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ABSTRAKT 

Diplomová práce pojednává o údržbě a s ní související technické diagnostice obráběcích strojů. 

Diagnostické metody, na které je práce zaměřena, jsou vibrodiagnostika, tribodiagnostika a 

elektrodiagnostika. V práci je navržen diagnostický systém a realizováno měření vibračních a 

elektrických parametrů obráběcího centra. Na základě získaných výsledků je pro společnost 

doporučen další postup ve využití technické diagnostiky a prediktivní údržby obráběcích strojů. 

V rámci tribotechnické diagnostiky je práce zaměřena na vyhodnocení dlouhodobého sledování 

stavu procesní kapaliny, která byla používána u několika obráběcích strojů. Je navržen postup 

měření vybraných parametrů a stanoveny pravidelné kontroly stavu kapaliny. 

ABSTRACT 

Master‘s thesis deals with maintenance and related technical diagnostics of machine tools. 

Diagnostics methods on which is the thesis focused are vibrodiagnostics, tribodiagnostics and 

electrodiagnostics. Work includes design of diagnostic system and measurement of vibration 

and electrical parameters of the machining center. Based on given results from data evaluation, 

further steps in predictive maintenance and usage of technical diagnostics for machine tools are 

recommended. Within tribotechnical diagnostics, the thesis is based on evaluation of long-term 

monitoring of process liquid status, which was used in several machining machines. A 

procedure for the measurement of selected parameters is proposed and periodical liquid status 

checks are established. 
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1 ÚVOD 

Ve všech výrobních společnostech je stále větší tlak na zvyšování produktivity výroby. Toho 

je možné docílit způsoby jako jsou zvýšení provozní spolehlivosti, snížení počtu 

neplánovaných odstávek, prodloužení intervalů mezi údržbářskými odstávkami, efektivní 

využití pracovníků, zajištění technické podpory apod. Dalším důležitým faktorem 

v konkurenčním prostředí firem je zajištění odpovídající kvality výrobků za optimální (co 

nejnižší) cenu. 

Pro dosažení těchto cílů je nezbytné zajištění dostatečné provozní spolehlivosti 

výrobních zařízení. Tu lze realizovat, jak vyplývá i z definice spolehlivosti dle ČSN IEC 50 

(191), navýšením bezporuchovosti, udržovatelnosti a zlepšením zajištěnosti údržby. Výrobní 

zařízení, jako jsou například obráběcí stroje, nemohou produkovat kvalitní výrobky, pokud u 

nich není s předstihem identifikována a kontrolována degradace jednotlivých částí. Dále 

nemůže být maximalizována produktivita výroby, vzhledem k odstávkám a neplánovaným 

nápravným zásahům. Z uvedených důvodů jasně vyplývá, že jediným efektivním nástrojem pro 

zajištění dostatečné spolehlivosti výrobních strojů je údržba. 

Postavení a využití údržby v podnicích se v minulosti výrazně měnilo a teprve 

v poslední době se z ní stává nepostradatelný a základní proces v řade podniků. Je tomu z toho 

důvodu, že hlavní přínos údržby netkví v ušetřených nákladech za případné opravy poruch 

strojů, ale v minimalizaci neplánovaných odstávek výroby, jejichž finanční zátěž je většinou 

mnohonásobně větší než samotná cena porouchaného zařízení.  

Přístupy, na kterých byla údržba dříve postavena, byly zejména údržba po poruše a 

preventivní údržba prováděná v pravidelných intervalech, která do jisté míry předcházela 

vzniku poruchových stavů. S rostoucí komplexností a cenou moderních zařízení, kdy i výpadek 

několika málo strojů může ochromit výrobu celého podniku, se v posledních letech prosazuje 

a dostává do popředí údržba založená na technickém stavu. 

V dnešní době je tedy snaha aplikovat prediktivní, případně proaktivní údržbu, která 

umožňuje s předstihem rozpoznat vznikající poruchu, odhadnout zbylou životnost daného 

stroje nebo jeho součástí a následně naplánovat nápravu v ideální okamžik, aby se 

minimalizovaly negativní dopady odstávky. Přitom se stále objevují a aplikují nové přístupy, 

kdy za současný vrchol údržby lze považovat Total Productice Maintenance, zkráceně 

označováno jako TPM. 

Ke správné aplikaci prediktivní údržby je tedy nezbytné pravidelné sledování aktuálního 

stavu technických zařízení. Z tohoto důvodu je údržba úzce spjata s technickou diagnostikou a 

jejími metodami. Výsledky získané pomocí diagnostických metod určují náplň samotné údržby, 

umožňují zjistit technický stav a vývoj opotřebení, rozhodují o nezbytnosti a rozsahu oprav. 

Následující diplomová práce je zaměřena na navržení možného způsobu řešení údržby 

obráběcích strojů v konkrétních společnostech, na základě výsledků získaných z analýzy 

provedených měření v oblasti vibrodiagnostiky, elektrodiagnostiky a tribodiagnostiky. 
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2 ÚDRŽBA A TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA 

Údržba v současné době představuje složitý problém, zasahující do mnoha disciplín, jehož 

cílem je prostřednictvím technických, ekonomických, administrativních a manažerských 

činností udržovat zařízení v technicky dobrém a provozuschopném stavu, při vynaložení 

optimálních nákladů. Splnění tohoto cíle v praxi bývá obtížné, a to z toho důvodu, že je naší 

snahou skloubit dvě protichůdné snahy. Na jedné straně provádění údržby spotřebovává 

finance, pracovní sílu a další zdroje, na druhé straně zvyšuje provozní spolehlivost, prodlužuje 

životnost strojů apod., čímž snižuje provozní náklady. 

Jakékoliv zařízení, od kterého se požaduje spolehlivý provoz po celou dobu plánované 

životnosti, je nezbytné udržovat. Významnost údržby roste zejména u velkých a drahých 

zařízení nebo u zařízení v nepřetržitém provozu, kde doba provozu tvoří podstatnou část 

životního cyklu zařízení. 

Údržba je úzce spjata s technickou diagnostikou, kde role diagnostiky je významná 

zejména u moderních preventivních a proaktivních přístupů k údržbě. Technická diagnostika 

nám umožňuje zjistit aktuální technický stav zařízení a pomocí údržby na něj v případě potřeby 

reagovat. 

2.1 Zařazení údržby a technické diagnostiky do kvality produktu 

Zařazení údržby a technické diagnostiky do kvality produktu je patrné z následujícího obrázku. 

 

Obr. 1) Zařazení údržby a technické diagnostiky do kvality produktu [1] 

Z uvedeného obr. 1) je vidět, že údržba a technická diagnostika je spojena se spolehlivostí 

pohotovostí, udržovatelností a některými dalšími pojmy. Z tohoto důvodu jsou dále uvedeny 

definice těchto pojmů: [2] 
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• Spolehlivost – souhrnný termín používaný pro popis pohotovosti a činitelů, které ji 

ovlivňují. Tito činitelé jsou bezporuchovost, udržovatelnost a zajištěnost údržby. 

• Pohotovost – vlastnost objektu být ve stavu schopném plnit požadovanou funkci 

v daných podmínkách, v daném čase nebo časovém intervalu za předpokladu, že 

byly zajištěny požadované vnější prostředky. 

• Bezporuchovost – schopnost objektu vykonávat požadovanou funkci v daných 

podmínkách a v daném časovém intervalu. 

• Zajištěnost údržby – schopnost organizace poskytující údržbářské služby 

zajišťovat podle požadavků v daných podmínkách prostředky potřebné pro údržbu 

podle dané koncepce údržby. 

• Udržovatelnost – schopnost objektu v daných podmínkách používání setrvat ve 

stavu, nebo se vrátit do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci, jestliže se 

údržba provádí v daných podmínkách a používají se stanovené postupy. 

Všechny tyto pojmy patří mezi základní znaky kvality výrobků, které významným 

způsobem ovlivňují jejich celkovou schopnost uspokojovat požadavky zákazníků, protože 

mimo jiné ovlivňují náklady na údržbu preventivní a po poruše, ztráty způsobené 

provozuneschopností apod. [3] 

2.2 Údržba 

Údržba je dle normy ČSN EN 13306: 2011 Údržba – Terminologie údržby definována jako 

„kombinace všech technických, manažerských a administrativních opatření během životního 

cyklu objektu, zaměřených na jeho udržení ve stavu nebo jeho navrácení do stavu, v němž může 

vykonávat požadovanou funkci“. [4] 

Postavení a cíle údržby v praxi se během let vyvíjeli a úloha údržby se v životním cyklu 

zařízení měnila. V počátcích bylo hlavním úkolem údržby opravení porouchaných zařízení a 

navrácení je do provozuschopného stavu. Tato úloha údržby v současné době samozřejmě 

setrvává, ale jako další cíl moderní údržby je predikovat poruchový stav a tím zajistit optimální 

výkonnost zařízení po celou dobu životnosti s minimálními odstávkami. 

2.2.1 Typy údržby 

Jak se úloha údržby společně s technickým rozvojem vyvíjela, vznikaly postupně různé typy 

údržby a přístupy k údržbě. Všechny přístupy k údržbě, které zde budou dále uvedeny, mají své 

opodstatnění v současné technické praxi, bez ohledu na to, jestli se jedná o nový nebo starší 

přístup. Vhodnost použití jednotlivých typů se liší podle zařízení, požadované bezpečnosti 

provozu, nákladů, ale také další řadě faktorů, které je nezbytné pro aplikaci efektivní údržby 

uvážit. 

Rozdělení údržby dle normy ČSN EN 13 306: 2011 Údržba – Terminologie údržby je 

uvedeno na obr. 2). 

Údržba po poruše  

Jedná se o nejstarší typ údržby, který má stále svoji roli u zařízení nebo komponent, jejichž vliv 

na pohotovost, bezpečnost, kvalitu výroby nebo životní prostředí je minimální. Zařízení je 

provozováno bez toho, aniž by bylo sledováno po celou dobu své životnosti, a údržba se 

provede až při poruše. 



 

19 

 

Tento přístup k údržbě není vhodný pro moderní složitější zařízení, vyvolává vyšší 

náklady, delší neplánované odstávky a dále je zde nutnost mít k dispozici větší počet náhradních 

dílů. Naopak tento typ údržby je vhodný pro jednoduchá a levná zařízení nebo komponenty 

větších celků, u kterých je proveditelná jednoduchá a rychlá výměna a jsme schopni zajistit 

zásobu záloh. [5] 

Údržba po poruše nemusí být okamžitá, v případě, kdy porucha vede pouze k částečné 

ztrátě funkcí zařízení, může být provedena odložená údržba po poruše (plánovaná) v době, 

kdy zařízení bude mimo provoz. Odložená údržba se také realizuje v případě, pokud nejsou 

k dispozici potřebné náhradní díly. 

 

Obr. 2) Rozdělení údržby [4] 

Preventivní (periodická) údržba 

Jedná se o plánovanou údržbu, jejíž podstatou je snaha předcházet vzniku poruch. Preventivní 

údržba se provádí v určitých časových intervalech, kdy interval může být buď vztažen 

k uplynutí určité doby (např. jednou měsíčně, jednou ročně) nebo k stanovenému počtu 

jednotek používání (např. počet vyrobených kusů, hodiny provozu). Ke stanovení těchto 

intervalů je vždy vhodné použití informací ze statistického sledování chování zařízení nebo 

doporučení od výrobce.  

Systémy preventivní údržby často vycházejí ze statistických dat MTTF (mean time to 

failure – střední doba do poruchy) nebo MTTR (mean time to repair – střední doba do opravy) 

[5] 

U tohoto přístupu se předpokládá, že dojde ke zhoršení technického stavu zařízení za 

určité časové období. Problémem ale je, že vlivem proměnných podmínek provozu může              

u zařízení dojít ke vzniku poruchového stavu mnohem dříve, než se předpokládalo i přes 

pravidelně prováděnou preventivní údržbu. V praxi se pak zpravidla interval preventivní 

údržby zkracuje tak, aby se riziko havárie zařízení minimalizovalo, to ale vede k opačnému 

problému, protože údržbářský zásah se provádí v době, kdy technický stav zařízení žádný zásah 

nevyžadoval (nejsou na zařízení přítomny známky opotřebení, poškození). To dále souvisí 

s další nechtěnou skutečností, kde všechny tyto zásahy do zařízení, kdy se provádí zbytečná 

demontáž a montáž součástí, nám mohou snižovat plánovanou životnost zařízení, z důvodu 

změny vůlí, vnesení neznámého zatížení apod. [5] 



 

20 

 

Preventivní údržba je vhodná pro zařízení a součásti, kde již hrozí vážné poškození 

stroje. Stále je tento přístup vhodnější pro relativně levnější zařízení nebo pro zařízení, se 

kterými jsou dlouhodobé zkušenosti. Tento typ údržby vede zpravidla ke snížení nákladů oproti 

nákladům na údržbu po poruše. 

Prediktivní údržba 

Jedná se již o údržbu, kde se rozhoduje o dalším postupu podle technického stavu zařízení. 

Tento přístup je založen na sledování různých charakteristik a parametrů zařízení, které určitým 

způsobem vypovídají o jeho skutečném technickém stavu. Tento typ údržby se zejména opírá 

o údaje získané z technické diagnostiky a následného vyhodnocení těchto dat. Mezi 

diagnostické metody pro vyhodnocení stavu obráběcích zařízení v dnešní době patří 

vibrodiagnostika, elektrodiagnostika, termodiagnostika, hluková diagnostika, tribodiagnostika 

ad. 

Parametry zařízení můžeme sledovat jednak nepřetržitě (tzv. monitorování) nebo 

periodicky ve stanovených intervalech, případně na požádání. Monitorování má své 

opodstatnění v případě závažných poruch, ke kterým dochází neočekávaně (parametry se mění 

skokově, bez předchozích příznaků). [5] 

Použití prediktivní údržby je vhodné zejména pro drahá zařízení nebo pokud se jedná o 

významné procesy podniku, kdy by delší neplánovaná odstávka vedla k vážným ekonomickým 

problémům. Sledování technického stavu součástí zařízení je potřebné tam, kde se předpokládá 

kratší životnost součásti oproti plánované životnosti celého zařízení. Dále je prediktivní údržba 

vhodná pro součásti, které mají obtížnou dostupnost a demontáž a je tedy nutné maximální 

využití jejich životnosti. 

Hlavním kladem tohoto přístupu je provádění údržby až v momentě, kdy je to technicky 

a organizačně zdůvodnitelné. Údržba podle stavu zařízení omezuje vznik poruchových stavů, 

zlepšuje bezpečnost provozu, je zdrojem poznatků o vlastnostech daného zařízení a hlavně 

účinně omezuje neplánované odstávky zařízení. Dalším významným přínosem prediktivní 

diagnostiky je možnost odhalení vznikajících (postupných) poruch. Na tyto poruchy 

v počáteční fázi rozvoje je pak možné reagovat (např. častější kontrola parametrů) předvídat 

vývoj stavu součásti a s dostatečným předstihem zajistit náhradní součást a naplánovat opravu 

zařízení ve vhodný okamžik. 

Proaktivní údržba 

Nejnovějším přístupem k údržbě je proaktivní údržba, kterou však nelze považovat za zcela 

nový a nezávislý typ, ale spíše se jedná o prohloubení a rozšíření předchozích přístupů 

s důrazem na vyhledávání příčin poruch.  

Proaktivní údržba využívá, stejně jako prediktivní údržba, technickou diagnostiku pro 

získání informací o stavu zařízení. Cílem proaktivní údržby je kontrolovat a neustále zvyšovat 

úroveň provozuschopnosti zařízení. Tedy nesnaží se pouze sledovat, vyhodnocovat a případně 

předpovídat další vývoj technického stavu a poruch, ale klade si za cíl detekovat a analyzovat 

příčiny těchto poruch a aplikovat takové opatření, které vzniku poruch a poškození budou 

předcházet, případně jej oddálí. [6] 

Proaktivní údržba nám tedy umožňuje zajistit dlouhodobě stabilitu technického stavu 

zařízení a předpovídat vývoj technického stavu s větším předstihem. Dále získáme představu   

o příčinách poruch a následných opatřeních, která mají za cíl do budoucna poruchám zabránit. 

To, k čemu nám proaktivní údržba pomáhá, je reakce na skupiny pravidelně se opakujících 
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poruch s určitou konkrétní příčinou (např. nesprávná instalace a nastavení zařízení, chyby při 

provádění údržby, chyby obsluhy při provozu zařízení apod.) a přijímat opatření pro eliminaci 

nebo minimalizaci jejich vlivu. [6] 

Proaktivní údržba přispívá k dalšímu snížení nákladů na provoz a údržbu zařízení, stejně 

jako ke snížení četnosti poruch a prodloužení technického života zařízení.  

2.2.2 Význam a výhody údržby podle technického stavu 

Údržba podle technického stavu v žádném případě nemá nahrazovat starší metody údržby, jako 

je rutinní servis zařízení ve firmách (preventivní údržba) nebo schopnost rychle reagovat na 

nečekané poruchy zařízení (údržba po poruše), protože údržba podle technického stavu není 

schopná vyloučit jejich potřebu.  

Kromě věcí, které byly již zmíněny, by měla údržba podle technického stavu sloužit 

také jako zdroj informací pro spolehlivější naplánování preventivní údržby, tak aby se zajistil 

maximální interval mezi opravami, při minimalizaci výpadků vlivem neplánovaných poruch. 

Začlenění údržby podle technického stavu může do podniku přinést řadu výhod: [7] 

• Snížení nákladů na údržbu. 

• Snížení neočekávaných poruch zařízení. 

• Snížení nákladů na přesčasy – údržbu a opravy možno naplánovat v normální 

pracovní době. 

• Zvýšení životnosti zařízení. 

• Snížení doby odstavení zařízení.  

• Snížení potřeby zásoby náhradních dílů. 

• Zvýšení bezpečnosti na pracovišti. 

• Ověření kvality prováděné údržby nebo opravy. 

• Ověření technického stavu nových zařízení. 

2.3 Technická diagnostika 

Jak již bylo dříve uvedeno, technická diagnostika představuje nenahraditelný zdroj informací 

při zjišťování objektivního stavu zařízení a je tedy nezbytná pro správné fungování systému 

údržby v podniku.  

Cílem použitím metod technické diagnostiky je včasná identifikace vznikajících poruch 

a zajištění ekonomického, ekologického a bezpečného provozu. Včasnou identifikací 

vznikajících poruch dosáhneme vyšší provozní spolehlivosti zařízení, omezíme neočekávané 

odstávky zařízení, a navíc jsme schopni se na odstávku a opravu zařízení připravit předem a 

naplánovat ji ve vhodném termínu. Významnost technické diagnostiky a s ní spojené určování 

příčin poruch, lokalizace poruch, odhalovaní vznikajících poškození a předpovídání vývoje 

technického stavu zařízení roste v současné době společně s tím, jak narůstá komplexnost a 

cena moderních strojů. 

Technická diagnostika je tedy samostatný vědní a současně i praktický obor, zabývající 

se stanovením technického stavu objektu, přičemž se snaží opírat o bezdemontážní a 

nedestruktivní diagnostické prostředky a metody. 

V technické diagnostice rozlišujeme tři základní typy úloh. První z nich je diagnóza, 

jejímž cílem je určení aktuálního technického stavu zařízení a zhodnocení jeho 

provozuschopnosti. Druhým typem je prognóza, kdy na základě zjištěných dat odhadujeme 
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vývoj stavu zařízení v budoucnosti. A posledním typem je geneze, při níž odhalujeme 

pravděpodobné příčiny vzniku poruch a vad. [8]  

Všechny tyto tři typy úloh však vždy vycházejí z určení aktuálního technického stavu, 

který je charakterizován určitou diagnostickou veličinou. Diagnostickou veličinou bývá 

nejčastěji jednoduše měřitelná fyzikální veličina, která charakterizuje stav diagnostikovaného 

objektu. [7] 

Pro odhalení a lokalizaci poruch na diagnostikovaném objektu využíváme tzv. příznaky 

poruch, které spočívají ve sledování snadno zjistitelných výstupních parametrů, nebo 

průvodních veličin (např. hluk, vibrace, teplota, elektrické veličiny ad.). Každý z těchto 

sledovaných parametrů musí mít stanovenou správnou velikost a k ní přidruženou toleranci. 

Následně se na základě toho, do jaké míry sledované parametry splňují dané požadavky, se dá 

určit technický stav zařízení. [7] 

2.3.1 Diagnostický systém 

Diagnostický systém je organizovaný soubor, tvořený objektem diagnostiky, diagnostickými 

prostředky a jejich obsluhou.  

ON-LINE a OFF-LINE diagnostické systémy 

Systém OFF-LINE (testové) diagnostiky se používá zpravidla na zařízeních, která nejsou 

v běžném provozu. Používají se zejména před spuštěním zařízení nebo u zařízení, které je 

odstaveno z důvodu poruchy. Tento systém spočívá v přivádění testových signálů na vstupy 

zařízení a následné sledování odezvy, které představují příznaky poruch. [7] 

V některých společnostech se pod pojmem off-line rozumí použití tzv. kolektorů, 

pomocí nichž se provede sběr dat za provozu zařízení, ale podrobná analýza získaných dat se 

provede až později na externím pracovišti. [9] 

Systém ON-LINE (provozní) diagnostiky sledují diagnostické parametry zařízení 

během jeho normálního provozu. Pokud se parametry sledují nepřetržitě, pak se jedná o tzv. 

monitorování. Velkou výhodou těchto systémů je to, že jsou schopny, kromě odhalení náhlých 

poruch, sledovat i postupný vývoj a zhoršování diagnostických parametrů a umožňují tak 

diagnostikovat i postupné poruchy (např. opotřebení ložisek) a předcházet rozvoji poruchy, 

která by vedla k závažnějším důsledkům. [7] 

Diagnostické prostředky 

Diagnostické prostředky jsou tvořeny souborem technických zařízení a pracovních postupů, 

které slouží k analyzování a vyhodnocení stavu diagnostikovaného objektu. Technická zařízení 

představuje použitá měřicí technika. Do pracovních postupů spadá diagnostický algoritmus 

včetně programů pro zpracování a vyhodnocení dat, metody výběru diagnostických parametrů, 

sestavení diagnostických modelů ad. [9] 

2.3.2 Diagnostické metody 

Diagnostickou metodou se na základně měření a vyhodnocení naměřených dat stanovuje 

technický stav diagnostikovaného zařízení. 

Nejdůležitějšími úkoly diagnostických metod jsou: [10] 

• Detekce odhalení vznikající poruchy. 

• Lokalizace identifikace místa poruchy, vadné částí. 

• Specifikace odhalení příčiny vznikání poruchy. 



 

23 

 

• Predikce předpověď vývoje technického stavu zařízení, naplánovaní oprav, 

 zajištění potřebných prostředků. 

Diagnostické metody je možné rozdělit na subjektivní a objektivní. 

Subjektivní metody jsou založeny na individuálních schopnostech osob, které se 

rozhodují na základě vlastních smyslů, zkušeností apod. [5] Takové schopnosti zkušených 

odborníků mohou být v řadě případů nepostradatelné, přesto v moderním pojetí diagnostiky, 

pokud se nejedná o zjevné poruchy, by subjektivní metody neměli být hlavním zdrojem 

informací pro přijímání závěrů o technickém stavu zařízení. Jejich role by měla být spíše 

podpůrná a při zjištění odchylek od normálního stavu sloužit jako důvod pro bližší prozkoumání 

zařízení pomocí objektivních metod. 

 K subjektivním metodám patří: [5] 

• Sluch – sledování zvukových projevů zařízení (např. kmitání ve slyšitelném spektru, 

nárůst hlučnosti stroje ad.). 

• Zrak – vizuální projevy zařízení (např. únik provozních medií, přítomnost cizích 

těles, praskliny součástí ad.). 

• Hmat – možno sledovat teplotu a drsnost povrchů, chvění zařízení, vůle uložení ad. 

• Čich – možnost odhalení přehřívání izolací, obložení, únik typicky zapáchajících 

látek ad. 

Objektivní metody slouží k exaktnímu změření dané veličiny, která určitým způsobem 

odráží aktuální technický stav diagnostikovaného zařízení. 

Do objektivní diagnostiky spadá řada měření, příkladem může být: [5] 

• Provozní paramenty zařízení – Využívá se dostupných provozní parametrů. U 

komplexních, dražších strojů bývají často k dispozici online systémy, které tyto 

parametry sledují a případně obsahují i programy pro jejich analýzu. Mezi tyto 

provozní parametry patří např. údaje o spotřebě energií, výkonu, otáčkách, rychlosti, 

dosahovaných tlacích, teplotách ad. 

• Vibrace zařízení nebo jeho částí – měření zrychlení, rychlosti nebo výchylky 

vibrací. 

• Produkty opotřebení v mazacích médiích – určení množství a druhu otěrových 

částic, nečistot, sledování změny parametrů medií (např. viskozita, bod vzplanutí, 

obsah vody ad.) 

• Termografie – sledování povrchového rozložení teplot. 

• Elektrické veličiny – měření velikosti a průběhů napětí, proudu, odporu. 

• Další fyzikální veličiny – sledování průtoku, tlaku ad. 

Žádná z diagnostických metod neposkytuje naprosto přesné výsledky a ani není 

použitelná pro každé zařízení, všechny jeho jednotlivé části nebo všechny provozní podmínky. 

Proto se v praxi často používá kombinace více diagnostických metod, které zvyšují 

pravděpodobnost rychlého a přesného odhalení vznikajícího problému a určení objektivního 

technického stavu zařízení. 

Značná řada diagnostických metod a postupů je popsána v mezinárodních normách. 

