, že   
i ze zašuměné části diagnostikovaného objektu (v tomto případě z tělesa stanice) je 
možné odhalit počáteční stádia a růst poškození.  

Analýza poškození detailním rozborem vlastností hitů událostí AE ukázala na 
značnou omezenost detekce u složitějších strojních uzlů, kde cesta šíření vln od 
poruchy ke snímači je složena z více kontaktních přechodů a komponent. Zatímco 
na ložisku byly odezvy poškození poměrně jasně čitelné, zvláště u parametru 
Maximální amplituda, na tělese byly hity výrazně utlumeny. Tento poznatek je 
doložen i monitorováním axiálně zatížených vzorků a ložisek, kde jednodušší 
konstrukce umožnila snáze odhalit vznikající poškození právě parametrem 
Maximální amplituda (Publikace autora k dané problematice). 

Při řešení disertační práce byly všechny dílčí cíle splněny. Práce si vyžádala 
teoretickou přípravu (rešeršní činnost), konstrukční úpravy zkušebního zařízení         
a sérii experimentů za různých provozních podmínek. Výsledkem jsou tři 
prezentované experimenty s přínosem detailnějšího popisu signálu vzhledem ke 
vzniku poškození ložisek, dále vypracovanou metodikou a nastavením řetězce 
společného měření signálu AE, vibrací a teploty. Dalším přínosem práce je 
teoretické podílení se na vývoji aparatury, která by zajišťovala průběžný záznam       
a současně i kontinuální záznam při zvýšených prahových hodnotách sledovaných 
parametrů. Výsledkem spolupráce je aparatura  XEDO + AESWITCH + IPL, která 
je v tomto užití zatím průlomová. 
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 Abstrakt 
 
Disertační práce se zabývá studiem možnosti využití metody akustické emise, 

jako nástroje pro zpřesnění identifikace vzniku poškození radiálních ložisek. Práce 
obsahuje porovnání různých metod hodnocení poškození ložisek při laboratorních 
zkouškách. Dále je zohledněno i použité vazebné prostředí mezi stykovými 
plochami snímačů a snímaných povrchů. Praktická část zahrnuje představení 
experimentální stanice a provedených konstrukční úprav. Hlavní část práce tvoří 
podrobně rozebrané příklady tři typů experimentálních zkoušek, které simulují 
možné poruchy ložisek a jejich projevy ve snímaném signálu. Součástí je také 
vypracovaná metodika zkoušení s doporučenými hodnotami pro nastavení 
společného měření signálu AE, vibrací a teploty. 

 

Abstract 
 
This thesis studies the possibilities of exploiting the acoustic emission method as 

a tool for more accurate identification of the radial bearings damage formation. The 
work includes comparison of different evaluation methods in laboratory tests. 
Applied couplant between the contact sensor areas and sensing surfaces is also taken 
into account. The practical part includes the presentation of the experimental station 
and structural adjustments made. The main part of the work comprises the examples 
in detail of three types of experimental tests that simulate the possible failure of 
bearings and their manifestation in the sensing signal. Testing methodology 
developed with recommended values for setting common AE signal measurement, 
vibration and temperature is a part of the thesis, too.  


