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DIAGNOSTIKA VOZIDIEL PRI ZMENE VÝKONOVÝCH 
PARAMETROV MOTORA 

DIAGNOSTICS OF VEHICLES AT ENGINE POWER 
MODIFICATIONS 

Rastislav BERNÁT, SPU v Nitre1 
Zoltán ZÁLEŽÁK, SPU v Nitre1 
Norbert KECSKÉS, SPU v Nitre2 
Juraj JABLONICKÝ, SPU v Nitre1 
Katarína KOLLÁROVÁ, SPU v Nitre1 
 
 
Anotácia: 

V príspevku popisujeme diagnostické metódy motorových vozidiel pri overovaní 
výkonových zmien dôsledkom úpravy  dát v riadiacej jednotke motora, za účelom 
optimalizovania výkonu a zníženia spotreby. V práci sa zaoberáme činnosťou riadiacej 
jednotky a jej možnými modifikáciami. Diagnostická časť výkonových zmien výkonu 
motora automobilu realizujeme na valcovej skúšobni, kde sú overované udávané 
parametre motora výrobcom a následne diagnostikované zmenené parametre za účelom 
zvýšenia výkonu a zníženia spotreby. 

 

Annotation: 

The paper describes diagnostic methods of motor vehicles for verification of power 
changes resulting from data modification in the engine control unit in order to optimize 
performance and reduce consumption. In the research work we analyze the control unit 
operation and its possible modifications to achieve the maximum user potential. The 
diagnostic part of our work lies in detection of engine performance changes carried out in 
the roll test, where we verify the engine parameters given by the manufacturer and 
subsequently we diagnose the modified parameters in order to increase performance and 
reduce consumption. 

 

1. Úvod 

Základnou charakteristikou spaľovacieho motora je jeho výkon. Výsledná hodnota 
sa môže meniť z rôznych hľadísk. Pre koncového užívateľa, je základným údajom 
v číselnej podobe menovitý výkon  pri menovitých otáčkach a menovitý krútiaci moment pri 
menovitých otáčkach. V prípade grafického zobrazenia ide o vonkajšiu otáčkovú 

                                            
1 Ing. Rastislav Bernát, PhD., Ing. Zoltán Záležák, PhD. 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
Technická Fakulta, Katedra kvality a strojárskych technológií 
Tr. A. Hlinku 2, 949 01 Nitra 
tel.: +421 376 415 688, e-mail: rastislav.bernat@uniag.sk 
2 Mgr. Norbert Kecskés, PhD. 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
Fakulta ekonomiky a manažmentu, Katedra matematiky 
Tr. A. Hlinku 2, 949 01 Nitra 
tel.: +421 376 414 634, e-mail: norbert.kecskes@uniag.sk 
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charakteristiku t.j. zobrazenie závislosti výkonu motora, krútiaceho momentu a mernej 
spotreby paliva. Je možné z nej vyčítať hodnoty výkonu, pri konkrétnych otáčkach pri 
maximálnej polohe prvku, ovládajúceho dávku paliva. (VERNAREC J.,2006) 

Tieto údaje poskytuje výrobca a nimi garantuje stanovenú životnosť pri dodržaní 
normálnych podmienkach prevádzky.  

Menovitý výkon udaný výrobcom v dokumentácii motora môže motor vyvíjať len 
určitú dobu podľa jeho spôsobu  použitia, za stanovených podmienok akými sú: menovité 
otáčky, učený druh paliva, podtlaku vzduchu v saní, pretlaku vo výfuku. (PODOLÁK, 
A.,2000) 

Maximálny výkon je taký, ktorý dokáže motor vyvinúť po dobu 15 minút, bez toho 
aby došlo k jeho poškodeniu mechanickým namáhaním. Za rovnakých podmienok, ktoré 
platia pre menovitý výkon. Objemový výkon motora je podiel menovitého výkonu 
a zdvihového objemu v litroch. (RUŽIČKA B.,2007) 

 

      (1) 
 

kde:  Pl - objemový výkon [kW.dm3], Pm- menovitý výkon [kW], 
Vz -zdvihový objem [dm3] 

Efektívny výkon môžeme zistiť na mieste jeho spotreby. U automobilov na hriadeli 
motora, ak je výkon meraný na motorovej skúšobni. V prípade traktorov, je to na 
vývodovom hriadeli motora. Pri meraní výkonu je potrebné, aby všetky dôležité funkcie 
motora pracovali správne a zabezpečovali trvalý a rovnomerný chod motora. Jedná sa 
o veľkosť indikovaného výkonu, zníženú o straty v trení, pohybujúcich sa častí motora, 
hydraulické straty, straty pohonom pomocných zariadení motora a straty pri výmene zmesi 
vo valcoch. (VERNAREC, J.,2006). Vzťah pre definíciu efektívneho výkonu motora: 

 

     (2) 
 

kde: Pe - efektívny výkon motora [kW], Vz - zdvihový objem motora [dm3], 
pe  -stredný efektívny tlak [MPa], n - otáčky [s-1], z Konštanta, (dvojdobé: z = 1, 
štvordobé: z = 2) 

Stredný efektívny tlak, je stredná hodnota tlaku, ktorý pôsobí na piest , pri ktorom by 
sa vykonala práca rovná efektívnej práci pri jednom otočení. Hodnoty sa v dnešnej dobe 
pohybujú pre vznetové motory 600-800 kPa, pre zážihové motory 700-1150 kPa a pre 
preplňované motory 800-2000 kPa.(PODOLÁK, A.,2000) 

Efektívny výkon možno merať nepriamo, pomocou veličín ako sú kompresné tlaky, 
dávka paliva alebo tlak v spaľovacom priestore, prípadne meraním zrýchlenia a z neho 
odvodením výkonu vozidla. Priame merania možno rozdeliť na meranie výkonu motora na 
kľukovom hriadeli kedy, hovoríme o motorovej brzde. Druhy spôsob zisťovaniavýkonu 
motora je meranie na valcovej skúšobni, tento spôsob je momentálne najpoužívanejší, pre 
jeho jednoduchosť a presnosť merania.  Valcová skúšobňa nám umožňuje meranie 
výkonu pri konštantnej rýchlosti, otáčkach, ťažnej sile. Jej výsledkom je grafické (otáčková 
charakteristika motora) a numerické zobrazenie výkonu na kolesách, motorového výkonu, 
stratového výkonu a hlavne točivého momentu.  Výsledky je možné prepočítavať podľa 
medzinárodných noriem: ISO 1585, EWG 80/1269, DIN70020, JIS D1001, SAE J 1349. 
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Princíp funkcie valcovej brzdy, spočíva vo vytvorení budiaceho prúdu, ktorý vytvorí 
magnetické pole medzi statorom a rotorom.  Toto magnetické pole zodpovedá určitej sile, 
ktorú musí automobil prekonať, pričom sa meria čas za ktorý túto silu prekonal a zmena 
otáčok. Výsledkom je grafická závislosť kutiaceho momentu voči otáčkam. 

Na valcovej skúšobni je možné merať rôzne výkony vozidiel, ktoré spadajú do jej 
prevádzkového a teda merateľného rozsahu. Obmedzeného maximálnym krútiacim mo-
mentom (pevnosťou dielov),  maximálnym výkonom (chladením rotora a statora), maxi-
málne otáčky (vyvážením dielov/ presnosťou osadenia). Spodná hranica je určená pres-
nosťou regulácie a presnosťou snímačov. (RUŽIČKA B.,2007) 

 

2. Materiál a metóda 

2.1 Charakteristika zariadení 

Vozidlo určené na úpravu výkonu a následnú diagnostiku  sme vybrali BMW 535d 
(e60) rok výroby 2005. Vozidlo je vybavené pozdĺžne uloženým, radovým šesťvalcovým 
dieselovým motorom M57D30TU s výkonom 200kW. Disponuje dvojicou turbodúchadiel 
BorgWarner s podtlakovou reguláciou. 

 

 

 

Obr. 1  Motor M57D30TU 

 
Tab. 1  Technické parametre vozidla BMW 535d e60 (BMW, 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Názov výrobcu: BMW 

Názov modelu: Model 5 

Rok výroby 2005 

Pohotovostná hmotnosť: (kg) 1735 

Kapacita nádrže (l) 70 

Motor ,vznetový, 6 valcový o objeme  2844cm3 

Maximálny výkon motora: (kW) ) pri  otáčkach (ot. min-1): 200/4400 

Max. krútiaci moment motora: (Nm) ) pri otáčkach (ot. min-1): 560/2000 

Kompresný pomer 16,5:1 

Systém vstrekovania paliva: Common-rail 

Hmotnosť motora (kg) 210 

Zrýchlenie 0-100km.h: (s) 6,5 

Zrýchlenie 0-160km.h: (s) 15,0 

Systém vstrekovania paliva: Bosch DDE 6.0 

Súčiniteľ odporu vzduchu: 0,28 

Čelná plocha: ( m2) 2,26 

Pomer váhy k výkonu :(kg.kW-1) : 8,675 

Prevodovka: manuálna 6 stupňová 

Pohon: Pohon zadnej nápravy 

Pneumatiky a elektróny: 245/40 R18,M135- 8j 

Spotreba paliva: mesto/mimo mesta/kombinovaná (l/100km) 10,9/6,3/8,0 
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Merania vonkajšej otáčkovej charakteristiky motora a jeho technických 
a ekologických parametrov je realizované na výkonovej brzde MAHA LPS 3000 PKW. 

 

Tab. 2  Technické parametre MAHA LPS 3000 PKW 

Dĺžka valcov:          540 mm 

Priemer valcov:         318 mm 

Možný rozchod kolies:        800 – 2300 mm 

Rotačná hmotnosť valcovej jednotky:       cca. 300 kg 

Maximálne zaťaženie nápravy:       2500 kg 

Maximálna konštrukčná rýchlosť:       260 km/h 

Výkon elektromotorov:        2 x 22 kW 

Ťažná sila (predná, zadná náprava):       0 - 6000 N 

Napäťové napájanie:        230 V / 50 Hz 16 A 

 

Presnosť nášho zariadenia je výrobcom deklarovaná podľa normy DIN 70020 a to 
tolerancia otáčok 0,5% a tolerancia výkonu 1%. Tolerancie sú dané pre nepresnosť 
snímačov sily a vnútornými odpormi ložísk dynamometra. 

 

2.2 Popis merania 

Točivý moment je meraný na hnacích kolesách, ktoré poháňajú meracie valce 
priamo spojené s dynamometrom. Zaznamenávajú sa otáčky valcov oproti otáčkam 
motora, z ktorých vyplýva prevodový pomer. Zmenou otáčok valcov za čas pri rovnakom 
budení zistíme veľkosť krútiacej sily. 

V priebehu merania výkonu, je veľmi dôležité merať teploty oleja a chladiacej zmesi. 
Pri ich prekročení by mohlo dôjsť k zníženiu výkonu alebo poškodeniu motora. V prípade 
prehriatia u moderných automobilov, riadiaca jednotka vyhodnotí tento stav ako kritický 
a spustí núdzový režim motora. U starších motorov dôjde k poklesu výkonu z fyzikálnych 
dôvodov. V prípade prehriatia môže tiež dôjsť k úniku chladiacej kvapaliny, cez pretlakový 
ventil. Chladenie automobilu u moderných valcových skúšobní, zabezpečujú ventilátory 
a dúchadlá, ktoré  ochladzujú prevádzkové kvapaliny automobilu. Keďže tieto dúchadlá 
dokážu ale vyvinúť rýchlosť vzduchu okolo 70km/h ,treba pri meraní zvoliť vhodnú záťaž, 
aby meranie netrvalo príliš dlho. Pri meraní môže automobil dosiahnuť rýchlosti cez 
200km/h. Teploty sa kontrolujú tiež  pomocou diagnostickej zástrčky OBD. 

 

2.3 Namerané hodnoty 

Meranie pri diagnostike motora pozostávali z  momentovej charakteristiky motora, 
pred úpravou riadiacej jednotky a po úprave riadiacej jednotky.  Výkon pred úpravou sme 
odmerali aby sme zistili v akom stave sa nachádza nami testovaný vznetový motor, pred 
úpravou riadiacej jednotky a aký priebeh má jeho aktuálna momentová charakteristika. 

Po predtestových operáciách, ako upevnenie vozidla, kontrola tesnosti spojov, 
kontrola tlaku v pneumatikách a predpísaného množstva prevádzkových kvapalín, bolo 
vozidlo pripravené na meranie výkonu, na valcovej skúšobni MAHA LPS 3000. 
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Obr. 1  Úprava mapy preplňovania 

 

 

 

Obr. 3  MKM -  pred úpravou riadiacej jednotky 

 
Vstupné zistené hodnoty (obr. 3) t.j. 544,8 Nm pri 2255 ot.min-1 boli takmer totožné 

s výrobcom udávanými hodnotami t.j. 560 Nm pri 2000 ot.min-1 čo je pokles o 2,8%. 
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Zistený maximálny výkon motora bol 196,1 kW čo je oproti udávanému 200 kW rozdielny 
o 2 %. 

 

Tab. 3  Namerané hodnoty výkonu motora pred úpravou a po úprave ECU 

 Výkon (kW) Krútiaci moment (Nm) Otáčky motora (ot.min-1) 

Namerané hodnoty pred úpravou 196,1 544,8 2255 

Namerané hodnoty po úprave 259,1 685,4 2375 

 

 

 

Obr. 4  MKM - po úprave riadiacej jednotky 

 

Po úprave softvéru a nahratí do pamäte, sme premerali výkonové parametre 
automobilu na brzde (obr.4) s výslednými hodnotami, 685,4 Nm čo je nárast o 25,8 % pri 
otáčkach 2375 ot.min-1. Maximálny výkon motora stúpol na hodnotu 259,1 kW čo 
predstavuje nárast o 32,1 %. 

S takto upraveným softvérom, automobil dokáže akcelerovať rýchlejšie a tým skrátiť 
čas potrebný na akceleráciu ktorá má značný vplyv na celkovú spotrebu vozidla. Pri 
porovnaní výsledných grafov momentovej charakteristiky môžeme sledovať minimálny 
nárast výkonu do 2150 ot.min-1. Značný nárast krútiaceho momentu sme zaznamenali až 
pri v otáčkach 2375 ot.min-1 čo pomáha celkovej dynamike vozidla práve pri bežnom 
používaní. 
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Namerané výsledky teda poukazujú na to, že daný výrobca necháva  pri konštrukcii 
motora značné výkonové rezervy. So správnou úpravou softvéru, môžeme tieto rezervy 
zmenšiť, tým získať lepšiu dynamiku vozidla a nižšiu spotrebu (obr. 5.). 

 

 

 

Obr. 5  Orientačná priemerná spotreba – vyhodnotená RJ 

 

3. Záver 

Možnosť úprav softvéru riadiacich jednotiek otvára veľké možnosti od zvýšenia 
výkonu motora až po sledované ekologické parametre a prispôsobenie sa prísnejším 
normám EU. Mnohé automobilky môžu takto dodatočne upraviť softvér riadiacej jednotky 
a tým znížiť spotrebu paliva, znížiť emisné limity prípadne momentovú charakteristiku 
motora. Úpravy softvéru našli doposiaľ uplatnenie hlavne v motošporte kde sa jednotlivé 
výsledky výkonov predbiehali na úkor životnosti. 

V našom prípade pri zmene výkonu vozidla BMW sme dosiahli zvýšenie výkonu 
motora o 63 kW a 140,6 Nm. Výsledné hodnoty výkonov dosiahli hodnoty 259,1 kW 
a 685,4 Nm.  Ako dôsledok sa zlepšili pružné vlastnosti vozidla a spotreba, ktoráj celkovo 
klesla o 0,235 l/100km bez zaťaženia a 0,19 l/100km so zaťažením. 

Z praxe je jednoznačné že životnosť motora sa môže znížiť. Zníženie je 
individuálne a záleží od danej softvérovej úpravy a daného motora. V prípade častej 
úpravy štartovacej dávky paliva u niektorých vznetových automobilov, môžeme dokonca 
hovoriť aj o úspore financií a zníženie nákladov.  

Na druhej strane ak je softvérová úprava zameraná iba na úpravu výkonu, tak sa 
v tomto prípade skracuje životnosť motora a niektorých súčastí. V prípade zlej úpravy, by 
mohlo dôjsť k mnohým poškodeniam častí motora od klzných uložení až po DPF filter. 

Taktiež po softvérových zmenách treba zohľadňovať aj možnosti prevodovky, 
dodržať technické normy a neprekročiť jej samotné nadimenzovanie. Fakt že so zvýšeným 
zaťažením stúpa aj opotrebenie môže vplývať na samotný preklz spojky alebo lamiel 
hydrodynamického meniča. 
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MONITORING PŘEVODOVKY POHONU KOLESA 
KOLESOVÉHO RYPADLA 

Ondřej DUFEK, LAMI KAPPA, spol. s r.o.1 
 
 
Anotace: 

V příspěvku jsou uvedeny zkušenosti s monitorováním kolesové převodovky 
rypadla KU800 a zjištěné závady, kterými se předešlo haváriím převodovky kolesa. 

 

 

Prezentace je uvedena v samostatném souboru pod názvem „Dufek_O.pdf“. 

                                            
1 Ing. Ondřej Dufek 
LAMI KAPPA, spol. s r.o. 
Vladislavova 3142 
415 01 Teplice 
tel.: +420 417 534 542, fax: +420 417 534 544, e-mail: ondrej.dufek@lamikappa.cz 
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POROVNÁNÍ METOD MĚŘENÍ MĚKKÝCH KALŮ MPC A CPA 
NA VYBRANÝCH STROJÍCH 

Martin HOLEK, UNIPETROL RPA, s.r.o., Kralupy nad Vltavou1 
Michal KROVAK, UNIPETROL RPA, s.r.o., Kralupy nad Vltavou2 
 
 
Anotace: 

Základem přednášky bude porovnání měřících metod MPC a CPA na vybraných 
strojích pracujících v různých režimech s různými typy olejů. Rozbor konkrétních situací 
bude proveden jak tabulkově, tak graficky na různých typech strojů s různými typy olejů 
v reálném prostředí. Dále budou hodnoty sledovány při filtraci velkých strojů v závislosti na 
čase. 