Mezi tyto normy spadají, jednak normy stanovující obecné postupy pro monitorování a 

diagnostiku strojů z obecného pohledu, ale dále také normy, které se již zabývají konkrétními 

diagnostickými metodami pro konkrétní skupiny strojů.    
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Norma ČSN ISO 17359: 2012 Monitorování stavu a diagnostika strojů – Obecné 

pokyny poskytuje tabulky, kde ukazuje, jaké parametry jednotlivých diagnostikovaných 

zařízení souvisejí s typickými poruchami. Příklad takové tabulky je ukázán na tab 1) . 

Tab 1)  Příklad přiřazení závad elektromotoru měřeným parametrům a metodám [11] 

2.3.3 Zkoušky obráběcích strojů 

Poněkud odlišný přístup k diagnostice obráběcích strojů poskytují zkoušky podle norem řady 

ČSN ISO 230 Zásady zkoušek obráběcí strojů. Využitím těchto zkoušek získáme především 

informace o dosahované geometrické přesnosti obráběcích strojů. 

Mezi tyto normy patří: 

• ČSN ISO 230-1 Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 1: Geometrická přesnost 

strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek. 

ČSN ISO 230-2 Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 2: Určení přesnosti a 

opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách. 

• ČSN ISO 230-3 Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 3: Určení tepelných vlivů. 

• ČSN ISO 230-4 Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 4: Zkoušky kruhové 

interpolace u číslicově řízených obráběcích strojů. 

• ČSN ISO 230-5 Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 5: Určení emise hluku. 

• ČSN ISO 230-6 Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 6: Určení přesnosti 

nastavení polohy na diagonálách tělesa a stěn (Zkouška diagonálního přestavení). 

 Změna parametru nebo symptomu 
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Rotorové 

vinutí ■    ■ ■ ■ ■ ■ 
 

■ 
 

Statorové 

vynutí ■       ■ ■ 
 

■ 
 

Excentrický 

motor ■       ■  
 

■ 
 

Závada 

kartáčů ■ ■   ■ ■   ■    
Poškození 

ložiska ■     ■  ■ ■ ■ 
 

■ 

Zhoršení 

izolace ■ ■ ■ ■      
   

Ztráta napájecí 

fáze ■ ■      ■  
 

■ 
 

Nevyváženost        ■  
   

Nesouosost        ■  
   

■ Pokud nastane daná závada, může dojít ke změně daného parametru nebo se vyskytne daný symptom. 
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• ČSN ISO 230-7 Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 7: Geometrická přesnost 

os rotace. 

• ČSN ISO 230-10 Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 10: Určení měřících 

vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů. 





 

27 

 

3 VIBRODIAGNOSTIKA 

Jak již bylo řečeno, metody technické diagnostiky slouží jako hlavní nástroj pro zjišťování 

technického stavu zařízení, míry opotřebení, pomáhají rozhodnout o nutnosti a rozsahu oprav 

a dále jsou také prostředkem autonomní údržby. Mezi tyto metody, mimo jiné, patří i 

vibrodiagnostika. 

Vibrodiagnostika je bezdemontážní a nedestruktivní diagnostika, která je založena na 

sledování a hodnocení mechanického kmitání, které je měřeno jak na nepohyblivých, tak i 

pohyblivých částech zařízení.   

Monitorování a analýza vibrací jsou dva z nejužitečnějších nástrojů pro předvídání 

rozvíjejících se mechanických, elektrických a procesních problémů vyskytujících se u strojních 

zařízeních. Právě to je důvod, proč je vibrodiagnostika nejčastěji využívána při prediktivní a 

proaktivní údržbě. Při kombinaci monitorování a analýzy vibrací společně se sledováním 

dalších parametrů doprovázejících činnost zařízení, jako je např. průtok, tlak a teplota, jsme 

schopni v první řadě efektivně plánovat úkony údržby, a nakonec do velké míry potlačit potřebu 

oprav po poruše. [12]  

Vibrace nám v mnoha případech poskytují velmi dobrý zdroj informací o technickém 

stavu zařízení a sledování jejich vývoje v čase často odráží vývoj technického stavu zařízení 

v průběhu používání. Signál vibrací nese informace o příčině vzniku vibrací, a pokud signál 

podrobíme různým metodám analýzy, jsme často schopni v předstihu odhalit vznikající nebo 

rozvíjející se poškození zařízení. [12]  

Vibrodiagnostika je často aplikována u rotačních strojů, protože je schopna odhalit 

množství závad pro ně typické. Vibrace u rotujících strojů jsou úzce vázány na dynamické 

namáhání stroje a souvisí se stavem hřídelů, převodovek, ložisek, s nesouosostí, nevývahou 

apod., právě proto je sledování a hodnocení vibrací základní metodou technické diagnostiky 

rotačních strojů, a tedy i obráběcích zařízení. 

3.1 Základní charakteristika a pojmy mechanického kmitání 

Vibrace jsou projevem mechanického kmitání zařízení, jedná se o dynamický jev, při němž se 

periodicky mění poloha zařízení nebo jeho částí kolem rovnovážné polohy. Vibrace vždy 

představují odezvu na působící síly, tzv. budící síly. Charakter vibrací pak souvisí právě 

s druhem budící síly. Zpravidla rozlišujeme tři základní typy, a to periodickou budící sílu, 

impulsní budící sílu a budící sílu náhodného průběhu. [13] 

3.1.1 Periodická budící síla 

Při působení pouze periodické budící síly bude i odezva kmitání tělesa periodická, tzn. vždy po 

stejné době, tzv. periodě, se pravidelně opakuje stejný časový průběh. Harmonická síla je 

nejjednodušším případem periodické budící síly. Pokud tedy na těleso působí harmonická síla, 

těleso se pak chová jako harmonický oscilátor a kmitání obsahuje pouze jedinou frekvenci. [8] 

Naprostá většina kmitání v praxi však nemá harmonický průběh, a průběh kmitání je 

značně složitější než u prostého harmonického kmitání. Co se však v praxi často využívá, je 

skutečnost, že kmitání skutečných zařízení je možné do jisté míry vyjádřit jako součet 

harmonických kmitů. 
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Pokud je tedy těleso pružně uloženo a působí-li na něj harmonická budící síla, dojde u 

tělesa k vynucenému kmitání, jehož průběh je harmonický a s harmonikou budící silou má 

společnou kruhovou frekvencí. Výchylku u takového kmitání je možno vyjádřit pomocí vztahu 

(1). [13] 

𝑥(𝑡) = 𝑋 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑)     [μm]  . 
 

Kde: 𝑋… amplituda kmitání [m] 

 ω… úhlová frekvence [rad·s-1] 

 t… čas [s] 

 φ… fázový posun [rad] 

 

Obr. 3) Harmonické kmitání 

Periodické složené vibrace vzniknou superpozicí několika harmonických vibrací, 

jejichž poměr frekvencí je dán racionálními čísly, příklad periodických složených vibrací je na 

obr. 4). 

 

Obr. 4) Periodické složené kmitání 

3.1.2 Impulsní budící síla 

Pokud na těleso působí impulsní síla, dojde k vychýlení tělesa z rovnovážné polohy a těleso 

začne následně kmitat na vlastní frekvenci (ta může být jedna nebo i více). Toho v praxi 

využíváme například při provádění tzv. bump testu, tedy rázové zkoušky, kdy do zařízení 

v klidové stavu udeříme kladívkem, čímž dojde k šikoropásmovému buzení, a sledujeme 

odezvu vibrací. Při analýze frekvenčního spektra odezvy pak špičky představují jednotlivé 



 

29 

 

vlastní frekvence zařízení. S rázovým buzením se setkáme také například při vadách na 

valivých ložiscích. [13] 

 

Obr. 5) Volné kmitání vyvolané impulsní silou  

3.1.3 Budící síla náhodného průběhu 

Působí-li na těleso budící síla náhodného průběhu, je vibrační odezva také náhodná. Příklad 

náhodného kmitání je na obr. 6). Při tomto kmitání mohou být, obdobně jako u impulsního 

buzení, vybuzeny vlastní frekvence. Náhodné buzení je přítomno vždy ve formě šumu. Občas 

je však nutné náhodné kmitání uvážit, např. pokud může dojít k turbulentnímu proudění. [13] 

 

Obr. 6) Náhodné kmitání  

3.2 Měřené veličiny a veličiny používané pro popis vibrací 

Už dříve byl uveden vztah (1) pro určení okamžité výchylky x(t) v čase při harmonickém 

kmitání, udávanou nejčastěji v µm. Další veličiny, popisující harmonické kmitání jsou rychlost 

v(t), daná vztahem (2), a zrychlení a(t), dané vztahem (3). Jejich hodnoty je možné získat 

derivováním vztahu pro okamžitou výchylku podle času. 

Rychlost vibrací se obvykle udává v mm·s-1 a její použití je nejvhodnější pro jevy, které 

se projevují v nižších frekvencích, zpravidla od 10 Hz – 1 000 Hz, jako je např. nevývaha, 

mechanické uvolnění, nesouosost. Rychlost je dána vztahem (2). [14] 

𝑣(𝑡) =
d𝑥

d𝑡
= 𝑋𝜔 cos(𝜔𝑡 + 𝜑)[mm ∙ s−1]  . 

Zrychlení vibrací se uvádí ve dvou jednotkách, buď mm.s-2, v praxi se však často užívají 

násobky tíhového zrychlení g. Frekvenční rozsah použití zrychlení vibrací je výrazně větší než 

u výchylky nebo rychlosti, jsme schopni měřit od 1 Hz až do přibližně 30 000 Hz. Nejčastěji 

ale zrychlení využíváme při sledování jevů, projevujících se na vyšších frekvencích. Díky tomu 
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jsme schopni odhalit poruchy jako jsou například závady na valivých ložiscích nebo zubové 

frekvence. Zrychlení je dáno vztahem (3). [13] 

𝑎(𝑡) =
d2𝑥

d𝑡2
= −𝑋𝜔2   

Vhodnost použití měřené veličiny závisí, jak jsem již z části uvedl na frekvenčním 

rozsahu, který potřebujeme sledovat. Je to dáno především tím, aby námi sledovaný signál byl 

dostatečně silný a nedocházelo k jeho ovlivnění až ztracení v šumu, který při měření je přítomen 

vždy. Pokud budeme uvažovat konstantní velikost rychlosti vibrací na všech frekvencích, pak 

výchylka se zvyšující se frekvencí bude klesat, a naopak zrychlení se zvyšující se frekvencí 

poroste. Z tohoto důvodu je jasné, proč je měření výchylky vhodné pro nižší frekvence vibrací 

a měření rychlosti a případně zrychlení naopak pro vyšší. Tato skutečnost je uvedena i na obr. 

7). [13] 

 

Obr. 7) Omezení použití měřících veličin [12] 

Jak vidíme v uvedených vztazích (1), (2) a (3) je použita úhlové frekvence ω, s 

jejím použitím se v praxi ale často nesetkáme, více jsou používané frekvence f [Hz], která 

vyjadřuje počet celých cyklů za sekundu a perioda T [s], která vyjadřuje dobu trvání jednoho 

kmitu. Platí pro ně následující vztahy: 

𝑓 =
𝜔

2𝜋
[𝐻𝑧]   

 

𝑇 =
1

𝑓
=
2𝜋

𝜔
[𝑠] 

  

Pro porovnání velikosti kmitání, tedy i vibrací, je možné použít dříve zmiňovanou 

amplitudu, která představuje velikost mezi vrcholem kmitu (peak) a nulovou hodnotou. Použití 
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amplitudy má však smysl pouze pro harmonického kmitání. Proto se v praxi často využívají 

další charakteristiky jako je efektivní hodnota (RMS) a střední hodnota. Nejčastěji se 

setkáme s použitím efektivní hodnoty, protože má vztah k energii kmitání. Vztahy pro jejich 

výpočet jsou: 

Efektivní hodnota vibrací – RMS (Root mean square), je dána vztahem (6): [14] 

𝑥RMS = √
1

𝑇
∫ 𝑥2d𝑡

𝑇

0

   

Střední hodnota vibrací, je pospána vztahem (7): 

𝑥stř =
1

𝑇
∫ |𝑥|d𝑡

𝑇

0

   

3.3 Měření vibrací a snímače vibrací 

Při měření vibrací je nutné rozlišovat, zda měříme absolutní nebo relativní vibrace. Pokud 

měříme absolutní vibrace, pak je pohyb tělesa vztahován k gravitačnímu poli zeměkoule. Při 

měření relativních vibrací vztahujeme měřené vibrace ke zvolenému referenčnímu bodu, 

nejčastěji k jiné části zařízení, příkladem může být měření relativních vibrací hřídele vzhledem 

k ložisku. Podle tohoto principu je možné snímače rozdělit na: [8] 

• Snímače absolutních vibrací (tzv. seismické snímače). 

• Snímače relativních vibrací. 

Snímače je dále možné dělit podle měřené veličiny, které, jak bylo uvedeno, jsou 

výchylka, rychlost (velometry) a zrychlení vibrací (akcelerometry). 

Tyto jednotlivé snímače se od sebe liší v použitelné dynamickém a frekvenčním 

rozsahu. O frekvenčním rozsahu již bylo pojednáno výše. Dynamický rozsah snímače 

představuje rozsah amplitud dané veličiny, které je snímač schopný měřit. [13] 

Snímače mohou být na diagnostikovaném zařízení připevněny trvale, kdy data o 

vibracích jsou sbírána automaticky v pravidelných intervalech nebo nepřetržitě. Trvale 

připevněné snímače se budou aplikovat na zařízení, které jsou kritická pro daný podnik, 

případně u drahých zařízení mohou být již přímo zabudovány od výrobce zařízení. Další 

možností je používání mobilních přístrojů, kdy zpravidla dochází nejprve ke sběru 

diagnostických signálů z více různých strojů při tzv. pochůzce, a jejich následnému zpracování 

a vyhodnocení v příslušném softwaru. 

3.3.1 Snímače výchylky 

Tyto snímače měří změnu vzdálenosti nebo polohy vzhledem k referenčnímu prvku (poloze). 

Snímače výchylky využívají různé fyzikální principy a patří sem snímače ultrazvukové, 

laserové, kapacitní a pak v současné době nevyužívanější snímače založené na principu 

vířivých proudů. 

Signál tohoto snímače je přímo úměrný relativní výchylce mezi rotující částí a 

samotným měřícím snímačem, v praxi nejčastěji mezi rotující hřídelí a snímačem připevněným 

v domku ložiska. Obvykle se používají dva snímače výchylky, které jsou vůči sobě pootočené 

o 90° jak je znázorněno na obr. 8). [13] 
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Horní frekvenční rozsah snímačů výchylky bývá uváděn přibližně do 2 000 Hz, 

v některé literatuře se uvádí hodnoty frekvence nad 3 000 Hz. Přesto za hranici, kdy je vhodné 

používat snímače výchylky se většinou považuje frekvence do 1 000 Hz, nad touto hranicí již 

není možné spolehlivě eliminovat vliv nerovností na povrchu hřídele a měřením může být 

zkreslené, a tudíž nespolehlivé k určení technického stavu stroje. [15] 

 

Obr. 8) Umístění snímačů na principu vířivých proudů [10] 

3.3.2 Snímače rychlosti (Velometry) 

Snímače rychlosti vibrací pracují na principu indukce napětí vlivem pohybu cívky 

v magnetickém poli. Velometry se skládají ze dvou hlavních částí, a to permanentního 

magnetu a cívky. Vlivem vibrací stroje, dojde i k rozkmitání permanentního magnetu, který je 

pevně spojen s pouzdrem snímače. Naopak cívka bývá uložena na měkkých pružinách a vlivem 

setrvačnosti setrvává v klidu. Velikost indukovaného napětí je pak úměrná relativní rychlosti 

cívky v oproti permanentnímu magnetu, magnetické indukci B a délce cívky l, dle vztahu (8):  

𝑢 = 𝐵 ∙ 𝑙 ∙ 𝑣[𝑉]   

Výhodou velometrů je silný výstupní signál, malý vnitřní odpor a cena. Tyto senzory je 

možné používat bez zdroje napájení a napětí lze zpravidla měřit bez speciálních zesilovačů. 

[12] 

Nevýhodou je jejich omezený frekvenční rozsah, zpravidla od 10 Hz do 1000 Hz, větší 

rozměry a citlivost na parazitní magnetické pole. Velometry jsou také citlivé na boční vibrace 

a otřesy, proto nejsou vhodné pro ruční měření, ale používají se zpravidla pevně připevněné na 

zařízení. Snímače rychlosti je také pro zajištění správné činnosti nutné poměrně často 

kalibrovat, zpravila alespoň jednou za šest měsíců. [13] 

Schématické znázornění indukčního snímače rychlosti vibrací je zobrazeno na obr. 9). 
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Obr. 9) Indukční snímač rychlosti vibrací [10] 

3.3.3 Snímače zrychlení (Akcelerometry) 

Snímače zrychlení, tzv. akcelerometry jsou v současné době nejpoužívanější snímače vibrací, 

protože ve srovnání s ostatními snímači má nejméně nevýhod. Tyto snímače měří absolutní 

vibrace. Akcelerometry se používají při měření vibrací na nepohyblivých částech zařízení a 

pokud je nutné zjistit výchylky nebo rychlost vibrací, je možné tyto veličiny získat integrací 

signálu ze snímače zrychlení. Příklad tlakového akcelerometru na obr. 10). 

Akcelerometry využívají piezoelektrický krystal k převedení mechanické energie na 

elektrický signál. Princip funkce je založen na deformaci piezoelektrické keramické destičky 

mezi referenční setrvačnou hmotou a hmotou pevně spojenou s pouzdrem snímače. Při 

vibracích zařízení setrvává referenční hmota v klidu, zatímco hmota spojená se snímačem kmitá 

společně se strojem. Tím dochází k působení síly na piezoelektrický prvek a vzniku 

elektrického náboje přímo úměrného zrychlení vibrací. [13] 

Frekvenční rozsah snímačů zrychlení se pohybuje přibližně v rozmezí 0,1 Hz – 30 kHz. 

Existují však i ultrazvukové akcelerometry s frekvenčním rozsahem až do 1 MHz. Další 

výhodou snímačů zrychlení jsou malé rozměry a hmotnost a vzhledem k tomu, že neobsahují 

žádné pohyblivé části, vyznačují se akcelerometry dobrou trvanlivostí bez nutnosti časté 

kalibrace. Akcelerometry se vyznačují velký dynamickým rozsahem a jsou i v provedení pro 

nasazení při vysokých provozních teplotách. [15] 

 

Obr. 10) Schéma tlakového akcelerometru [10] 
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3.4 Hodnocení vibrací a metody analýzy vibrací 

Vzhledem k měřením, která budou v rámci práce realizovány se v této části práce zaměřím 

pouze na hodnocení a analýzu absolutních vibrací, které jsou měřeny na nerotujících částech 

obráběcích strojů. Problematika hodnocení hřídelových vibrací zde nebude uvedena. 

3.4.1 Hodnocení vibrací v časové oblasti (Time Domain Analysis) 

Hodnocení vibračního signálu v časové oblasti je založeno na vyhodnocení okamžitých, 

středních nebo efektivních hodnot signálu měřených veličin (výchylka, rychlost, zrychlení). 

Použití analýzy vibrací v časové oblasti je vhodné zejména pro posouzení přechodných jevů, 

jako jsou např. rozběhy a doběhy zařízení, rázové odezvy, pokud má diagnostikované zařízení 

v čase proměnou tuhost nebo tlumení, při proměnné frekvenci apod. [8] 

  Obsah informací a možnost lokalizace je při analýze vibrací v časové oblasti omezená 

v porovnání s frekvenční analýzou vibračního signálu. Použití je vhodné, pokud existuje pouze 

jediný nebo alespoň dominantní zdroj vibrací, aby nedocházelo ke ztrátám diagnostických 

informací způsobených přenosem vibrací z různých oblastní strojního zařízení. 

V praxi se používání následující metody hodnocení vibrací: [15] 

• Špičková (vrcholová) hodnota – tzv. Peak Level xpeak 

Představuje maximální hodnotu sledované veličiny. Používá se pro popis 

mechanických rázů a dalších krátkodobých jevů. Tato hodnota nám poskytuje pouze 

informaci o přítomnosti špičky v signálu, neposkytuje žádnou informaci o průběhu 

ani frekvenci vibrací. 

• Maximální rozkmit – Peak to Peak xpeak-to-peak 

Pomocí této hodnoty můžeme posoudit maximální přípustné mechanické namáhání 

(kontrola vůlí konstrukce). 

• Střední hodnota – Average Level xstř 

Střední hodnota absolutních výchylek signálu vibrací se získá výpočtem podle dříve 

uvedeného vztahu (7). Ačkoli tato hodnota popisuje časový průběh vibrací, v praxi 

se příliš nevyužívá. 

• Efektivní hodnota – Root Mean Square xef = xRMS 

Tato hodnota je v praxi nejčastěji používaná pro hodnocení vibrací, protože má 

přímý vztah k energii vibrací. Platí pro ni vztah (6). 

• Creast faktor – Činitel výkmitu CF 

Tato hodnota představuje poměr mezi vrcholovou (špičkovou) a efektivní hodnotou. 

Tato hodnota se v praxi využívá pro odhalení opotřebení, lomů, trhlin apod. protože 

hodnota creast faktoru s rozvojem poškození roste, jak je znázorněno na obr. 11). 
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Obr. 11) Možný průběh Creast faktoru CF [15] 

3.4.2 Hodnocení vibrací dle normy ČSN 20 0065: 1992 

Pro hodnocení vibrací obráběcích strojů existuje norma ČSN 20 0065: 1922 Obráběcí stroje na 

kovy. Metody měření a hodnocení mechanického kmitání, mezní hodnoty kmitaní. Tato norma 

stanovuje podmínky a způsoby měření a dále také způsob vyhodnocení průměrné rychlosti a 

výchylky vibrací.  

Norma je použitelná pro řadu obráběcích strojů, jako jsou různé typy soustruhů, 

frézovacích strojů, vrtaček, vyvrtávaček a brousících strojů. Pro jednotlivé typy zařízení jsou 

v normě doporučeny místa a směr měření vibrací. U obráběcích strojů se provádí měření na 

každém vřeteni, v místě uložení předního ložiska, měřící směry se liší podle druhu zařízení. Na 

základě maximální velikosti obrobků, případně nástrojů se stanovují mezní hodnoty efektivní 

rychlosti, které nesmějí být překročeny. Norma také stanovuje mezní hodnoty efektivní hodnoty 

výchylky, která však má mít pouze informativní charakter. 

Norma také stanovuje otáčky, při kterých májí být vibrace měřeny. Určení otáček se 

provádí následovně: [16] 

nmax … Největší otáčky vřetena, 

nmin … Nejmenší otáčky vřetena, 

q     … Rozdíl mezi dvěma sousedními otáčkami 

𝑞 =
𝑛𝑚𝑎𝑥 −𝑛𝑚𝑖𝑛

4
   

Měření se provádí při otáčkách: [16]        

n1 = nmax,  n2 = nmax – q,     n3 = nmax –2q, n4 = nmax – 3q,  n5 = nmax – 4q 

Měření je samozřejmě možné provádět při takto stanovených otáčkách, v praxi je však 

na zvážení, zda není vhodnější provést měření po menším kroku a je důležité do měření 
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zahrnout otáčky, při kterých zařízení normálně pracuje. Menším krokem jsme schopni získat 

lepší představu o technickém stavu zařízení, a hlavně odhalit případné problémy, které se 

projevují pouze při určitých otáčkách. 

Provedení měření s menším krokem se osvědčilo i při našem měření, kdy jsme odhalili 

rezonanci vřetena diagnostikovaného zařízení, které by se ale při použití doporučení normy 

neprojevila. 

3.4.3 Hodnocení vibrací podle normy ČSN ISO 20816: 2017 

Přestože existuje pro hodnocení vibrací obráběcích strojů vlastní norma, tak zde dále uvedu i 

normu obecnějšího typu, která se zaobírá hodnocením vibrací a není zaměřena na žádný 

konkrétní druh strojních zařízení. 

Tuto normu uvádím z důvodu, že norma ČSN 20 0065: 1992 hodnotí vibrace pouze 

srovnáním s mezní hodnotou. Norma ČSN ISO  20816: 2017 poskytuje návod pro hodnocení 

vibrací z mnohem komplexnějšího pohledu a v praktické části se práce při navržení postupu 

pro hodnocení vibrací inspiruje touto normou.  

Norma ČSN ISO 20816-1: 2017 Vibrace – Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 1: 

Obecné pokyny, poskytuje obecné podmínky a postupy pro měření a hodnocení vibrací 

s použitím měření na rotujících, nerotujících částech a částech s nevratným pohybem u 

kompletních strojů. 

Norma ČSN ISO 20 816 poskytuje hodnocení stavu strojních zařízení na základě dvou 

kritérií: 

• Velikost vibrací. 

• Změna velikosti vibrací. 

Kritérium I: Hodnocení na základě velikosti vibrací 

Norma poskytuje hodnocení vibrací na základě měření celkové efektivní hodnoty rychlosti 

vibrací. Nejvyšší hodnota z měření na různých místech strojního zařízení je pak nazývána 

mohutnost vibrací, pomocí níž se následně stroj hodnotí. Připouští se i hodnocení na základě 

jiných parametrů vibrací, pokud je to pro daný typ stroje vhodnější. Pokud ale budou použity 

jiné parametry, pak je nutné kritéria hodnocení také změnit, ideálně podle doporučení výrobce 

nebo je možné vycházet ze zkušeností s daným zařízením. 

Norma neuvádí žádné doporučení, v jakém frekvenční pásmu se mají vibrace měřit. 

Frekvenční pásmo měřených vibrací musíme proto vždy upravit dle konkrétního případu. 

Norma definuje mezní hodnoty mohutnosti vibrací, podle kterých se následně strojní 

zařízení zařazuje do jednoho ze čtyř pásem: [17] 

• Pásmo A  

Pásmo vibrací, do kterého spadají obvykle vibrace nově přejímaných strojů. 

• Pásmo B 

Pásmo vibrací, ve kterém stroje mohou být zpravidla provozovány po 

neomezeně dlouhou dobu. 

• Pásmo C 

Pásmo vibrací, ve kterém jsou stroje obvykle považovány za nevyhovující pro 

dlouhodobý trvalý provoz. Obecně mohou být stroje v takovém stavu 

provozovány pouze po omezenou dobu, dokud nenastane vhodná příležitost pro 

nápravný zásah. 
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• Pásmo D 

Pásmo vibrací, v které se vibrace obvykle považují za tolik závažné, že mohou 

vést k poškození stroje. 

Norma ČSN ISO 20 816-1 uvádí v příloze C rozsah typických hodnot pro hranice pásem 

A/B, B/C a C/D pro nerotující části strojních zařízení, pro které nebyly stanoveny specifické 

mezinárodní normy a nejsou dostupné žádné vyhovující zkušenosti. Rozsahy pásem mezních 

hodnot mohutnosti vibrací jsou: [17] 

• Hranice A/B 0,71 – 4,5 mm·s-1 

• Hranice B/C 1,80 – 9,3 mm·s-1 

• Hranice C/D 4,50 – 14,7 mm·s-1 

Pozn.: Malé stroje mají tendencí být na dolním konci rozsahu, velké stroje mají tendenci být na 

horním konci 

 Konkrétní podobu tabulky pro hodnocení mohutnosti vibrací uváděla stará norma ČSN 

ISO 10 816-1. Přestože je tato norma v dnešní době již neplatná, hodnoty zůstaly zachovány 

stejné a tuto tabulku je v praxi stále možné využít a je zobrazena v tab 2) . 

Stroje jsou rozděleny do jednotlivých tříd, pro které jsou stanoveny hranice vibrací: [18] 

• Třída I – Jednotlivé části motorů a strojů spojených s celým strojů za běžných 

provozních podmínek (např. elektromotory do 15 kW). 

• Třída II – Středně rozměrné stroje (např. elektromotory 15 kW až 75 kW bez 

speciální základů, pevně připevnění stroje s výkonem až do 30 kW na 

speciálních základech). 

• Třída III – Velké stroje s rotujícími hmotami připevněné na pevných a težkých 

základech, které jsou ve směru měření vibrací relativně tuhé. 

• Třída IV – Velké stroje s rotujícími hmotami připevněné na základech, které 

jsou ve směru měření vibrací relativně měkké. 

Tab 2)  Typické hranice pásem pro různé třídy strojů [18] 

  

Hranice pásem 
efektivní rychlost vibrací [mm/s] 

  Třída I Třída II Třída III Třída IV 

0,28 

A 
A 

A 
A 

0,28 

0,45 0,45 

0,71 0,71 

1,12 
B 

1,12 

1,8 
B 

1,8 

2,8 
C B 

2,8 

4,5 
C B 

4,5 

7,1 

D 

C 
7,1 

9,3 

D 

C 
9,3 

11,2 

D 

11,2 

14,7 

D 

14,7 

18 18 

28 28 

45 45 
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Kritérium II: Hodnocení na základě změny vibrací 

Norma ČSN ISO 20 816 také stanovuje hodnocení vibrací na základě změny velikostí vibrací 

vůči dříve stanovené referenční (základní) hodnotě. Jako referenční hodnotu vibrací je ideální 

brát signál vibrací, který byl naměřen na strojním zařízení, které se nachází v dobrém 

technickém stavu a za ustálených provozních podmínek. 

Problém mohou představovat výrazná zvětšení vibrací, i když nebylo dosaženo hodnot 

vibrací, které by podle kritéria I spadaly do pásma C. Takové náhlé změny vibrací mohou 

indikovat výskyt poškození nebo mohou varovat před vznikem poruchy. Problém může 

paradoxně indikovat i náhlé snížení hodnot vibrací, např. u lopatkových strojů, kde může dojít 

k odlomení lopatky, která vyrovná nevývahu, která se na stroji vyskytovala, což povede ke 

snížení vibrací. Tato situace by mohla být potenciálně velmi nebezpečná, vzhledem k tomu, že 

nevíme, do jakých míst se ulomená lopatka dostala, a mohla by vést k totální destrukci zařízení. 

Při použití tohoto kritéria je nutné dodržovat zásady měření, musíme snímačem měřit 

na stejných místech zařízení, snímat ve stejných směrech a pokud možno za stejných 

provozních podmínek. [17] 

Při monitorování technického stavu zařízení je velmi vhodné sledování trendů měřených 

veličin, kdy vlastně sledujeme vývoj měřené veličiny v čase. Na obr. 12) jsou zobrazeny některé 

z typických trendů, se kterými se můžeme běžně setkat: 

• Trend A – Dlouhodobě dobrý stav. 

• Trend B – Náhlá změna, vlivem poruchy, odlomení části ad. Může být také 

způsobena nesprávným zásahem údržby při opravě zařízení. Z tohoto důvodu je 

nutné měřit vibrace nejen před samotnou opravou, ale také krátce po jejím provedení. 

• Trend C – Trend typický pro postupné poškozování. 

• Trend D – Nestandartní trend, který je způsoben např., nevhodným výběrem místa 

měření, špatným uchycením snímače atd. 

 

Obr. 12) Možné trendy při monitorování vibrací [12] 
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3.4.4 Frekvenční analýza vibračního signálu 

Bylo uvedeno hodnocení vibračního signálu v časové oblasti a hodnocení vibrací pomocí 

jednoho parametru, srovnávaného s hodnotou stanovenou normou a také sledování trendů 

vývoje. Pomocí těchto metod ale většinou nejsme schopni identifikovat konkrétní problém nebo 

součást, na které se závada nachází (nevyváženost, vada ložiska, ozubeného soukolí apod.), 

protože signál vyhodnocujeme jako celek, kde se projevují všechny vlivy dohromady. 

Pomocí frekvenční analýzy časového signálu jsme schopni odstranit tuto nevýhodu 

analýzy vibračního signálu v časové oblasti. Frekvenční analýza se zakládá na skutečnosti, že 

každá časová vlna se skládá z příspěvků od dílčích vibrujících částí, které většinou vibrují 

s odlišnými frekvencemi, jak je zobrazeno na obr. 13). Frekvenční analýza nám je schopná tyto 

jednotlivé příspěvky zobrazit. [12] 

K provedení frekvenční analýzy se používá Fourierova transformace, tj. rozklad do 

Fourierovy řady. Fourierova řada nám v podstatě slouží k zapsání libovolného periodického 

signálu pomocí množiny sinusovek, ze kterých je jej možné složit. Této Fourierově řadě pak 

říkáme frekvenční spektrum. Původní signál z původní časové oblasti, kde byly všechny jevy 

zobrazeny dohromady, převádíme do frekvenční oblasti, kde každý fyzikální jev, jako např. 

poškozené ložisko, nevývaha ad., je charakterizován vlastní sinusovkou s konkrétní frekvencí. 

[8] 

Problematikou samotného provádění Fourierovy transformace se práce nezabývá, 

všechny současné analyzátory mají postupy spojené s frekvenční analýzou implementovány a 

využívají algoritmus tzv. rychlé Fourierovy transformace (FFT – Fast Fourier Transform). 

 

 

Obr. 13) Princip frekvenční analýzy vibračního signálu [12] 

Významné frekvence 

Spektra získaná Fourierovou transformací tedy slouží k ověření technického stavu zařízení a 

identifikace odchylek mohou poukazovat na vznikající závadu zařízení. Abychom byly schopni 
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správně provést zhodnocení a odhalení závad, musíme znát také další údaje vztahující se 

k zařízení, jako jsou: [12] 

• Technické údaje o zařízení (provozní otáčky, výkon, počty lopatek, počty zubů ad.). 

• Historii provozu a údržby (odstávky, provozní režimy, opravy, mazání ad.). 

• Poruchy v minulosti. 

Při analýze frekvenčního spektra hledáme frekvence, o kterých víme, že ukazují na 

možnou závadu (frekvence otáčkové, ložiskové, zubové apod.). Frekvenční spektrum je vhodné 

rozdělit si na několik částí, ve kterých se typicky vyskytují určité poruchy a dále si vyznačit 

otáčkovou frekvenci (označení 1X) a její celé násobky tzv. harmonické násobky (označení 2X, 

3X atd.). Spektrum je možné rozdělit na tři hlavní části, jak je zobrazeno na obr. 14): [12] 

• Oblast pod frekvencí otáčení. 

• Oblast do desetinásobku frekvence otáčení. 

• Oblast nad desetinásobkem frekvence otáčení. 

 

Obr. 14) Rozdělení spektra na oblasti [12] 

Oblast pod frekvencí otáčení 

Jedná se o tzv. subsynchronní oblast. Pokud se v této oblasti vyskytují špičky, pak to většinou 

poukazuje na nebezpečné děje, jako je např. víření olejového filmu v kluzném ložisku, které 

generuje radiální kmity viz obr. 15). [8] 

 

Obr. 15) Spektrum způsobené vířením olejového filmu u kluzného ložiska [8] 

Oblast nízkofrekvenčních události (do desetinásobku 1X) 

V této oblasti se projevují události, které souvisejí s otáčkami samotné součásti. Vyskytují se 

zde příznaky všech základních mechanických závad, jakou jsou nevyváženost hřídelí, rotorů, 

nesouosost hřídelí a spojek, prohnutá hřídel, trhlina v hřídeli, rezonance, mechanická vůle ad. 

[12] 
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Oblast vysokofrekvenčních událostí (nad 10X) 

V této oblasti frekvenčního spektra se projevují zejména závady valivých ložisek a ozubení. U 

ložisek dochází k povrchové únavě materiálu, což vede k pittingu, otěru s nárůstem vůle, 

korozi, rýhování a poruchám klece. [8] 

Vadné valivé ložisko generuje při rozvoji vady tři typy frekvence, konkrétně se jedná o 

náhodné ultrazvukové frekvence, vlastní frekvence komponent ložiska a frekvence 

ložiskových závad. Při provádění diagnostiky jsou pro nás zejména významné frekvence 

ložiskových závad, které je možné spočítat na základě parametrů ložiska (geometrie, počet 

valivých prvků, otáčková frekvence), čímž nám umožní lokalizovat konkrétní element ložiska, 

který problém způsobuje. Rozlišujeme: [12] 

• BPFI – závada na vnitřním kroužku. 

• BPFO – závada na vnějším kroužku. 

• BSF – závada na valivém tělísku. 

• FTF – závada na kleci. 

Pro výpočet poruchových frekvencí jsou stanoveny vztahy, které představují 

neceločíselný násobek otáčkové frekvence. Pro usnadnění existují katalogy a také řada 

analyzátorů má v sobě uloženy parametry používaných ložisek, kde po dosazení frekvence 

otáčení získáme závadové frekvence. 

Pokud při analýze obálky spekter objevíme tyto frekvence, vždy nám to indikuje nějaký 

problém na ložisku, nemusí se jednat konkrétně o vadu ložiska, může to být i indikace 

nedostatečného mazání ložiska nebo špatného zatížení, vždy ale nalezení těchto frekvencí 

znamená problém. Ostatní frekvence jako jsou otáčková a její násobky, zubová frekvence apod. 

ve spektru nalezneme vždy, závadové frekvence ložiska se však ve spektru běžně nenacházejí. 

[12] 
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4 ELEKTRODIAGNOSTIKA 

Využití elektrodiagnostiky v údržbě založené na technickém stavu není v současné praxi u 

obráběcích strojů příliš rozšířená. Je to pozůstatek dřívější doby. Proto se v odborné literatuře 

oblast elektrodiagnostiky zaměřuje na problematiku elektrických strojů.  

V současné době se i u obráběcích strojů v rámci elektrodiagnostiky začíná řešit 

problematika vyhodnocení signálu elektrických veličin. Tyto signály se měří na různých 

částech výrobního stroje nebo jednotlivých uzlů. Jedná se například o vstup a výstup napájecího 

napětí do stroje, vstup do řídících systémů apod. Tyto signály se vyhodnocují podobně jako 

například u vibrodiagnostiky.  

Dále je také možné sledovat souměrnost napájecí sítě, spotřeba elektrické energie apod. 

V rámci elektrodiagnostiky se také mohou vyhodnocovat parametry napájecí sítě před 

vstupem a po vstupu do stroje, kde tyto parametry mohou být ovlivňovány řídícími systémy 

s měniči frekvence. 

Pro názornost jsou v dalším textu popsány příklady zkoušek realizované na točivých 

strojích a diagnostický systém pro diagnostiku elektrických pohonů. 

4.1 Zkoušky realizované na točivých strojích 

Diagnostika technických vlastností jednotlivých podsystémů elektrických strojů, jako je 

podsystém elektrický, magnetický, izolační apod., může odhalit možné poruchové stavy a tím 

dopomoci k dlouhodobému bezporuchovému provozu stroje. Dále nám výsledky z dále 

uvedených měření umožňují odhadovat zbylou životnost stroje. Tyto zkoušky jsou podrobně 

rozebrány například v uvedené literatuře [19] a [20]. Mezi metody zkoušek točivých strojů patří 

například: [19] 

• Izolační odpor statorového vinutí. 

• Izolační odpor rotorového vinutí. 

• Napěťová závislost izolačního odporu vinutí na stejnosměrném napětí. 

• Ztrátový činitel tg δ, kapacita a časová konstanta statorového vinutí. 

• Zkouška statorového vinutí střídavým napětím 50 Hz. 

• Zkouška rotorového vinutí střídavým napětím 50 Hz. 

• Zkouška statorového vinutí stejnosměrným napětím. 

• Zkouška statorového vinutí napětím velmi nízkého kmitočtu. 

• Zkouška závitové izolace statorového vinutí proudovými impulzy. 

• Zkouška závitové izolace rotorového vinutí s vyniklými póly. 

4.2 Diagnostický systém pro diagnostiku elektrických pohonů 

Současné pohony často využívají asynchronní motor s frekvenčním měničem pro regulaci 

otáček. Pro řízení pohonu pak řídící jednotky měří výstupní parametry pohonu, jako jsou otáčky 

ω a proudy na jednotlivých fázích (ia, ib, ic) a dále sleduje i vstupní parametry napětí a proudu 

i(t), u(t) a na základě těchto parametrů pak řídí pohon (moment motoru Mp, požadované otáčky 

ωp). [19] 
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Diagnostický systém těchto sledovaných veličin může využít zapojením nebo přímo 

vložením do řídícího jednotky pohonu a tím získat přístup ke všem sledovaným veličinám. 

Další veličiny, které systém bude sledovat mohou být teploty vinutí a dalších částí stroje, 

vibrace ložisek, otáčky ventilátoru, částečné výboje a další. Příklad takového diagnostického 

systému, napojeného na asynchronní motor je na obr. 16). [19] 

 

Obr. 16) Schéma diagnostického systému pro pohon s asynchronním motorem [19] 

Zjišťujeme tedy jednoduše měřitelné elektrické veličiny, jako je proud a napětí. Ty je 

možné v současné době možné měřit i pomocí stejných diagnostických prostředků, které jsou 

používány například pro měření vibračního signálu. Toho bylo využito i při praktickém měření 

obsaženém v této práci, kdy byly zaznamenány proudové signály na vstupu do obráběcího 

stroje.  

Tyto signály je možné analyzovat velmi podobným způsobem, jak byla popsána analýza 

vibračního signálu. Což je další výhodou, protože k vyhodnocení signálu elektrických veličin 

můžeme využít i stejný software, jako byl použit pro vibrace. 

Jak bylo dříve zmíněno, v současné době je stále více využíváno pohonů, které ke své 

regulaci využívají frekvenční měniče. Jejich používání s sebou však nese některé negativní 

důsledky, o kterých pojednává následující kapitola. 

4.3 Pulzní namáhání v důsledku frekvenčního měniče 

Využití pohonů s frekvenčním měničem je v současné době stále populárnější. U 

asynchronního motoru odpovídají otáčky frekvenci napájecího napětí, kterou je možno 

s rozvojem výkonových spínacích součástek upravovat na požadovanou hodnotu. 

S používáním těchto součástek jsou však spojeny i negativní jevy, které souvisejí zejména 

s pulzním namáháním zařízení. 
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Pulzní napětí může způsobovat nebo urychlovat řadu degradačních procesů, je také 

zdrojem rušení, které ovlivňuje okolní zařízení. Mezi jevy, které napěťové pulzy mohou 

způsobovat patří: [19] 

• Růst ztrátového činitele – Napěťové pulzy jsou spojeny s nárůstem ztrát, vznikem 

indukovaného napět a nárůstem teploty celého zařízení, což vede k rychlejším 

degradačním procesům. 

• Ložiskové proudy – Vlivem měničů se na strojích objevují ložiskové proudy. Tyto 

proudy způsobují degradaci vlivem například přechodu kovu mezi elektrodami 

(ložisko se chová jako kondenzátor), bodové tavení materiálu apod. 

• Částečné výboje – Způsobují svými účinky namáhání izolačního systému a 

zrychlují jeho stárnutí. 

• Zvýšení teploty izolace – Degradace izolace je při vyšších teplotách rychlejší. 

• Elektromagnetické rušení – Vysokofrekvenční proudy jsou zdrojem elektro-

magnetického rušení, které se do okolí šíří vedením i vyzařováním.
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5 TRIBODIAGNOSTIKA 

Další metodou bezdemontážní technické diagnostiky je tribotechnická diagnostika, která 

zahrnuje řadu metod a prostředků pro kontrolu technického stavu zařízení, které využívají 

mazací média (oleje, tuky ad.), hydraulické kapaliny, procesní kapaliny apod. Právě tyto mazací 

prostředky používané ve strojích jsou zdrojem informaci o dějích a změnách, ke kterým dochází 

v třecích technických systémech. Tribodiagnostika se kromě určování technického stavu 

objektu může také zabývat posuzováním kvality samotného mazacího prostředku. 

Při provozu mechanických a elektrických zařízení dohází k jejich opotřebovávání a 

postupnému uvolňování a otěru částic z třecích ploch. Uvolněné částice jsou následně odnášeny 

mazacím médiem z těchto míst a dochází k jejich cirkulaci v mazací soustavě, přičemž se 

vzrůstajícím opotřebením zařízení zpravidla dochází k nárůstu koncentrace těchto částic 

v mazacím médiu. [21] 

Tribodiagnostika se zaměřuje na detekci a analýzu právě těchto otěrových částic 

v mazacím médiu, kde na základě jak kvalitativního, tak i kvantitativního rozboru, je schopna 

odhalit, případně i lokalizovat vznikající poruchu. 

5.1 Metody používané v tribodiagnostice 

Při analýze mazacího média se v rámci tribodiagnostiky snažíme naplnit následující úkoly: [22] 

• Sledování stavu a trendu opotřebení zařízení. 

• Sledování stavu a určení životnosti samotné kapaliny nebo maziva. 

• Stanovení optimálních intervalů výměny kapalin a maziv používaných v daném 

stroji. 

5.1.1 Sledování degradace mazacího média 

Změny kvality mazacího média nám dovolují odhadnout zbytkovou životnost maziva, kdy 

sledujeme především znehodnocení maziv chemickými a tepelně-oxidačními ději a obsahem 

vnějších nečistot. Při této analýze dochází k hodnocení fyzikálně – chemických parametrů 

maziva, které určuje na základě testů, mezi tyto testy patří například: [21] 

• Viskozita. 

• Obsah vody. 

• Číslo alkality a kyselosti. 

• Kapková zkouška. 

• Celkové znečištění ad. 

5.1.2 Sledování stavu a trendu opotřebení zařízení 

Určování technického stavu a opotřebení diagnostikovaného zařízení zakládáme na určení 

obsahu otěrových kovů v mazacím médiu. Při sledování stavu je rozhodující zejména trend 

naměřených hodnot. Pomocí analýzy množství, tvaru a velikosti otěrových částic je možné 

získat obraz o technickém stavu třecích uzlů a k jakému druhu opotřebení u nich dochází.  

Dále, pokud známe složení materiálů, které jsou pro jednotlivé součásti zařízení použity, 

můžeme na základě analýzy otěrových částic určit zdroj těchto částic. 
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Pro stanovení koncentrace otěrových kovů se používají metody: [21] 

• AAS – Atomová absorpční spektrofotometrie 

o Metoda založena na charakteristické absorpci monochromatického 

záření volných atomů jednotlivých prvků v základním stavu. 

• AES – Atomová emisní spektrofotometrie. 

o Otěrové částice v mazivu jsou vybuzeny do excitovaného stavu a při 

následném návratu na základní hladinu dochází k vyzáření světelné 

energie, jejíž vlnová délka je charakteristická pro každý prvek. 

• Polarografie a voltametrie. 

o Založené na zkoumání elektrolýzy s rtuťovou elektrodou a měřením 

vzniklých křivek intenzity proudu a napětí. 

• RAMO – Rychlá analýzy motorových olejů. 

o Přibližné stanovení čtyř základních kovů (Al, Cu, Pb a Fe) v provozních 

podmínkách. Spočívá v selektivní extrakci kovů a jejich následné 

vizuální fotometrické stanovení. 

Praktická část diplomové práce byla zaměřena na hodnocení degradace procesní 

kapaliny během používání. Z tohoto důvodu nebude v teoretické části blíže popisována 

problematika tribodiagnostiky zabývající se určování technického stavu na základě koncentrace 

otěrových částic. Další kapitoly budou zaměřeny na hodnocení degradace provozních a 

procesních kapalin. 

5.2 Odběr vzorků 

Při odběru vzorků je nutné dbát na to, aby vzorek reprezentoval průměrné složení celého obsahu 

maziva diagnostikovaného zařízení. Dále je důležité, aby při opakovaných odběrech byli 

zachovány totožné podmínky, z tohoto důvodu je vhodné pro odběr vypracovat pracovní 

postup, kde bude stanoveno místo odběru, způsob odběru, okamžik odběru, uložení vzorku a 

případně další skutečnosti. 

Pro vypracování pracovního postupu odběru vzorku je možno řídit se doporučením 

normy ČSN 65 6207: 1987 - Hydraulické oleje a kapaliny. Odběr vzorků pro stanovení obsahu 

mechanických nečistot. Přestože tato norma je určena pro hydraulické systémy, stanovené 

postupy je možné aplikovat i u ostatních zařízení. Zpravidla je nutné dodržet několik zásad: 

[21] 

• Odběr se provádí při pracovní teplotě zařízení, při provozu nebo těsně po zastavení 

zařízení. 

• Místo odběru se důkladně očistí, odpustí se část oleje nebo kapaliny do pomocné 

nádoby (500 ml) a až následně se provede samotný odběr vzorku do čisté 

vzorkovnice. 

• Vzorek je nutné odebírat před doplňováním náplně a po odběru se do vzorku nesmějí 

dostat žádné příměsi. 

• Po odebrání se vzorkovnice označí identifikačním štítkem s potřebnými údaji 

(datum odběru, identifikace stroje, identifikace maziva, případně další údaje). 
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5.3 Hodnocení degradace maziva 

V současné době se při výměně maziv a kapalin nejčastěji aplikuje systém založený na 

pravidelné výměně po uplynutí pevně stanoveného intervalu, bez toho, aniž by se zjišťoval 

skutečný stav a vlastnosti měněného maziva.  

Hospodárnějšího využití maziv dosáhneme využitím tribodiagnostiky, kdy na základě 

sledování vytipovaných užitných vlastností používaného maziva zjistíme jeho způsobilost 

k dalšímu používání.  

Oba přístupy k výměně mazací náplně nacházejí v praxi své uplatnění. Pokud má 

zařízení malý objem mazacího média a je použito běžné průmyslové mazivo, může být 

výhodnější a jednodušší měnit mazivo v pravidelných intervalech. Naopak pokud se jedná o 

větší zařízení, u něhož je značný objem mazací náplně anebo je použito speciální mazivo, jehož 

výměna představuje větší finanční zátěž, je vhodné uvážit možnost využití výměny maziva na 

základě vyhodnocení aktuálního stavu maziva. 

Při používání mazacího média dochází s postupem času k jeho pozvolnému stárnutí 

(degradaci) jeho oxidační reakcí s kyslíkem. Tento proces může ovlivňovat v některých 

případech přidáváním aditiv do samotného maziva, ale hlavním faktorem, který vede 

k rozkladu maziv je vyšší teplota. [21] 

Zjištěním fyzikálních a chemických parametrů maziv a kapalin a zejména pak 

sledováním změn těchto parametrů poskytuje dobrou představu o aktuálním stavu maziva a 

jeho způsobilosti k dalšímu používání. Pro hodnocení jednotlivých parametrů existují ve 

většině případů normalizované zkoušky, které jsou zpravila časově a finančně náročné, proto 

tyto zkoušky bývají v praxi často nahrazovány tzv. smluvními testy, které přinášejí dostatečné 

informace pro zhodnocení stavu maziva a kapalin. 

V dalších bodech budou popsány některé vybrané parametry, které bývají sledovány 

společně s testy, které jsou pro jejich určení v praxi používány. 

5.3.1 Kinematická viskozita 

Viskozita představuje jednu z nejdůležitějších vlastností maziv, a proto také slouží jako 

základní kvalitativní ukazatel. Jedná se o rozhodující vlastnost maziva pro jeho třídění a výběr. 

Při používání maziv může docházet ke snižování, ale také ke zvyšování viskozity: [22] 

• Zvyšování viskozity je způsobené „zahušťováním“ samotného maziva nečistotami, 

oxidačních meziprodukty, kondenzačními produkty, případně je způsobeno 

částečnou oxidací maziva. 

Zvyšování viskozity je tedy při normálním provozu zařízení běžným jevem, se 

kterým je nutné počítat. Pokud dojde k příliš velkému zvýšení viskozity, může to 

snížit jeho mazací schopnosti, kdy mazivo nebude například u ložiska schopné 

„dotéct“ do všech důležitých míst. Dalším negativním jevem budou energetické 

ztráty vzhledem k velkému koeficientu tření. 