Cílem je zhodnotit, který typ měření je v jaké konkrétní situaci průkaznější, tedy více 
vypovídající o stavu oleje. 

 

1  Měkké kaly - teorie 

Měkké kaly jsou částice menší než 1 µm, které v oleji vznikají přirozenou cestou. 
Jedná se o produkty degradace oleje. Působením zejména vyšších teplot, kyslíku 
a katalyzátoru dochází k velké nežádoucí tvorbě měkkých kalů. Tyto měkké kaly působí 
negativně jak na olejové systémy, tak na stroje samotné (zanášení chladiče - snižování 
účinnosti, zanášení prvků regulace, usazování na ložiskách, atd.). Proto je žádoucí 
sledovat přítomnost měkkých kalů v mazacích olejích. Pro sledování přítomnosti měkkých 
kalů v oleji je v dnešní době nejrozšířenější metoda MPC a CPA. 

 

▪ MPC (Membrane Patch Colorimetry) dle normy ASTM D 7843-12 z prosince roku 
2012. Tato norma přesně definuje kolorimetrické postupy při identifikaci měkkých 
kalů pomocí membránového filtru 0,45 µm. Následně se sleduje barevnost filtru 
pomocí speciálního kolorimetru. Výsledky uvádíme v hodnotách ΔE [1], [2]. 

 

Tab. 1 Hodnoty ΔE MPC a jejich závislost na stavu oleje dle metodik 
společnosti Trifoservis s.r.o. 

Hodnoty ΔE 

ΔE < 15 Normální stav 

ΔE 15 - 30 Zhoršený stav 

ΔE 30 - 40 Abnormální stav 

ΔE > 40 Kritický stav 

 

                                            
1 Ing. Martin Holek, Ph.D. 
UNIPETROL RPA, s.r.o. 
O. Wichterleho 809, 278 52 Kralupy nad Vltavou 
tel.: +420 736 506 087, e-mail: martin.holek@unipetrol.cz, http://www.unipetrol.cz 
2 Ing. Michal Krovak 
tel.: +420 734 174 000, e-mail: michal.krovak@unipetrol.cz 



Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení - DIAGO® 2020 16 

▪ CPA (Colorimetric Patch Analyze) tato metoda je založena na prosvitu filtru, na 
rozdíl od MPC, která „vidí“ jen povrch filtru. Díky této vlastnosti lze metodou CPA 
zachytit měkké kaly již v raném stadiu tvorby, kdy se částice ještě neusazují na 
povrchu filtru, ale lze je identifikovat usazené uvnitř 0,45 µm filtru [1], [2]. 

 

Tab. 2  Hodnoty √ΔE CPA a jejich závislost na stavu oleje [1] 

Hodnoty √ΔE CPA při měření průsvitem filtru 

Třída 1 √ΔE < 15 Dobrý stav 

Třída 2 √ΔE 15,1 ÷ 17 Vyhovující stav 

Třída 3 √ΔE 17,1 ÷ 19 Sledovat 

Třída 4 √ΔE 19,1 ÷ 20 Výstraha 

Třída 5 √ΔE > 20 Kritický stav 

 

Metoda MPC má oproti metodě CPA jen čtyři úrovně hodnocení. Dá se říci, že pro 
dobrý stav oleje (malý výskyt měkkých kalů) má metoda MPC jen jedno kritérium. Zbylé tři 
úrovně jsou již pro nevyhovující množství měkkých kalů. Metoda CPA má dvě úrovně pro 
stav vyhovující, dvě úrovně pro stav nevyhovující a jednu, kdy nelze jednoznačně určit, 
zda je stav dobrý, či nevyhovující a je doporučeno zvýšené sledování stavu oleje. Z tohoto 
pohledu se jeví metoda CPA jako vyváženější. 

 

2  Měření, výsledky a jejich interpretace 

Při měření a interpretaci hodnot jsme se zaměřili hlavně na tyto body: 

▪ zjištění závislosti naměřených hodnot měkkých kalů metodami MPC a CPA, 

▪ lze o jedné z metod říci, že více vypovídá o stavu oleje nežli metoda druhá? 

 

Příklad 1: 

Turbínový olej minerální, ISO VG 46; vzorky odebrány z několika turbokompresorů 

 

Tab. 3 Porovnání naměřených hodnot a hodnocení stavu oleje dle metodik 
MPC a CPA u oleje ISO VG 46 

Měření MPC [ΔE] 
Hodnocení 

stavu 
CPA [√ΔE] 

Hodnocení 
stavu 

1 5 normální 15,3 vyhovující 

2 5,1 normální 10,4 dobrý 

3 5,4 normální 11 dobrý 

4 6,5 normální 7,8 dobrý 

5 7,7 normální 7,8 dobrý 

6 10,2 normální 14,7 dobrý 

7 14,1 normální 16,7 vyhovující 

8 14,8 normální 16,3 vyhovující 

9 17 zhoršený 16,9 vyhovující 
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Měření MPC [ΔE] 
Hodnocení 

stavu 
CPA [√ΔE] 

Hodnocení 
stavu 

10 17,8 zhoršený 19 sledovat 

11 22 zhoršený 17,2 sledovat 

12 22,3 zhoršený 17,8 sledovat 

13 32,8 abnormální 17,8 sledovat 

14 33,5 abnormální 18,2 sledovat 

 

 

 

Graf 1  Průběh hodnot MPC a CPA u oleje ISO VG 46 
při jednotlivých měřeních 

 

Naměřené výsledky zcela neodpovídají našim původním představám. Očekávali 
jsme lineární závislost pro obě metody měření. Vzorky č. 1 až 6 jsou zcela proti našemu 
původnímu očekávání. Hodnoty dle CPA jsou klesající, zatímco hodnoty dle MPC rostou. 

V tabulce 3 je přehled hodnocení dle obou metodik. U měření č. 9, 13 a 14 dochází 
k rozdílnému hodnocení. Metoda MPC již hodnotí olej jako kritický, zatímco metoda CPA 
jen doporučuje sledovat. 
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Graf 2  Závislost CPA na MPC u oleje ISO VG 46 

 

V tomto případě bylo zjištěno, že hodnota CPA není závislá na hodnotě MPC. 

 

Příklad 2: 

Kompresorový olej minerální ISO VG 100; vzorky odebrány z několika pístových 
kompresorů. 

 

Tab. 4 Porovnání naměřených hodnot a hodnocení stavu oleje dle metodik MPC a CPA 
u oleje ISO VG 100 

Měření MPC [ΔE] 
Hodnocení 

stavu 
CPA [√ΔE] 

Hodnocení 
stavu 

1 4,0 normální 12,1 dobrý 

2 5,6 normální 13,1 dobrý 

3 7,5 normální 17,8 sledovat 

4 9,3 normální 15,7 vyhovující 

5 14,6 normální 20,6 kritický 

6 17,4 zhoršený 19,6 výstraha 

7 17,9 zhoršený 20,5 kritický 

8 19,5 zhoršený 19,8 výstraha 

9 19,7 zhoršený 17,8 sledovat 

10 21,8 zhoršený 20,4 kritický 

11 22,4 zhoršený 20,4 kritický 

12 24,9 zhoršený 18,2 sledovat 

13 25,7 zhoršený 20,2 kritický 

14 26,4 zhoršený 19,3 výstraha 

 27,3 zhoršený 19,7 výstraha 
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Měření MPC [ΔE] 
Hodnocení 

stavu 
CPA [√ΔE] 

Hodnocení 
stavu 

 29,7 zhoršený 18,1 sledovat 

 32,5 abnormální 18,0 sledovat 

 53,6 kritický 19,7 výstraha 

 54,8 kritický 20,6 kritický 

 57,6 kritický 20,8 kritický 

 61,8 kritický 20,7 kritický 

 

 

 

 

Graf 3  Průběh hodnot MPC a CPA u oleje ISO VG 100 při jednotlivých měřeních 

 

Z grafu 3 a částečně také z grafu 1 je patrné, že hodnoty dle metody CPA 
nevykazují stálý růst, ale že se zastaví na úrovní okolo 20 √ΔE. Hodnoty dle MPC naproti 
tomu stále vykazují růst. Slovní hodnocení dle obou metod je ale stejné, a to, že daný olej 
vykazuje velké, nedovolené množství měkkých kalů. V tabulce 4 je přehled hodnocení 
obou metodik. Největší rozdíl je u měření č. 5, kdy metoda MPC hodnotí olej jako 
normální, zatímco CPA jako kritický. Velký rozdíl je také u vzorku č. 17. V ostatních 
případech se výsledy shodují, nebo si rozdíl vysvětlujeme rozdílným počtem úrovní u obou 
metodik, viz úvod příspěvku. 
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Graf 4  Závislost CPA na MPC u oleje ISO VG 100 

 

V tomto případě bylo zjištěno, že hodnota CPA není závislá na hodnotě MPC. 

 

3  Závěr 

Srovnáním výsledků měření obsahu měkkých kalů na olejích z reálného provozu 
jsme dospěli k závěru, že je pro nás více průkazná metoda MPC a že se nadále budeme 
soustředit na tuto metodu. Zatímco koncentrace měkkých kalů dle metody MPC neustále 
stoupá a dává tak lepší představu o stavu oleje, koncentrace dle metody CPA se 
u zkoumaných vzorků zastavila na hodnotě cca 20 √ΔE a dále nám tato metoda není 
schopna poskytnou informaci o stavu zhoršení - vývoje koncentrace měkkých kalů. 
Budeme-li srovnávat slovní vyhodnocení obou metod, můžeme konstatovat, že obě 
metody vedly ke stejnému závěru. Rozdíly vyplývají jen z rozdílného počtu hodnotících 
úrovní. Výše zmíněné markantní rozdíly u pár měření mohly být způsobeny chybou 
měření. 

Metoda CPA by měla poskytnout včasnější varování o přítomnosti měkkých kalů při 
nižších koncentrací. Tento předpoklad se potvrdil, neboť při nižších hodnotách MPC byla 
koncentrace dle CPA výrazně vyšší. 

 

 

Literatura: 

[1] Švec Ondřej a Marek Vladislav. Význam tribotechnické diagnostiky v provozu hyd-
raulických zařízení. 

[2] Novák Jan. Metody pro sledování potenciálu oleje k tvorbě úsad. Mezinárodní konfe-
rence: TRIBOTECHNIKA v provozu a údržbě strojů a zařízení 2018, VŠB-TU Ostra-
va, 2018, s. 70-75, ISBN 978-80-248-4228-8. 
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ELEKTROMOBILITA Z POHLEDU MAZIV. ANALÝZA 
POŽADAVKŮ NA MAZÁNÍ ELEKTRICKÝCH SYSTÉMŮ 
JAKO PODPORY ČI NÁHRADY SPALOVACÍCH MOTORŮ 

ELECTROMOBILITY FROM THE PERSPECTIVE 
OF LUBRICANTS. ANALYSIS OF REQUIREMENTS FOR THE 
LUBRICATION OF ELECTRICAL SYSTEMS AS A SUPPORT 
OR REPLACEMENT FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES 

Petr CHYTKA, Transa, s.r.o., Jihlava1 
Ladislav HRABEC, VŠB-TU Ostrava2 
Michaela SOMERLIKOVÁ, VŠB-TU Ostrava3 
 
 
Anotace: 

Pro laika nepředstavuje elektromobil či hybrid nic nového z pohledu údržby. Je 
zažita představa, že vše bude jednodušší, tedy že „Elektromotor má dvě valivá ložiska, 
a to je vše“. Realita je však odlišná. Instalace výkonné elektrické sítě předpokládá použití 
kapalin primárně se správnými elektroizolačními vlastnostmi. Vlastní mazací schopnosti 
jsou tedy až následný požadavek. Skloubit tyto klíčové vlastnosti provozních kapalin je 
aktuálním zadáním pro vývojová pracoviště výrobců maziv. A pro servis vozidel nové věci 
k osvojení. 

 

Annotation: 

For a layman is an electric car or hybrid nothing new in the term of maintenance. 
The deep-rooted idea is that everything will be simpler, that is: "The electric motor has got 
two rolling bearings, and that´s it." Reality is different. Installation of powerful electrical 
network assumes the use of fluids primarily with the correct electrical isolating properties. 
The actual lubrication capabilities are therefore a subsequent requirement. Make these 
key properties of operating fluids together is the current challenge for development de-
partment of lubricant manufactures. And for car service a new things to learn. 

 

1. Úvod do problematiky 

Již několik let posledních let jsou z důvodu snižování zejména emisí CO2 
prosazovány tendence, nazvěme je jako technicko / legislativní, jejichž podstatou je: 
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Transa, s.r.o. 
Strojírenská 7, 586 01 Jihlava 
tel.: +420 567 310 128, fax: +420 567 310 128, e-mail: chytka@sunoco.cz 
2 Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. 
VŠB - Technická univerzita Ostrava, FS 
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba 
tel.: +420 597 324 600, e-mail: ladislav.hrabec@vsb.cz 
3 Ing. Michaela Somerliková 
VŠB - Technická univerzita Ostrava, HGF 
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba 
e-mail: michaela.hrabcova.st@vsb.cz 
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▪ přesun od spalovacích motorů k elektromotorizaci (elektromobilitě), 

▪ přesun od „suchých“ elektromotorů k „mokrým“ (motor uvnitř převodovky). 

 

Z pohledu redukce uhlíkové stopy jsme u vozidel svědky následujícího vývoje: 

▪ spalovací motor - palivo na ropné bázi, 

▪ spalovací motor - palivo jako stlačený plyn (LPG, CNG), 

▪ hybrid → spalovací motor + pomoc elektřinou 

− mild hybridní provoz (MHV), 

− full hybrid (HEV) a plug-in hybrid (PHEV), 

▪ elektromobil - čistě elektrický pohon (elektro pohonné jednotka viz. obr.1), 

− elektro mód (BEV) - pohon elektřinou z baterií, 

▪ vodík - palivový článek. 

 

 

Obr. 1  Soustrojí elektro pohonné jednotky [11] 
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Obr. 2  Typy pohonů s účastí elektřiny [3] 

 

Je logické, že se výkonnostní požadavky kladené na maziva pro vozidla poháněná 
s účastí elektřiny (EV), tedy mild a full hybridy a elektromobily, liší od požadavků na 
maziva pro vozidla pouze se spalovacím motorem. Důvody jsou: 

▪ elektrické aspekty vstupující do hry při provozování, 

▪ nové způsoby využívání spalovacího motoru při provozu. 

 

Z výše uvedeného vyplývá mnoho nových požadavků na maziva, navíc 
znásobených nejednotností přístupu, hledáním nejlepšího řešení (a tedy různou konstrukcí 
nových systémů používaných výrobci vozidel), vše s dopadem a odlišnými požadavky 
jednotlivých výrobců skupin či celých vozů na provozní kapaliny. 

A elektromobily samotné? Maziva pro ně se stávají zcela novou kategorií. 

 

2. Motorový olej z pohledu provozní odlišnosti jednotlivých druhů pohonu 

2.1 Mild hybridy se spalovacím motorem 

Spalovací motor zde vykonává většinu práce. Hlavním aspektem pro motorový olej 
zde je fakt, že spalovací motor pracuje mnohem menší čas na plný výkon než běžně. 
Provozní cyklus se zde přibližuje režimům „stop-start“ či krátkodobému „studenému“ 
městskému provozu. S tím je spojeno riziko časnější degradace maziva. 

Z koncepčního hlediska je proto mild hybrid brán jako systém s extrémním „start-
stop“ systémem. Protože ale tento režim byl již popsán a z pohledu maziv dříve vyřešen, 
není potřeba vyvíjet nové typy motorového oleje pro tento pohon. 
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2.2 Full a plug-in hybridy 

U tohoto typu pohonů elektromotor vykonává mnohem více práce s dopadem na 
motorový olej odlišujícím se od předchozích pohonů. Full hybrid může být provozován ve 
třech módech - pouze na baterii, v sériovém nebo v paralelním sestavení. Některá vozidla 
umožňují přepínat mezi dvěma z těchto módů. 

Mód s provozem pouze na baterii. Spalovací motor a části převodového systému 
nepracují (netočí se), což znamená, že jsou podrobeny vibracím, aniž jsou v provozu. To 
je významné u hybridů s delším provozem pouze na baterii - projevuje se hledisko vibrační 
eroze a koroze. Tento jev je pozorován u větrných elektráren. Proto zde vstupuje nutnost 
zvýšeného využívání vysokotlaké aditivace. 

 

Na motorový olej pro hybridy (HEV) jsou kladeny tyto principiální požadavky: 

▪ problém kondenzace (jak voda, tak palivo) - zajistit dodatečnou protikorozní 
ochranu; důraz na vysoké deemulgační parametry, 

▪ problém tvorby kalů - použití účinnějších antioxidantů a disperzantů, 

▪ problém opotřebení - využití jiných druhů protioděrových aditiv a modifikátorů tření 
(s lepšími vlastnostmi elektrokompatibility). 

 

Závěry ke směru vývoje motorových olejů pro hybridy (HEV) jsou následující: 

▪ zvyšování požadavků na motorový olej u budoucích hybridů přinese nutnost  
většího podílu základových olejů nejvyšší kvality (a tedy také ceny) - viz. kap.3 - 
Převodové kapaliny, 

▪ požadavky na motorový olej HEV vozů s ohledem na stupeň opotřebení, čistotu, 
efektivitu využití paliva a kompatibilitu se systémy dodatečné úpravy exhalací budou 
stále růst tak, jak se bude měnit náhled na používání spalovacího motoru a z toho 
vyplývajících konstrukčních změn. 