• Snižování viskozity má nejčastěji původ v tepelné a mechanické degradaci maziva. 

Pokud dojde k náhlému poklesu viskozity, je pravděpodobné, že došlo k proniknutí 

jiných látek do mazacího systému (např. paliva apod.). 

Příliš nízká viskozita může vést k meznímu tření součástí a způsobit tím jejich 

nadměrné opotřebení až zadření. 
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Viskozita se v praxi určuje pomocí viskozimetrů. Při měření viskozity je možné použít 

viskozimetry popsané v normách ČSN, které jsou všechny kapilárního typu (patří sem 

například viskozimetry podle Cannon-Fenskeho, Pinkeviče, Ubbelohdeho ad.) U všech těchto 

kapilárních viskozimetrů se provede výpočet viskozity pomocí vztahu: [21] 

𝑣 = 𝑐 ∙ 𝜏[mm2 ∙ s−1]   

Kde  τ … aritmetický průměr doby průtoku kapaliny viskozimetrem [mm·s-2] 

c…  konstanta viskozimetru [s] 

Tyto metody jsou poměrně časově náročné a bývají často nahrazeny jinými metodami. 

Takovou metodu představují například výtokové pohárky nebo Englerův viskozimetr, které 

jsou založeny na době výtoku kapaliny. Vyhodnocení se následně provede pomocí grafu a 

rozhodne se, zda je stav oleje vyhovující pro další provoz. Příklad grafické závislosti je uveden 

na obr. 17). 

 

Obr. 17) Graf pro vyhodnocení viskozity maziva [22] 

5.3.2 Obsah vody v mazivu 

Obsah vody v mazivu je nežádoucí a snižuje jeho kvalitu. Pokud se v mazivu vyskytuje určité 

množství vody, může docházet ke korozi součástí, pěnění a tvorbě emulze, vylučování aditiv, 

tvorbě kalů, změně viskozity a dochází k urychlení oxidační reakce. Voda má vyšší afinitu ke 

kovu než olej a může docházet k narušení olejového filmu. Za mezní obsah vody v mazacím 

oleji se považuje 0,2 % hmotnostního obsahu vody. [21] 

Přítomnost vody v mazivu se zpravidla určuje ve dvou krocích. Nejdříve pomocí 

jednodušších metod kvalitativně zjišťujeme, zda je v mazivu voda přítomna, a případně při 

zjištění přítomnosti vody se pokračuje ke kvantitativnímu určení obsahu vody. 

K informativnímu zjištění přítomnosti vody se provádějí dva testy: [21] 

• Vizuální zkouška 

Správně odebraný vzorek oleje se důkladně protřepe a pokud je v oleji koncentrace 

vody alespoň 0,025 % dochází k jeho zakalení. V opačném případě zůstává olej čirý. 

Tato zkouška je vhodná pro nově vyměněné oleje. 
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• Prskací zkouška 

Tato zkouška je popsána v normě ČSN 65 6231: 2006 Ropné oleje – Kvalitativní 

zkouška na vodu.  

Spočívá v kápnutí malého množství oleje na rozpálenou plochu, kde se následně 

sledují projevy přítomnosti vody (tvorba bublin, prskání). Je schopna odhalit 

koncentraci vody 0,02 %. 

Jedná se o subjektivní metodu závislou na zkušenostech. Při provádění je vhodné 

porovnání se vzorky s definovaným množstvím vody. 

Pokud některou z kvalitativních metod odhalíme přítomnost vody, pak se v případě 

potřeby stanovení přesného obsahu vody provádí některá z kvantitativních metod: [21] 

• Coulometrická metoda 

Postup provádění této metody je obsažen v normě ČSN ISO 760: 1998 Stanovení 

vody – Metoda Karl Fischera (Všeobecná metoda). Metoda je založena na titraci, 

kdy při průchodu proudu v titrační nádobě dochází k reakci jódu J2 s vodou. Po 

zreagování veškeré vody se na základě zbylého jodů v nádobě určí koncentrace 

vody. 

• Destilační zkouška 

Většinou se destiluje směs vzorku a rozpouštědla (xylen), jehož páry s sebou 

strhávají i páry vody. Po provedení destilace se oddělí vrstva vody a vyjádří se její 

objem. Tato metoda je popsána v například v normě DIN ISO 3733: 1999 Ropné 

produkty a uhelné materiály – Stanovení obsahu vody – Destilační metoda. 

5.3.3 Kyselost a alkalita 

Kyselost vyjadřuje množství kyselin obsažených v mazivu a je ukazatelem postihující stárnutí 

maziva. Přítomnost kyselin v mazivu vede ke: [21] 

• Zvýšení korozivnosti maziva. 

• Změně viskozity maziva.  

Kyselost se v praxi vyjadřuje pomocí pH nebo čísla celkové kyselosti (TAN). Protože 

nové oleje obsahují aditiva, které ovlivňují hodnotu kyselosti, je nutné provádět porovnání 

hodnot použitého maziva s hodnotami nového, nepoužívaného maziva. Vyhodnocení by se také 

mělo provádět v pravidelných interval pro včasné rozeznání zvyšujících hodnot. 

Alkalita nám vyjadřuje tzv. alkalickou rezervu maziva, tedy do jaké míry je mazivo 

schopno neutralizovat kyselené produkty. Nízká alkalita maziva může být způsobena použitím 

nesprávného maziva pro danou aplikaci, přehříváním maziva nebo příliš dlouhými intervaly 

mezi výměnou maziva. Alkalitu maziva je opět možné vyjádřit pomocí pH nebo se vyjadřuje 

pomocí čísla celkové alkality (TBN). [22] 

Stanovení čísel alkality a kyselosti je popsáno v normě ČSN ISO 6618: 2006 Ropné 

výrobky a maziva – Stanovení čísla kyselosti a čísla alkality – Metoda titrace na barevný 

indikátor. Tyto čísla vyjadřují množství kyseliny chloristé – HClO4 (alkalita) případně 

hydroxidu sodného – KOH, které jsou potřebné k neutralizaci všech zásaditých, respektive 

kyselých složek v mazivu. [22] 
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5.3.4 Kapková zkouška 

Tato zkouška slouží ke zjištění stupně znečištěné oleje. Analýza touto metodou je pouze 

orientační a výsledky z této metody nejsou jednoznačné. Na druhou stranu obrovskou výhodou 

této metody je její jednoduchost a rychlost. 

Princip spočívá v nanesení kapky oleje na filtrační papír a na základě tmavosti, rozsahu 

a struktury vsáknuté skvrny se vyhodnocuje znečištění maziva. Z vytvořené skvrny lze získat 

orientační informace o velikosti znečištění, obsahu vody a detergentně-disperzních 

vlastnostech. [22] 

5.3.5 Celkové znečištění 

Pokud hovoříme o celkovém znečištění maziv, ale i jiných kapalin např. hydraulických, pak 

pod tímto pojmem bývá v literatuře označováno více pojmů a metod pro vyhodnocení 

znečištění. Pojmy spojované s celkovým znečištěním jsou metody pro stanovení mechanických 

nečistot, stanovení kódu čistoty (pro hydraulické kapaliny – nebude uvedeno) a smluvní 

zkoušky založené na změně dielektrických vlastností nebo fotodenzimetrii. 

Metody stanovení mechanických nečistot 

Dále uvedené metody nejsou vhodné pro totálně upotřebená maziva, pro maziva s přídavkem 

tuhých maziv a maziva s obsahem vody. Při stanovování mechanických nečistot mluvíme o 

dvou metodách: [21] 

• Metoda A 

o Pro kapaliny s obsahem mechanických nečistot od 2 do 50 mg na 100 cm3. 

o Metoda spočívá ve filtraci vzorku za podtlaku pomocí ultrafiltru a obsah 

nečistot se následně stanový jako hmotnostní přírůstek daného filtru. 

• Metoda B 

o Pro kapaliny s obsahem nečistot nad 50 mg na 100 cm3. 

o Podstata metody je stejná jako u metody A, následně se však provádí 

mikroskopické stanovení velikosti a počtu částic nečistot. 

Smluvní zkoušky celkového znečištění 

Jedná se o zkoušky smluvní, které nejsou normovány. Vyhodnocováno je znečištění 

mechanickými nečistotami a zplodinami termooxidačních reakcí. Pod tyto smluvní zkoušky 

spadají metody založené na měření dielektrických vlastností oleje nebo úbytku intenzity 

světelného paprsku. 

 Při měření dielektrických vlastností maziva, mazivo samotné slouží jako dielektrikum 

speciálního kapacitního snímače, jehož kapacita se následně měří. Získaný výsledek z měření 

má pouze informativní charakter, kdy získaná hodnota se porovnává s mezní hodnotou 

stanovenou pro daný olej. Výsledkem zkoušky zjistíme, zda mazivo vyhovuje nebo 

nevyhovuje. [22] 

Druhá metoda je založena na faktu, že degradace maziv je spojena s jeho tmavnutím, 

principem je pak zeslabení světelného paprsku průchodem maziva (fotodenzimetrie). Přístroje, 

které jsou pro vyhodnocení jsou označovány TCM-H (bílé světlo – citlivé na mechanické 

nečistoty) CCT – infra (infračervené záření – citlivé na termooxidační produkty). [22] 
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5.4 Tribodiagnostika řezných kapalin 

Řezné kapaliny slouží jako prostředek chlazení, mazání a čištění při obrábění kovů. Použití 

těchto řezných kapalin, někdy nazývaných procesní kapaliny, usnadňuje a někdy je nezbytné 

pro provádění technologických výrobních procesů. 

Provádění diagnostiky řezných kapalin nám umožňuje zjistit jejich stav a následnou 

reakcí pomocí údržby tento stav ovlivnit tak, aby došlo k prodloužení použitelnosti řezných 

kapalin. Vzhledem k tomu, že objem řezných kapalin bývá mnohdy významný, tak jejich 

hospodárné využití, prodloužení životnosti a eliminace odstávek strojů vlivem nesprávné 

funkce může společnosti přinést významné provozní úspory. 

Mezi řezné kapaliny spadá velké množství produktů od univerzálních kapalin až po 

kapaliny pro specifické použití. Základní rozdělení těchto kapalin je na dvě skupiny: [21] 

• Řezné kapaliny mísitelné s vodou 

o Obráběcí roztoky a emulze. 

o U vodních roztoků a emulzí se sleduje především: 

▪ Zápach kapaliny 

▪ Koncentrace emulze. 

▪ Hodnota pH. 

▪ Množství bakterií. 

▪ Pěnivost emulze. 

▪ Kontaminaci cizími látkami. 

▪ Antikorozní vlastnosti. 

▪ Ad. 

 

• Řezné kapaliny nemísitelné s vodou  

o Řezné a obráběcí oleje. 

o U řezných olejů se sleduje zejména: 

▪ Zápach. 

▪ Viskozita. 

▪ Číslo kyselosti. 

▪ Pěnivost. 

▪ Obsah vody. 

▪ Obsah nečistot. 

▪ Ad. 

Jedná se velmi odlišné typy řezných kapalin, kde použití jednotlivých druhů závisí na 

konkrétním způsobu a náročnosti obráběcí operace a také přístup k diagnostice a údržbě těchto 

kapalin je odlišný. Pro oba druhy však platí, že je velmi důležité se o ně starat a pravidelně 

diagnostikovat. V praktické části jsou vyhodnoceny údaje o řezné vodní emulzi, z tohoto 

důvodu bude dále rozebrána pouze problematika tribodiagnostiky řezných kapalin mísitelných 

s vodou. 

Používání řezných kapalin, které jsou na bázi vody, je v praxi výrazně oblíbenější a 

častější než používání řezných olejů. Přednostmi těchto kapalin jsou zejména dobrý odvod tepla 

a odstranění třísek z místa obrábění.  
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Vzhledem k charakteru oběžného systému řezné kapaliny, který je otevřený, dochází ke 

kontaktu kapaliny s okolním prostředí, ze kterého se do ní dostává velké množství částic a 

mikroorganismů, které vzhledem k vodnímu prostředí v takové kapalině následně vegetují. 

Diagnostiku, prováděnou na řezných kapalinách je možné rozdělit například podle 

náročnosti a potřeby speciálního vybavení pro vyhodnocení na: [23] 

• Senzorická diagnostika. 

• Instrumentální diagnostika. 

• Specializovaná diagnostika. 

Využití jednotlivých diagnostik je možné znázornit pomocí následujícího obrázku obr. 

18), ze kterého je patrné, že senzorická diagnostika řezných kapalin by měla být prováděna co 

nejčastěji, ideálně denně obsluhou zařízení. Instrumentální diagnostika by se měla využívat 

v pravidelných intervalech nebo pokud dojde k odhalení problému s řeznou kapalinou při 

senzorické kontrole. A nakonec specializovaná diagnostika by se měla provádět pouze 

v případě potřeby pro identifikaci konkrétních problémů. Zastoupení a postavení jednotlivých 

diagnostik v životě řezných emulzí charakterizuje následující pyramida. 

 

Obr. 18) Znázornění postavení jednotlivých metod v péči o procesní kapaliny 

5.4.1 Senzorická diagnostika 

Jedná se o základní provedení diagnostiky, kterou může provádět například operátor stroje. 

K vyhodnocení stačí pouze smysly, kdy se hodnotí množství kapaliny v nádrži a dále se 

porovnává zápach a vzhled používané řezné kapaliny s kapalinou novou. 

Vyhodnocení se zpravidla omezuje pouze na rozhodnutí, zda daná kapalina vyhovuje 

nebo nevyhovuje. Hodnotí se tedy zejména: [23] 

• Vzhled kapaliny 

o Základním projevem znečištění řezné kapaliny je její ztmavnutí a zakalení. 

To může být způsobeno jak pevnými částicemi, tak i rozpustnými 

nečistotami či úkapovým olejem. Nezbytné je také hodnotit vzhled hladiny 

kapaliny v nádrži, kdy na hladině může plavat uniknutý olej nebo jiné 

znečištění. Pokud dojde k náhlé změně vzhledu kapaliny, je nezbytné 

provést hlubší analýzu příčiny dalšími metodami a provést částečnou nebo 

i úplnou výměnu řezné kapaliny. 

o Dalším parametrem, který je možné vyhodnotit pouze vizuálně je 

množství kapaliny v nádrži. 

.

.

.

Specializovaná diagnostika 

Instrumentální diagnostika 

Senzorická diagnostika 
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• Zápach kapaliny 

o Pokud začne řezná kapalina zapáchat, nejčastěji se jedná o mikrobiální 

znečištění kapaliny a je nutné provést desinfekci řezné kapaliny. Změna 

zápachu kapaliny však může být projevem i jiných znečištění. 

5.4.2 Instrumentální diagnostika 

Následná měření a hodnocení provádí například pracovník údržby v pravidelných intervalech 

tak, aby bylo možné včas odhalit změnu sledovaných parametrů a adekvátně na tyto změny 

reagovat. Mezi klíčové parametry stavu kapaliny, které je možné měřit pomocí jednoduchých 

přístrojů patří koncentrace a hodnota pH kapaliny: [23] 

• Koncentrace 

o Hodnota koncentrace se stanovuje nejčastěji pomocí refraktometru. 

o Určení a udržení správné koncentrace je klíčové, protože koncentrace 

zásadně ovlivňuje chování a stabilitu kapaliny. 

o Pro vyhodnocení je nezbytné stanovení dolní mezní hodnoty koncentrace, 

kdy v případě poklesu hodnoty pod tuto hranici se co nejdříve provede 

náprava doplněním nejlépe koncentrovanou řeznou kapalinou. 

• pH hodnota 

o Měření hodnoty pH se v praxi provádí pomocí pH metru nebo pH proužků, 

které po ponoření do kapaliny mění svoji barvu na základě hodnoty pH. 

o Hodnota pH je ukazatel, zda je kapalina v dobrém stavu, tedy jak její 

snížení, tak i zvýšení je nežádoucí a je nutné při změně navrátit pH 

hodnotu mezi správné meze přidáním pufru. 

o Při výrazném poklesu hodnoty pH je důležití najít zdroj těchto změn, 

nejčastěji se jedná o přemnožení mikroorganismů. 

o Naopak příliš vysoké pH způsobuje dráždění kůže a záněty dýchacích cest 

obsluhy zařízení, dochází k narušování ochranných povrchů strojů a 

těsnících prvků. 

Při sledování těchto dvou parametrů řezných kapalin tedy nestačí pouze sledovat jejich 

vývoj, ale je nezbytné na případné výchylky ze stanovených mezí okamžitě reagovat a navrátit 

hodnoty do normálu. 

5.4.3 Specializovaná diagnostika 

Následující metody představují již hlubší analýzu řezné kapaliny a jejich použití je vhodné 

pouze v případě potřeby, kdy se navazuje na problémy odhalené při pravidelných kontrolách. 

Pro provedení těchto metod je potřeba speciální vybavení a odborný personál. 

Pro správné určení aktuálního stavu kapaliny a odhalení příčin nepříznivých změn je 

zpravidla nutné zvolit kombinaci několika metod, které budou dále uvedeny. Je vhodné, aby 

volbu prováděl pracovník údržby, který se o kapaliny stará a zná vývoj jejich stavu, čímž se 

eliminuje provádění zbytečných zkoušek, které jsou většinou časově a finančně náročné. Pro 

správné vyhodnocení je také nezbytná znalost výchozích hodnot nové kapaliny. [24] 

Dále jsou uvedeny důležité parametry obráběcích kapalin společně s metodami pro 

jejich určení: [24] 
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• Mechanické nečistoty 

o Zdrojem těchto nečistot mohou být velmi malé třísky vznikající při 

obrábění, částice vznikající opotřebením jednotlivých částí zařízení a také 

částice vnikající do kapaliny z okolního prostředí. 

o Přítomnost mechanických nečistot vede k rychlejšímu stárnutí procesní 

kapaliny, ale zapříčiňují i rychlejší opotřebovávání samotného stroje a 

podporují růst mikroorganismů v kapalině. 

o Obsah mechanických nečistot se stanovuje pomocí filtrace.  

• Stanovení koncentrace mikroorganismů 

o Výskyt bakterií, kvasinek a dalších mikroorganismů v procesní kapalině 

je nežádoucí, protože jejich vlivem může dojít k degradaci kapaliny. 

o Pokud dojde k přemnožení mikroorganismů v kapalině je nutné provést 

nápravu pomocí biocidního přípravku (provede se tzv. konzervace),          

při nižších koncentracích mikroorganismů (do 105 mikroorganismů) 

postačuje navýšení koncentrace obráběcí kapaliny. 

o Stanovení přítomnosti bakterií se prování pomocí destiček se živnou 

půdou, tzv. dip slides, kdy se po 48 hodinách provede porovnání se 

vzorkovníkem. 

• Zkouška koroze 

o Řezné kapaliny obsahují inhibitory, které chrání kovy před korozí. Vlivem 

znečištění však může dojít k potlačení jejich funkce. 

o Zkouška spočívá v působení řezné kapaliny na ploše filtračního papíru     

na litinové špony po předem stanovenou dobu. Vyhodnocení se provádí 

po vysušení vzorku porovnáním se stupnicí. Příklad na obr. 19). 

o Korozní zkouška má své opodstatnění zejména u velkých systémů 

kapaliny. 

                           

Obr. 19) Stupnice testu koroze dle DIN  51 360: 1981 

• Obsah dusičnanů a dusitanů 

o Obě tyto látky bývají do řezné kapaliny většinou zaneseny některou 

předcházející technologickou operací. Tyto látky jsou nebezpečné 

zejména z důvodu možnosti vzniku karcogenního N-nitrosaminu. 

o Maximální povolené množství dusičnanů je 50 mg·l-1 a dusitanů 20mg·l-1.  

o Pokud dojde k překročení mezní hodnot je nutné provést částečné, nejlépe 

úplné vypuštění řezné kapaliny a doplnit systém kapalinou novou. 
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o Pro stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů se používají indikátorové 

papírky. 

• Tvrdost kapaliny 

o Tvrdost kapaliny je zapříčiněna obsahem hořečnatých a vápenatých solí, 

jejichž zdrojem je nejčastěji používaná voda. Zvyšování tvrdosti kapaliny 

je přirozený proces, který je způsobován odpařováním vody. 

o Může docházet k tvorbě vápenatých mýdel a zhoršení oplachu. 

o Náprava je možná částečnou výměnou řezné kapaliny. Předcházet tomuto 

problému lze použitím demineralizované vody. 

• Vodivost 

o Jedná se souhrnný parametr, vyjadřující znečištění řezné kapaliny 

rozpustnými solemi. Ty se do kapaliny nejčastěji dostávají společně 

s použitou vodou nebo na neočištěných polotovarech. 

o Vysoká hodnota vodivosti vede ke korozi, snižuje stabilitu kapaliny a 

zhoršuje oplachování. 

o Náprava je možná pouze částečnou nebo celkovou výměnou řezné 

kapaliny. 
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6 MĚŘENÍ A ANALÝZA VIBRACÍ 

Praktické měření vibrací bylo provedeno ve firmě SMC Industrial Automation CZ s.r.o. ve 

Vyškově. Tato firma působí v oblasti průmyslové automatizace s pneumatickými a 

elektrickými systémy. Výrobní závod ve Vyškově se zaměřuje na sortiment výrobků, jako jsou 

pneumatické válce, ventilové bloky, jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu a elektrických 

pohonů. 

6.1 Aktuální stav údržby a využití technické diagnostiky v SMC Vyškov 

Společnost SMC Vyškov s.r.o. v současné době využívá systém údržby založený na preventivní 

údržbě a údržbě po poruše. Preventivní údržba zařízení je prováděna s předem stanovenými 

intervaly, které jsou předepsané v návodech pro používání jednotlivých zařízení. 

Preventivní údržba je doplněna autonomní údržbou, kterou provádí obsluha každého 

zařízení. Úkony a kontroly, které obsluha v rámci autonomní údržby provádí denně, týdně a 

měsíčně jsou obsaženy v inspekčním listu, který je vytvořen pro každé zařízení. Dále jsou 

prováděny úkony ve dvouměsíčním, půlročním a ročním intervalu, o jejichž vykonání se 

provádí zápis do samostatné knihy záznamů.   

Tab 3)  Preventivní a autonomní údržba zařízení ve společnosti SMC Vyškov 

K
o
n

tr
o
la

 

Denní 

Množství a koncentrace řezné emulze 

Tlak na vstupu 

Odstranění špon z filtru chlazení 

Zapsání množství lubrikačního a hydraulického oleje 

Zanesení sacího filtru řezné kapaliny 

Týdenní 
Množství oleje v hlavním vřetení 

Demontáž a vyčištění vedlejšího vřetene 

Měsíční 
Vyčištění kluzného vedení a kleštiny 

Úniku vzduchu nebo oleje z potrubí 

Poškození tlakové měrky 

Dvouměsíční Znečištění chladicího ventilátoru 

Výměna chladícího filtru 

Půlroční Mazání kolenové páky 

Roční 

Výměna řezné emulze, vyčištění vany 

Vyčištěné pásu pro odstranění třísek 

Vyčištění rozvodové skříně 

Kontrola házivosti vřeten 

Běžnou péči a údržbu zařízeních používaných ve společnosti má tedy na starosti 

samotná obsluha. Ve společnosti figuruje pouze jeden pracovník údržby, na kterého se obsluha 

obrací v případě zjištění odchylek kontrolovaných parametrů dle inspekčního listu nebo při 

jiných problémech, jako například produkce neshodných kusů nebo při poruše. 

V případě, kdy není pracovník údržby schopen odstranit poruchu sám, zajišťuje se 

oprava pomocí externí firmy (tzv. outsourcing). 
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Ve společnosti SMC Vyškov v současné době prakticky neexistuje údržba založená na 

zjišťování aktuálního technického stavu strojů. Využití technické diagnostiky je zpravidla 

omezeno pouze na identifikaci a lokalizaci poruchy zařízení, u kterého již k poruše došlo.  

V aplikaci prediktivní údržby ve společnosti je tedy velká možnost pro zlepšení. 

Důležitost aplikace údržby založené na technickém stavu také podporuje fakt, že společnost 

používá značné množství strojů, které byly zakoupeny nové a do současné doby nedocházelo k 

většímu množství poruch. Do budoucna se bude situace měnit a u zařízení se mohou postupně 

jednotlivé součásti blížit své životnosti (např. ložiska, upínače apod.). Poruchy jednotlivých 

součástí zařízení by pak vedly k nechtěným prostojům ve výrobě a prodražení provozu. 

Na tuto skutečnost je možné se připravit dvěma způsoby. Prvním z nich je držení 

velkého množství náhradních dílů, pro jejich okamžitou výměnu v případě poruchy. Tento 

přístup je však neefektivní a v náhradních dílech je následně uloženo zbytečné množství financí. 

 Mnohem lepší variantu přináší aplikace prediktivní údržby opřenou například o 

vibrodiagnostiku, případně další diagnostické metody. Při správném využití diagnostiky 

zařízení jsme schopni odhalit blížící se poruchu některých komponent, s předstihem zajistit 

náhradní díl a naplánovat výměnu komponenty ve vhodném okamžiku. Tímto způsobem jsme 

schopni snížit množství poruch a s nimi související nechtěné odstávky strojů.  

6.2 Diagnostický systém 

6.2.1 Diagnostikovaný stroj Tsugami B0124 – II  

Stroj, na kterém byla prováděna diagnostika vibrací, má označení Tsugami B0124 – II, který je 

zobrazen na obr. 20). Jedná se o čtyřosé automatické obráběcí centrum švýcarského typu, 

vhodné zejména pro jemné obrábění a pro obrábění podlouhlých součástí. CNC soustruh je 

vybaven dvěma vřeteny, hlavním a zadním vřetenem, jejichž maximální rychlost otáčení při 

použití vodícího pouzdra je 8 000 RPM (rounds per minute), ve firmě se však obrábí při 

maximální rychlosti 7 000 RPM. 

 

Obr. 20) Diagnostikované zařízení od společnosti TSUGAMI [25] 
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Zařízení je používané pro obrábění tyčového materiálu, který je do stroje plněn 

automaticky pomocí tyčového podavače. Průměr tyčového materiálu, které je soustruh schopný 

obrábět se pohybuje od ⌀ 3 mm do ⌀ 12 mm. Hlavní vřeteno i zadní vřeteno jsou osazena 

kuličkovými ložisky NTN 7910 a NTN 7909. Parametry diagnostikovaného zařízení jsou 

shrnuty v tab 4) . 

Tab 4)  Parametry diagnostikované zařízení [25] 

Pracovní průměr tyčového 

materiálu 
⌀ 3 mm až ⌀ 12 mm 

Maximální délka obrobku 
210 mm s vodícím pouzdrem 

45 mm bez vodícího pouzdra 

Rychlost hlavního vřetena 
200 až 12 000 RPM (bez vod. pouzdra) 

8 000 RPM (s vod. Pouzdrem) 

Rychlost zadního vřetena 200 až 12 000 RPM 

Motor hlavního vřetena 1,5/2,2 kW 

Motor zadního vřetena 1,5/2,2 kW 

Motor osy X1, X2, Z1, Z2 

Y1 
0,5 kW 

Hmotnost stroje 1 700 kg 

Šířka x hloubka x výška 1640 × 1080 × 1700 mm 

6.2.2 Diagnostické prostředky 

ADASH A4400 VA4 Pro 

Analyzátor vibrací A4400 VA4 Pro slouží jako nástroj pro diagnostiku vibrací strojních 

zařízení. Pomocí analyzátoru je možné provádět záznam signálu vibrací, sběr dat (pochůzkové 

měření) a následnou analýzu vibračního signálu. Přístroj umožňuje měření vibrací čtyřmi 

kanály současně a dále je vybaven vstupem pro sondu na měření otáček strojního zařízení. 

Obrázek analyzátoru je na obr. 21). 

   
 

Obr. 21) ADASH A4400 VA4 Pro [26] 
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Tento diagnostický nástroj poskytuje moduly pro dynamické vyvažování, měření 

rozběhů a doběhů zařízení, akustické měření, monitorování, kontrolu mazacího procesu, bump 

test ad. Možnosti, které analyzátor má pro zpracování naměřených dat jsou FFT v reálném čase, 

analýza pomocí demodulovaného signálu, ACMT (pomaloběžná ložiska), analýza pomocí 

pásem, měření orbity ad. Technická specifikace přístroje je uvedena v tab 5) . 

Tab 5)  Technická specifikace ADASH A4400 VA4 Pro [26] 

A4400 VA4 Pro 

Vstupní kanály 4 AC, ICP napájení zdrojem on/off 

4 DC 

1 TACHO (otáčková sonda) 

Vstupní rozsah napětí AC +/- 12 V 

DC +/- 24 V 

Frekvenční rozsah Max. 1 Hz – 90 kHz (pro 1 CH, vzorkování 194 kHz) 

Max. 1 Hz – 25 kHz (pro 4 CH, vzorkování 64kHz) 

FFT rozlišení Max. 3 276 800 čar 

Min. 100 čar 

Senzor vibrací CTC AC104-1A 

Jako senzory vibrací byly použity piezoelektrické akcelerometry AC104-1 A na obr. 22),       od 

společnosti Connection Technology Center, které využívají smykovou deformaci. Tento 

snímač se vyznačuje širokým frekvenčním rozsahem, dobrou odolností, dobrou teplotní stálostí 

a nízkou cenou. Technická specifikace je uvedena v tab 6) . 

Tab 6)  Technická specifikace akcelerometru AC 104-1 A [27] 

AC 104-1A 

Citlivost 100 mV/g 

Dynamický rozsah +/- 50 g 

Frekvenční rozsah 1 – 10 000 Hz 

Teplotní rozsah -50°C až 121°C 

Rezonanční frekvence 22 000 Hz 

  

Obr. 22) Akcelerometr AC 104-1A použitý při měření [27] 
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6.3 Vyhodnocení naměřených dat: Vibrodiagnostika 

Měřené zařízení je vybaveno dvěma vřeteny – hlavním vřetenem a zadním vřetenem. Cílem 

našeho měření bylo zjistit, jaký je technický stav zadního vřetene, případně odhalit konkrétní 

problémy, které se na zadním vřetenu vyskytují a zda a jakým způsobem se přenášejí vibrace 

ze zadního vřetena na vřeteno hlavní. 

 Z tohoto důvodu byl jeden snímač umístěn na samotném zadním vřetenu (Channel 1), a 

druhý snímač na hlavním vřetenu (Channel 2), jak je zobrazeno na obr. 23). Další dva kanály 

byly použity pro měření proudů, měřil se procházející proud jednou fází (Channel 3) a součet 

proudů procházející všemi třemi fázemi (Channel 4). 

Měření bylo provedeno s upnutým tyčovým obrobkem v hlavním vřetenu, bez toho, aniž by se 

obráběl materiál. Měření se provedlo v rozsahu otáček od 0 RPM – 7 000 RPM s krokem po 

500 RPM. 

 

Obr. 23) Umístění snímačů, vlevo na hlavním vřetenu, vpravo na zadním vřetenu 

6.3.1 Efektivní hodnoty rychlosti a výchylky vibrací 

Prvním kritériem pro hodnocení technického stavu zařízení na základě vibrací je kontrola 

efektivních hodnot vibrací.  

Kritéria pro hodnocení vibrací obráběcích strojů, na základě efektivní hodnoty rychlosti, 

nám poskytuje norma ČSN 20 0065: 1992 Obráběcí stroje na kovy. Metody měření a hodnocení 

mechanického kmitání. Mezní hodnoty kmitání. Tato norma stanovuje podmínky a způsoby 

měření a vyhodnocení průměrné hodnoty rychlosti a výchylky mechanického kmitání při běhu 

naprázdno a dále stanovuje mezní hodnoty, které nesmí být překročeny. Norma je založena na 

porovnání naměřené mohutnosti vibrací s mezní hodnotou. Mohutností vibrací se rozumí 

největší naměřená hodnota vibrací na zařízení. 

Tato norma stanovuje meze pro efektivní hodnotu výchylky vibrací a pro efektivní 

hodnotu rychlosti vibrací. Pro hodnocení technického stavu strojů je významná zejména 

efektivní hodnota rychlosti vibrací. 
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Dle normy se vibrace měří pouze při pěti určitých otáčkách, které je možné dopočítat 

pomocí vztahu  uvedeném dříve, abychom však získali lepší představu o stavu zařízení a byli 

schopni odhalit problémy, které by se mohly vyskytovat pouze na určitých otáčkách, měřily se 

vibrace po menším kroku, než požaduje norma.  

Snímač vibrací se umisťuje v místě ložiska vřetena a měří se pouze v jednom směru, 

v našem případě byl snímač umístěn ve vertikální poloze. V těchto místech jsme pak měřili 

efektivní hodnotu rychlosti a výchylky. [16] 

Vzhledem k průměru obrobků D, které je možné na stroji obrábět, norma stanovuje pro 

D do 200 mm mezní hodnotu efektivní hodnoty vibrací ve mez = 1,12 mm·s-1 a mezní hodnotu 

výchylky vibrací se mez = 10 µm. Naměřené maximální hodnoty efektivních hodnot rychlosti 

(měřeno v rozsahu 10 – 1 000 Hz) a výchylky vibrací (měřeno v rozsahu 1 – 1 000 Hz), pro 

dané otáčky, jsou uvedeny v tab 7) . [16] 

Pozn.: Vyhodnocení pomocí zjištěné výchylky je nutné brát s opatrností. Je to způsobeno 

skutečností, že měření bylo provedeno pomocí akcelerometru a analyzátor následně dopočítával 

výchylku dvojitou integrací signálu. Právě to je důvod, proč mohou být naměřené hodnoty 

výchylky zatíženy chybou. 

Tab 7)  Efektivní hodnoty rychlosti vibrací a vyhodnocení dle ČSN 20 0065: 1992 

Otáčky n 

[RPM] 

ve 

[mm·s-1] 

ve 

v mezích 

Se 

[µm] 

se 

v mezích 

500 0,074 OK 6,73 OK 

1 000 0,071 OK 6,75 OK 

1 500 0,074 OK 5,3 OK 

2 000 0,085 OK 5,42 OK 

2 500 0,081 OK 7,10 OK 

3 000 0,085 OK 6,45 OK 

3 500 0,146 OK 7,84 OK 

4 000 0,145 OK 7,88 OK 

4 500 0,122 OK 6,79 OK 

5 000 0,182 OK 5,94 OK 

5 500 0,441 OK 7,06 OK 

6 000 1,57 NOK 7,67 OK 

6 500 0,793 OK 6,31 OK 

7 000 0,798 OK 7,56 OK 

U efektivní hodnoty výchylky nedocházelo k výrazné odezvě na zvyšování otáček a 

v průběhu měření nedošlo k překročení mezní hranice stanovené normou. 

Z tabulky je patrné, že hodnoty efektivní rychlosti v závislosti na otáčkách vřetene 

rostou. Odchylku od tohoto trendu závislosti vibrací na otáčkách vřetene je možné pozorovat u 

6 000 RPM, kde dochází k prudkému nárůstu efektivní rychlosti vibrací, oproti předchozímu 

vývoji, a po překročení 6 000 RPM dochází opět k poklesu měřených hodnot. Při 6 000 RPM 

taky dochází k překročení mezní hranice stanovené normou 
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Z toho důvodu byla provedena podrobnější analýza rychlosti vibrací. Na obr. 24) je 

ukázán průběh efektivních hodnot rychlostí vibrací v závislosti na otáčkách zadního vřetene 

(modrá barva). Kanál CH1 (oranžová barva) zobrazuje průběh rychlosti vibrací na zadním 

vřetenu, a kanál CH2 (černá barva) průběh vibrací na hlavním vřeteni.  

  

Obr. 24) Časový průběh otáček, RMS rychlostí vibrací (CH1, CH2) 

Z časového průběhu RMS rychlosti je na první pohled patrný již zmiňovaný prudký 

nárůst vibrací při dosažení 6 000RPM.  Tento jev nám napovídá, že na této frekvenci otáčení 

dochází k nějakému problému, nejpravděpodobněji rezonanci, pro potvrzení je však nutné 

podívat se na spektrální analýzu vibračního signálu, abychom byli schopni určit, na jakých 

frekvencích se vibrace projevují. 

Na obr. 24) je také vidět, že se vibrace určitým způsobem přenášejí ze zadního vřetena 

na vřeteno hlavní, ale hodnota těchto vibrací je velmi malá a neměli by představovat problém.  

6.3.2 Spektrální analýza rychlosti vibrací 

Na obr. 25), je zobrazena kaskáda spektra rychlosti pro kanál 1. Tato kaskáda názorně ukazuje, 

jak se pozvolna zvětšují vibrace společně s rostoucími otáčkami a že tyto vibrace se projevují 

zejména na aktuální otáčkové frekvenci. Opět zde vidíme, jak při dosažení 6 000 RPM (na 

obrázku 100 Hz) dochází k prudkému zvětšení rychlosti vibrací. Pomocí spektrální analýzy 

jsme zjistili, že při nárůstu vibrací je dominantní složkou otáčková frekvence (1X), což opět 

poukazuje na možnost rezonance.  

Pro potvrzení, zda se jedná o rezonanci je také vhodné podívat se na spektrograf, který 

je zobrazen na obr. 26). Na spektrografu je patrná světlá čára přibližně v místě 100 Hz 

(označeno žlutou šipkou), která se vyskytuje v celém spektrografu bez ohledu na aktuální 

otáčky. Dále je ve spektrografu vidět, že jakmile otáčky dosáhnou právě 100 Hz, dochází 

k nárůstu vibrací (na spektrografu nejsvětlejší místo, označeno bílou šipkou). 

Pokud se podíváme na harmonický násobek otáčkové frekvence (2X), pak vidíme, velmi 

podobný průběh jako je u otáčkové frekvence, tedy s postupným zvyšováním otáček se také 

zvětšují hodnoty vibrací. Na spektrografu je patrná další světlá čára na frekvenci 207 Hz, která 
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by mohla naznačovat další rezonanční frekvenci. My nejsme schopni se otáčkovou frekvencí 

dostat do takto vysokých hodnot, nemůžeme tedy rezonanci v tomto bodě potvrdit ani vyvrátit. 

Ale vzhledem ke skutečnosti, že otáčky stroje se této frekvenci ani nepřibližují, není nutné se 

možnou rezonancí na frekvenci 207 Hz zabývat. 

  

Obr. 25) Kaskáda spektra rychlosti pro channel 1 

  

Obr. 26) Spektrograf rychlosti pro channel 1 

Změna fáze 

Další krok pro potvrzení, zda se jedná skutečně o rezonanci, spočívá v prozkoumání, 

zda v bodě rezonance dochází ke změně fáze o 180°. V místě samotné rezonance, by mělo dojít 

k fázovému posunu o 90° a po průchodu rezonanční frekvencí k fázovému posunu o 180°. 
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Časový průběh fáze, společně s otáčkami a efektivní hodnotou rychlosti vibrací je zobrazen na 

obr. 27). Grafy jsou omezeny pouze na sledovanou část v okolí předpokládané rezonance, aby 

bylo snadnější sledovat, jakým způsobem se tyto sledované parametry v okolí zkoumaného 

bodu vyvíjely. 

   

Obr. 27) Průběh fáze, RMS rychlosti a otáček v oblasti předpokládané rezonance 

Na grafu jsou přidány značky s hodnotami fáze a otáček pro větší názornost a vidíme, 

že při otáčkové frekvenci 6 000 RPM, kde předpokládáme rezonanci, skutečně dochází 

k výrazné změně fáze a následně po dalším zvýšení otáček, opět vidíme další výrazný fázový 

posun. Fázové posuny nejsou přesně 90° v rezonanci a 180° po překročení rezonanční 

frekvence. To je způsobeno skutečností, že otáčky se měnili skokově po 500 RPM a nedá se 

očekávat, že těmito kroky jsme se dostali přesně do rezonanční frekvence. Můžeme tedy 

potvrdit, že v okolí frekvence 100 Hz dochází k rezonanci.  

6.3.3 Efektivní hodnoty zrychlení vibrací 

Dalším vyhodnocovaným parametrem je zrychlení vibrací. Zrychlení vibrací, jak již bylo 

řečeno, je vhodné pro odhalení jevů vyskytujících se ve vyšších frekvencích, které mají rázový 

charakter, jako jsou závady ložisek, zubové frekvence apod. Průběh zrychlení vibrací 

v závislosti na otáčkách vřetene je zobrazen v grafu na obr. 28). Tmavomodře jsou zobrazeny 

otáčky zadního vřetene, oranžově zrychlení CH1 zadní vřeteno pro 10 – 1 000 Hz, tyrkysově 

zrychlení CH1 zadní vřeteno pro 10 - 25 600 Hz, černě zrychlení vibrací na hlavním vřetenu 

pro 10 – 1 000 Hz a žlutě pak zrychlení vibrací na hlavním vřetenu pro 10 – 25 600 Hz.  

Na první pohled je z grafu patrné, že při dosažení 2 000 RPM dochází k nepoměrnému 

nárůstu zrychlení vibrací oproti průběhu zrychlení ve zbytku měření, kdy docházelo 

k postupnému mírnému zvětšování hodnot zrychlení vibrací společně s rostoucími otáčkami 

vřetene. Pro podrobnější analýzu a případné odhalení příčiny tohoto jevu je nutné provést 

spektrální analýzu. 
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Pokud se podíváme na průběh zrychlení vibrací, které se přenášely na hlavní vřeteno, 

vidíme, že dosahované hodnoty jsou zanedbatelné. 

 

Obr. 28)  Časový průběh RMS zrychlení 

6.3.4 Spektrální analýza zrychlení vibrací 

Při vyhodnocení RMS zrychlení jsme odhalili nárůst vibrací při 2 000 RPM. Abychom se 

pokusili odhalit zdroj tohoto jevu provedla se spektrální analýza signálu, která je zobrazena na 

obr. 29). 

 

Obr. 29) Kaskáda spektra zrychlení channel 1 

Na obrázku je označena část, která je zdrojem nárůstu zrychlení při dosažení 2 000 

RPM. Vidíme, že zdroj vibrací neleží pouze na jedné frekvenci, ale dochází k buzení vibrací 
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v rozsahu přibližně 3 800 Hz – 5 000 Hz. Hodnoty vibrací na jednotlivých frekvencí nedosahují 

příliš velkých hodnot zrychlení, ale skutečnost, že se projevují na relativně širokém intervalu 

frekvencí vede k výraznému nárůstu celkového zrychlení vibrací. To, že jsou vibrace 

způsobeny tak širokým frekvenčním pásmem složek a že se vyskytují pouze při otáčkách 2 000 

RPM, nám nepomáhá odhalit, co je jejich příčinou a na základě našeho měření nejsme schopni 

diagnostikovat konkrétní problém na sledovaném vřeteno. V tomto případě se dá spíše 

předpokládat, že nárůst zrychlení má původ ve vnějším zdroji, a ne přímo v samotném vřeteni. 

Jinak se ve spektru nevyskytuje žádná dominantní složka zrychlení, která by 

poukazovala na konkrétní problém, na otáčkové frekvenci je opět patrná jistá odezva při 

rezonanční frekvenci. 

Demodulované spektrum zrychlení 

Dále jsme při spektrální analýze zkoumali demodulované spektrum zrychlení vibrací (tzv. 

obálkovou analýzu). Ta je schopná odhalit slabé rázy, nebo rázy, které jsou skryty za jiným 

vibračním signálem. Pomocí této metody, pokud známe parametry použitého ložiska, jsme 

následně schopni odhalit poruchové frekvence, které odkazují na problém konkrétního 

elementu ložiska (vnější kroužek, vnitřní kroužek, klec ložiska nebo valivý element). Příklad 

demodulovaného spektra s vyznačenými poruchovými frekvencemi pro ložisko NTN 7910 

UCDB, které je na zadním vřetenu, je zobrazeno na obr. 30). 

 

Obr. 30) Demodulované spektru zrychlení s poruchovými frekvencemi 

Jak je na grafu vidět, neobjevují se zde žádné píky hodnot v místech poruchových 

frekvencí, ale ani mimo tyto frekvence. Pouze na frekvenci FTF, což představuje poruchovou 

frekvenci klece a bývá spojena s funkcí mazání samotného ložiska, se občas objeví nepatrné 

zvýšení hodnot, jak je možno vidět na obr. 30), dosahované hodnoty jsou však pouze přibližně 

0,025 g a jsou tedy naprosto nepatrné. Vzhledem ke skutečnosti, že odhalené hodnoty FTF 

frekvence jsou tak malé a také, že se objevují pouze v malé části měření, nemůžeme tvrdit, že 
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na ložisku se skutečně vyskytuje nějaký problém. Doporučit je možno občasnou kontrolu těchto 

frekvencí pro zjištění, zda nedochází ke změnám, které by indikovali problém ložiska.  

Zkontrolován byl celý průběh na všech otáčkách a ve všech bodech měření a nikde se 

neobjevily píky hodnot, které by naznačovaly problém na ložiskových frekvencích. 

6.3.5 Zhodnocení dat vibrodiagnostiky 

Měření a vyhodnocení vibrací na diagnostikovaném zařízení bylo provedeno podle normy ČSN 

20 0065: 1992. Jak již bylo uvedeno, podařilo se nám na zadním vřetenu diagnostikovaného 

stroje odhalit rezonanční frekvenci, která se nachází blízko frekvence frez = 100 Hz (6 000 

RPM). Pokud je zařízení provozováno při těchto otáčkách, dochází k překročení mezní hodnoty 

efektivní rychlosti vibrací, kterou uvádí norma. Z tohoto důvodu není vhodné využívat toto 

zařízení, které by při zmiňovaných otáčkách mělo obrábět obrobky, od nichž se požaduje 

vysoká preciznost obrobené plochy nebo vysoká rozměrová přesnost. Z důvodu přítomnosti 

rezonance by pak zařízení mohlo produkovat velký počet neshodných obrobků. 

Zařízení se však v současné době používá pouze k dělení obrobků na jednotlivé kusy 

upichováním a na následné zkosení hran. Konečné výrobky získávají svoji výslednou podobu 

až při dalším zpracování. Z těchto důvodů by při současném použití neměla rezonance 

představovat větší problém. 

Další faktor, který je při používání zařízení vhodné uvážit spočívá ve skutečnosti, že při 

samotném obrábění, tedy v okamžiku, kdy nástroj obrábí materiál, dochází k působení sil na 

vřeteno a obecně ke změně parametrů vřetena a rezonanční frekvence se může posunout do 

jiných hodnot. Jelikož je z bezpečnostních důvodů vyloučeno provádět měření na zařízení, 

které obrábí a zařízení jako takové toto ani neumožňuje, nemohlo být ověřeno, zda a jakým 

způsobem dochází ke změně rezonanční frekvence. 

Během měření došlo dále k prudkému nárůstu efektivní hodnoty zrychlení při dosažení 

otáček 2 000 RPM. Následná analýza dat nepomohla vysvětlit příčinu tohoto jevu, jelikož 

vibrace měly původ v širokém pásmu vysokofrekvenčních hodnot. Hodnoty zrychlení, kterých 

bylo při těchto otáčkách dosaženo, však nebyly vysoké, ale i přesto mohou indikovat vznikající 

problém. Z tohoto důvodu bych doporučil sledování vývoje hodnot do budoucna a případné 

včasné zachycení rozvíjející se poruchy. 

6.4 Návrh dalšího postupu při monitorování vibrací a údržbě zařízení 

Hlavním účelem monitorování stavu vibrací a jejich následné analyzování je získání informací 

o provozním stavu diagnostikovaného zařízení, což umožňuje efektivní aplikaci údržby podle 

technického stavu a také uplatnění prediktivní a proaktivní údržby. 

Do budoucna bych při aplikaci monitorování vibrací obráběcích zařízené a jejich 

následného vyhodnocení ve společnosti doporučil opírat se o následující normy: 

• ČSN 20 0065: 1992 Obráběcí stroje na kovy. Metody měření a hodnocení 

mechanického kmitání. Mezní hodnoty kmitání. 

• Normy řady ČSN ISO 13373 Monitorování stavu a diagnostika strojů – 

Monitorování stavu vibrací. 

Přestože norma ČSN 20 0065: 1992 je určena přímo pro hodnocení vibrací obráběcích 

strojů, budu v dalších částech uvádět některá doporučení a postupy, které jsou stanoveny 

v normě ČSN ISO 20816-1: 2017 Vibrace – Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 1: Obecné 
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pokyny, poskytuje obecné podmínky a postupy pro měření a hodnocení vibrací s použitím 

měření na rotujících, nerotujících částech a částech s nevratným pohybem u kompletních strojů, 

která je sice obecnějšího charakteru, ale na druhou je tato norma aktuální a uvádí komplexnější 

hodnocení vibrací, jako je například stanovení provozních mezí, kritérium hodnocení dle změny 

vibrací ad.  

6.4.1 Systém pro monitorování vibrací 

Při volbě monitorovacího systému bych doporučoval použití mobilního diagnostické zařízení, 

obdobného typu, které jsme použili při našem měření. Není nutné volit přímo totožný typ 

přístroje, přístroj ADASH A4400 poskytuje již velmi rozsáhlé analýzy vibračního ale i jiných 

signálů, což se samozřejmě projevuje na konečné ceně zařízení i s příslušenstvím. 

Doporučil bych takové diagnostické zařízení, které může sloužit jako tzv. data recorder. 

Výhodou takového zařízení je možnost provedení záznamu vibračního signálu a následnou 

analýzu požadovaných parametrů až mimo pracoviště samotného stroje. Tímto jsme schopni 

ušetřit dobu odstavení stroje z důvodu provádění měření.  

Další parametr, který bych při výběru, zda analyzátor disponuje modulem „Route“, tedy 

tzv. pochůzky. Modul pochůzky umožňuje provést před samotným měřením nastavení, které 

stroje budeme měřit, na kterých místech a v jakých směrech. Následně u samotného 

diagnostikovaného zařízení pouze připojíme snímače, provedeme záznam vibračního signálu 

v určených místech, přičemž se již není zapotřebí zdržovat s nastavováním diagnostického 

zařízení, čímž opět snižujeme dobu odstavení stroje. 

Možnosti volby analyzátorů je v současné době široká, podle námi stanovených 

požadavků se nabízí např. přístroje: 

• SKF Microlog Analyzer řady GX 

• SKF Microlog Analyzer řady AX 

• ADASH A4300 VA3 Pro 

• ADASH VA4 Pro 

• Lami Kappa VIBXPERT II 

 Při volbě snímačů navrhuji použití akcelerometrů. O výhodách akcelerometrů bylo 

pojednáno v kapitole 4.3.3 Snímače zrychlení (akcelerometry)  

Přichycení snímačů na měřící místa bych volil pomocí magnetu, což bylo opět použito 

i při našem měření. Přestože má toto uchycení svá omezení, umožňuje velmi rychle umístění 

snímače na požadované měřící místo. Při opakovaném měření je však nutné dbát na uchycení 

snímače ve stejném místě. Další možností by bylo uchycení snímače na trvale přilepenou 

nerezovou podložku se závitem, avšak pro provozní měření, která budou ve společnosti 

realizována je naprosto postačující přichycení magnetem. Vzhledem k množství strojů, které se 

ve společnosti používají, rozhodně nedoporučují trvale instalované snímače na měřících 

bodech, toto řešení bylo zbytečně nákladné. 