 

Obecně se však předpokládá, že větší úsilí ve vývoji těchto maziv bude nutno 
věnovat otázkám mazání převodů a konstrukčních skupin mimo spalovací motor. 

 

2.3 Problematika studeného motoru u vozidel PHEV 

Požadavky na dodávku okamžitého vysokého výkonu spalovacího motoru 
bezprostředně po startu vyžadují zajistit, aby mazivo co nejrychleji ve všech kritických 
bodech kontaktu povrchů vytvořilo ochranný film. To je klíč k udržení životnosti motoru. 
Hlavním faktorem je skutečnost, že zde spalovací motor pracuje v chladnějším stavu 
a méně často než v mild hybridu, což zvyšuje významně riziko kondenzace paliva a jeho 
průniku do oleje. Takový režim však zapříčiňuje také vznik kalů. 

U PHEV vozidel v paralelním módu spalovací motor naskočí a pohání kola až 
v okamžiku, je-li baterie blízko vybití, což dokonce i při městském provozu působí jako 
studený start. 

Pro chlazení je problémem, že elektromotor (nejvýznamnější zdroj tepla 
u pohybujícího se vozidla) je situován na opačné straně vozu než spalovací motor. 

V sériovém postavení (např. BMW i3) je spalovací motor používán jako generátor 
nabíjející pohonnou baterii. Od spalovacího motoru se zde očekává konstantní dodávka 
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maximálního výkonu pro nabíjení od momentu, kdy běžné dobíjení nestačí na udržení 
potřebné kapacity baterie. 

Požadavek promptní dodávky vysokého výkonu je obecně vnímán jako hlavní 
problém návrhu motorového oleje pro hybridní vozidla. 

 

3. Převodové kapaliny 

U převodovek vozidel poháněných s účastí elektřiny (EV) se nově setkáváme 
s novým (opačným) problémem než doposud. Příliš vysoký točivý moment od 
elektromotoru na vstupu ničí pohonný systém a existuje tedy požadavek na jeho redukci 
za účelem zvýšení životnosti převodovky. Nezbytná opatření je potřeba učinit u různých 
komponent EV vozidel. 

 

3.1 Specifika převodovek EV vozidel 

▪ Požadavky kladené na EV vozidla - 1. jízdní dosah, 2. doba nabíjení, 3. cena vozu. 
První a třetí požadavek souvisí s mazáním, druhý s chlazením. 

▪ Efektivní otáčky elektromotoru se pohybují mezi 3.000 až 10.000 min-1, takže 
nejjednodušší zpřevodování je směrem dolů - převodovky také nazývané 
„redukční“, s redukčním poměrem pro dosažení cca 1.000 min-1 na nápravě při dnes 
obvyklých rozměrech kol. Perspektivně se zvažuje použití elektromotorů s více jak 
20.000 min-1. 

▪ Problémem starších modelů Tesly s jednostupňovým převodem (redukční poměr 
9,73:1) bylo opotřebení hnacího systému, zřejmě z důvodu jeho nepřizpůsobení 
vysokému točivému momentu. Tesla veřejně neodůvodnila, proč u 60% vozidel 
starších ročníků byla provedena výměna pohonného mechanizmu po průměrně 
96.500 km. Tesla posléze začala používat omezovač otáček, aby omezila 
opotřebení ložisek a ozubených kol a prodloužila životnost systému. 

▪ Ostatní výrobci vozidel obdobných kategorií jako Tesla dávají přednost 
vícestupňovým (třebaže dražším) převodovkám. To umožňuje provozovat motor 
v otáčkách s nejvyšší účinností při zachování možnosti volby rychlosti vozidla. 
Jedna z výhod pro konečného uživatele je, že lze použít menší elektromotor při 
zachování možností akcelerace či vysoké konstantní rychlosti. 

▪ U vozidel “low endu“ segmentu se ale z cenových důvodů také nadále budou 
používat jednostupňové (single speed) převodovky. 
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3.2 Varianty instalace elektromotoru - dopad na maziva 

 

 

Obr. 3  Možné pozice elektromotoru v hybridním automobilu (P = pozice EM) [6] 

 

P0 a P1 - elektromotor je umístěn před nebo za spalovacím motorem, oddělený od 
převodovky. V obou případech elektromotor pohání stávající převodovku tím, že 
posiluje / podporuje spalovací motor. Lze očekávat jen malé změny ve formulaci 
převodových kapalin, protože elektromotor nijak nepřichází do styku s převodovou 
kapalinou. 

P2 a P3 mají elektromotor buď před, nebo za převodovkou. V obou případech 
elektromotor může být součástí převodové skříně. Je-li tomu tak, elektromotor je v přímém 
kontaktu s převodovou kapalinou, takže mazivo musí odpovídat požadavkům na 
elektrokompatibilitu. P2 a P3 varianty umožňují flexibilitu. Např. konfigurace Toyoty Prius 
může být jak P2 tak P3. Elektromotor u varianty P2 může být také součástí převodové 
skříně. 

Převodovka typu CVT, oblíbená u části výrobců vozidel, obsahuje řemen 
a kuželové řemenice. Toyota e-CVT však nemá řemeny či řemenice, ale používá systém 
kontinuálního přenosu a změny výkonu pomocí planetárního převodu, což dovoluje 
systému spalovací motor / elektromotor pracovat současně (viz obr.3). 
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Obr. 4  Sestava planetového soukolí vozidla Toyota e-CVT [6] 

 

P4 má elektromotor pohánějící zadní či přední nápravu. Klíčové z pohledu maziva 
je to, že je fyzicky oddělen od převodovky či spalovacího motoru. Elektromotor může buď 
pohánět hnací nápravu pomocí hřídele, nebo být integrován přímo do konstrukce hnací 
nápravy. Systém s integrovaným elektromotorem v nápravě se užívá u hybridů a BEV a je 
také nazýván jako e-axle (např. nový VW e-Golf). 

 

3.3 Odlišnosti v požadavcích na převodové kapaliny - souhrn zjištění 

Vozidla s elektromotory s konfigurací P0 a P1 nebudou klást zvýšené požadavky na 
převodovou kapalinu. 

Jestliže motory v konfiguraci P2 nebo P3 budou integrovány do převodové skříně, 
budou v kontaktu s elektromotorem. To si vyžaduje re-formulaci použitého maziva 
vzhledem k potřebě elektrické kompatibility a zároveň k potřebě odvodu tepla 
z elektromotoru; s dopadem také na aditivaci pro snížení třecích vlastností převodové 
kapaliny. 

Elektromotor v konfiguraci P2 může být integrován s dvouspojkovou převodovkou 
(DCT) nebo může obsahovat převodovku sám. DCT dodává trakci skrze kapalinu mezi 
spojkovými disky, což je diametrálně odlišná frikční situace ve srovnání s požadavky na 
aktuálně užívané ATF kapaliny, které nemají frikční vlastnosti. Závěr - je potřeba ATF 
kapalina odlišných vlastností, dle typu konstrukce převodu. 

Elektromotor v konfiguraci P4 v hybridu bude mít obdobné požadavky na kapalinu 
jako elektromotor v BEV pohánějící zadní nápravu. 

Dá se říci, že stávající maziva se obecně nejeví jako optimální, avšak z důvodu 
nízkých objemů výrobci vozidel dnes preferují použití běžných komerčních převodových 
kapalin. Nicméně na optimalizaci převodových kapalin výrobci maziv pracují s tím, že 
s nárůsty výroby elektromobilů se stane specializace finančně efektivní. 
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3.4 Požadavky na vlastnosti a složení nejužívanějšího typu média 
- ATF kapaliny - u převodovek EV vozů 

▪ Elektromotor generuje teplo; odvedení tepla z e-motoru (z Cu vinutí) umožňuje 
zvýšení jeho výkonu. 

▪ Převodová kapalina musí jak toto teplo odvést, tak si zachovat protioděrové, 
antioxidační a protipěnivostní vlastnosti, včetně kompatibility s elastomery. Musí 
vykázat zvýšenou tepelnou vodivost, teplotní stabilitu (až 150 ºC), oxidační stabilitu 
a korozní rezistenci vůči Cu a vzácným kovům v elektromotoru. 

▪ Nejvýznamnější vlastností je tepelná vodivost. Základové oleje PAO a PAG vykazují 
o 15% lepší vlastnosti než ropné. Nejlepší, až o 50%, vykazují základové oleje 
skupiny API Group V. 

▪ Existující nebezpečí - příliš vysoká elektrická vodivost → přenos do převodové 
skříně → nebezpečí zničení. 

▪ Elektroreologie - vliv el. náboje na změny viskozity. 

 

   

 

Obr. 5  ATF kapaliny - test různých vlastností z hlediska elektrické vodivosti [12] 

 

 

 

Obr. 6  Teplotní vlastnosti základových kapalin pro převodovky, API skupina I-V [6] 
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3.5 Směry vývoje převodovek elektrovozidel (EV) 

▪ Vyšší třídy: Vícestupňové elektromotory 

V luxusních třídách v letech 2018 a 2019 představily automobilky Jaguar, Land 
Rover, Audi, Volkswagen a Porsche elektromobily osazené vícestupňovými 
elektromotory, vždy s jednostupňovou redukcí mezi elektromotorem a koly. 

▪ Ekonomické třídy: Pokračování stávající praxe 

Ekonomická městská vozidla se budou také nadále podobat (včetně samotného 
provozu) stávajícím vozům s pohonem spalovacím motorem. Také s malým 
elektromotorem bude vyžadováno použití vícestupňové převodovky, což jim umožní 
další zatraktivnění ve vhodné kombinaci akcelerace, jízdního dosahu a maximální 
rychlosti. 

 

4. Plastická maziva 

Co se týče oblasti plastických maziv, nejvíce odlišností v požadavcích od 
konvenčních vozidel se jeví ve třech základních oblastech: 

▪ hluk, 

▪ efektivita (vliv na účinnost), 

▪ přítomnost elektrického proudu a elektromagnetického pole produkovaných 
elektrickými moduly, senzory a obvody. 

 

Dodatečnými požadavky na plastická maziva jsou: 

▪ schopnost přenosu tepla, 

▪ kompatibilita s těsnivy a použitými materiály. 

 

Valivá ložiska elektrických vozidel jsou a budou provozována za extrémních 
podmínek. Plastické mazivo musí být schopno pracovat v širším spektru teplot, zatímco 
však musí plnit i požadavky na nízkou hlučnost a udržení vysoké účinnosti systému. 
Systémy (zejména pak elektromotory) budou plně osazeny zakrytovanými 
celoživotnostními ložisky - s dopadem na kvalitu a životnost náplně. 

Z dosud používaných typů se jako nejuniverzálnější jeví plastická maziva na bázi 
Lithia (Li), jejichž vhodnost je ověřena výzkumem i praxí, což těmto mazivům dává 
perspektivu růstu jejich budoucího využití v EV vozidlech. 

Na druhou stranu je však s masivním rozšířením aplikace lithia v bateriích 
indikováno velké nebezpečí pro výrobce plastických maziv, protože se dá očekávat 
potenciální nestabilita na trhu s lithiem, což patrně povede k jeho nedostatku a tudíž také 
masivnímu růstu jeho ceny. 

Případný nedostatek lithia či enormní nárůst jeho ceny může vyvolat potřebu 
nových řešení v konstrukcích elektromobilů. Proto aktuálně probíhá intenzivní výzkum 
alternativ k lithným zpevňovadlům. 
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4.1 Zpevňovadla plastických maziv pro elektrovozidla (EV) 

K plastickým mazivům na bázi Lithia (Li) existuje řada alternativ, kdy nejslibnějšími 
jsou: 

▪ zpevňovadla na bázi hliníku (Al komplex), 

▪ močovina, 

▪ vápenné sulfonáty. 

Ne všechny však dosahují stávajících výkonových parametrů či dosažitelnosti lithia. 

Al komplex a PU (močovina) vykazují v mnoha oblastech překvapivou shodu 
vlastností v porovnání s Li bází. Jsou však parametry, kde Li neumí nahradit. Problémem 
zůstávají také vyšší výrobní rizika (PU-typ) nebo nastavení a dosažení správných 
parametrů z hlediska složení (Al komplex). Navíc u obou typů přistupuje také možný 
problém s jejich nekompatibilitou s ostatními typy plastických maziv (někdy dokonce 
i s mazivy se stejným typem zpevňovadla). 

Vápenné sulfonáty se zatím jeví jako nejvhodnější alternativa. Využívají hojně se 
vyskytující suroviny. Sám typ zpevňovadla má přirozené vysokotlaké a korozně inhibiční 
vlastnosti a je kompatibilní s většinou ostatních typů plastických maziv. Nicméně 
v závislosti na způsobu výroby sulfonáty může být jejich výroba obtížnější než u lithného 
(Li) typu zpevňovadla. 

 

4.2 Normy pro zkoušení plastických maziv určených pro valivá ložiska 
elektrovozidel (EV) 

 

 

Poznámka: Některé požadavky na plastická maziva pro elektrovozidla (EV) se blíží 
těm, které jsou kladeny na užití v jaderných zařízeních. 
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5. Závěr 

Vývoj na poli elektromobility se dá těžko odhadnout, ale v nejbližší budoucnosti se 
dá předpokládat: 

▪ Dominance mild hybridů - scénář budoucnosti mild hybridů lze nastínit jako 
kompletní využití technologií či jejich derivátů již vyvinutých původně také pro jiné 
účely: 

− spalovací pohonná jednotka bude totožná, nebo mírně upravená, 

− převodové kapaliny a náplně náprav budou užívány ty již vyvinuté a používané 
jak pro klasická vozidla se spalovacím motorem, tak pro full hybridy, tak pro 
BEV. 

▪ 48 voltové systémy - většina výrobců automobilů se shoduje v nezbytnosti přechodu 
k 48 voltové architektuře. Složitost tohoto přechodu je hlavním důvodem, proč se 
předpokládá, že mild hybridy budou v nejbližším období několika let dominovat. 
Tato architektura však umožní uvést na trh technologie s výraznější redukcí emisí 
a současně menšími náklady. Přechod z 12 V na 48 V dovolí výrobcům automobilů 
využít energeticky náročné, avšak ekologicky výhodné technologie - např. elektrický 
kompresor (nahradí oběžné jednotky - turba) či podstatně výkonnější a komfortnější 
klimatizační systémy. 

Všechny uvedené změny však jsou podmíněny použitím nových typů maziv! 
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USTAVENÍ LANOVACÍHO STROJE 

CABLE MACHINE ALIGNMENT 

Jan KŘIVOHLAVÝ, nezávislý analytik vibrací, Moraveč u Pelhřimova1 
 
 
Anotace: 

Příklad z praxe: Pro komplikovanost a zastaralost dávno opuštěná koncepce, 
provozovatel však odmítá modernizaci a potřebuje vyrábět, ale po opravě stroj hodně 
vibruje. Při opravě se totiž realizovaly změny, které nevedly k úspěchu. 

Jak lze prakticky postupovat, kde byla úskalí, jaká metoda a postup byl zvolen? 
Téměř až reverzní inženýring v postupech údržby! Není to sice ideální, ale někdy se přece 
jen trochu zadaří. Profesně zkušenější kolegové, možná poradíte, jak dál. 

 

Annotation: 

Practice example: Due to the complexity and obsolescence of a long-abandoned 
concept, the operator refuses to upgrade and needs to manufacture, but the machine vi-
brates a lot after repair. During the repair, changes were made that did not lead to suc-
cess. 

What can be done practically, where were the pitfalls, what method and procedure 
was chosen? Nearly reverse engineering in maintenance procedures! It is not ideal, but 
sometimes it does a bit. More professional colleagues, maybe you can advise how to pro-
ceed. 

 

1. Úvod 

Je vůbec možné trvale a úspěšně vyřešit problém stroje, jehož stav předchozí 
oprava nezlepšila, naopak. Navíc není na koho se obrátit, protože servisní technici 
(odborníci) utrpěli doslova „odúmrť“ bez zachování know-how. Nezbývá, než zachránit 
situaci tím, že musíte sami improvizovat a něco vymyslet. Příspěvek pojednává o tom, jak 
lze postupovat, když se neví, jak je to vlastně správně. Bude výsledek úspěšný či 
dostačující? 

 

2. Obsah 

U lanovacího stroje byl otáčející se tubus upevněn ve vstupním ložisku a dále 
položen pouze na rolnách. Vysoká rotorová vibrační složka signalizovala přítomnost jak 
mírné nevyváženosti, tak i problémů spojených s mechanickým uvolněním. Postupné 
odstraňování jednotlivých menších vad vedlo až k odhalení zásadních problémů 
s geometrií tubusu. Problémů bylo více, ale nákladným se ukázala nehomogenita tvaru 
válcové části. Nákladné odstranění této vady bylo jedinou možnou cestou ven z bludiště 
slepých uliček. Následně bylo možné dořešit oříšek s geometrií stroje. Vzájemná souosost 

                                            
1 Bc. Jan Křivohlavý 
Nezávislý analytik vibrací, řešitel poruch rotujících strojů 
Moraveč 56, 393 01 Moraveč u Pelhřimova 
tel.: +420 561 039 123, mobil: +420 731 322 655, e-mail: jan.krivohlavy@tedi.cz 
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obou částí tubusu a současně také paralelitu tubusu s rolnami bylo možné vyřešit více 
způsoby. Přibližně tak, jak to realizovali předkové historickými metodami, nebo drahými 
současnými metodami. Levná kompromisní cesta se hledala obtížně, stejně jako chybějící 
referenční osa. Nakonec se nám podařilo dosáhnout úspěchů, ale narazili jsme na jistá 
úskalí při aplikaci užitého řešení. 