6.4.2  Volba sledovaných parametrů 

Měření bude prováděno na nerotujících částech zařízení, z tohoto důvodu doporučuji při měření 

vibrací sledovat: 

• Efektivní hodnota rychlosti vibrací (RMS) vRMS [mm·s-1] 

o Frekvenční rozsah při měření rychlosti volit 10 – 1 000 Hz. Tento rozsah je pro 

parametr rychlosti v praxi běžně používaný. 
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• Efektivní hodnota zrychlení vibrací (RMS) aRMS [g] 

o Frekvenční rozsah při měření zrychlení doporučuji volit 10 – 10 000 Hz. Tento 

rozsah nám je schopen odhalit závady na ložiscích, které se projevují ve vyšších 

kmitočtech. 

• Analýza frekvenčních spekter. 

Sledování efektivních hodnot rychlosti volíme z toho důvodu, že ji lze vztáhnout 

k energii vibrací a efektivní hodnoty zrychlení nám zase napomáhají odhalovat vznikající 

problémy, které se projevují pouze ve vyšších frekvencích, jako například závady ložiska. 

Sledováním těchto dvou parametrů jsme tedy schopni získat představu o současném 

technickém stavu zařízení a při jejich dlouhodobém zaznamenávání a následném porovnání 

s hodnotami z minulých měření, jsme schopni sledovat vývoj stavu zařízení, případně odhalit 

neočekávané změny, které neodpovídají dosavadnímu vývoji parametrů. 

Měření těchto parametrů by mělo být vždy doplněno o záznam aktuálních otáček. 

Nejjednodušším řešením je při měření použít sondy pro snímání otáček, jelikož většina 

současných analyzátorů obsahuje vstup pro snímač rychlosti otáčení. 

Výhodou provádění čistého záznamu vibračního signálu, bude možnost k pravidelně 

sledovaným parametrům, v případě potřeby získat i další parametry a provést podrobnější 

analýzy minulých měření. 

6.4.3 Volba měřících míst 

Při volbě měřících míst pro různé stroje, je vhodné vycházet z normy ČSN 20 0065:1992, která 

stanovuje měřící místa a podmínky měření pro různé druhy obráběcích strojů.  

U některých zařízení tato norma stanovuje měření vibrací pouze v jednom směru, jako 

tomu bylo například u námi diagnostikovaného soustruhu. U těchto zařízení, zejména pokud 

budou provádět preciznější obrábění, je vhodné měřit vibrace ještě v jednom směru, dohromady 

tedy ve svislém a horizontálním směru, kolmo na osu otáčení. Přidáním jednoho měřícího místa 

navíc nepředstavuje problém, který by prodloužil nebo ztížil měření a vyhodnocování dat. 

Dnešní diagnostické přístroje disponují velkým počtem vstupů a je tedy možné měřit ve více 

směrech současně. Naopak přidání toho směru nám může dopomoci k získání lepších informací 

o aktuální technickém stavu a případné odhalení vznikající poruchy. 

Měření se bude provádět na všech vřetenech zařízení, a to v místě, které je nejblíže 

přednímu ložisku daného vřetena. [16] Na následujícím obrázku obr. 31) je zobrazen návrh 

měřících míst pro zařízení, které bylo objektem diagnostiky. Takto zvolená měřící místa by 

byla obdobná pro všechny vodorovné soustruhy a jim podobná zařízení.  
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Obr. 31) Návrh měřících míst pro vodorovné soustruhy [28] 

Dalším typem strojů, které se ve společnosti používají jsou vertikální frézovací centra. 

Pro frézovací stroje norma stanovuje měření ve třech navzájem kolmých směrech, opět mají 

být voleny body co nejblíže místu předního ložiska vřeteníku. [16] Návrh měřící míst pro 

frézovací centrum Brother TC, ale také pro další podobná zařízení je na obr. 32). 

 

 

Obr. 32) Měřící místa s vyznačeními směry pro svislá frézovací centra [29] 
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6.4.4 Analýza naměřených dat a trendy hodnot 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 5.4.2, parametry, které je u obráběcích strojů vhodné sledovat 

jsou RMS hodnoty rychlosti a zrychlení vibrací. Sledování vývoje těchto parametrů je následně 

v případě potřeby možné doplnit o frekvenční analýzu. 

Při analýze efektivních hodnot rychlosti bude naměřená hodnota na každém vřeteni 

zařazena do jednoho z pásem hodnocení, které bude vyjadřovat jeho způsobilost k provozu, 

stanovení těchto pásem bude specifikováno dále. Hodnotit zařízení vždy budeme pomocí 

maximální naměřené hodnoty z jednotlivých měření. Maximální naměřenou hodnotu je však 

vždy nutné brát z úseku měření, kde se stroj nachází v ustáleném stavu, nebudeme tedy 

uvažovat případné maximální hodnoty, které naměříme při přechodných jevech jako je 

například změna otáček, impuls z okolního prostředí apod. 

Pro efektivní hodnoty zrychlení v současnosti neexistuje žádná norma, která by 

stanovovala mezní hodnoty, které nesmějí být překročeny. Z tohoto důvodu se omezíme na 

stanovení referenční hodnoty a sledování vývoje RMS hodnoty zrychlení v čase vůči této 

referenční hodnotě. S postupem času a získáváním zkušeností je vhodné věnovat se stanovení 

hodnotících pásem. 

Stanovení časových intervalů mezi měření pro jednotlivé stroje bude nejspíše vhodné 

volit individuálně podle potřeb společnosti. Bude nutné vzít do úvahy, jaký dopad by měla 

případná porucha daného zařízené na výrobu společnosti. Při zavádění bych doporučoval 

provádět měření alespoň jedenkrát měsíčně, aby společnost měla dostatečná data pro stanovení 

referenčních hodnot vibrací.  

Po překročení této počáteční fáze je možné měření provádět jednou za čtvrt až půl roku, 

kdy by se však intervaly upravovaly podle zhoršujícího se vývoje vibrací, jak je uvedeno dále 

v podkapitole Hodnocení vibrací na základě stanovených pásem. 

Stanovení hodnotících pásem 

Abychom mohli stanovil pásma pro hodnocení, je nejdříve nutné zajistit data z většího počtu 

měření stroje v referenčním stavu. Stroj se považuje v referenčním stavu, kdy je o jeho provozu 

známo, že je ustálený a přijatelný. [30] Společnost ve většině případů disponuje několika 

stejnými stroji, proto je možné provést měření na větším počtu jednotek, s jejichž provozem 

nejsou známy problémy, a z vytvořeného souboru hodnot následně stanovit referenční hodnotu 

vibrací. Pro stanovení referenční hodnoty je také nutné provést více měření s určitým časovým 

odstupem. V současné době však společnost nedisponuje použitelným měřícím zařízením, 

pomocí kterého by bylo možné provést několik měření a následně stanovit referenční hodnoty. 

S hodnotami stanoveného referenčního stavu by pak byla všechna následující měření 

porovnávána.  

Pro hodnocení RMS hodnot vibrací budou stanovena tři pásma: [30] 

• Pásmo A (NORMÁLNÍ): 

o Zařízení, jejichž vibrace se nacházejí v tomto pásmu jsou zpravidla způsobilé 

pro provoz po neomezeně dlouhou dobu. 

• Pásmo B (VÝSTRAHA): 

o Pokud vibrace překročily hranici pásma B, pak se již došlo k výraznějším 

změnám vůči referenčnímu stavu. Zařízení v tomto stavu mohou být dále 

provozována, ale například u strojů, u kterých se vyžaduje preciznost, je vhodné 

provádět kontrolu, zda výroba stroje nedosahuje větší zmetkovitosti apod. 
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• Pásmo C (NEŽÁDOUCÍ): 

o Pokud se velikost vibrací dostává do této oblasti, může delší provoz zařízení 

v tomto pásmu vést k poškození některých částí samotného zařízení nebo může 

dojít k výraznému nárůstu zmetkovitosti. 

o Je nutné provést detailní analýzu dat pro odhalení příčiny problému a 

naplánovat co nejdříve zásah údržby. V některých případech může být nezbytné 

ukončit provoz na zařízení do doby, než bude odhalena a odstraněna závada. 

K samotné numerickému stanovení mezních hodnot jednotlivých pásem může být 

přistupováno několika způsoby. 

Stanovení mezní hodnoty mezi pásmy B/C může být převzato z dříve zmiňované normy 

ČSN 20 0065: 1992, která pro jednotlivé druhy obráběcích strojů stanovuje mezní hodnoty, 

které nesmějí být při provozu zařízení překročeny. Určit tuto hranici je však možné i jinými 

odůvodnitelnými způsoby. Například pokud víme, že zařízení produkuje neakceptovatelný 

počet neshodných výrobků vlivem dosažení určité velikosti vibrací, přestože tyto vibrace ještě 

nepřekročili mezní hodnotu stanovenou normou ČSN 20 0065: 1992. V takovém případě je 

zřejmě vhodné mezní hodnotu mezi pásmy B/C nastavit tak, aby vibrace nedosáhli tohoto bodu. 

Další možností pro stanovení hranic může být doporučení od výrobce, případně stanovení 

pomocí zkušeností s obdobnými zařízeními 

Pro určení hranice mezi pásmy A/B je nezbytné mít naměřená referenční data a tím 

stanovenu referenční hodnotu vibrací zařízení ve vyhovujícím stavu.  V praxi se například 

stanovuje hranice pásma výstrahy jako součet velikosti referenční hodnoty a 0,25násobek 

hranice B/C. [12] Pro stanovení hranice je samozřejmě možné vycházet i ze zkušenosti s daným 

zařízením. Hranici VÝSTRAHY nastavíme tak, aby se nacházela pod hodnotou vibrací, kdy 

stroj začíná produkovat více neshodných výrobků. Tímto nastavením nás systém včas upozorní 

na toto riziko a my se na něj můžeme reagovat. 

Na následujícím obrázku obr. 33) je ukázáno, jak by v praxi vypadali pásma pro 

hodnocení velikostí RMS hodnot vibrací. Ukázka pásem je provedena pro námi 

diagnostikovaný horizontální soustruh. Hranice mezi jednotlivými pásmy bude nutné na 

základě referenčních měření a se získáváním nových poznatků a zkušeností upravovat. 

 
Obr. 33) Příklad podoby pásem pro hodnocení stavu vibrací horizontálního soustruhu 
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Hodnocení vibrací na základě stanovených pásem 

Z každého měření bude stanovena mohutnost vibrací, která se následně vynese do grafu viz obr. 

33). Na základě toho, do jakého pásma bude hodnota spadat a jakým způsobem se vibrace 

změnily oproti posledním měření, jsou stanoveny příslušné akce. Navrhovaný postup je 

následující: 

• Pásmo A (NORMÁLNÍ): [30]  

o Pokud vibrace zařízení spadají do tohoto pásma a vzhledem k minulým 

datům nedošlo k výrazné změně, není potřeba provádět žádnou akci. 

o Pokud u vibrací sledujeme postupný nárůst hodnot a tento růst je lineární, 

provede se odhad (extrapolace) velikosti vibrací v době provedení dalšího 

měření. Pokud tato extrapolovaná hodnota nepřekračuje hranici 

normálního pásma A, není nutná žádná akce. V případě, kdy 

extrapolovaná hodnota naznačuje možnost, že dojde k překročení 

normálního pásma A před provedením dalšího monitorování, musí se 

interval monitorování zkrátit. 

o Dochází-li k nelineárnímu zvyšování vibrací nebo se rychlost změny 

hodnot zvýší o 25 % vzhledem k předchozímu měření, je doporučeno 

zkrátit interval mezi měřeními.  

• Pásmo B (VÝSTRAHA): [30] 

o Při dosažení hodnot pásma B doporučuji provést hlubší analýzu 

vibračního signálu, zkontrolovat frekvenční spektra, kde došlo ke změnám 

vůči měřením v referenčním stavu, případně provést obálkovou analýzu 

poruchových frekvencí a pokusit se odhalit problém a případně naplánovat 

údržbu. 

o Pokud se velikost vibrací nachází v tomto pásmu, ale výrazně se nemění, 

není potřeba zkracovat intervaly monitorování. 

o Mění-li se velikost vibrací lineární rychlostí a odhadovaná extrapolovaná 

velikost překročí pásmo C dříve, než bude provedena plánovaná údržba 

nebo další kontrolní měření nebo pokud je nárůst rychlosti nelineární, je 

nutné zkrátit interval monitorování, případně uspíšit plánovou údržbu. 

Četnost monitorování musí upravena tak, aby se realizovala tři měření 

před plánovanou údržbou. 

• Pásmo C (NEŽÁDOUCÍ): [30] 

o Pokud vibrace zařízení dosahují hodnot, které spadají to toho pásma, je 

nutné provést detailní analýzu dat pro odhalení příčiny problému a 

naplánovat co nejdříve zásah údržby. V některých případech může být 

nezbytné ukončit provoz na zařízení do odhalení a odstranění závady. 

Největší RMS hodnota rychlosti naměřená na námi diagnostikované zařízení dosáhla 

vRMS_max =  1,57 mm·s-1. Tato hodnota spadá již do pásma C, kde vibrace jsou vibrace nežádoucí 

a mohou představovat problém. Z provedené analýzy vyšlo najevo, že tato hodnota byla 

naměřena při rezonanci vřetene a tuto skutečnost lze obtížně údržbářským zásahem změnit a je 

možné tedy pouze zakázat provoz zařízení při této rezonanční frekvenci. Pracovní otáčky 

zařízení jsou nejčastěji 7 000 RPM, efektivní hodnota rychlosti při těchto otáčkách se 

pohybovala okolo vRMS = 0,8 mm·s-1. Tato hodnota je poměrně blízká předběžně stanovené 
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hranici pásem B/C a je vhodné ověřit, zda budou podobné hodnoty naměřeny i na dalších 

strojích, které se ve společnosti nacházejí.  

Stanovení mezí pásem pro hodnocení na základě RMS hodnot zrychlení není možné 

provést z doporučení norem. Normy se omezují na hodnocení pouze dle rychlosti nebo 

výchylky vibrací. V tomto případě bude v budoucnosti nezbytné stanovit hranice pásem na 

základě zkušeností, případně uplatnit doporučení výrobce daného zařízení, pokud jsou 

dostupná. V současném době doporučuji pouze sledování, jakým způsobem dochází k vývoji 

RMS hodnot zrychlení a na výrazné změny reagovat provedení podrobnější analýzy vibračního 

signálu, s důrazem na poruchy ložiska, které lze s použitím obálkové metody dobře rozpoznat. 

6.4.5 Databáze výsledků pro vyhodnocení vibračních dat 

Společnost s pravidelným sledováním vibrací u používaných zařízení má minimální zkušenosti 

a veškeré postupy měření a zpracování dat se budou muset teprve nastavit. Pro začátek je možné 

pro zpracování výsledků využít program Microsoft Excel. Výhodou tohoto programu je 

jednoduchost používání, velké množství funkcí, možnost snadného exportu dat do programu a 

skutečnost, že řada pracovníků má s používáním programů Microsoft Office zkušenosti. 

Vytvořený program je možné využít pro databázi výsledků, zpracování a vyhodnocení 

naměřených dat. Data jsou z analyzátoru exportována v textovém formátu .csv, který umožňuje 

snadné načtení hodnot přímo do tabulek excelu. Data není potřeba vkládat a přepisovat, stačí 

pouze soubor s daty exportovat do společné složky a tabulky si již následně při aktualizaci sami 

načtou poslední vložená data podle odpovídajícího názvu souboru .csv. 

Zpracování dat pak spočívá ve vyhledání maximální naměřené hodnoty, která 

představuje mohutnost vibrací a pomocí níž sledujeme trend hodnot. Uvedený postup by však 

měl vždy projít kontrolou, např. zkontrolování časového průběhu RMS hodnot vyhodnoceného 

parametru, zda maximální naměřená hodnota nepochází z oblasti přechodného jevu (změna 

otáček, impuls z okolního prostředí apod.). V takovém případě je vhodné maximální hodnotu 

nalézt přímo v analyzátoru pomocí kursoru v oblasti, která bude lépe charakterizovat samotný 

technický stav stroje. 

Maximální hodnota, ať už vyhledaná pomocí programu automaticky nebo námi 

vybraná, se zapíše k příslušnému datumu provedeného měření. Program následně vyhodnotí 

hodnotu parametru podle zvolených kritérií a případně upozorní na překročení hraničních 

hodnot jednotlivých pásem. Kritéria pro hodnocení byla použita stejná jako byla uvedena 

v kapitole 6.4.4. Program taky upozorní, pokud dojde k výrazné změně vibrací oproti 

poslednímu měření. Nyní nastaveno pro nárůst vibrací na dvojnásobnou hodnotu oproti 

poslednímu měření. Toto kritérium, stejné jako všechna ostatní kritéria pro hodnocení je možno 

velmi rychle a jednoduše změnit přepsáním příslušných buněk v programu. Následně je hodnota 

vynesena do grafu pro sledování vývoje hodnot v jednotlivých měřeních. Do programu byl 

zahrnut i další obráběcí stroj, který je ve společnosti používán a na obr. 34) je ukázán vzhled 

připraveného programu pro vertikální frézovací centrum Brothers. Na obrázku je možné vidět, 

že program upozorní na výraznou změnu vibrací oproti poslednímu měření, přestože naměřená 

hodnota ještě spadá do pásma A.  
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Obr. 34) Ukázka z programu pro vyhodnocení měření vibrací 
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7 MĚŘENÍ A ANALÝZA ELEKTRODIAGNOSTIKY 

Na stejném obráběcím stroji Tsugami bylo provedeno i měření proudových signálů. K tomuto 

účelu byly použity dva kanály analyzátoru kanál 3 (CH3) měřil proud procházející jednou 

z fází, kanál 4 (CH4) měřil součet všech tří fází dohromady. Umístění proudových snímačů je 

zobrazeno na obr. 35). 

  

Obr. 35) Umístění snímačů pro měření procházejících proudů fázovými vodiči. 

7.1 Diagnostický systém 

Objektem diagnostiky bylo stejné obráběcí centrum Tsugami B0124 – II a pro vyhodnocení 

proudového signálu byl použit stejný analyzátor a software jako v případě vibrací. 

K samotnému záznamu proudového signálu byly využity dvoje proudové kleště PAC 22CVH. 

7.2 Vyhodnocení naměřených dat 

7.2.1 Efektivní hodnoty proudů 

Prvním parametrem, které budeme zkoumat jsou RMS hodnoty procházejících proudů jednou 

fází a všemi třemi fázemi. V tab 8) jsou zapsány průměrné RMS hodnoty proudů pro jednotlivé 

rychlosti otáčení, tabulka je navíc doplněna o hodnotu proudu, který byl naměřen snímačem 

umístěným na jedné fázi v momentě, kdy došlo ke zvýšení na uvedené otáčky. 

Jak je z tabulky patrné, s postupným zvyšováním otáček vřetene docházelo také 

k postupnému nárůstu proudu na CH3. Odlišnost od tohoto trendu je možné sledovat pouze u 

přechodu z 2 000 RPM na 2 500 RPM, kdy dochází místo nárůstu hodnot proudu došlo 

k mírnému poklesu. Pokles hodnot může být způsoben například tím, že od dosažení určitých 

otáček dochází k efektivnějšímu mazání nebo došlo k odpojení nějakého zařízení, které 

odebíralo proud. 
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V tabulce není zapsána hodnota součtu všech tří fází z toho důvodu, že se při měření 

prakticky neměnila a pohybovala se okolo 100 mA. 

Tab 8)  RMS proudu CH3 při ustálených otáčkách (I1f) a při zvýšení otáček (I1f_max) 

Otáčky [RPM] I1f [mA] I1f_max [mA]  Otáčky [RPM] I1f [mA] I1f_max [mA] 

500 561 1 142  4 000 797 2 353 

1 000 635 1 340   4 500 796 2 416 

1 500 664  1 480  5 000 913 2 561 

2 000 709 1 659  5 500 952 2 710 

2 500 652 1 900  6 000 970 2 959 

3 000 678 2 071  6 500 1 064 3 106 

3 500 747 2 199  7 000 1107 3 344 

Na následujícím obrázku obr. 36) je ukázán průběh RMS hodnot proudů na CH3 a CH4 

společně s otáčkami. Vidíme, že průběh proudu na CH3 je stabilní, dochází k postupnému růstu 

proudu s otáčkami a v momentě, kdy zvyšujeme otáčky, motor potřebuje zvýšit svůj výkon a 

dochází k prudkému nárůstu a při ustálení otáček dochází k opětovnému poklesu proudu. 

Průběh RMS hodnot proudu na CH3 nevykazuje žádné odchylky od očekávaného 

průběhu, které by poukázali na konkrétní problém zařízení. Největší naměřená hodnota proudu 

byla dosažena při brždění vřetene protiproudem ze 7 000 RPM na nulu během jedné sekundy, 

kdy došlo k nárůstu RMS proudu na 10 A. 

Jak již bylo řečeno, na kanálu 4, který představuje součet fází, jsme naměřili RMS 

hodnotu proudu 100 mA. Teoreticky, bychom na tomto kanálu měli naměřit nulovou hodnotu 

proudu, jelikož soustruh je konstruován jako trojfázový spotřebič, který by měl způsobovat 

souměrnou zátěž sítě. Můžeme tedy říci, že zařízení se chová jako nesouměrná zátěž, ale 

naměřené hodnoty proudu jsou malé a neměly by způsobovat problém. 

 

Obr. 36) Průběh otáček a RMS hodnot proudu na CH3, CH4 

7.2.2 Analýza časového záznamu signálu 

Dále se podíváme na časový průběh signálu naměřeného na kanálu 3. Teoreticky 

v ideálním případě by měl být průběh proudu na fází rovnoměrná sinusoida s konstantní 
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amplitudou. Pokud je však do sítě zapojen nelineární spotřebič, dochází k odebírání 

nesinusového, tj. neharmonického proudu. Typický nelineární spotřebič je měnič frekvence, 

jehož používání je v dnešní době velmi rozšířené a u strojů nachází uplatnění při regulaci 

otáček. Proto můžeme očekávat deformaci proudového signálu, který je zobrazen obr. 37), na 

tomto obrázku je ukázán průběh proudu při 7 000 RPM. 

 

Obr. 37) Časový průběh proudu 

Jak je z uvedeného obrázku patrné, signál je zdeformován a příliš nenaznačuje sinusový 

průběh. Projevují se nám zde zpětné rušivé vlivy měničů na napájecí síť. Tyto vlivy se nám 

musejí projevit i v spektrální analýze, která je zobrazena na obr. 38). 

  

Obr. 38) Kaskáda spektra signálu proudu CH3 s vyznačenou frekvencí 50 Hz 
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Při pohledu na kaskádu CH3 vidíme, že po celý průběh měření nám v grafu dominuje 

frekvence 50 Hz a některé její harmonické násobky, jejichž amplitudy společně s otáčkami 

vřetene rostly. Z toho můžeme s jistotou tvrdil, že měření proudů bylo provedeno ještě před 

frekvenčním měničem, jinak bychom museli ve spektru pozorovat posuny dominantní 

frekvence společně se změnami otáček vřetene. 

Ve spektrální analýze vidíme opakování určitých dvojic harmonických násobků 

dominantní frekvence 50 Hz. Výskyt těchto vyšších harmonických frekvencí, které jsou praxi 

nazývány jako vyšší harmonické, bývá dán přítomností řízeného usměrňovače, který je součástí 

měniče. 

Výskyt vyšších harmonických v odebíraném proudu vlivem usměrňovače lze popsat 

pomocí vztahu (11) 

𝑛 = k ∙ 𝑝 ± 1   

 

Kde p je počet pulzů usměrňovače a k představuje přirozené číslo 1, 2, 3 atd. Jako vyšší 

harmonické frekvence jsme ve frekvenčním spektru našli tyto frekvence: 

• 250 Hz a 350 Hz → 5 a 7 vyšší harmonická. 

• 550 Hz a 650 Hz → 11 a 13 vyšší harmonická. 

• 850 Hz a 950 Hz → 17 a 19 vyšší harmonická. 

Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé vyšší harmonické zobrazeny s dosaženými RMS 

hodnotami proudu při otáčkách 7 000 RPM na následujícím grafu. 

 

Obr. 39) Naměřené hodnoty tzv. vyšších harmonických 

Výskyt těchto harmonických frekvencí tedy potvrzuje přítomnost 6-ti pulsního 

usměrňovače v obvodu, který způsobuje deformaci signálu.  

7.2.3 Zhodnocení dat elektrodiagnostiky 

V rámci realizace elektrodiagnostiky obráběcího zařízení bylo provedeno měření proudových 

charakteristik, které stroj odebírá se sítě. Měření bylo provedeno na jedné fázi a pak na všech 

třech fázích dohromady. 
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Pomocí naměřených dat se nám nepodařilo odhalit žádné jevy, které by naznačovali 

nějaký problém nebo vznikající poruchu na zařízení. Neznáme konkrétní parametry 

jednotlivých prvků zařízení, ani sestavení samotného obvodu, proto nebylo možné provést 

hlubší analýzu. 

Hodnota proudu naměřená na součtu fází by měla teoreticky být rovna nule, ale 

z důvodu zapojení frekvenčního měniče do obvodu soustruhu pro k regulaci otáček a který je 

typickým nelineárním spotřebičem, dochází k nesouměrnému zatížení jednotlivých fází, což se 

následně projevilo v naměřeném proudu na součtu fází. 

Dalším jevem, který jsme při analýze dat odhalili je značně zdeformovaný časový 

průběh proudu na měřené jedné fázi. Sinový průběh, který by do stroje měl vstupovat je 

zpětným vlivem usměrňovače, který je součástí měniče, značně deformován a ve frekvenčním 

spektru jsou výrazně zastoupeny tzv. vyšší harmonické, což jsou specifické vyšší harmonické 

násobky základní napájecí frekvence. Vlivem těchto vyšších harmonický složek může docházet 

k ovlivňování jiných zařízení, obzvláště těch, které jsou náchylné na toto rušení a při zapojení 

takovýchto zařízení je vhodné tuto skutečno vzít na vědomí a případně aplikovat filtry pro 

potlačení negativního vlivů vyšších harmonických. 

7.3 Návrh dalšího postupu při elektrodiagnostice zařízení 

Využití elektrodiagnostiky u obráběcích strojů jako prostředku prediktivní nebo proaktivní 

údržby není v praxi rozšířen. K danému tématu také v současné době není k dispozici literatura, 

o kterou by se bylo možné opřít a navrhnout systém pro sledování. 

  Je možné při dalším postupu ve společnosti v rámci elektrodiagnostiky provádět další 

měření proudových charakteristik obdobným způsobem, jako bylo provedeno námi a při 

vyhodnocení se omezit na zkoumání, zda dochází k nějakým změnám oproti předchozím 

měření. Takové změny by s největší pravděpodobností poukazovali na přítomnost již 

existujícího nebo teprve vznikajícího problému a zařízení by se podrobilo hlubšímu zkoumání 

příčiny změny. 

Přesto bych nedoporučoval provádění pravidelného měření proudových nebo i jiných 

elektrických charakteristik, které by sloužili k dlouhodobému sledování. Jako mnohem 

důležitější a přínosnější pro diagnostiku a provádění správné údržby zařízení společnosti, 

považuji měření vibrací jednotlivých strojů a následnou správnou analýzu těchto dat. 

Námi provedené měření bych doporučoval využít jako měření referenční. Měření by 

následně bylo použito v případě, kdy se začnou na diagnostikované zařízení vyskytovat 

problémy, jejichž příčinu se nebude dařit odhalit např. pomocí vibrodiagnostiky či jinými 

metodami. V tomto případě je možné provedení totožného měření a srovnání naměřených 

hodnot a identifikace případných odchylek mezi měřeními, které by mohly dopomoct 

k odhalení příčiny.  

Ideálním řešením elektrodiagnostiky u obráběcích zařízení by bylo aplikace 

diagnostického systému, který byl nastíněn v teoretické část v kapitole 4.2. Ten by využíval 

údaje z řídící jednotky pohonů a v kombinaci s analýzou měřených vibračních signálů by mohl 

představovat účinný diagnostický systém.
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8 ANALÝZA TRIBODIAGNOSTIKY 

Pro vyhodnocení byla použity data z výrobních strojů společnosti, která se v rámci výrobních 

procesů zabývá zámečnictvím, kovoobráběním, povrchovými úpravami a svařováním kovů. 

Mezi výrobky, které společnosti vyrábí, patří zejména jednoduché tlakové nádoby a dále 

také velké portfolio výrobků pro automobilový průmysl vyrábějící střední a těžké užitkové 

vozy. 

8.1 Diagnostický systém 

8.1.1 Objekt diagnostiky – procesní kapalina CIMSTAR 3250-02 

Jedná se o procesní kapalinu mísitelnou s vodou, určenou pro středně těžké broušení a obrábění 

všech železných a většiny neželezných kovů. Kapalina je čirá, žlutě zbarvená a vyznačuje se 

dlouho životností, širokým rozsahem použití a stabilitou emulze. Při přípravě emulze stačí 

koncentrát pouze běžně zamíchat s vodou. 

V následující tabulce tab 9)  jsou doporučení pro nastavení koncentrace emulze. 

Tab 9)  Doporučené počáteční koncentrace [31] 

Operace Litina a uhlíková ocel Legovaná a nerezová ocel 

Broušení 4 % 5 % 

Běžné obrábění 5 % 8 % 

Těžké obrábění 8 % 10 % 

Vystružování, závitování, protahování 10 % 10 % 

8.1.2 Diagnostické prostředky 

Parametry procesní kapaliny, které se sledovaly, byly koncentrace emulze, která se stanovuje 

pomocí refraktometru a hodnota pH, určená na základě zbarvení pH proužků. 

Ruční refraktometr 

Pro jednoduché a rychlé stanovení koncentrace emulze v běžném provozu byl použit ruční 

refraktometr od společnosti CIMCOOL. Měření se provádí nakapáním pár kapek emulze na 

prizmu, přístroj se nastaví proti světlu a přes zaostřenou optiku se na stupnici odečte poloha 

rozhraní. Zjištěná hodnota se vynásobí příslušným koeficientem, který je charakteristický pro 

danou kapalinu. Pro CIMSTAR 3250-02 je refraktometrický faktor 2,0.  
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Obr. 40) Ruční refraktometr CIMCOOL 

Proužky pro stanovení hodnoty pH 

Pro zjištění hodnoty pH emulze jsou využívány testovací pH proužky. Jejich výhodou je 

jednoduchost a rychlost měření pH. Proužek se na několik sekund ponoří do vzorku zkoumané 

kapaliny, kde dojde k jeho zbarvení. Přiložením proužku ke stupnici následně určíme hodnotu 

pH. 

Pro určení pH řezných emulzí se využívají testovací proužky určené pro řezné kapaliny, 

které mají omezenou stupnici, například na pH 7,5 – 9,5, jak je zobrazeno na následujícím 

obrázku obr. 41). 

 

Obr. 41) Testovací pH proužky pro řezné emulze. [32] 

8.2 Vyhodnocení tribodiagnostických dat 

Data, která byla poskytnuta, zahrnovala záznam údajů o pravidelně prováděných měřeních 

řezné kapaliny CIMSTAR 3250-02 od společnosti CIMCOOL. Data zahrnovala údaje ze čtyř 

různých strojů v období od května 2011 do listopadu 2015. Společnost samozřejmě vlastí větší 

počet obráběcích strojů, jejich objem náplně řezné emulze je však výrazně menší než u 

diagnostikovaných strojů, a proto nebyly do měření zahrnuty. Interval mezi jednotlivými 

měřeními byl nastaven na dva týdny, občas byl interval o něco prodloužen. 

Měření byla prováděna na CNC obráběcích centrech: 

• BM1600-AWEA – objem emulze 1 000 l, 

• DOOSAN DNM 650 – objem emulze 200 l, 

• PERFECT JET-MCV M8 – objem emulze 200 l, 

• PERFECT JET-MCV M11 – objem emulze 200 l. 

Bližší specifikaci těchto zařízení není nutné uvádět, vzhledem k charakteru 

vyhodnocovaných dat. 

Jak bylo v teoretické části uvedeno, dochází v průběhu používání emulzí k jejich 

postupnému znečišťování různými druhy nečistot (pevné, kapalné, bakteriální). Tyto druhy 
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znečištění mají značný vliv na životnost kapaliny, ale také snižují její chladící a mazací 

schopnost.  

Ve všech strojích je používána stejná vodní emulze jako procesní kapalina. U vodních 

emulzí je obzvláště důležité pravidelné sledování a kontrola vybraných parametrů a na základě 

naměřených hodnot jejich případná úprava. Takovýmto pravidelným sledováním a 

upravováním řezné kapaliny jsme schopni dosáhnout i několikanásobného prodloužení 

životnosti řezné kapaliny, čímž dosáhneme i snížení nákladů na pořízení kapaliny nové, její 

výměnu, čištění strojů apod. 

V podniku se zaměřili zejména na sledování koncentrace emulze a hodnoty pH. Tyto 

dva parametry patří mezi základní a nejdůležitější parametry, které je u vodních emulzí nutné 

sledovat, a navíc jsou vhodné pro provádění pravidelného měření, jelikož je možné stanovit 

hodnoty těchto parametrů poměrně jednoduchými zkouškami. 

Vedle toho bylo prováděna i senzorická diagnostika, kdy se kontroloval zápach a vzhled 

kapaliny ve strojích. Tyto údaje nám mohou přinést cenné informace o znečištění a stavu 

kapaliny. V případě podezření na napadení řezné emulze bakteriemi, byla kapalina podrobena 

mikrobiologické analýze – stanovovalo se množství bakterií, plísní a kvasinek na živné půdě. 

8.2.1 Vyhodnocení údajů pro stroj HWEA BM-1600 

U tohoto stroje byly sledovány hodnoty koncentrace emulze a hodnota pH. Hodnota 

koncentrace a hodnoty pH emulze by měla být při používání kapaliny udržována co 

nejstabilněji na předem stanovené hodnotě. 

Hodnota koncentrace byla při počátcích provádění měření nastavena na 3 %, v průběhu 

používání však dvakrát došlo ke zvýšení požadované koncentrace. Přibližně začátkem roku 

2012 začaly být požadavky na zvýšení koncentrace na 4 %, protože při poklesu koncentrace na 

hodnotu blízkou 2 % se u některých obrobků objevovaly problémy s korozí. Od května 2013 

začalo být požadováno navýšení koncentrace na 4,5 % až 5 %. Stroj byl dále využívá se stávající 

obráběcí kapalinou až do 5. 12. 2014, kdy došlo k vyčištění stroje a kompletní výměně řezné 

kapaliny. Ve stejném termínu došlo ke kompletní výměně emulze i u všech ostatních strojů. Po 

této výměně kapaliny byla požadovaná hodnota koncentrace emulze opět snížena na 4 %. 

Na následujícím grafu je zobrazen vývoj koncentrace emulze u stroje HWEA BM-1600. 
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Obr. 42) HWEA – Graf vývoje koncentrace řezné emulze. Vyznačeny body zvýšení 

požadované koncentrace (červené čáry) a celkové výměny emulze (zelená čára) 

Jak je z uvedené grafu patrné, koncentrace emulze v průběhu používání výrazným 

způsobem kolísá. Společnost měla zajištěno měření externě od dodavatele řezné kapaliny a 

z tohoto důvodu nemohlo být zajištěno měření v kratším intervalu. Je možné do budoucna 

uvažovat o možnosti zaučení vlastních pracovníků pro měření alespoň základních parametrů 

v týdenním intervalu a v případě odhalení odchylek se obrátit na dodavatele kapaliny. 

Z grafu je možno vyčíst, že v období před kompletní výměnou kapaliny docházelo 

pravidelně při dalším prováděném měření k poklesu koncentrace blízko ke 2 % a emulze byla 

velmi nestabilní. Již 22. 1. 2014 byly provedeny rozbory vzorků na vodivost emulze a byl 

zjištěno, že hodnota vodivosti je výrazně vyšší než u nové náplně a bylo uvažováno o provedení 

vyčištění a vyměnění náplně stroje. Ta byla provedena přibližně za jeden rok 5. 12. 2014, 

v období, kdy to bylo pro společnost vhodné a mohla se na odstávku připravit (na grafu 

vyznačeno zelenou čarou). 

Další graf zobrazuje vývoj hodnoty pH řezné emulze. Hodnota pH emulze byla 

udržována na pH 9, později pH 9,1. V grafu jsou obdobně jako u koncentrace vyznačeny 

momenty, kdy došlo ke zvýšení požadavků na hodnotu koncentrace emulze a moment, kdy byl 

stroj vyčištěn a naplněn novou náplní. 

V grafu jsou také zobrazeny momenty, kdy bylo nutné do emulze přidat biocidní 

přípravek, protože v řezné kapalině došlo k přemnožení mikroorganismů (červeně vyznačené 

body). Na napadení mikroorganismy poukazoval pokles hodnoty pH a v některých případech i 

zápach emulze. Zápach kapaliny a také pokles hodnoty pH jsou typické příznaky napadení 

infekcí. Napadení mikroorganismy bylo vždy také potvrzeno pomocí testů Dip-slide. 

U hodnoty pH je nutné, stejně jako je tomu u koncentrace emulze, provést v případě 

odchylky od optimálních hodnot korekci. Ke zvýšení pH kapaliny CIMCOOL slouží přípravek 

CIMPLUS 63. Dále, pokud se prokáže napadení mikroorganismy, musí být před provedením 

korekce pH kapaliny „léčena“ pomocí biocidního přípravku, k tomuto účelu byl využíván 

přípravek BODOXIN. 
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Obr. 43) HWEA – Graf vývoje hodnoty pH řezné emulze. Vyznačeny body zvýšení 

požadované koncentrace (červené čáry) a celkové výměny emulze (zelená čára) 

Z uvedeného grafu lze vyčíst, že za průběh sledování řezné kapaliny došlo celkem 

desetkrát k aplikaci biocidního přípravku z důvodu pozitivního výsledku na napadení 

mikroorganismy. K napadení kapaliny docházelo zejména v první polovině období 

prováděných měření, kdy byla požadovaná koncentrace emulze nastavena na 3 % - 4 %.  

Po zvýšení požadované koncentrace na 4,5 % - 5 % je z grafu patrné, že již nedocházelo 

k poklesů hodnoty pH, které by naznačovaly bakteriální přemnožení, a to i přesto, že kapalina 

vykazovala silné známky znečištění. Znečištění emulze je totiž faktor podporující množení 

bakterií a v této době se uvažovalo o celkové výměně řezné kapaliny a vyčištění stroje. 

Další významný pokles hodnoty pH se projevil až po výměně řezné kapaliny. Bylo 

nutné emulzi léčit biocidním přípravkem a navýšit pH. Tento problém byl však zapříčiněn 

dlouhým stáním stroje mimo provoz, kdy nejdříve stál z důvodu celozávodní dovolené a 

následně došlo k poruše na stroji. Tyto dva faktory pak následně podpořily růst mikroorganismů 

v emulzi. Při další dlouhodobé odstávce zařízení je vhodné provést provzdušnění emulze 

alespoň jejím promícháním. 

8.2.2 Vyhodnocení údajů pro stroj PerfectJET MCV-M8 

Parametry, které byly pro tento stroj sledovány byly opět koncentrace emulze a hodnota pH. 

Tento stroj se oproti přechozímu vyznačuje výrazně menším objemem emulze, to se může 

projevit menší stabilitou. Stačí menší impuls, na které kapalina prudčeji reaguje změnou 

parametrů. To na druhé straně znamená, že i k návratu do optimálního stavu stačí relativně malý 

zásah. 

Vývoj stanovených hodnot koncentrace, na kterou byla koncentrace pravidelně 

upravována je totožný s předchozím strojem. Nejdříve se jednalo o hodnotu 3 %.  následně 4 

% a před výměnou kapaliny byla hodnota stanovena na 4,5 % – 5 %, po provedení výměny se 

koncentrace snížila zpět na 4%. 

Na následujícím grafu je vyznačen vývoj naměřených hodnot koncentrace emulze pro 

stroj PerfectJET MCV-M8. 
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Obr. 44) PerfectJET M8 – Graf vývoje koncentrace řezné emulze. Vyznačeny body 

zvýšení požadované koncentrace (červené čáry) a celkové výměny emulze (zelená 

čára) 

Z uvedeného grafu jsou zřetelné velké výkyvy hodnot koncentrace od 2 % až do 10 %. 

Tímto velkým kolísáním koncentrace emulze se zásadním způsobem mění řezné podmínky při 

obrábění. Nízké koncentrace se mohou projevit rychlejším opotřebením používaných nástrojů 

nebo také zhoršením povrchových parametrů finálního obrobku. 

Na druhou stranu hodnota koncentrace blížící se k 10 %, což byly hodnoty v průběhu 

sledování několikrát dosaženy, může způsobovat zdravotní komplikace, jako je podráždění 

kůže a dráždění dýchacích cest obsluhy zařízení. Tyto vysoké koncentrace emulze mohou vést 

také k narušení některých lakovaných povrchů obrobků. 

Dosažení vysokých hodnot koncentrace mělo příčinu v provozních podmínkách stroje. 

Stroj provádět těžší obráběcí operace, z toho důvodu byla koncentrace udržována na vyšších 

hodnotách a docházelo k výraznějšímu odpařování kapaliny, kvůli kterému docházelo k nárůstu 

koncentrace. 

Následující graf zobrazuje vývoj hodnoty pH u stroj PerfectJET MCV-M8. 

 

Obr. 45) PerfectJET M8 - Graf vývoje hodnoty pH řezné emulze. Vyznačeny body 

zvýšení požadované koncentrace (červené čáry) a celkové výměny emulze (zelená čára) 

U tohoto stroje došlo k napadení emulze bakteriemi v průběhu jejího používání pouze 

jedenkrát (viz vyznačený červený bod v grafu), kdy bylo nutné léčit emulzi biocidním 

přípravkem Biodoxin. Kromě tohoto jednoho měření setrvávala hodnota pH stabilně na hodnotě 

9 – 9,1. Skutečnost, že u emulze nedocházelo k poklesům pH, tak často, jako tomu bylo 

například u zařízení HWEA, může být zapříčiněna právě tím, že koncentrace emulze 

dosahovala vyšších hodnot a tím pádem byla stabilnější. 

8.2.3 Vyhodnocení údajů pro stroj PerfectJET MCV-M11 

Jedná se o stroj velmi podobný předešlému pouze vyšší řady, který dosahuje větších rychlostí 

a výkonů a je schopný obrábět obrobky větších rozměrů. Objem emulze je stejný, tedy 200 l. 
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Stanovená hodnota koncentrace, na které měla být emulze při pravidelných kontrolách 

udržována se vyvíjela stejným způsobem jako u předešlých strojů. Na obr. 46) je uveden graf 

vývoje naměřené koncentrace emulze pro stroj PerfectJET MCV-M11. 

 

Obr. 46) PerfectJET M11- Graf vývoje koncentrace řezné. Vyznačeny body zvýšení 

požadované koncentrace (červené čáry) a celkové výměny emulze (zelená čára) 

Přestože se požadovaná hodnota koncentrace v průběhu používání postupně zvyšovala, 

není ve vývoji patrná žádná odezva na tyto navýšení a průběh hodnot je v celém sledovaném 

období velmi podobný. Opět jsou zde patrné výkyvy jak do nízkých hodnot koncentrace, tak i 

do vyšších. 

Pět docházelo k poklesů koncentrace hodnotám blížícím se 2 % a nižším. Z tohoto 

důvodu je vhodné i u tohoto stroje provádět měření s týdenním odstupem, abychom zajistili 

vhodné řezné podmínky a dosáhli stability emulze. 

Při analýze trendu hodnot pH jsme nezaznamenali žádné významné změny. Emulzi také 

nebylo nutné v průběhu sledování léčit z důvodu přemnožení bakterií a v průběhu jejího 

používání nebyly hlášeny žádné jiné problémy. Vývoj hodnoty pH je uveden na následujícím 

grafu. 
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Obr. 47) PerfectJET M11 Graf vývoje hodnoty pH řezné emulze. Vyznačeny body 

zvýšení požadované koncentrace (červené čáry) a celkové výměny emulze (zelená čára) 

 

8.2.4 Vyhodnocení údajů pro stroj DOOSAN DNM 650 

Posledním zařízením, jehož data byla vyhodnocena je vertikální obráběcí centrum DOOSAN 

DNM 650. U tohoto zařízení byly, stejně jako u všech ostatních sledovány parametry 

koncentrace řezné emulze a její hodnota pH. 

Hodnota koncentrace emulze, která měla být na stroji udržována se vyvíjela stejný 

způsobem jako v předchozích případech. Na následujícím grafu je zaznamenám trend vývoje 

hodnot koncentrace. 

 

Obr. 48) DOOSAN DNM 650 Graf vývoje koncentrace řezné. Vyznačeny body zvýšení 

požadované koncentrace (červené čáry) a celkové výměny emulze (zelená čára) 

Vývoj naměřených hodnot koncentrace je v porovnání s ostatními stroji stabilnější. 

Nedocházelo zde k tak prudkým poklesům hodnot koncentrace a ani maximální naměřené 

hodnoty koncentrace emulze nepřesáhly 6 %.  

Hodnoty pH emulze používané ve stroji DOOSAN DNM 650 v průběhu používání 

setrvávaly stabilně na hodnotě pH 9,0 – 9,1. Výsledky naměřených hodnot pH je uveden na 

obr. 49). Jediné výchylky od tohoto stabilního vývoje jsou patrné v období od ledna do března 

2013, kdy ve třech případech krátce po sobě bylo nutné aplikovat biocidní přípravek, jelikož 

zde bylo podezření na přemnožení bakterií v emulzi (na grafu červené body). Na přemnožení 

bakterií také poukazuje náhlý pokles hodnoty pH. 

Výskyt bakteriálních infekcí mohl být podpořen postupně zvětšujícím se znečištěným 

řezné emulze. Po výskytu těchto komplikací byla následně zvýšena požadovaná koncentrace 

emulze na 4,5 % a zvýšením hodnoty pH na 9,1. Po aplikaci těchto opatření již nedocházelo 

k dalším problémům s řeznou emulzí. 
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Obr. 49) DOOSAN DNM 650 Vývoj hodnot pH řezné emulze. Vyznačeny body zvýšení 

požadované koncentrace (červené čáry), celkové výměny emulze (zelená čára). 

8.3 Zhodnocení analyzovaných dat 

Na uvedených strojích byly pravidelně měřeny hodnoty koncentrace emulze a hodnoty pH. Jak 

již bylo řečeno, provádění kontrolních měření bylo realizováno ve dvoutýdenních intervalech, 

což někdy zapříčinilo velké výkyvy v koncentraci řezné emulze. Pro zajištění větší stability by 

bylo potřeba provádět měření jedenkrát týdně, což však není v možnostech externího 

dodavatele a měření by musela společnost provádět sama. 

Koncentrace emulze 

Koncentrace emulze u všech strojů výrazně kolísala. Velmi často zjištěným problémem bylo 

dosažení nízké koncentrace. K pravidelnému naměření nízkých koncentrací docházelo z toho 

důvodu, že obsluhy strojů do nádrže řezné kapaliny samovolně přilévaly vodu, pokud zjistili 

její úbytek.  

Nejméně stabilní koncentrace byla u stroje PerfectJET MCV-M8. To bylo zapříčiněno 

naměřenými velmi vysokými koncentracemi, kdy hodnota koncentrace se v některých 

případech blížila až 10 %.  U tohoto stroje tedy docházelo k opačnému jevu než u ostatních, a 

naměřené koncentrace často překračovali požadovanou hodnotu. Příčinou této odlišnosti byla 

kombinace dvou faktorů, jednak docházelo k odpařování kapaliny (vody) způsobené 

náročnějším obráběním než u ostatních strojů, jednak aktivita operátora, který nedoplňoval jen 

vodu, ale taky koncentrát emulze. Je vhodné, aby pracovníci údržby v budoucnu při úpravě 

koncentrace doplňovali kapalinu emulzí o stanovené koncentraci. Tím obsluha předejde 

k dosahování jednak nízkých, tak i vysokých hodnost koncentrace.  

Hodnoty koncentrace, které překračují 10 % mohou již způsobovat zdravotní 

komplikace obsluze zařízení nebo nadměrné pěnění emulze. U ve společnosti používaných 

strojů, kdy při samotném obrábění je pracovní prostor uzavřen a obsluha k němu nemá přístup, 

by však se však zdravotní komplikace neměly objevovat. 

Přestože u ostatních strojů nedocházelo až k tak výrazným výkyvům koncentrace 

emulze, jako u stroje PerfectJET MCV-M8. je na první pohled z uvedených grafů vývoje 

koncentrace patrné, že u žádného stroje není koncentrace stabilní a dochází k výrazným 

výkyvům, a to zejména do nízkých hodnot. Nestálá hodnota koncentrace emulze pak vede 
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k proměnným řezným podmínkám. U nízkých koncentrací hrozí rychlejší opotřebení nástrojů, 

neprecizně obrobené povrchy obrobku a u vysokých koncentrací již zmiňované zdravotní 

komplikace obsluhy.  

Hodnota pH emulze 

Při vyhodnocení dat z měření hodnoty pH jsme odhalili poklesy pouze v případě přemnožení 

nebo podezření na přemnožení bakterií. Na to bylo správně reagováno přidáním biocidního 

přípravku do emulze a následné zvýšení hodnoty pH pomocí přípravku Cimplus 63. Kromě 

těchto případů byla hodnota pH u všech strojů poměrně stabilní. 

Elektrická vodivost emulze 

Dalším testem, který byl však proveden pouze jednorázově, byl test na elektrickou vodivost 

řezných emulzí. Test byl proveden 22. 01. 2014 a výsledky pro jednotlivé stroje byly: 

• HWEA BM-1600 - 9,04 mS/cm, 

• PerfectJET MCV-M8 - 8,81 mS/cm, 

• PerfectJET MCV-M11 - 8,65 mS/cm, 

• DOOSAN DNM 650 - 8,11 mS/cm. 

Ideálně by neměla vodivosti emulzí přesahovat hodnotu 5 mS/cm. Jak je z uvedených 

výsledků patrné, u všech strojů došlo k naměření vyšší vodivosti. Vyšší hodnoty vodivosti jsou 

způsobeny kumulací solí v emulzi, které se do ní dostávají společně s používanou vodou a 

následně se odparem kapaliny v systému hromadí. Vyšší hodnoty vodivosti vedou k poklesu 

stability emulze a mohou zapříčiňovat korozi. 

Pokud tedy kapalina vykazuje následující symptomy a jsou naměřeny vysoké hodnoty 

vodivosti, je nutné uvažovat o úplně nebo alespoň částečné výměně emulze v systému. 

8.4 Návrh dalšího postupu při diagnostice řezné emulze 

Ve společnosti jsou jako řezné kapaliny využívány emulze olej ve vodě. Ty se díky vysokému 

obsahu vody vyznačují lepšími chladícími účinky a také pořizovací náklady jsou mnohem 

menší ve srovnání s řeznými oleji. Přítomnost vody však zapříčiňuje také největší slabinu 

vodních emulzí, kterou je menší stabilita a náchylnost k napadení různými typy 

mikroorganismů. 

Vodní emulze tedy vyžadují mnohem větší pozornost a péči při samotném používání, 

než je tomu u řezných olejů. Základem takovéto péče je pravidelné sledování aktuálního stavu 

řezné emulze a udržování sledovaných parametrů ve vymezených hranicích. Pro zajištění co 

nejdelší životnosti kapaliny a dosažení její stability doporučuji provádět dva typy kontrol, denní 

kontrolu a týdenní kontrolu emulze. 