 

3. Závěr 

Pomocí diagnostických metod se vibrace podařilo velmi výrazně snížit až na 
1/5 původní hodnoty, ale i tak situace nezůstala zcela ideální. Otázkou je, zda vůbec 
a případně jak lze u této historické konstrukce dosáhnout lepších výsledků. To vše 
zejména s přihlédnutím ke stavu uložení a rychlosti otáčení rotoru. Konstrukčně inovovaný 
model je pravděpodobně díky zjištěnému výrazně lepší z pohledu opravitelnosti 
i spolehlivosti a nelze jej než doporučit. 
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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU DIAGNOSTYCZNEGO UMAS 
W SIŁOWNI STATKU KLASY DP3 

CHARACTERISTICS OF THE UMAS DIAGNOSTIC SYSTEM 
IN DP3 CLASS SHIP ENGINE ROOM 

Zbigniew MATUSZAK, Akademia Morska w Szczecinie1 
Marcin RADZIKOWSKI, Akademia Morska w Szczecinie 
 
 
Streszczenie: 

Scharakteryzowano system diagnostyczny UMAS do kontroli i nadzoru siłowni 
okrętowej statku wielozadaniowego o klasie DP3 (dynamiczne pozycjonowanie 3) 
z innowacyjnym napędem hybrydowym. System produkowany jest przez firmę Rolls-
Royce Marine. System diagnostyczny UMAS to zintegrowany automatyczny system 
służący do kontroli i nadzoru maszyn oraz urządzeń w siłowni okrętowej. Przedstawiono 
strukturę systemu diagnostycznego. Strukturę systemu zilustrowano przykładami zrzutów 
ekranu monitora dla różnych stanów korzystania z systemu diagnostycznego. 

 

Annotation: 

The UMAS diagnostic system for controlling and supervising the class multipurpose 
ship of DP3 class (dynamic positioning 3) with an innovative hybrid drive has been 
characterized. The system is manufactured by Rolls-Royce Marine. The UMAS diagnostic 
system is an integrated automatic system used for the control and supervision of 
machinery and equipment in the ship's engine room. The structure of the diagnostic 
system is presented. The system structure is illustrated with examples of screenshots for 
different states of using of the diagnostic system. 

 

1. Wprowadzenie 

Systemy diagnostyczne funkcjonują w okrętownictwie od kilkunastu lat. Pierwsze 
pochodzą z lat siedemdziesiątych, kiedy to firma Burmeister & Wain zaproponowała, 
w miejsce ręcznej analizy danych, użycie minikomputera pokładowego podłączonego 
bezpośrednio z czujnikami pomiarowymi umieszczonymi na silniku. Liczba 
zamontowanych czujników była bardzo duża, co w połączeniu z kosztem minikomputera, 
dawało niewygodną cenę zakupu dla armatorów i nie odzwierciedlało faktycznej zalety 
użycia systemu w stosunku do jego ceny[1]. Był to główny powód nierozpowszechnienia 
systemów diagnostycznych w tamtych czasach na statkach handlowych. 

W obecnej chwili technika rozwija się w niespotykanym jak dotąd tempie. Ceny 
wszystkich elementów pierwotnego systemu diagnostycznego obniżyły się, a oferty firm 
produkujących systemy tego typu powiększyły się, dzięki czemu systemy diagnostyczne 
są tak popularne. 

                                            
1 dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AM 
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Dzisiejsze systemy diagnostyczne dysponują mnóstwo własności wskazujących na 
chęć zdobycia przez producentów optymalnego modelu systemu diagnostycznego. 
Twórcy systemów posiadają ogromną znajomość realiów statkowych, potrzeb załogi 
i armatora. Wiedza zdobyta przez kilkanaście lat z prac badawczo-rozwojowych, 
z doświadczeń serwisowych oraz od osób eksploatujących silniki, doprowadziła do 
stworzenia przemyślanych systemów diagnostycznych [2, 3, 4, ]. Zamiarem projektantów 
było, aby system diagnostyczny posiadał następujące cechy: porządkowanie wartości 
danych pomiarowych, współpraca i komunikacja modułów systemu, poziomy dostępu, 
dogodny moduł archiwizacji danych, dbałość w raportowaniu sprawozdań. Systemy 
opierają się o system Windows, dzięki czemu są przyjazne w obsłudze. Równocześnie 
zmuszają do ciągłego podnoszenia kwalifikacji mechaników okrętowych. 

W prezentowanym materiale przedstawiono charakterystykę urządzeń i system 
diagnostyczny siłowni okrętowej statku m/v Far Samson. 

Statek m/v Far Samson (rys. 1) został zbudowany w 2009 roku w stoczni Aker Yard 
Langsten Vestnes. Statek to wielozadaniowa jednostka konstrukcyjna z klasą DP 3 oraz 
z innowacyjnym napędem hybrydowym. 

 

 

Rys. 1  Widok statku m/v Far Samson [5] 

 

Do kontroli i nadzoru siłowni okrętowej zastosowano system UMAS v1.042 [6] 
produkowany przez firmę Rolls-Royce Marine. System Rolls-Royce to zintegrowany 
automatyczny system służący do kontroli i nadzoru maszyn oraz urządzeń w siłowni 
okrętowej. System UMAS składa się z kilku systemów zintegrowanych i współpracujących 
ze sobą [5, 6]: 

- Rolls-Royce Alarm and Monitoring System – statkowy system alarmowy i monitorujący 
dający informacje dla operatora o aktualnym stanie maszyn i urządzeń w siłowni 
okrętowej. Zewnętrzne panele alarmowe z funkcją zmiany mechanika wachtowego 
i pokazujące aktualne alarmy umiejscowione w centrali kontrolno-manewrowej (CMK), na 
mostku, w pomieszczeniach załogowych (palarnia, mesa, pokoje telewizyjne, itp.), oraz 
w kabinach mechaników; 
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- Rolls-Royce Control System – system kontrolujący i pokazujący graficznie systemy 
znajdujące się w siłowni okrętowej (np. paliwowy, olejowy, chłodzenia itp.). Umożliwia 
sterowanie pompami i zaworami z CMK oraz w obrazowy sposób wyświetla systemy 
znacznie ułatwiające prace mechanika. 

- Rolls-Royce Tank Gauging System – statkowy system elektro-pneumatyczny sondujący 
zbiorniki w czasie rzeczywistym i umożliwiający graficzny podgląd stanu zbiorników; 

- Power Management System – system kontrolujący elektrownię statkową; 

- Maintenance System (Star Vessel Explorer) – zintegrowany system prac okresowych 
informujących o przeglądach okresowych do wykonania. System zbiera informacje 
z urządzeń statkowych o ilości godzin przepracowanych przez dane urządzenie i informuje 
mechanika o zbliżającym się czasie przeglądów. Posiada również elektroniczny katalog 
części zamiennych oraz opcje zarządzania i zamawiana nowych części zamiennych. 

 

2. Ogólna charakterystyka systemu diagnostycznego UMAS v1.042 

Na rys. 2 przedstawiono widok konsoli systemu diagnostycznego UMAS znajdującą 
się w CMK. 

 

 

Rys. 2  Widok konsoli systemu UMAS (fot. autorzy) 

 

Stacje robocze (operatora) są połączone z siecią główną (Main Network), do której 
doprowadzano, poprzez przetworniki A/C i C/A, sygnały z podsystemów, np. Alarmowego 
i monitoringu, kontroli zaworów i pomp, sondowanie zbiorników itp. 

Stacje robocze są połączone również z siecią systemu RRAS oraz opcjonalnie 
poprzez zaporę sieciową z siecią zewnętrzną, np. siecią lądową. Ponadto poprzez szereg 
przełączników sieciowych stacje są połączone z siecią o topologii pierścieniowej, do której 
podłączone są panele kabinowe. Sieci są redundantne, co zapewnia bezbłędne 
odtworzenie przesyłanych szyfrowanych pakietów. Do sieci pierścieniowej zostały 
podłączone stacje komputerowe pełniące funkcję serwerów z duża liczbą modułów 
wejścia i wyjścia. 
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Cały system został także podłączony do wewnętrznej sieci statkowej (również 
z redundancją). System, oprócz konwencjonalnego zasilania, jest zabezpieczony w razie 
blackoutu poprzez podłączenie do UPS, utrzymującego system przez około jedną godzinę. 

 

Alarm and Monitoring System 

Alarm and Monitoring System jest jednym z systemów zintegrowanych z całym 
systemem UMAS firmy Rolls-Royce. Jego główne zadanie to monitoring maszyn 
i urządzeń w celu zapewnienia bezpiecznej żeglugi i utrzymania ciągłej manewrowości 
statku. Został zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał wymagania rożnych towarzystw 
klasyfikacyjnych. Specjalna uwaga została zwrócona na pracę bezzałogową siłowni 
okrętowej. W tym celu zostały zainstalowane specjalne panele alarmowe w CMK, na 
mostku, w kabinach i w pomieszczeniach załogowych. Również w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa mechanika z systemem, został zintegrowany system Dead Man.  

Nowy alarm aktywuje syrenę i sygnał świetlny w siłowni okrętowej oraz wysyła 
informację dźwiękową do telefonu komórkowego mechanika wachtowego 
(w nowoczesnych siłowniach okrętowych mechanik wachtowy posiada telefon komórkowy 
połączony z systemem alarmowym i jest natychmiast informowany o każdym alarmie 
poprzez włączenie sygnału dźwiękowego).  

W przypadku obsadzonej siłowni zostaje aktywowany sygnał dźwiękowy w CMK. 
Jeżeli natomiast siłownia jest nieobsadzona, np. w nocy, sygnał dźwiękowy włącza się na 
mostku, w kabinie mechanika wachtowego, na mesie i w pokojach dziennych na statku. 
W każdym pomieszczeniu, w którym zainstalowano panel alarmowy, można wyłączyć 
sygnał dźwiękowy, ale tylko w CMK można skasować alarm. Jeżeli tak się nie stanie, 
w ciągu 3 minut zadziała opcja przywołania wszystkich mechaników. Powoduje ona 
włączenie sygnału dźwiękowego w kabinach wszystkich mechaników i we wszystkich 
pomieszczeniach ze stacjami roboczymi, np. w pomieszczeniu switchboard.  

Wszystkie alarmy zostały posegregowane w grupy systemowe oraz grupę BRIDGE. 
Grupy systemowe są to alarmy przedstawiające aktualną sytuacje np.: silników głównych, 
agregatów, elektryczne, systemu smarowego itp. a grupa BRIDGE to wszystkie alarmy 
powodujące zatrzymanie jednego z silników głównych albo obniżenie obciążenia. 
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Na rys. 3 przedstawiono widok stacji roboczej wyświetlanej na monitorze. 

 

 

Rys. 3  Widok stacji roboczej 

 

Widok parametrów kontrolno-diagnostycznych dla jednego z pędników – thrustera 
azymutalnego, przedstawiono na rys. 4.  

 

 

Rys. 4  Widok thrustera azymutalnego na monitorze 
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Rolls-Royce Control System 

System ten umożliwia zarządzanie wszystkimi systemami siłowni (pełna kontrola 
nad zaworami i pompami w danym systemie oraz możliwość odczytywania w czasie 
rzeczywistym poziomu zbiorników), kontrolę stateczności statku (menu stability – rys. 5), 
kontrolę parametrów podróży (menu economy), rejestrację czasu pracy urządzeń statku. 

 

 

 

Rys. 5  Widok menu stability  

 

Pozostałe systemy to: Rolls-Royce Tank Gauging System – statkowy system 
elektro-pneumatyczny sondujący zbiorniki w czasie rzeczywistym i umożliwiający graficzny 
podgląd stanu zbiorników, Power Management System – system kontrolujący elektrownię 
statkową i Maintenance System (Star Vessel Explorer) – zintegrowany system prac 
okresowych informujących o przeglądach okresowych do wykonania. System zbiera 
informacje z urządzeń statkowych o ilości godzin przepracowanych przez dane urządzenie 
i informuje mechanika o zbliżającym się czasie przeglądów. Posiada również elektroniczny 
katalog części zamiennych oraz opcje zarządzania i zamawiana nowych części 
zamiennych. 

 
3. Uwagi końcowe 

W skład systemu wchodzi oddzielny program Maintenance System - Star Vessel 
Explorer, połączony razem z systemem UMAS i pobierający informacje na temat 
przepracowanych godzin przez urządzenia i silniki. Jest jednak integralną częścią całego 
systemu umożliwiając prawidłową pracę siłowni. Posiada trzy zasadnicze funkcje: 

- system planowania przeglądów okresowych; 
- elektroniczny katalog części zamiennych; 
- zarządzanie częściami zapasowymi i zamawianie części zamiennych. 

Posiada on wszystkie cechy w pełni profesjonalnego programu wspomagającego 
pracę mechanika w siłowni okrętowej. Informuje o zbliżających się remontach 
i przeglądach okresowych, a w przypadku każdego przeglądu lub remontu w opcji Opis 
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jest dostępna cała procedura wykonania przeglądu, na co trzeba zwrócić uwagę itp.. 
Podany jest również okres czasu, co ile należy wykonywać dany przegląd. Program 
posiada kompleksowe informacje na temat wszystkich przeglądów i zbliżających się 
pracach, pozwala ustalać budżet siłowni okrętowej, czym wspomaga pracę starszego 
mechanika. Również posiada zintegrowany katalog części zapasowych jak i formularze 
zamówień i raportów.  

System UMAS umożliwia gromadzenie historii alarmów. Alarmy można dowolnie 
filtrować poprzez datę, czas lub opis tekstowy. Z kolei dla parametrów diagnozowanych 
urządzeń można otrzymywać przebiegi tych parametrów i wykresy trendu parametrów. 
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UWAGI O ZASTOSOWANIU SYSTEMU INFORMACYJNEGO 
TM MASTER W AUTOMATYZACJI OBSŁUGI SIŁOWNI STATKU 
TYPU DP 

COMMENTS ON THE GENERAL TM MASTER INFORMATION 
SYSTEM IN THE AUTOMATION OF OPERATING A DP SHIP 
ENGINE ROOM 

Zbigniew MATUSZAK, Akademia Morska w Szczecinie1 
Radosław RYDZEWSKI, Akademia Morska w Szczecinie 
Iwona ŻABIŃSKA, Politechnika Śląska, Gliwice2 
 
 
Streszczenie: 

Na przykładzie statku typu DP (dynamicznego pozycjonowania) przedstawiono 
możliwości zastosowania zintegrowanego morskiego systemu informacyjnego TM Master. 
Wspomaga on m.in. automatyzację obsługi siłowni statku w zakresie bieżącego jej 
utrzymania jak i przeprowadzania remontów. Składa się on m.in. z modułów do obsługi 
statku, zaopatrzenia. Moduł magazynowy zawiera bazę o częściach zamiennych, 
materiałach eksploatacyjnych i o obowiązkowych zapasach na statku. Pakiet 
oprogramowania został zaprojektowany w celu ułatwienia pracy armatorów związanej 
z przechowywaniem, edycją czy wyszukiwaniem informacji nt. utrzymania statku w ruchu. 
Zastosowania systemu TM Master dokonano na przykładzie planowanego przeglądu 
kompresora w siłowni statku. 

 

Annotation: 

On the example of a DP ship type (dynamic positioning) the possibilities of using the 
integrated TM Master marine information system are presented. The system supports the 
automation of servicing the ship's power plant as part of its ongoing maintenance and 
renovation. It consists of, among others with modules for ship service, supply. The storage 
module contains a database of spare parts, consumables and obligatory reserves on 
board. The software package has been designed to facilitate the work of the ship owners 
related to the storage, editing or finding information on maintaining a ship in motion. The 
TM Master system was applied on the example of a planned review of the compressor in 
the ship's engine room. 
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1. Wprowadzenie 

Specyfika pracy statków typu DP (dynamicznego pozycjonowania) wymaga, by 
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mogące zakłócić pracę siłowni statku realizującego 
zadania w morzu były usuwane jak najszybciej od chwili ich powstania. Wspomaga to 
stosowanie specjalnych systemów informatycznych, które umożliwiają automatyzację 
obsługi siłowni statku w zakresie bieżącego jej utrzymania jak i przeprowadzania 
remontów [1, 2, 3,4]. Składają się one m.in. z modułów do obsługi statku, zaopatrzenia. 
Np. moduł magazynowy zawiera bazę o częściach zamiennych, materiałach 
eksploatacyjnych i o obowiązkowych zapasach na statku. Zastosowanie takiego systemu 
przedstawiono w dalszej części dla statku m/v Island Pride typu DP. 

M/v Island Pride (rys. 1) jest wielofunkcyjnym statkiem, który został zbudowany 
w 2014 roku dla Island Offshore w stoczni VARD w miejscowości Brevik położonej 
w Norwegii. Przeznaczony jest do wykonywania prac wykopowych, dźwigowych, 
konserwacyjnych lub naprawczych na morzu. Jednak jego głównym zadaniem jest 
wykonywanie operacji podmorskich. Posiada na wyposażeniu zdalnie sterowane pojazdy 
typu ROV. Może pełnić funkcję jako statek dostawczy (PSV) do transportu ładunków na 
i z platform gazowych oraz naftowych. W szczególnych przypadkach może służyć jako 
statek ratowniczy który reaguje na różnego rodzaju wycieki ropy naftowej do środowiska. 

 

 

Rys. 1  Ogólny wygląd statku m/v Island Pride (fot. autorzy) 
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Za utrzymanie statku typu DP na odpowiednich pozycjach odpowiedzialne są pędniki 
napędu głównego (rys. 2), dziobowe i stery strumieniowe (rys. 3). 