Dalším problém, který se vyskytl, je ponechání emulze bez jakékoliv péče při delší 

odstávkách strojů (např. celozávodní dovolená), což se projevilo viditelnou plísní a zápachem 

emulze. Pokud se bude stroj nacházet delší dobu mimo provoz, je nutné nechat kapalinu 

provzdušnit alespoň promícháním v nádrži, abychom těmto komplikacím předešli. 

8.4.1 Navržení periodických kontrol řezné emulze 

Denní kontrola 

Denní kontrola řezné emulze se provádí před započetím prací na stroji a zahrnuje kontrolu 

emulze pouze smyslovými orgány bez nutnosti použití speciálního vybavení. Kontroluje se 
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množství emulze v nádrži a dále se hodnotí vzhled (znečištění) a zápach emulze ve srovnání 

s emulzí novou. Z těchto důvodů je vhodné, aby provádění denní kontroly emulze daného stroje 

měla na starosti jeho obsluha, která má s danou kapalinou a strojem největší zkušenosti a je 

schopna rozpoznat zmiňované změny nejrychleji. Péče o kapalinu je v zájmu i samotné 

obsluhy. Pokud je kapalina silně znečištěná nebo tzv. „zkažená“, pak je pro ni typické, že 

způsobuje dráždění pokožky i dýchacích orgánů.  

Návrh zmiňovaného postupu je uveden na rozhodovacím diagramu na obr. 50). 

 

Obr. 50) Doporučení pro provádění denní kontroly emulze 

Týdenní kontrola 

Jako další kontrolu navrhuji provádění měření koncentrace emulze a hodnoty pH, tak jak tomu 

bylo doposud, ale s týdenním intervalem. Pokud bude objem kapaliny u stroje dostatečně velký 

a časem se kapalina prokáže jako stabilní, je možné interval „instrumentální“ kontroly 

prodloužit opět na dva týdny. Naopak provádění měření častěji, než jedenkrát týdně by mělo 

být řádně zdůvodněno. 

Týdenní interval doporučuji z toho důvodu, že se vlivem oddalování následujících 

měření v mnoha případech nepodařilo včas zachytit a následně reagovat na zhoršování 

parametrů.  

Spodní mez koncentrace emulze doporučuji zachovat alespoň 5 %, jak je doporučeno 

výrobcem. To nám potvrzuje i analýza dat, kdy od nastavení požadované koncentrace na 4,5 % 

- 5 %, se emulze chovala nejstabilněji. Jestliže budou zachovány intervaly kontrol přesahující 

jeden týden, pak je vhodné zvážit navýšení koncentrace například na 6 %, aby se předešlo 

poklesům koncentrace značně pod doporučených 5 %, jak k tomu docházelo při současných 

měřeních. 
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Koncentrace emulze by také neměla překračovat hranici 10 %. Proto při naměření 

větších hodnot by mělo následovat zředění emulze alespoň pod tuto hranici, aby nedocházelo 

k dráždění dýchacích cest a kůže obsluhy. Dalším problémem, který se u příliš vysoké 

koncentrace může objevit je nadměrné pěnění emulze. 

Hodnota pH se u všech strojů vyvíjela obdobně. Kromě občasných poklesů setrvávalo 

pH emulze na pH 9,0 – 9,1. Tato hodnota pH je z pohledu udržování kapaliny v dobrém stavu 

ideální. V případě potřeby je možné navýšit hodnotu pH emulze, ta by však neměla překročit 

pH 9,5. 

Na následujícím obrázku obr. 51) je navržen postup při týdenních kontrolách. 

 

Obr. 51) Doporučení pro provádění týdenní kontroly emulze 

8.4.2 Databáze výsledků pro vyhodnocení tribodiagnostických dat 

Pro vytvoření databáze výsledků a vyhodnocení dat měření byl použit stejně jako v případě 

vibrodiagnostických dat program Microsoft Excel. Opět je to z důvodu jednoduchosti použití 

pro pracovníky, funkce programu plně postačují pro vyhodnocení a ve společnosti je již 

zaužívané zapisování výsledků měření do tohoto programu.  

Vyhodnocení pomocí programu spočívá v zapsání naměřených hodnot koncentrace a 

pH emulze k danému datumu měření. Program následně podle nastavených kritérií vyhodnotí 

a doporučí, zda je potřebná nějaká nápravná akce. Nastavení požadovaných hodnot koncentrace 

a pH emulze je možné jednoduše upravil přepsáním buněk pro každý stroj zvlášť. Buňky 

s nastavením hranic se nacházejí vždy na začátku tabulky věnované danému stroji. 

Dále se u každého stroje nachází místo označené jako poznámka, kde hodnotitel nebo 

obsluha může zapsat doplňující informace jako je výskyt nadměrného znečištění, zápach 

kapaliny nebo jiné odhalené problémy. 
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Na následujícím obrázku obr. 52) je ukázka z vytvořeného programu. Aplikován byl na 

vyhodnocovaná data a do budoucna je možné provádět zapisování dalších měření do 

vytvořeného programu. Při srovnání vyhodnocení a doporučení, které program navrhl, jsme 

zjistili, že postup aplikace přípravku CIMPLUS 63 pro navýšení pH nebo doporučení pro 

„léčení“ kapaliny pomocí biocidu BODOXIN z důvodu napadení mikroorganismu, byl totožný 

jako tomu bylo v reálném provozu. Program tedy může sloužit pro vyhodnocení a navržení 

závěrů z naměřených dat, přesto by však měl vždy být navrhovaný postup schválen osobou 

s odpovídajícími znalostmi. 

 

Obr. 52) Ukázka z programu pro vyhodnocení měření tribodiagnostiky
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9 ZHODNOCENÍ A POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH 

DIAGNOSTIK 

Tato práce byla jak v teoretické, tak i praktické části zaměřena na vibrodiagnostiku, 

elektrodiagnostiku a tribodiagnostiku obráběcích strojů. Měření vibrací a elektrických 

parametrů bylo provedeno současně na stejném zařízení a získané výsledky je možné srovnávat. 

V rámci tribodiagnostiky byla práce zaměřena na sledování degradace procesní (řezné) 

kapaliny, která byla používána v několika strojích. 

9.1 Srovnání získaných výsledku a výhody/nevýhody jednotlivých diagnostik 

9.1.1 Srovnání výsledků měření 

Pomocí analýzy vibračního signálu na obráběcím stroji byla odhalena rezonance u zadního 

vřetene, ke které dochází při otáčkách 6 000 RPM. Hodnoty vibrací, které při rezonanci byly 

dosaženy, přesáhly mezní hodnotu stanovenou normou ČSN 20 0065:1992, která se vztahuje 

k měření a hodnocení vibrací u obráběcích strojů na kovy. Mimo tuto rezonanční frekvenci 

vibrace nepřekročily mezní hodnotu a frekvenční analýza ani obálková metoda neodhalila 

žádný další problém. 

Společně se záznamem vibračního signálu, byl v rámci elektrodiagnostiky proveden 

záznam proudových signálů. Analýza a vyhodnocení proudového signálu je obdobná jako je 

tomu u vibrodiagnostiky. Analýza nepoukázala na žádné významné odchylky ve vývoji a 

odpovídala očekávání, kdy s postupným zvyšováním otáček rostla efektivní hodnota měřeného 

proudu. 

Při pohledu na proudový signál v časové oblasti byla vidět značná deformace zpětným 

vlivem usměrňovače, který je součástí frekvenčního měniče. Ve frekvenční oblasti byly 

odhaleny tzv. vyšší harmonické, které vedly ke zmíněné deformaci signálu a také zapříčiňují 

nárůst ztrátového činitele, což se může projevit např. zvýšeným zahříváním izolace a dalších 

částí stroje. Výkon, kterého zařízení dosahuje je ale relativně malý a zvýšené zahřívání by 

nemělo představovat markantní problém. Potenciální problém by mohlo způsobit 

elektromagnetické rušení způsobené činností měniče, pokud by se do obvodu zařízení zapojily 

např. citlivé senzory. Při výskytu těchto komplikací by muselo dojít k odrušení, například 

pomocí filtrů, omezení smyček v kabeláži, omezení souběhu kabeláže apod. 

Pomocí vibrodiagnostiky a elektrodiagnostiky provedené v rámci této práce jsme na 

zkoumaném zařízení nezjistili žádný vážnější problém, kromě popsané rezonanční frekvence 

přibližně na frez = 100 Hz. 

V rámci vyhodnocení dat tribodiagnostiky procesní kapaliny bylo zjištěno, že téměř 

neustále je koncentrace emulze při měření pod hranicí 5 %, která je doporučena od výrobce pro 

běžné obrábění. Nízká koncentrace vedla k nestabilitě emulzí, která se projevila zejména u 

obráběcího stroje AWEA častým přemnožením bakterií společně s poklesem hodnoty pH. 

Z tohoto důvodu bylo doporučeno provádění měření parametrů v týdenních intervalech a 

důsledné udržování koncentrace na doporučení hodnotě 5 %. 

9.1.2 Výhody a nevýhody jednotlivých diagnostik 

O výhodách jednotlivých diagnostik bylo již částečně pojednáno v teoretických kapitolách, 

které se k dané diagnostice vztahují. Pro ucelenost se v této kapitole bude věnovat výhodám, 
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které zavedení diagnostik do podniků přináší zejména s ohledem na posouzení a predikci stavu 

zařízení. O ekonomických přínosech bude pojednáno v kapitole následující. 

Vibrodiagnostika: 

• Výhody 

o Velká univerzálnost, možnost použití v provozních podmínkách většinou bez 

nutnosti demontáže součástí strojních zařízení. 

o Možnost zavedení online diagnostiky, automatického sběru dat a nastavení hranic 

hodnot vibrací pro okamžité upozornění na náhlé změny.  

o Včasná detekce a lokalizace teprve se rozvíjející poruchy, možnost naplánovat 

opravu stroje ve vhodnou dobu. 

o Prodloužení živostnosti a zvýšení spolehlivosti zařízení odhalením například 

špatného ustavení, nevývahy apod. 

o Snížení počtu neplánovaných odstávek a oprav. 

• Nevýhody 

o Mezi největší nevýhody vibrodiagnostiky patří poměrně vysoké nároky na 

znalosti a odbornost pracovníků údržby při provádění podrobnější analýzy 

vibračního signálu. 

o Vyšší pořizovací cena diagnostických přístrojů, které jsou schopny 

sofistikovanější analýzy signálu. 

Elektrodiagnostika 

• Výhody 

o Dobrá součinnost s dalšími diagnostikami, zejména s vibrodiagnostikou. 

o Možnost zakomponování do řídícího členu pro získání potřebných dat, jak bylo 

popsáno v kapitole 4.2 Diagnostický systém pro diagnostiku elektrických pohonů.  

o Umožňuje odhalení nejen elektrických, ale i mechanických poruch (excentricita 

vzduchové mezery motoru, vadné ustavení apod.). 

o Pro provedení základních testů a identifikaci poruch postačují snadno měřitelné 

veličiny (proud, napětí, odpor). 

• Nevýhody 

o U obráběcích strojů není v současnosti rozšířená. Nejsou dostupné informace a 

podklady pro zavedení prediktivní údržby založené na elektrodiagnostice pro 

obráběcí stroje. 

o Není schopná odhalit takové množství poruch, které se u rotačních strojů vyskytují 

ve srovnání např. s vibrodiagnostikou. 

Tribodiagnostika 

• Výhody 

o Tribodiagnostika při správné aplikaci odhalí s velkým předstihem vznikající 

poruchy, zpravidla i dříve než ostatní diagnostické metody. Nesleduje totiž přímo 

projevy poruchy, ale změny ve způsobu opotřebení (počet a velikost částic kovů 

v mazivu). 

o Velká spolehlivost výsledků, zejména při aplikaci s dalšími metodami technické 

diagnostiky. 

o Provedení diagnostiky si nevyžaduje odstavení zařízení a zastavení výroby. 

o Efektivní využití životnosti maziv a stanovení optimálních lhůt pro jejich výměnu. 
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• Nevýhody 

o Velké množství parametrů, které je v rámci tribodiagnostiky možno sledovat. 

Nutno specifikovat, které parametry je vhodné pro dané mazivo sledovat, což 

vyžaduje odbornost a zkušenosti. 

o Tribodiagnostické měření jde obtížně automatizovat, při odběru vzorku je nutné 

striktně dodržovat stanovené postupy, aby byla zajištěna reprezentativnost 

vzorku. 

o Vyhodnocení je prováděno zpravidla v externích pracovištích. S tím je spojena 

nutnost vzorky přepravit na daní pracoviště a následně nutnost čekat na 

vyhodnocení laboratoří (zpravidla několik dnů). 

9.2 Ekonomické zhodnocení navržených diagnostik a údržby 

Hlavním úkolem údržby a diagnostiky v dnešní době je zajištění vyloučení závažných selhání 

funkčnosti. Důležitost těchto úkolů pak roste zejména u nepřetržitých provozů, kde se vyžaduje 

nepřerušený provoz strojů téměř 365 dní v roce. Účinným nástrojem pro zajištění tohoto úkolu 

je provádění efektivní údržby, kdy je nutné naleznout co největší rovnováhu mezi náklady, které 

vznikají v důsledku použití preventivní a reaktivní údržby. Toho je možné dosáhnout využitím 

údržby založené na technickém stavu (CBM – Condition based maintenantce) zařízení dle obr. 

53). 

 

Obr. 53) Cílem CBM je dosažení rovnováhy mezi náklady, které generuje preventivní 

údržba a cenou na opravy a odstávky zařízení, vlivem poruch zařízení. [33] 

Vibrodiagnostika a elektrodiagnostika v SMC Vyškov 

Ze společnosti SMC Vyškov nebyla k dispozici data, která by se týkala nákladů na současnou 

údržbu, množství a typy poruch, délek odstávek, prostoje z důvodu dodávky náhradních dílů 

apod. Z tohoto důvodu pro nás není možné pokusit se o odhad, jaký dopad a úspory by mohla 

přinést navrhovaná prediktivní údržba založená na vibrodiagnostice. Budou zde proto uvedeny 

úspory, které lze očekávat a případně jejich procentuální vyjádření, kterých je v průmyslu 

průměrně dosahováno. Dále budou uvedeny náklady, které je možné očekávat při pořízení a 

zavádění navrhované technické diagnostiky. 
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Průměrné úspory, kterých je dosahováno v průmyslu při aplikaci prediktivní údržby: 

[34] 

• Redukce nákladů na údržbu 25 % - 30 % 

• Snížení prostojů 35 % - 45 % 

• Pokles počtu poruch 70 % - 75 % 

• Zvýšení výroby 20 % - 25 % 

• Návratnost investic 10krát. 

Další úspory, které vyplývají z prediktivní údržby jsou minimalizace zásob náhradních 

dílů, omezení přesčasových nákladů, úspory energií, zajištění kvality výroby a s ní související 

omezené neshodných výrobku. 

Zavedení prediktivní údržby je tedy při správné aplikaci ve vhodných případech 

schopno přinést společnosti značné úspory. Na druhou stranu prediktivní údržba vyžaduje 

výrazně vyšší náklady v počáteční fázi, kdy jsou vyžadovány investice do diagnostických 

přístrojů, školení a vzdělání pracovníků údržby. 

Prediktivní údržbu ve společnosti s menším strojním parkem je vhodné řešit například 

outsourcingem. Pro společnosti s větším strojní parkem je perspektivnější zavedení vlastní 

diagnostiky, řešené pochůzkovým měřením. V tom případě je nutné zaměstnat nebo si vychovat 

zkušené pracovníky údržby. 

Do společnosti SMC Vyškov by tedy bylo vhodné zakoupit vlastní diagnostické 

prostředky. Do společnosti je možné zakoupit jednodušší analyzátory vibrací, na které společně 

i se softwarem a potřebnými školeními budou celkové náklady přibližně do 100 000Kč. Tyto 

analyzátory však mají omezené schopnosti analýzy a často nejsou vhodné pro pochůzkové 

měření. 

V kapitole 6.4.1 Systém pro monitorování vibrací, byly na základě vytypovaných 

kritérií vybrány analyzátory vibrací, které jsou vhodné pro požadované měření ve společnosti. 

Mezi jejich přednosti patří zejména vícekanálové měření, možnost podrobnější analýzy vibrací 

a také jsou vhodné pro pochůzková měření prováděná na větším počtu obráběcích strojů. Cena 

těchto zařízení se může velmi lišit v závislosti na požadovaném provedení a možnosti doplnění 

rozsáhlým příslušenstvím. Z tohoto důvodu zde bude uvedeno, v jaké cenové relaci se dané 

analyzátory pohybují v základním provedení bez DPH: 

• SKF Microlog Analyzer řady GX – Cena od 180 000 Kč. 

• SKF Microlog Analyzer řady AX – Cena od 240 000 Kč. 

• ADASH A4300 VA3 Pro – Cena od 100 000 Kč. 

• ADASH VA4 Pro  – Cena od 500 000 Kč. 

• Lami Kappa VIBXPERT II  – Cena od 200 000 Kč. 

Služby externích firem zabývajících se vibrodiagnostikou je vhodné využít v případě 

potřeby odhalit závadu na obráběcí stroji, kterou není společnost schopna určit sama vlastními 

prostředky. Zde se částky velmi liší podle složitosti prováděné diagnostiky, zpravidla se 

pohybují v rozmezí 10 – 50 tisíc.  

V kapitole 7.3 bylo zdůvodněno, že v rámci aplikace prediktivní diagnostiky je pro 

společnost v současné době mnohem perspektivnější zabývat se zavedením vibrodiagnostiky. 

Pokud by společnost chtěla provádět obdobná měření, jako byla realizována v rámci této práce, 

je vhodné zakoupení proudových kleští, které budou umožňovat výstup měřeného signálu do 
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analyzátoru a následné zpracování v totožném softwaru, jaký bude použit pro hodnocení 

vibrací. Tím se vyhneme nákladům na další zařízení. Mezi vhodné proudové kleště patří 

například modely PAC 22CVH a C103LCA od výrobce CHAUVIN ARNOUX a kleště Fluke 

i200s od výrobce FLUKE EUROPE B.V. Cena jednotlivých proudových kleští je velmi 

podobná a pohybuje se přibližně kolem 7 000 Kč bez DPH. 

V případě nutnosti odhalení příčiny poruchy stroje bude vhodné zajistit diagnostiku od 

externí společnosti. Cena diagnostik se opět velmi liší podle rozsahu potřebných zkoušek, typu 

stroje a další faktorů. Ceny jednotlivých zkoušek elektrodiagnostiky začínají většinou na 5 000 

Kč. 

Tribodiagnostika řezné kapaliny 

Hlavní předností sledování stavu řezné kapaliny a péče o ni spočívá v možnosti prodloužení 

jejího použití i na několik let. To společnosti přináší velké úspory za výměny náplně řezné 

kapaliny a s nimi související čištění systému řezné kapaliny. 

Přestože vyhodnocovaná data řezných kapalin nepocházela ze společnosti SMC 

Vyškov, jen na základě zjištěných periodických kontrol uvedených v kapitole 6.1, můžeme 

doporučit možnost pro zlepšení péče o řezné kapaliny. Společnost vzhledem k velikosti 

strojního parku využívá velké objemy řezných emulzí, u který se kontrolují pouze hodnoty 

koncentrace. Výměny řezných emulzí jsou prováděny periodicky jednou ročně, bez zjišťování, 

zda to jejich stav skutečně vyžadoval.  

Do budoucna je tedy možné uvažovat o rozšíření sledovaných parametrů o hodnotu pH, 

a na základě sledování trendu vývoje koncentrace a hodnoty pH a případně dalších doplňkových 

testů jako je vodivost, provádět výměnu až v okamžiku kdy je to nezbytné. Zavedení sledování 

pH nebude představovat pro společnost významné náklady, hodnocení se provádí pomocí pH 

proužků (cena přibližně 200 Kč za 100 kusů) nebo digitálního pH metru (cena přibližně 3 500 

Kč za kus). Na druhou stranu může sledování hodnoty pH přinést velké úspory prodloužením 

životnosti řezných kapalin. 

Pro společnost SMC Vyškov by bylo zbytečně nákladné zajišťování periodické kontroly 

řezných kapalin externě. Využití externích společností je vhodné pouze při nutnosti zjištění 

doplňkových parametrů, jako je zkouška koroze nebo zmiňovaná vodivost. 

Jiný případ je u společnosti, jejíž data o používání řezné kapalin byla vyhodnocena. 

Vzhledem k menšímu počtu strojů se společnost spoléhá při sledování stavu řezných kapalin 

na služby zajišťované samotným dodavatelem, které bývají zajišťovány “bezplatně“. 

V silách dodavatele však ve většině případů není možné zajištění pravidelné kontroly 

v optimálních týdenních intervalech. Z toho důvodu bylo doporučeno udržovat koncentrace 

emulze na mírně vyšších hodnotách, než je nezbytně nutné, pro zajištění větší stability kapaliny. 

Další možností je vyškolení pracovníka údržby, který bude provádět měření základních 

parametrů v týdenních intervalech. V takovém případě již nebude nutné udržovat koncentrace 

na vyšších hodnotách a může být dosažena vyšší životnost řezné kapaliny.  
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10  ZÁVĚR 

Uvedená diplomová práce se rozsáhlým způsobem věnuje dané problematice jak v teoretické, 

tak i praktické části. Důvodem je zaměření na tři rozdílné diagnostické metody, které jsou 

v současné době rozšířené nebo jsou do budoucna perspektivní v oblasti diagnostiky obráběcích 

strojů. 

První kapitoly jsou věnovány tématům údržby a metodám technické diagnostiky. 

Zaměřeny jsou zejména na výhody a důvody využití údržby podle technického stavu pro 

zajištění vysoké provozní spolehlivosti obráběcích strojů. Vzhledem ke skutečnosti, že údržba 

podle technického stavu je úzce spjata s aplikací technické diagnostiky, jsou v dalších 

kapitolách obecně rozebrány diagnostiky, na které se práce zaměřuje. Jmenovitě se jedná o 

vibrodiagnostiku, elektrodiagnostiku a tribodiagnostiku.  

Praktickou část diplomové práce je možné rozdělit na dva celky. První celek byl 

zaměřen na provedení vibrodiagnostiky a elektrodiagnostiky obráběcího stroje ve společnosti 

SMC Vyškov s.r.o. V druhé části v rámci tribodiagnostiky je práce zaměřena vyhodnocení dat 

z měření parametrů řezné kapaliny používané v obráběcích zařízeních. 

V rámci první části byl popsán současný stav údržby obráběcích zařízení ve společnosti. 

Následně byl navržen diagnostický systém a realizováno měření vibračního a proudového 

signálu u konkrétního obráběcího stroje. K vyhodnocení dat byly použity platné normy nebo 

v praxi běžně používané metody jako jsou frekvenční analýza a obálková metoda pro vibrační 

signál. 

Dále byl doporučen další postup při využití vibrodiagnostiky a elektrodiagnostiky, kdy 

společnosti bylo doporučeno se v blízké budoucnosti zaměřit zejména na pravidelné měření 

vibračního signálu používaných obráběcích strojů. Za tímto účelem byly na základě 

stanovených kritérií doporučeny k pořízení konkrétní měřící přístroje, stanoven postup pro 

měření (měřící místa, intervaly apod.) a navrženy parametry, které je vhodné sledovat při 

periodických měřeních. Značnou výhodu provádění čistého záznamu vibračního signálu bude 

v případe potřeby možnost získání dalších parametrů a provedení hlubší analýzy, bez nutnosti 

opakování měření s jiným nastavením diagnostických prostředků.  

Byl navržen postup pro hodnocení vibrací, kdy na základě dosažených efektivních 

hodnot vibrací je měření zařazeno do jednoho ze tří pásem. Pro jednotlivá pásma jsou stanoveny 

akce, které mají být provedeny v případě, že se měření v daném pásmu nachází. Pro vytvoření 

databáze výsledku a usnadnění vyhodnocení vibračního signálu byl sestaven program 

v Microsoft Excel. Ten na základě exportovaných dat zařadí měření do příslušného pásma, 

upozorní na případné překročení stanovených hranic, upozorní také na výrazné změně vibrací 

vzhledem k poslednímu měření a měření vynese do grafu pro možnost sledování trendu. 

Realizované měření v rámci elektrodiagnostiky bylo doporučeno využít jako referenční, 

k němuž je možnost se vrátit v případě potřeby. Provádění pravidelného měření nebylo 

v současnosti doporučeno. Prioritou společnosti by nyní mělo být zavedení vibrodiagnostiky a 

po zvládnutí tohoto úkolu je možné se zaměřit na multiparametrickou diagnostiku obráběcích 

zařízení s využitím například právě elektrodiagnostiky. 

Druhá část je zaměřena na vyhodnocení dat z měření parametrů řezné kapaliny 

používané u čtyř obráběcích strojů a sledované v průběhu několika let. Z analyzovaných dat 
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byla vyvozena doporučení pro nastavení optimálních hodnot parametrů a byl navrhnut postup 

pro provádění pravidelných denních a týdenních kontrol řezné kapaliny. 

Pro tribodiagnostická data byl také sestaven program pro možnost vytvoření databáze 

výsledků. Program podle stanovených kritérií hodnotitele upozorní na hodnoty, které se 

nenacházejí v požadovaném intervalu. Dále také na základě aktuální naměřené hodnoty a 

vývoje oproti poslednímu měření navrhne postup pro navrácení kapaliny do optimálního stavu. 

Sestavený program byl aplikován na naměřená data a postup doporučený programem se 

shodoval s postupem, který byl aplikován pracovníkem dodavatelské společnosti, jenž 

zajišťovala péči o kapalinu. 

Poslední kapitola je věnována celkovému zhodnocení jednotlivých diagnostik 

s důrazem na jejich výhody a nevýhody při hodnocení a predikci technického stavu. Tato 

kapitola také obsahuje ekonomické zhodnocení použitých diagnostik a navržené údržby. 
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