 

 

 

Rys. 2  Pędniki napędu głównego (fot. autorzy) 

 

 

 

Rys. 3  Stery strumieniowe i dziobowy pędnik azymutalny (fot. autorzy) 

 

2. System TM MASTER i przykładowy sposób prawidłowego przeglądu kompresora i 
wymiany części 

TM Master jest to zintegrowanym morski system informacyjnym, składający się 
z modułów do obsługi statków, zaopatrzenia oraz zasobów ludzkich. Pakiet 
oprogramowania został zaprojektowany w celu automatyzacji i ułatwienia pracy armatorów 
czy kierowników w związku z przechowywaniem, edycją czy wyszukiwaniem informacji.  

W skład oprogramowania wchodzi m.in. moduł magazynowy. Jest to potężna baza 
zawierająca informacje o częściach zamiennych, materiałach eksploatacyjnych czy o ich 
obowiązkowych zapasach na statku. Komponenty ze specyfikacjami są wyświetlane 
w przyjaznej dla użytkownika siatce wraz z funkcjami sortowania i filtrowania. Przełączają 
się pomiędzy strukturą siatki a widokiem listy za pomocą jednego kliknięcia. Okno 
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szczegółów (rys. 4) daje pełny przegląd wszystkich informacji związanych 
z poszczególnymi komponentami, w tym zadań czy historii części zamiennych 
i certyfikatów.  

 

 

Rys. 4  Widok główny panelu systemu TM Master 

 

System umożliwia automatyzację kontroli wszystkich urządzeń na statku (rys. 5). 
Załoga jest w stanie zaplanować czas na wykonanie codziennej pracy podczas 
eksploatacji statku, jak również dokonać przeglądów narzuconych przez program. 

System TM Master pomaga w wykonywaniu w odpowiednim czasie prawidłowych 
czynności naprawczych lub eksploatacyjnych. Sposób posłużenia się programem 
przedstawiono na przykładzie czynności przeglądowych kompresora (rys. 6).  

Pierwszym krokiem do wykonania prawidłowego przeglądu, jest sprawdzenie czy 
w magazynie znajdują się części zapasowe, które będą wymieniane. Informacje o tym, 
znajdują się w przedstawionym powyżej systemie, np. w którym magazynie są dane 
części, w jakiej szafce lub na jakiej półce. Rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla załogi, 
gdyż nie marnuje ona niezbędnego czasu na szukanie danych części.   

Po wykonaniu pracy zostaje sporządzony raport (rys. 8) z dokładnymi parametrami 
oraz poszczególnymi pracami, które zostały wykonane przy kompresorze. 
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Rys. 5  TM Master – zakładka prace do wykonania w określonym terminie 
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Rys. 6  TM Master – przykład przeglądu kompresora po 10 tysiącach godzin pracy 

 

 

 

Rys. 7  Raport z wykonanej pracy na kompresorze 
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3. Uwagi końcowe 

Specyfika pracy statków dynamicznego pozycjonowania (DP) polegająca 
w znacznej części na konieczności utrzymywania statku na zadanej pozycji geograficznej 
wymaga posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego na statku umożliwiającego 
zapewnienie tych wymagań. Zaplecze techniczne i osobowe (załoga maszynowni) 
wspomagane jest przez programy komputerowe będące w dyspozycji załogi.  

W prezentowanym materiale, z konieczności w skróconej formie, zaprezentowano 
jeden z programów stosowany do automatyzacji obsługi siłowni przez jednego 
z armatorów na swoich statkach. Podobnego typu programy stosują inni armatorzy na 
swoich statkach. 

 

Literatura: 

[1] http://www.reikon.nl (dostęp 18.09.2019) 

[2] http://www.lavastica.com (dostęp 18.09.2019) 

[3] http://www.agco-sisu.equip4ship.com (dostęp 19.09.2019) 

[4] http://www.r-e-s.eu (dostęp 18.09.2019) 
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PROVOZNÍ OVĚŘENÍ NOVÉHO KOREČKU KU300 SE ZUBY 
ESCO® NA LOMU ČSA 

Vlastimil MONI, VÚHU a.s.1 
Lubomír DONÁT, Vršanská uhelná a.s.2 
Michal ŘEHOŘ, VÚHU a.s.3 
 
 
Anotace: 

Obsahem článku je stručný popis zkušebního nasazení nových korečků v reálných 
provozních podmínkách povrchového lomu a posouzení provozního povrchového oteplení 
nově použité geometrie zubů s původními zuby na dvou rýpadlech KU 300 při těžbě na 
stejné lokalitě lomu ČSA, s cílem ověřit v provozních podmínkách funkčnost nového 
korečku se zuby ESCO U35T v porovnání s původním řešením a zajistit vhodnější 
geometrii zubů pro dané dobývací podmínky. 

 

1. Úvod 

Těžba, respektive vlastní rozpojování hnědého uhlí v uhelných partiích hlavní 
porubní fronty na lomu ČSA, a to zejména ve spodním řezu, kde je přímí kontakt 
dobývacího orgánu kolesového rýpadla KU 300  s podložím, má vysoké nároky na 
rozpojovací části stroje. V těchto partiích jsou řezné orgány v obrovské zátěži, v jejímž 
důsledku dochází k velkému obrušování, vylamování částí zubů i destrukci bandáží 
korečků v místech jejich uložení. Těžba hnědého uhlí na lomu ČSA je realizována 
kolesovými rýpadly KU 300/S. Koleso rýpadla KU 300, které těží v této části lomu je 
bezkomorové, po jehož obvodu je nasazeno 13 ks korečků, každý o objemu 650 litrů. 
Korečky jsou původní konstrukce navržené výrobcem rýpadla společností UNEX. Korečky 
jsou svařencem ocelolitinové bandáže a dalších částí z konstrukční oceli. Zuby jsou 
vsazeny do úchytů, které jsou součástí odlité bandáže. Tvar úchytů odpovídá tělu zubu, 
které je v úchytu umístěno a je klínovitého tvaru. Zub s číselným označením „2672“ je 
v bandáži proti vysunutí zajištěn kulatinou a ta je zajištěna vlastním ohnutím – viz obr. č. 1. 
Tvar zubu vyrobený z otěruvzdorné ocelolitiny s označením VP7 má příznivý vliv na 
kusovitost těženého hnědého uhlí, které lze následně drtit a třídit na požadované frakce. 
Zvýšená spotřeba těchto zubů v posledních letech spolu s destrukcí bandáží korečků 
představovala citelné zvýšení finančních nákladů na  provoz a údržbu kolesového rýpadla 
pracujícího při těžbě hnědého uhlí na lomu ČSA. V této souvislosti vznikl požadavek na 
vytvoření nového řešení dobývacího orgánu s vyšší životností. Vršanská uhelná a.s. 
navázala spolupráci s firmou RENOMAG spol. s r.o. a výsledkem této spolupráce je nový 
prototyp korečku kolesového rýpadla KU 300. 
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Obr. 1  Zub s číselným označením „2672“ 

 

2. Nový koreček KU 300 

Koreček byl vytvořený ve spolupráci s firmou Renomag spol. s.r.o. Koreček byl 
navržen a vyroben jako svařenec. Toto řešení může přinést další výhody, zejména ve 
zkrácení dodacích lhůt výrobku (korečku) a nové možnosti, při jeho opravách a repasích. 
Základ tvoří konstrukční ocel tř. 11 523, bandáž je vytvořena z vysoko pevnostního a otěru 
odolného materiálu Strenx 700 a úchyty z otěru odolného materiálu Hardox 400. Bandáž 
je navržena a vytvořena tak, aby její geometrie plně odpovídala potřebám správného 
usazení adaptéru, a obrys řezných orgánů přesně odpovídá obrysu řezných orgánů 
původního korečku. Jako osazení břitu korečku byl zvolen zubový systém Ultralok® 
s integrovanou pojistkou – viz obr. č. 4. Při volbě zubů bylo přihlédnuto k původně 
používanému tvaru zubu 2672, který má rozeklaný tvar a kusovitost, kterou vytváří, 
vyhovuje další úpravě těženého uhelného produktu. Byl zvolen tvar „T“, který značí 
„dvojšpici“, která maximalizuje výkony v těžko prostupných materiálech – viz obr. č. 2. 
Velikostní řada zubu byla zvolena řada 35 – označení zubu ESCO U35T. [3]. 

 

   

 

                   Obr. 2  Zub tvaru "T"                        Obr. 3  Nový koreček se zuby ESCO[3] 

 

3. Zuby ESCO U35T [3] 

Společnost ESCO® patří mezi přední návrháře, vývojáře a dodavatele vysoce 
technicky vyspělých otěruvzdorných nástrojů a dílů používaných v těžbě, rozvoji 



Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení - DIAGO® 2020 51 

infrastruktury, energetice, letectví a průmyslu. ESCO® zuby se u nás nejvíce používají 
u zemních strojů, zejména nakladačů. Jedním z jejich výrobků jsou zub. Jedním z jejich 
výrobků jsou zuby se zubovým systémem Ultralok®. Zub s adaptérem, na který je 
nasazen, je navržen tak, aby zub po celou svou pracovní životnost chránil adaptér. 
Adaptér je přivařen bandáži, k řezné hraně korečku. 

   

 
Obr. 4  Zubový systém Ultralok® 

 
Pro relevantní ověření a posouzení přínosu „nového“ korečku byl koreček navržen 

tak, že jeho obrys řezných hran a řezných orgánů, je shodný s obrysem řezných orgánů 
korečku původního. 

 

4. Porovnání řezných orgánů korečků původní a nové konstrukce  

První otestování prototypu nového korečku se zuby ESCO U35T v provozních 
podmínkách lomu ČSA proběhlo v období od 11. 3. 2019 do 12. 4. 2019. Pro zkoušku 
a porovnání bylo na koleso ze 13 ks korečků instalováno 12 ks korečků původní 
konstrukce osazenými zuby typu 6272 z materiálu VP7 a jedním korečkem nově navržené 
konstrukce se zuby ESCO U35T. Oba typy korečků mají shodný počet zubů, tj. 6 ks zubů 
a obrys řezných orgánů obou typů je shodný. Provozní zkouška probíhala v oblasti těžby 
hnědého uhlí v závěrečných svazích demarkace směrem na prostor Obránců míru, které 
je velmi abrazivní a při jehož rozpojování dochází k velmi rychlému opotřebení řezných 
orgánů, což i dokazovala četnost výměny zubů při samotné zkoušce. Za výše uvedené 
časové období došlo k výměně, popř. k doplnění celkem 360 zubů na původních korečcích 
(tzn. zub 2762) a zkouška byla ukončena v okamžiku, kdy byly zuby ESCO U35T již 
natolik zkráceny, že by následující zkouška nebyla dostatečně vypovídající. Při tomto 
prvním zkušebním testu realizovaném v provozních podmínkách stroje KU 300 bylo 
spotřebováno 6 sad zubů 2762 oproti 1 sadě zubů ESCO U35T. Je nutné připomenout, že 
zub ESCO U35T je oproti zubu typu 2762 dražší, ale výsledný poměr spotřeby zubů jej 
dostal do úrovně, že je jeho nasazení výrazně levnější [3]. 

Jedním ze sledovaných parametrů při ověřovacím provozním nasazení nových 
variant geometrií na kolese rýpadla je provozní povrchové oteplení zubů. Opotřebení zubů 
dobývacího orgánu nezávisí pouze na hornině, nýbrž i na tvaru nástroje, podmínkách 
nasazení stroje, stabilitě stroje, klidnému chodu stroje a zejména na teplotě, dosažné při 
práci nástroje. Poslední uvedená veličina je významná především proto, že při určité 
teplotě (která je u používaných tvrdokovů v rozmezí od 400 do 600 °C) dochází ke 
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značnému poklesu pevnosti struktury tvrdokovu, což má za následek rapidní zvýšení 
opotřebení. Dosti velká část příkonu na rozpojování horniny se transformuje na teplo [2,5]. 
Přitom se zvyšuje teplota zubu, okolní prostředí a teplota třísky.  

V další fázi provozního testování nového korečku se zuby ESCO U35T bylo proto 
v souladu s výše uvedeným provedeno termografické porovnání provozního povrchového 
oteplení nově použité geometrie zubů s původními zuby na dvou rýpadlech KU 300 při 
těžbě na stejné lokalitě lomu ČSA ve srovnatelných dobývacích podmínkách. Bezkontaktní 
měření aktuálního stavu povrchových teplot provozního oteplení původních a nových zubů 
bylo provedeno 16. července 2019 v časných ranních hodinách při vhodných klimatických 
podmínkách. 

Termovizní záznam aktuálního provozního tepelného stavu původních zubů 
s číselným označením „2672“ nasazených na rýpadle KU 300S-23/K82 a nově použité 
geometrie zubů s označením „ESCO“ typu ESCO U35T nasazené na kolese rýpadla KU 
300S-24/K86 byl důkladně vyhotoven ze třech různých míst za provozu rýpadla 
a následně byl detailně změřen po bezprostředním zastavení kolesa na pláni porubu. Ke 
každému pořízenému termogramu byla vždy zajištěna digitální fotografie. 

Pro správné vyhodnocení pořízených termogramů byla při měření provozního 
oteplení zubů současně měřena teplota okolního vzduchu kalibrovaným digitálním 
teploměrem a vlhkost vzduchu kalibrovaným digitálním anemometrem. Teplota okolního 

vzduchu se během měření pohybovala v intervalu od 19C (první měření) do 20C (druhé 
měření). Pro určení správné hodnoty emisivity povrchu zubů korečku byl vybrán 
reprezentační zkušební vzorek, jehož teplota byla změřena kalibrovaným kontaktním 
digitálním teploměrem a po dosazení hodnot teploty okolí a vzdálenosti do kamery, byl 
tento vzorek změřen termokamerou. Upravováním hodnot emisivity se kamera 
zkalibrovala na správnou teplotu změřenou kontaktním teploměrem. Celkem bylo pomocí 
termovizní kamery nasnímáno a následně vyhodnoceno při prvním měření na rýpadle KU 
300S-24/K86 - 45 termogramů a při druhém měření na rýpadle KU 300S-23/K82 - 52 
termogramů [1]. 
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Obr. 5  Rýpadlo KU 300S-24/K86 - příprava na měření [1] 

 

 
 

Obr. 6  Rýpadlo KU 300S-23/K82 - příprava na měření[1] 
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5. Výsledky měření teplot 

Vypočtení průměrné a maximální teploty zubů v jednotlivých pozicích je prováděno 
z analýzy pořízených termogramů a z nich vytvořených profilů teplot viz následující 
obrázek č. 7. 
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Obr. 7  Termogram - analýza povrchové teploty zubů[1] 

 

Vytvořením samostatných křivek teplot protínající termogram, je možné pomocí gra-
fů teplot v dané rovině provést výpočet průměrné  a maximální teploty potřebné pro zjiště-
ní provozního oteplení každého zubu v korečku dobývacího orgánu kolesového rýpadla. 

Výsledky termovizního měření rozložení povrchových teplot obou variant zubů na-
sazených na kolese rýpadla KU 300S-24/K86 - 45 a KU 300S-23/K82 jsou podrobně za-
znamenány v příloze technické zprávy, která tvoří její nejdůležitější část. Sumarizace těch-
to výsledků je patrná z následujícího grafu č. 1 a 2. 
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Graf 1  Výsledky analýzy pořízených termogramů [1] 

 

  

 

Graf 2  Porovnání teplot zubů [1] 
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6. Závěr 

Povrchové teploty zubů nasazených na kolese rýpadla KU 300S-24/K86 - 45 a KU 

300S-23/K82 se v době měření pohybovaly v intervalu od 59C do 172C. 

Nejvyšší naměřená povrchová teplota byla zaznamenána v jednom případě u obou 

variant zubů. Tato maximální teplota v obou případech atakovala hranici 172C. 

Nejnižší maximum naměřené povrchové teploty bylo zaznamenáno v jednom 

případě u zubu ESCO U35T. Tato teplota měla hodnotu 59C. 

Nejvyšší teploty jednoznačně vykazovaly v obou variantách zuby umístěné v rozích 
korečku na pozicích č. 2 a 5 – viz obrázek č. 8 a to v závislosti na skutečnosti, zda těžba 
probíhala otočí kolesa z levé strany do pravé či naopak.  

Nejnižší teploty jednoznačně vykazovaly v obou variantách zuby umístěné 
v korečku na pozicích č. 1 a 6. 

Průměrná teplota vypočtená z maximálních teplot samostatných křivek teplot 

protínající termogram měla hodnotu cca 125C u zubu s číselným označením „2672“ 

a hodnotu cca 98C u zubu ESCO U35T. Pokles teplot představoval u nově testovaných 

zubů ESCO U35T téměř 30C, což představuje pokles maximálních povrchových teplot 
o cca 22%. 

S odkazem na výsledky grantového projektu GAČR č. 105/07/1031 s názvem 
„Výzkum vlivu tvaru a geometrie břitu rozpojovacích orgánů kolesových rýpadel pomocí 
nových metod na energetickou náročnost a životnost“ a na další pozdější práce, kde byla 
prokázána statisticky významná pozitivní korelace mezi opotřebením a oteplením zubu, 
lze konstatovat, že u předmětné varianty zubu s vyšší provozní teplotou bude docházet 
k rychlejšímu opotřebení a naopak [4]. 

 

 
 

Obr. 8  Číslování zubů v průběhu zkoušky[3] 

 
V době termovizního měření realizovaného za provozu strojů KU 300S-24/K86 

a KU 300S-23/K82 v lokalitě lomu ČSA vykazovala předmětná část snímané části 
dobývacího orgánu kolesového rýpadla  pouze ty tepelné anomálie, které jsou obvyklé pro 
použitou geometrii zubů a použité materiály, z kterých jsou tvořeny.  

Realizované provozní zkoušky jednoznačně prokázaly možnost použití nového 
korečku se zuby ESCO U35T v předmětných báňsko-geologických podmínkách dané 
lokality lomu ČSA a byly schopny rozpojovat materiál po celou požadovanou dobu. 
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Výhody nového korečku se zuby ESCO U35T v podmínkách lomu ČSA dále spočívaní 
v úspoře pořizovacích i provozních nákladů, ve snížení proudových odběrů el. energie 
motoru pohonu kolesa, snížení vibrací při rozpojování a snazší manipulačních časů při 
výměně. Dále odpadá potřeba renovování a oprav „kapes“ bandáží jako původních 
korečků. 
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VÝVOJ ZUBŮ RYPADEL SE ZLEPŠENÝMI VLASTNOSTMI - 
POVRCHOVÁ BORIDACE 

Vlastimil MONI, VÚHU a.s.1 
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Tomáš MILETIČ, VÚHU a.s.3 
 
 
Anotace: 

Obsahem článku je stručné shrnutí výsledků laboratorního testování 
z realizovaného experimentu zkušební boridace vzorků zubů č. 2673,  jehož  cílem bylo 
zajistit nejvyšší možnou odolnost zubů proti opotřebení. Popisovaný vývoj je realizován 
v rámci projektu, který řeší výzkum optimalizace tvarů a především materiálů použitých při 
výrobě řezných orgánů zemních a dobývacích strojů v závislosti na těžebních podmínkách 
s využitím nejmodernějších poznatků z oblasti materiálového inženýrství a metalurgie, 
kryogeniky a nanotechnologií za účelem zvýšení efektivity rozpojovacího procesu 
a životnosti předmětného klíčového uzlu zemních a dobývacích strojů. 

 

1. Úvod 

Vstupní analýzou  materiálu  zubu dobývacího orgánu kolesových rýpadel 
používaných při povrchovém dobývání hnědého uhlí v Mostecké pánvi a  následným 
provedením  prvotních  analýz  a  zkušebních  procesů dodatečného tepelného 
a chemicko-tepelného  zpracování byla  pověřena firma COMTES FHT a.s. Zuby č. 2673 
z materiálu s označením VP-7 byly dodány v rámci řešení projektu TAČR s  názvem 
„Výzkum optimalizace tvaru a materiálu řezných orgánů zemních a dobývacích strojů“ ve 
stavu po zušlechtění (kalení a popuštění), které  proběhlo ve slévárně výrobce zubů. 
K určení vlivu povrchové vrstvy rypadlového zubu na výslednou kvalitu boridace posloužilo 
zkušební boridování dvou vzorků. 

 

2. Zkušební boridace vzorků 

Experiment realizovaný v únoru 2019 spočíval v porovnání různé povrchové kvality 
zubů. Nejnižší jakost povrchu vykazoval zub dodaný přímo ze slévárny bez odstraněných 
okují a nečistot viz obrázky v kapitolách uvedených níže. Další 2 zuby byly zaslány na 
speciální povrchové tryskání. Jako tryskací medium byla použita ocelová drť. Cílem 
tryskání bylo odstranit především silně zokujenou povrchovou vrstvu a veškeré povrchové 
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nečistoty, které pokrývají celý povrch testovaného zubu. Pro určení dostačující kvality 
tryskání byly zvoleny dva postupy. 

První postup vedl k zcela čistému a stříbrnému povrchu (kvalita SA3), druhý postup měl za 
cíl odstranit okuje a největší nečistoty (kvalita SA2). Cena za tryskání na nejvyšší 
povrchovou jakost, tj. SA3 je zhruba 2x vyšší oproti tryskání na povrchovou jakost SA2 
[10]. Vizuálně lze porovnat výsledky tryskání na následujícím obrázku č. 1 [1]. 

Boridace vzorků proběhla stejným způsobem jako v předchozím případě, tj. výřezy ze 
zubů byly zasypány v boridovac ím prášku. Zpracování proběhlo při teplotě 900 °C, výdrž 
na této teplotě byla 13 hodin. Poté následovalo zušlechtění. 

 

 

 

Obr. 1  Tryskané zuby, horní díl: kvalita SA2 (odstranění okují a největších nečistot), 
dolní díl: kvalita SA3 (zcela čistý a stříbrný povrch) 

 

Již z vizuální stránky (Obrázek č. 2)  lze posoudit vhodnost kvality povrchu pro boridování. 
Segment zubu, který byl tryskán na nejvyšší kvalitu vykazoval jednotnou kvalitu povrchu 
bez vytvořených okují. Na povrchu nebyla přilnutá (připečená) žádná vrstva prášku. 
Segment zubu tryskaný na kvalitu SA2 měl na hůře otryskaných místech připečenou 
vrstvičku boridovacího prášku (v červeném oválu), zbytek povrchu byl podobný povrchové 
kvalitě vzorku po tryskání na jakost SA3. Netryskaný segment zubu byl z velké části pokryt 
velmi pevně připečenou vrstvou boridovacího prášku. Výsledná boridace byla testována 
pomocí metalografické analýzy. 
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Obr. 2  Boridované segmenty zubů, největší díl s odříznutou 
špičkou – tryskán na jakost SA3, díl vpravo nahoře – tryskán na jakost SA2, 

díl vpravo dole – netryskaný segment zubu 

 

3. Vyhodnocení zkušební boridace vzorků 

Mikrostrukturní analýza po boridaci byla provedena u tryskaného zubu na kvalitu 
SA3 před a po zušlechtění, u netryskaného zubu ve stavu bez zušlechtění. Tryskané zuby, 
jejichž analyzované výřezy vidíme na Obrázku č. 3 a Obrázku č. 5, byly po obvodové části 
výřezů tvořeny boridovanou vrstvou téměř konstantní tloušťky. Detailní analýzu zubů 
vidíme na obrázku č.  4 a obrázku č.  6. Tloušťka boridované vrstvy je před 
zušlechťováním cca 150 μm, po zušlechtění nepatrně klesá na cca 130 μm. Rozdíl 
v tloušťce může být způsoben rozdílným výběrem pozorovaného místa. Z měření tvrdosti 
boridované vrstvy byla určena průměrná tvrdost cca 1590 HV0,1, která je nezávislá na 
následném zušlechťování jádra součásti. Tvrdost jádra po zušlechťování je cca 360 HV1, 
mikrostruktura odpovídá feriticko-perlitické matrici. Po zušlechtění vzrostla tvrdost jádra na 
cca 525 HV1, tj. mikrostruktura odpovídá martenzitické matrici. 

Na obrázku č. 7  vidíme snímky netryskaného vzorku zubu po boridaci. Velká část 
povrchu předmětného zubu je tvořena připečenou vrstvou boridovacího prášku. Cílem této 
analýzy bylo především zjistit, jestli se pod připečenou vrstvou nenachází požadovaná 
boridovaná (bílá) vrstva. Po rozřezání netryskaného segmentu zubu byla pod připečenou 
vrstvou přítomna rozsáhlá pórovitá struktura – viz černé oblasti vyznačené elipsou na 
obrázku č.  7 vpravo nahoře. Již z makrosnímku na obrázku č.  7 vlevo nahoře je patrné, 
že boridovaná vrstva není pod připečeným boridovacím práškem přítomna. Povrch je 
naboridovaný pouze v hrotové části zubu, kde nebyly přítomny okuje a v části kde byl 
segment zubu odřezán (povrch řezu). Detailní snímek připečeného boridovacího prášku 
vidíme na obrázku č. 7 vpravo uprostřed, v připečeném boridovacím prášku jsou 
rozdrobeny částice okují a dohromady tvoří nehomogenní křehkou vrstvu. Povrch pod 
touto vrstvou není naboridovaný a je  stejný jako mikrostruktura jádra součásti. 
Naboridovaná hrotová část zubu vykazuje tloušťku boridované vrstvy cca 140 μm, v místě 
řezu je tloušťka boridované vrstvy cca 150 μm. Z těchto poznatků lze konstatovat, že je 

Po-
hled z druhé  
strany 
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možné boridovat lehce zoxidovaný povrch (hrotová část zubu), avšak přítomnost okují 
a nečistot na povrchu součásti neumožnují boridaci substrátu a proto je nutné je zcela 
odstranit, viz tryskání na jakost povrchu SA3. Tvrdost boridované vrstvy byla v tomto 
případě opět cca 1590 HV0,1, tvrdost jádra byla naměřena na hodnotě cca 330 HV0,1. 

 

 

Obr. 3  Pozorovaný segment, povrch tryskaný na jakost SA3 – nezušlechtěno 

 

  

 

Obr. 4  Detail na boridovanou vrstvu, povrch tryskán na jakost SA3 - nezušlechtěno 



Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení - DIAGO® 2020 62 

 

 

Obr. 5  Pozorovaný segment, povrch tryskaný na jakost SA3 – zušlechtěný stav 

 

        

 

Obr. 6  Detail na boridovanou vrstvu, povrch tryskán na jakost SA3 – zušlechtěný 

 

Tab. 1  Naměřená tvrdost boridované vrstvy – před zušlechtěním 

Tvrdost HV0,1 Průměr HV0,1 

1571 1540 1586 1736 1555 1598 

 

Tvrdost jádra před zušlechtěním 360 HV1 

 



Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení - DIAGO® 2020 63 

Tab. 2  Naměřená tvrdost boridované vrstvy – po zušlechtění 

Tvrdost HV0,1 Průměr HV0,1 

1701 1540 1526 1571 1602 1588 

 

Tvrdost jádra po zušlechtění 525 HV1 

 

 

 

Obr. 7  Pozorovaný segment zubu (nahoře), povrch bez tryskání – nezušlechtěný stav, 
detail na připečenou vrstvu (vpravo uprostřed), detail na boridovanou vrstvu – povrch 

vytvořený řezem (vlevo dole) a horní hrana zubu bez okují (vpravo dole) 

 

4. Boridování sady zubů 

Na základě výsledků testování vzorků popsaných v předchozí kapitole byly zuby 
určené k boridování otrýskány na kvalitu SA3 viz Obr. 1. Z důvodu složitosti tvaru 
a specifických rozměrů byly vytvořeny speciální nádoby, které zvýšily efektivnost boridace 
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a zároveň snížily množství spotřebovaného prášku, což vedlo k výrazné úspoře nákladů 
viz Obr. 8. Nádoby byly navrženy s cílem naboridování hrotu zubů se současnou 
minimalizací místa v pecním zařízení. Nádobou bylo ušetřeno cca 4 kg boridovacího 
prášku, v nákladech to představuje úsporu cca 2400,- Kč na každou nádobu. Těchto 
nádob bylo vyrobeno 8. Zuby byly zasypány až po začátek upínací části (viz Obr. 9). 
Boridování proběhlo v šachtové peci v jedné vsázce, všechny zuby jsou tedy z hlediska 
boridace zpracovány totožně. Teplota boridace byla 900 °C s výdrží 13 hodin. Po 
vychladnutí zubů následovalo kalení při teplotě 830 °C s výdrží 50 minut s ochlazením 
v oleji. Popouštění proběhlo při teplotě 250 °C s výdrží 3 hodiny. Povrchové vlastnosti 
boridovaného zubu odpovídaly stavu zobrazeném na Obr. 5 a 6. 

 

 

Obr. 8  Výkres navržené nádoby pro boridování zubů 
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Obr. 9  Uložení zubu v nádobě a uložení vsázky / nádob v šachtové peci 

 

5. Závěr 

V rámci  vývojového  projektu TAČR s  názvem „Výzkum optimalizace tvaru 
a materiálu řezných orgánů zemních a dobývacích strojů“ jehož cílem je zvýšení životnosti 
zubů dobývacích orgánů kolesových rypadel a zemních strojů obecně byla provedena 
analýza dodaných zubů č. 2673 z materiálu s označením VP-7 a následné dodatečné 
tepelné a chemicko-tepelné zpracování zubů, které byly podrobeny tribometrické zkoušce 
metodou Pin on-disk [2] a abrazivní zkoušce proti opotřebení na zkušebním stroji SVÚM. 

K zušlechtění   zubů   bylo   vybráno    klasické   teplené  zpracování [2], kryogenní 
tepelné  zpracování [2] a boridování. Nejvyšší odolnost proti opotřebení vzhledem 
k původnímu stavu metodou Pin-on-disk a následnou abrazivní zkouškou proti opotřebení 
na zkušebním stroji SVÚM v porovnání k původnímu stavu vykazoval boridovaný zub a to 
více než 40x. Vyhodnocovaný koeficient Ψabr byl v případě boridovaného povrchu 4,31, 
což je u této zkoušky extrémně dobrý výsledek. Odolnost proti abrazivnímu opotřebení je 
tak u těchto vzorků na výborné úrovni. Nejhorší výsledek vykazoval původní stav 
materiálu, koeficient Ψabr byl pouze 1,28.  Výsledek je způsobem pravděpodobně horší 
kvalitou zušlechtění v jádru součásti. Kryogenní zpracování s výdrží 2 hodiny a 8 hodin 
vychází velmi podobně, tj. koeficient opotřebení 1,42 resp. 1,44. Odolnost vzrostla oproti 
původně zušlechtěnému stavu zhruba 4x. Nepatrně lepší výsledky jsou pozorovány dle 
očekávání u kryogenního zpracování s výdrží 8 hodin. V reálných podmínkách při osazení 
rypadlového korečku muže být odolnost výrazně odlišná vzhledem jinému charakteru 
opotřebení. 

Teoretická úspora finančních nákladů vyplývajících z výsledků laboratorních testů 
dodatečných materiálových úprav zubů, jejichž výsledky byly publikovány v předchozím 
čísle časopisu jsou spolu s výsledky realizované boridace přehledně shrnuty v následující 
tabulce č. 3. Z uvedené tabulky je patrné, že po odečtení dalších finančních nákladů na  
realizaci dodatečné úpravy a po započítání teoretického zvýšení životnosti vychází 
s nulovou bilancí obojí kryogenické zpracování. Naopak pozitivní bilanci má dodatečné 
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tepelné zpracování s finanční úsporou až 50 %, což představuje částku finančních úspor 
přibližně 1,5 mil. Kč na jeden stroj za rok a boridace s teoretickou finanční úsporou 
až 280 %. 

 

Tab. 3  Ekonomické zhodnocení navrhovaných úprav materiálu zubů [5]. 

Navržená úprava 
 

cena v Kč zvýšení životnosti 
zvýšení pořizovacích 
nákladů 

původní zub   cca 800 (2019) 1x 1x 

zušlechtění  800+1000 4x 2,25x 

kryogenika č. 1  800+2000 4x 3,5x 

kryogenika č. 2  800+2000 4x 3,5x 

boridace  800+8500 40x 12x 

Pozn. 800 Kč. je cena za pořízení nového zubu + cena za dodatečnou kusovou úpravu 

 

Na základě uvedených laboratorních výsledků byly chemicko-tepelně upraveny připravené 
sady zubů, které budou v další etapě řešení projektu spolu s dalšími z nových materiálů 
odlitými sadami zubů [3,4] nasazeny na reálný stroj a testovány in situ v provozu. 
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ANALÝZA STATOROVÉHO PROUDU ASYNCHRONNÍHO 
MOTORU PŘI RŮZNÝCH ZATÍŽENÍCH A PORUCHÁCH 

Petr NAHODIL, Vibro a elektrodiagnostika, Lomnice1 
Miloš HAMMER, VUT v Brně2 
 
 
Anotace: 

Příspěvek je zaměřen na analýzu statorového proudu trojfázového asynchronního 
motoru s kotvou nakrátko při různých zatíženích motoru a poruchách tyčí rotorové klece. 
V úvodu je proveden stručný rozbor diagnostiky elektrických zařízení s důrazem na 
elektrické motory. Dále je rozebrána jedna z důležitých metod diagnostiky uvedených 
zařízení, a to analýza statorového proudu. Je stručně popsán experiment, který spočíval 
v měření spekter statorového proudu při jmenovitém zatížení a dále při hodnotách 25% 
a 50% zatížení jmenovitého. Poruchy motoru byly simulovány různým přerušením vodičů 
(tyčí) rotoru motoru. Byly sledovány poruchy při poškození 1 vodiče, 2 vodičů vedle sebe 
a totéž pro 3 vodiče. Rovněž byly přerušeny 2 vodiče, a to vždy 1 a 1 vodič proti sobě 
a podobně 2 a 2 vodiče proti sobě. Výsledky analýzy statorového proudu při sledovaných 
kombinací zatížení a poruch vodičů jsou náležitě popsány a vyhodnoceny. 

 

1. Úvod 

Asynchronní motor je jeden z nejrozšířenějších točivých elektrických strojů, který je 
v průmyslu součástí různorodých pohonů. Proto se věnuje jeho diagnostice značná 
pozornost. O diagnostice po teoretické stránce bylo mnoho napsáno, je také značné 
množství publikací věnováno diagnostickým systémům, tedy jednotlivým diagnostickým 
metodám, diagnostickým prostředkům, ale i požadavkům na osoby provádějící vlastní 
diagnostická šetření [1], [2], [3]. V poslední době se řeší i problematika tzv. 
multiparametrické diagnostiky, tedy posouzení stavu stroje (pohonu) vychází např. 
z aplikace několika diagnostických metod nebo v rámci jedné metody několika 
diagnostických přístupů. Právě provozní diagnostika asynchronních motorů je k tomuto 
vhodná. Protože asynchronní motor je elektro-mechanické zařízení, mohou se jeho 
poruchy projevovat nejen elektricky, ale i mechanicky, a proto se podle původu dělí na [4], 
[5], [6], [7]:  

1) Elektrické: a) zkraty ve statorovém vinutí; b) přerušené vinutí; c) poruchy rotorové 
klece-tyčí, d) přerušené tyče nebo zvýšený odpor tyčí; e) poruchy rotorového věnce, 
přerušený rotorový věnec;   

2) Mechanické: a) vady ložisek; b) nevyváženost rotoru; c) nesouosost uložení; e) 
ztráta tuhosti hřídele, ohnutý rotor; f) statická excentricita; g) dynamická excentricita; h) 
kombinovaná excentricita. 
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Tento článek popisuje diagnostiku jedné z výše uvedených poruch, a to výsledky 
zkoumání vlivů poruch rotorové klece na chování napájecího proudu motoru, rychlost 
a zrychlení vibrací v závislosti na zatížení motoru.  

Rotor asynchronního motoru je většinou tvořený vinutím (kotvou) nakrátko. Toto 
klecové vinutí je symetrická vícefázová soustava, kde každá fáze je tvořena tyčí, anebo 
svazkem tyčí. Většinou je spojena do hvězdy a zkratována. Přeruší-li se tyč [5], [8] nebo 
dojde-li ke zvýšení jejího odporu, je jednak proud rozdělen mezi sousední tyče, čímž jsou 
více tepelně namáhány a za druhé dochází k rozvážení symetrické soustavy, což má vliv 
na vibrace a spektrum statorového proudu. Následkem je pak zvýšení teploty 
nepoškozené části vinutí, vznik parazitního momentu a zhoršení rozběhu. Do spektra 
proudu tedy pronikají posunutá pásma okolo základní harmonické f1 nebo jejích násobků: 
Specifické frekvence detekující poruchy rotorových tyčí ve frekvenčním spektru 
analyzovaného proudu statoru se vypočítají podle vztahu 

 
Detekce a prognostika poruch rotoru je kritická pro průmyslové aplikace, ačkoli se týkají 
pouze 10 – 20% všech poruch asynchronních motorů. K poškození rotorové tyče může 
dojít vlivem tepelného namáhání, elektromagnetických sil, elektromagnetického rušení, 
vibrací, odstředivých sil, namáhání prostředí, mechanického namáhání izolace, unavených 
dílů či poškozených ložisek. Může být způsobeno působením velkých sil a teplot 
v rotorové kleci, nebo tokem proudu poškozených tyčí. Většinou se vyskytuje mezi tyčemi 
a u zkratovacích kroužků. Jde o progresivní poruchu, která se šíří na sousední tyče. Lze ji 
však zaznamenat jen pokud je kritická a oprava již není možná, a vede tedy ke zničení. 
Lze se setkat se dvěma typy klecí: litými a montovanými, montované se používají pro 
velké a speciální aplikace a lze je na rozdíl od litých opravit (vyměnit segment). Při 
proražení tyče dojde k nárůstu proudu o 50% u sousedních tyčí a tedy k jejich přetěžování. 
Hojně užívaná pro detekci je metoda MCSA (Motor Current Signature Analysis).  

 

2. Popis experimentu 

Pro účely našeho experimentu byl použit asynchronní elektromotor značky 
SIEMENS 1LA7 083 -2 o výkonu 1100, napájení 3x 400V/50 Hz s jmenovitým momentem 
3,7 Nm. Motor byl připevněn na měřící stolici a spojen s dynamometrem pomocí spojky. 
Simulace poruchy byla provedena postupnými výměnami rotoru elektromotoru, ve kterých 
byla ve již výrobě simulována požadovaná vada přerušení rotorových tyčí. 

Vibrace motoru byly měřeny v radiálním směru na DE straně motoru pomocí 
akcelerometru s citlivostí 100mV/g. Pro lepší a opakovatelnější přenos signálu vibrací byla 
na ložiskový štít motoru přilepena měřící podložka, na kterou byl senzor přišroubován. Pro 
měření proudu byl použit klešťový převodník s citlivostí 100mV/A  s frekvenčním rozsahem 
do 20 kHz. Měřené signály byly během testu nahrávány do záznamu v analyzátoru 
ADASH VA4, ve kterém bylo následně provedeno měření, a v programu DDS jsme 
provedli vyhodnocení měření z experimentu. 
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3. Hodnocení chování proudu při různých poruchách a zatíženích 

V následujících obrázcích (Obr.1 až Obr.4) je znázorněno chovaní RMS hodnoty 
proudu ve frekvenčním rozsahu v závislosti na typu poruchy a velikosti zatížení. 

 

 

Obr. 1  Chování proudu při 100% zátěži 

 

 

 

Obr. 2  Chování proudu při 50% zátěži 
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Obr. 3  Chování proudu při 25% zátěži 

 

 

 

Obr. 4  Chování proudu při 0% zátěži – chod bez zatížení motoru 

 

Z chování proudu při různých poruchách je zřejmé, že při plném zatížení je kmitání 
větší, čím závažnější je velikost (počet) přerušených tyčí. Se snižujícím se odebíraným 
výkonem je vliv poruchy na kmitání RMS hodnoty proudů menší.  

V technické praxi bývají na motoru většinou poruchy více tyčí, které jsou způsobeny 
únavovou z dynamického namáhání klece rotoru, a to nejvíce při rozběhu motoru. 
Nejcitlivější na toto porušení jsou právě hliníkové klece, které zvláště při opakovaných 
startech nejvíce trpí z důvodu jejich tepelného namáhání. Tzv. „kývání“ proudu bývá často 
první indikací poškození klece rotoru motoru. 
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4. Hodnocení chování spektra proudu při různých poruchách a zatíženích 

V další časti je posuzován vliv poruchy a zátěže na spektra proudu v decibelovém 
zobrazení. Limitní hodnotou pro posuzování závažnosti poruchy je hodnota 40 dB mezi 
hodnotou napájecího proudu (v tomto případě 50 Hz) a postranním pásmem špičkou 
dvojnásobku skluzové frekvence. Tato hodnota musí být pod vyznačenou čarou 40 dB. 

 

 

Obr. 5  Chování proudu při 100% zátěži 

 

 

 

Obr. 6  Chování proudu při 50% zátěži 
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Obr. 7  Chování proudu při 25% zátěži 

 

 

 

Obr. 8: Chování proudu při 0% zátěži 
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Z provedeného měření lze odvodit následující závislosti: 

a) S rostoucím zatížením se zvětšuje skluz elektromotoru, který se projevuje ve 
spektru proudu zvětšením frekvenční vzdálenosti postranního pásma. 

b) Se závažností poruchy klesá rozdíl mezi špičkami napájecího proudu a špičkami 
postranního pásma. 

c) Se snižujícím výkonem klesá schopnost rozpoznání poruchy rotorových tyčí, tzn., 
abychom mohli seriozně vyhodnotit vadu klece rotoru, je podmínkou mít motor 
alespoň ze 70 % zatížený, nicméně se nevylučuje rozpoznání větších závad i při 
menších zatíženích. 

Jak plyne z obrázků Obr. 5 až Obr.8, detekce poruchy rotorových tyčí je nejspolehlivější 
u maximálního zatížení motoru. Při běhu motoru bez zatížení (většinou samotný 
elektromotor Obr. 8) je detekce pomocí analýzy statorového proudu při poruše rotorové 
tyče prakticky neúspěšná. Při zatížení motoru na cca 30 % (Obr. 7) jsme schopni touto 
metodou již zaznamenat vadu rotorové klece.  Toto doporučené minimální zatížení pro 
detekci rotoru může být odlišné pro různé typy motoru a závisí především na poměrech 
rotorových a statorových drážek motoru a tím na poměrech v magnetickém obvodu 
motoru. 

Dalším limitujícím vlivem může být způsob napájení motoru, zda motor napájíme 
z frekvenčního měniče nebo přímo ze sítě. Dále pak způsob měření statorového proudu, 
typ a citlivost převodníku, zda pro měření je použit měřící transformátor proudu 
(u vysokonapěťových zařízení, kde měříme v bezpečné části rozvodny na sekundární 
části měřícího transformátoru) apod. 

Pokud je to možné, tak v praxi se snažíme mít vždy maximálně zatížené a také je velmi 
důležité měřit v době, kdy nedochází ke změně zatížení motoru a odebíraný činný výkon 
z motoru je po dobu měření stabilní. 

 

5. Hodnocení chování hodnoty a spektra rychlosti vibrací při různých poruchách 

V další kapitole byl zkoumán vliv poruchy rotorové klece na chování rychlosti vibrací 
motoru a vliv na jeho spektra vibrací. Zde jsme se omezili pouze na vlivy vibrací při 100% 
zátěži motoru, v experimentu byly posuzovány vlivy i při menších zatíženích motoru. 
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Obr. 9  Vliv velikosti poruchy na rychlost vibrací motoru 

 

 

Obr. 10  Vliv velikosti poruchy na spektrum rychlost vibrací motoru 

 

Z průběhu rychlosti vibrací a vlivu poruchy je zřejmé, že s narůstající poruchou 
vzrůstají i vibrace motoru. Při závažnější poruše, kdy je klec poškozena na více místech 
dochází k velkému rozkmitu (kolísání) hodnoty rychlosti vibrací. Ve spektru vibrací se 
projevují vady tyčí zvýšením amplitudy na otáčkové frekvenci, pokud je vada jedné nebo 
dvou tyčí vedle sebe, pokud je více vad v rotoru (v našem případě 1+1 a 2+2 tyče proti 
sobě) se tyto vady projevují zvýšením amplitudy vibrací na frekvenci průchodu rotorových 
tyčí. 
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6. Hodnocení chování hodnoty a spektra zrychlení vibrací při různých poruchách  

Podobně, jako tomu bylo v předchozí kapitole, zkoumali jsme vliv poruchy na 
zrychlení vibrací elektromotoru. 

 

 

 

Obr. 11  Vliv velikosti poruchy na zrychlení vibrací motoru 

 

 

 

Obr. 12  Vliv velikosti poruchy na spektrum zrychlení vibrací motoru 

 

Ve zrychlení vibrací se poškození jedné nebo několika málo tyčí na jednom místě 
projevuje jen velmi malou změnou hodnoty zrychlení. Pokud je však poškozeno více týčí 
v různých místech klece, toto poškození se projeví zvýšením amplitudy na frekvenci 
průchodu rotorových tyčí a kolísáním hodnot zrychlení v čase. 
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7. Závěr 

Provedeným experimentem, který článek popisuje, se podařilo popsat vliv zatížení 
a rozsahu poruchy rotorové klece na výsledky analýzy statorového proudu a také částečně 
zmapovat vlivy těchto poruch na analýzu rychlosti a zrychlení vibrací motoru. V článku je 
názorně ukázán vliv na chování statorového proudu napájení motoru, vlivy zatížení na 
detekci poškození rotorových tyčí v analýze statorového proudu a vibrační chování motoru 
při různých poruchách klece.  

Článek může být vodítkem pro diagnostiky elektrických zařízení (elektrodiagnostiky) 
a specialisty vibrační diagnostiky (vibrodiagnostiky) a přispět k pochopení chování motorů 
při poruchách rotorové klece.  
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RIADENIE RIZÍK V ÚDRŽBE - IMPLEMENTÁCIA SYSTÉMU 
ZAISŤOVANIA NEBEZPEČNEJ ENERGIE 

RISK MANAGEMENT IN MAINTENANCE - IMPLEMENTATION 
OF A HAZARDOUS ENERGY ISOLATION SYSTEM 

Hana PAČAIOVÁ, Technická univerzita v Košiciach1 
Juraj GLATZ, Technická univerzita v Košiciach 
Peter DARVAŠI, Technická univerzita v Košiciach 
Ivan HABALA, Technická univerzita v Košiciach 
 
 
Anotácia: 

Povinnosťou konštruktérov (výrobcu, splnomocnenca) je uvádzať na trh len také 
strojové zariadenia, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb, popr. ani domáce 
zvieratá alebo majetok. Kritériom plnenia týchto predpisov je posúdenie rizík. Pre činnosti 
údržby sú v smernici EÚ o bezpečnosti strojov (2006/42/ES) stanovené požiadavky na 
zaistenie nebezpečnej energie, ktorá môže ohroziť život alebo zdravie pracovníkov údržby 
pri vykonávaní požadovanej činnosti. Proces identifikácie tejto energie musí byť súčasťou 
posúdenia rizík, výsledkom ktorého je také konštrukčné riešenie, ktoré umožni odpojenie 
od všetkých zdrojov energie bezpečným a vhodným spôsobom a jej uzamknutie. Metodika 
riadenia tohto prístupu, aplikovaná v praxi, má ozn. LOTO (Logout/Tagout). 

 

Annotation: 

The obligation of constructors (producer, representative) is to launch only such 
machinery equipment which do not threaten health and safety of persons, domestic 
animals or property. The criterion for meeting these regulations is risk assessment. For 
maintenance activities, there are, in the EU directive on machinery safety (2006/42/ES), 
set requirements for the isolation of hazardous energy, which may threaten life or health of 
maintenance workers when performing the required activity. Identification process of this 
energy must be a part of risk assessment, the result of which is such a construction 
solution that enables disconnecting from all energy sources in a safe and convenient way 
together with its lockout. The management methodology of this approach, applied in 
practice, is called LOTO (Logout/Tagout). 

 

1. Úvod 

Údržba, ako súbor technických organizačných a najmä riadiacich činností [1] má 
svoju úlohu, t. j. udržiavať a obnovovať požadovaný stav objektu v súlade so stanovenými 
cieľmi (manažment organizácie a manažment údržby). Je však náročné splniť túto 
požiadavku bez dôkladného naplánovania údržbárskych činností (preventívne, korektívne) 
tak, aby boli vykonané v požadovanom čase, kvalite a hlavne bezpečne ako pre 
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pracovníkov údržby, tak aj pre okolitých zamestnancov. Pri konštrukcii strojov, najmä 
v súvislosti s historickým vývojom „smernice o strojoch“ č. 2006/42/ES (v minulosti 
smernice 89/381/EHS a 89/37/ES), pre účely stanovenia zhody, sa oblasť požiadaviek na 
bezpečnosť v údržbe rozšírila z požiadavky na ich diagnostikovateľnosť (Príloha I, 1.6.1) 
až na požiadavky na zaistenie nebezpečnej energie jej uzamknutím, ak je identifikovateľná 
a prítomná počas vykonávania danej činnosti údržby (Príloha I, 1.6.2). Aj napriek tomu, že 
smernica o strojoch posúva hranice bezpečnosti nastavovaním pravidiel pre konštruktérov, 
výrobcov, resp. splnomocnencov, tak aby ich prevádzka a údržba bola bezpečná, je realita 
v praxi iná. Strojový park v súčasnosti vyžaduje obnovenie alebo automatizáciu 
zavedením nových komponentov - funkcií do existujúcich, starších zariadení. Tieto 
„staronové“ strojové zariadenia musia spĺňať požiadavky na bezpečnosť v súlade 
s požiadavkami smernice. Obdobne, ak nové zariadenie, ktoré je v zhode s požiadavkami 
smernice a je vybavené zariadením - komponentom (ako napr. ventily, vypínače a pod.) 
na odstavenie od zdrojov nebezpečnej energie, nie vždy sú tieto komponenty vhodne 
označené a čo je dôležité nie je súčasťou návodu na použitie popísaný postup a spôsob 
ich uzamykania, popr. označovania. To často vedie k rizikám s fatálnymi dôsledkami 
najmä pri činnostiach údržby [2, 3, 4]. Metodika (popr. koncepcia) LOTO: Log-out a Tag-
out pochádza z USA. V roku 1989, Americká agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia 
pi práci (OSHA) [5] zverejnila nariadenie 29 CFR 1910.147, ktoré sa zaoberá 
podmienkami kontroly nebezpečnej energie (NE) v priemysle, t.j. takej energie 
(mechanická, elektrická, pneumatická, hydraulická, tepelná a pod.), ktorá má schopnosť 
spôsobiť závažný pracovný úraz. Jedná sa hlavne o činnosti spojené s opravou alebo 
preventívnou údržbou technických zariadení, ktorých zostatkové riziká pri týchto 
činnostiach ohrozujú pracovníkov údržby na živote. Požiadavky na identifikovanie zdrojov 
nebezpečných energií, vytvorenie špecifických pracovných postupov, zaškolenie 
dotknutých osôb o bezpečných postupoch pri vykonávaní údržby a technické riešenia 
bezpečného odpojenia týchto energií, sa stali systematickým nástrojom využívaným nielen 
v USA ale aj v priemyselných podnikoch na celom svete. Niektorí autori vyzdvihujú 
dôležitosť LOTO pri zabezpečovaní najmä elektrickej energie [6, 7], iný popisujú 
skúsenosti s jeho implementáciou pri výbere LOTO prostriedkov (t. j. zámky, špeciálne 
haspry, štítky a pod.) v priemyselných podnikoch [8, 9, 10]. V USA bola na podporu 
implementácie LOTO vydaná norma ANSI/ASSE Z244.1[11]: The Control of Hazardous 
Energy Lockout, Tagout and Alternative Methods, ktorej súčasná verzia vyšla v roku 2016. 
Jej vznik sa datuje od roku 1973, odvtedy prešla zmenami a stala sa základom pre 
vytvorenie právneho predpisu. Aj keď táto metodika vyzerá na prvý pohľad jednoducho, 
keďže jej základným princípom je zaistiť, zablokovať, zamknúť, označiť zdroj (zariadenie, 
komponent: uzol, prvok) nebezpečnej energie dostatočne spoľahlivým a účinným 
prostriedkom, jej implementácia vyžaduje systematický prístup, určitý čas a náklady. 
Pravdou však je, že zvyčajne preukázanie jej implementácie sa zužuje na nákup LOTO 
prostriedkov a jednoduchých štandardizovaných procedúr od dodávateľov LOTO, bez 
ohľadu na skutočné ohrozenia vyplývajúce z nebezpečnej energie [12, 13]. 

 

2. Metódy 

Pri zavádzaní metodiky (resp. systému) LOTO je nevyhnutné si uvedomiť, že na 
riadenie údržby pôsobí viacero vplyvov naraz, napr.:  

- nevykonávajú sa často tie isté činnosti, resp. ich frekvencia závisí od mnohých 
faktorov (výroba, stav zariadenia, kapacita, množstvo zariadení, ... ),  

- mení sa stav zariadení, ich poruchovosť – „vždy nás vedia niečím prekvapiť“, 

- menia sa požiadavky na ich údržbu (legislatíva, zákazník, náklady), 
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- menia sa podmienky prevádzky, vplyv okolia (činnosti operátora, stav budov, 
výrobný program, ...),  

- mení sa tím a znalosti údržby (odchod skúsených zamestnancov a príchod nových 
s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami o prevádzke),  

- strácajú sa informácie (chaotické riadenie toku informácii a ich vyhodnocovanie), 

- mení sa manažment organizácie a tým aj požiadavky – ciele,  

- charakter dôsledkov pri zlyhaní činnosti údržby je zvyčajne fatálny. 

 

Celkové posúdenie rizika zasiahnutia nebezpečnou energiou (NE) pri činnostiach 
údržby je možné formálne definovať nasledovne: 

 

RNE = PNEi x DNEi 

Kde:  

RNE - predstavuje riziko vzniku úrazu vplyvom nebezpečnej energie pri požadovanej 
činnosti údržby,  

PNEi - je pravdepodobnosť ohrozenia i-tou nebezpečnou energiou,  

DNEi - závažnosť dôsledku zasiahnutia i-tou nebezpečnou energiou v závislosti od jej 
nebezpečných vlastností a rozpätia (napr. do alebo nad 600 V). 

 

Pre jednotlivé parametre rizika je potrebné definovať typy nebezpečnej energie, 
napr. elektrická, mechanická, tepelná, gravitačná, chemická, radiačná. Niekedy v praxi sa 
aplikuje špecifický popis energie obr.1 ako elektrická energia, para, plyn a pod. 

Tieto typy predstavujú svojou vlastnosťou zdroj ohrozenia pri vykonávaní danej 
činnosti. Samotné ohrozenie je charakteristické v závislosti od procesu jej uvoľňovania 
a pôsobenia, napr. stlačením, popálením, navinutím a pod [14, 15].  

Je potrebné z hľadiska miery závažnosti dôsledku definovať rozsah (rozpätie) 
daného typu nebezpečnej energie, keďže rôzny tlak, rýchlosť, teplota majú iný dopad na 
človeka z hľadiska rozsahu a miery jeho poranenia. Súčasťou posúdenia je aj možnosť 
bezpečného uskladnenia energie alebo jej odvedenia [16].  

Z toho dôvodu je správna identifikácia nebezpečnej energie základom 
implementácie systému LOTO tab.1. Bez spolupráce vedenia spoločnosti, koordinácie 
manažéra BOZP s manažérom údržby a s procesným inžinieringom hrozí, neúplnosť 
a nepresnosť pri zavádzaní systému LOTO. 
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Obr. 1  Príklad zabezpečenia bezpečnosti údržbářských činností minulost/súčasnoť 

 

Tab. 1  Príklad formulára pre identifikáciu nebezpečnej energie  

 

 

Riadenie rizík má svoj algoritmus - postup, resp. sled logických krokov, ktoré je 
nutné dodržať, ak výsledkom má byť udržiavanie prijateľnej hladiny rizík na 
akceptovateľnej úrovni. Pri identifikácii ohrození a posudzovaní rizík BOZP sa zvyčajne 
dodržiavajú pravidlá podľa normy ISO 12100 [15], jednak pri konštrukcii strojov ale aj pri 
posúdení rizík v prevádzke. Manažérsky systém BOZP je taktiež štruktúrovaný systém, 
pričom vychádza zo základného Demingovho cyklu pre riadenie a zlepšovanie, tzv. P-D-C-
A (Plan - Do - Check - Act) [17]. 
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Systém riadenia nebezpečnej energie predstavuje integrovanú súčasť systému ma-
nažérstva BOZP – obr.2. Jeho štruktúra musí nadväzovať a prelínať existujúci systém ma-
nažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Musí vychádzať z týchto krokov: 

 
P - Plánovanie - Identifikácia rizík strojov a zariadení (návod na použitie -  po-

žiadavky na prevádzku a údržbu).  
 - Identifikácia a posúdenie rizík pracovných činností (pracovno-

bezpečnostný postup pre operátora a plán preventívnej údrž-
by). 

 - Identifikácia a analýza zdrojov, typov a rozsahu nebezpečnej 
energie (NE) a vypracovanie postupov pre zaisťovanie ne-
bezpečnej energie.  

- Oboznamovacie stretnutia, predstavenie LOTO, workshopy. 
D - Realizácia - Postup zaistenia nebezpečnej energie a postup odistenia ne-

bezpečnej energie (LOTO procedures - LOTOP).   
 - Kontrola dodržiavania jednotlivých krokov LOTOP. 

- Zaškolenie a tréning  autorizovaných osôb, školenia dotknu-
tých osôb 

C - Kontrola - Hodnotenie výkonnosti: meranie a vyhodnocovanie efektív-
nosti a účinnosti LOTOP. 

- Audit systému riadenia nebezpečnej energie. 
 - Návrh opatrení na zlepšenie. 

A - Zlepšovanie - Prehodnotenie manažmentom a realizácia prijatých opatrení. 
- Layout s uvedenými bodmi uzamykania. 
- Zvyšovanie povedomia - postupné zaškolenie všetkých do-

tknutých osôb aj operátorov. 
- Inštruktážne videá a neustále približovanie zamestnancom.  

 

 Ciele 
BOZP

Identifikácia NE,  
analýza rizík a návrh 

opatrení , 
vypracovanie LOTOP

Realizácia 
zaisťovania HE podľa 

navrhnutého 
postupu (LOTOP)

Kontrola realizácie 
LOTOP, posúdenie 

účinnosti a 
efektívnosti

Prehodnotenie a 
zlepšovanie

P

D
C

A

 

 

Obr. 2. Systém riadenia nebezpečnej energie - SRNE 

 
Pri aplikácii systému SRNE je najdôležitejšie jeho udržiavanie a prepojenie 

s exitujúcou štruktúru manažérstva BOZP. Ak v TPM (Totálne produktívna údržba) je po-
žiadavka na tzv. „skorý manažment zariadení“, ako jeden zo základných pilierov TPM [18, 
19], potom je zrejmé, že efektívnosť riadenia údržby závisí od úrovne jej zakomponovania 
už v počiatočnom zámere zaobstarávania nových zariadení. Obdobne platí, ak má byť 
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SRNE účinný a efektívny musí ako integrovaná súčasť OHSMS začínať už v rannej etape 
životného cyklu zariadenia, t. j. pri jeho design. 

 

3. Závěr 

Analýzou legislatívy a platných štandardov v EÚ a vo svete, sa zistilo, že závažným 
nedostatkom je neexistujúca norma v EÚ, ktorá by bola dostatočne dobrým návodom ako 
postupovať pri zavádzaní LOTO, resp. systému LOTO. V EÚ sa kladie vysoký doraz na 
integráciu bezpečnosti už v konštrukčnej etape, pričom musia byť zohľadnené činnosti ako 
operátora, tak aj údržby. V USA sa LOTO zaviedlo ako povinnosť pre prevádzkovateľov 
zariadení, ako zlepšovať bezpečnosť pri vstupe do nebezpečného priestoru samotného 
zariadenia (jeho údržbe). Avšak ponúkané služby od dodávateľov LOTO prostriedkov v EÚ 
vychádzajú len z USA legislatívy a normy ANSI. Keďže u nás neexistuje záväzná 
metodika pre riadenie NE pre zamestnávateľa, dodávatelia LOTO ponúkajú často 
údržbárom zjednodušované postupy. Zameriavajú sa na identifikáciu komponentov na 
zaistenie energie, ktoré na zariadeniach existujú a nie na identifikáciu výskytu 
nebezpečnej energie pri danej činnosti. Preto je dôležité si uvedomiť, že zavádzanie 
LOTO predstavuje súbor systémových krokov, ktoré sa musia integrovať do SMBOZP 
v organizácii.  

Návrh na „premenovanie“ LOTO programu, ako sa štandardne nazýva, na systém 
manažérstva nebezpečnej energie (ozn. SMNE) [16], rozširuje rámec jeho chápania 
a riadenia ako súčasti komplexného manažérstva BOZP v organizácii.  

Budúci výskum v tejto oblasti by mal jednoznačne poukázať na vytvorenie 
štandardu pre zavádzanie systému LOTO v EÚ. Snahou bude vytvoriť takú štruktúru, ktorá 
by bola plne integrovateľná so súčasnými manažérskymi systémami (ISO, Annex SL) 
a vybudovať databázu merateľných výkonových ukazovateľov, ktoré by napomáhali 
systém LOTO riadiť a zlepšovať.  

Systém LOTO nemôže byť chápaný len ako metodika platná pre pracovníkov 
údržby, musí mať štruktúru, ktorá zdôrazní dôležitosť riadenia nebezpečných energií, t. j. 
stavov, ktoré si často ani konštruktér zariadenia neuvedomuje, pretože nemá dostatok 
informácií o možných poruchách a nutných postupoch na ich odstránenie. 

 

Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektu VEGA 1/0121/18 Vývoj metód 
implementácie a verifikácie komplexného riešenia bezpečnosti v Smart Factory ako 
súčasti Stratégie Priemysel 4.0. 

 

Literatura: 

[1] EN 13306: Údržba. Terminológia údržby. 2017.  

[2] Raafat, H.M.N. 1988, “Risk assessment and machinery safety,“ Journal of Occupati-
onal Accidents, 11(1), pp. 37−50, https://doi.org/10.1016/0376-6349(89)90004-7.  

[3] Etherton, J., Taubitz, M., Raafat, H.M.N., Rusell, J., Roudebush, C., 2010, “Machine-
ty Risk Assessment for Risk Reduction,“Human and Ecological Risk Assessment: An 
International Journal,“ 7(7), pp.1787−1799, https://doi.org/10.1080/20018091095393.  

[4] Määttä, T.J., 2007, “Virtual environments in machinery safety analysis and participa-
tory ergonomics“, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 17 (5), pp. 435–
443, https://doi.org/10.1002/hfm.20084.  

[5] OSHA standard 29 CFR 1910.147. [on-line]. 

https://doi.org/10.1016/0376-6349(89)90004-7
https://doi.org/10.1080/20018091095393


Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení - DIAGO® 2020 83 

[6] Ravi, M., Sridharan, P., Senthilkumar, V.K., 2019, “Implementation Strategy of Lock 
Out and Tag Out (LOTO) Electrical Systems for Paper Industry,“ International Journal 
of Applied Science and Engineering, 6(1), pp. 01−10, DOI: 10.30954/2322-
0465.1.2018. 

[7] Allen, P.B., 2013, “Safer Lockout/Tagout With Permanent Electrical Safety Devices— 
Electrically Safe Work Conditions Based Upon NFPA 70E and OSHA,“ AISTech 2012 
Conference Proceedings, pp. 155−160.  

[8] Hapsari, A., Erwandi, D., Ardyanto, Y.D., 2018, “Correlation Between Company's 
Lock Out Tag Out (LOTO) System with LOTO Implementation Behavior of Mechanic 
in Plant Department,“ ICOHS 2017, International Conference of Occupational Health 
and Safety (ICOHS-2017), pp. 146−156, DOI:10.18502/kls.v4i5.2548.  

[9] Kumar, S., Tauseef, S M. , 2018, “Analysis of Various Lockout Tagout (LOTO) Devi-
ces used in Industrial,“ Science Publishing Corporation, Publisher of International 
Academic Journals, 7(3), pp. 1329 −1335, DOI:10.14419/ijet.v7i3.12.19894.  

[10] Allen, P.B., 2013, “Safer Lockout/Tagout With Permanent Electrical Safety Devices— 
Electrically Safe Work Conditions Based Upon NFPA 70E and OSHA,“ AISTech 2012 
Conference Proceedings, pp. 155−160.  

[11] Marucco, D., 2016, “Simultaneous Operations Risk Assessment“, Chemical enginee-
ring transactions, 53, pp.115−120, DOI: 10.3303/CET1653020.  

[12] ANSI/ASSE Z244.1-2016, 2016, “The Control of Hazardous Energy Lockout, Tagout 
and Alternative Method“.  

[13] Manuele, F.A., 2008, “Prevention Through Design Addressing Occupational Risks In 
the Design And Redesign Processes,“ American Society of Safety Engineers, 53(10), 
p. 2−13. https://www.onepetro.org/journal-paper/ASSE-08-10-28.  

[14] EN 12100:2010, “Safety of machinery - General principles for design - Risk as-
sessment and risk reduction“.  

[15] ISO/TR 14121-2:2012, “Safety of machinery — Risk assessment — Part 2: Practical 
guidance and examples of methods“.  

[16] Pačaiová, H., Habala. I, Šindolár, R., Glatz. J. “Systém LOTO a jej vplyv na zlepšo-
vanie BOZP v automobilovom priemysle, “ In: Národné fórum údržby 2019: zborník 
prednášok, Žilinská univerzita v Žiline, pp. 90−96, ISBN 978-80-554-1562-8. 

[17] Johnson, C.N., 2002, “The benefits fo PDCA“ ProQuest, 35(5), [on-line], 
http://asq.org/quality-progress/2002/05/problem-solving/the-benefits-of-pdca.html 

[18] Sing, R., Gohil, A.M., Shah, D.B. and Desai, S., 2013, “Total Prodductive 
Maintenance (TPM) Implementation in a Machine Shop: A Case Study,“ Procedia 
Engineering, 51, pp. 592−599, https://doi.org/10.1016/j.proeng.2013.01.084 

[19] Pramod, V.R., Devadasan, S.R., Muthu, S., Jagathyraj, V.P. and Moorthy, G.D., 
2006, “Integrating TPM and QFD for improving quality in maintenance engineering“, 
Journal of Quality in Maintenance Engineering, 12(2), pp.150−171, 
https://doi.org/10.1108/13552510610667174 

 

 

https://www.onepetro.org/journal-paper/ASSE-08-10-28
http://search.proquest.com/openview/6fb24b731a9c0c8bafd90096fd751e76/1?pq-origsite=gscholar&cbl=34671
http://asq.org/quality-progress/2002/05/problem-solving/the-benefits-of-pdca.html
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2013.01.084


Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení - DIAGO® 2020 84 

SYSTEM CIĄGŁEGO MONITOROWANIA CIŚNIENIA 
W PRZESTRZENIACH ROBOCZYCH STOJAKÓW JAKO 
NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE PARAMETRÓW PRACY SEKCJI 
OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ 

A CONTINUOUS MONITORING SYSTEM OF PRESSURE 
IN WORKING AREAS OF THE PROPS AS A DIAGNOSTIC TOOL 
OPERATING PARAMETERS OF A POWERED SUPPORT UNIT 

Arkadiusz PAWLIKOWSKI, Silesian University of Technology1 
 
 
Streszczenie: 

W pracy przeprowadzono analizę podporności sekcji obudowy zmechanizowanej 
uzyskiwanej w wyrobisku eksploatacyjnym, na podstawie której przedstawiono 
nieprawidłowości w jej pracy. Dzięki ciągłemu monitorowaniu ciśnienia w przestrzeniach 
roboczych stojaków uzyskano przebiegi czasowe zmiany ciśnienia, które posłużyły do 
dalszej analizy. Z uzyskanych przebiegów czasowych odczytano dane dotyczące ciśnienia 
wstępnego pw i ciśnienia końcowego pk, w każdym z cykli obciążenia, rozpatrywanych 
sekcji obudowy zmechanizowanej. Na podstawie zarejestrowanych wartości ciśnień, 
przeprowadzono szereg analiz dotyczących np: rozparcia sekcji ze zbyt niskim ciśnieniem 
wstępnym czy nierównomierności rozparcia stojaków. 

 

Annotation: 

The paper analysis the load bearing capacity of a powered support unit obtained in 
the mining excavation, based on which irregularities in its work were presented. Thanks to 
constant monitoring of pressure in working areas of the props, time series of pressure 
changes were achieved - for further analysis. From the achieved time series it was 
possible to read data about initial pressure pw and final pressure pk in each load cycle of 
the selected powered support unit. On the basis of recorded pressure values, a number of 
analyzes were carried out regarding to e.g. the powered support unit setting with too low 
initial pressure or to uneven setting of props. 

 

1. Wprowadzenie 

Wysokowydajne kompleksy ścianowe pozwalają na uzyskanie wydobycia 
dobowego od kilku do kilkudziesięciu tysięcy ton. Wiąże się to z zapewnieniem 
prawidłowego przebiegu procesu technologicznego w ścianie. Coraz trudniejsze warunki 
prowadzenia ścian, związane ze wzrostem głębokości eksploatacji, wzrostem zagrożenia 
tąpaniami, zaleganiem pól eksploatacyjnych w złożonych warunkach górniczych 
(tektonika, pozostawione resztki), występowaniem skał kruchych w pułapie wyrobiska lub 
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grubych warstw skał zwięzłych w stropie bezpośrednim  i stropie zasadniczym, sprawiają, 
że kierowanie stropem jest jednym z najważniejszych aspektów projektowania systemów: 
eksploatacji i mechanizacyjnego. Wszystkie z wymienionych czynników stawiają wysokie 
wymagania maszynom ścianowym, w tym sekcji obudowy zmechanizowanej w aspekcie 
zapewnienia dobrego utrzymania stropu oraz zapewnienia ciągłości procesu 
technologicznego [2].  

Dbałość o wysoką dyspozycyjność maszyn i dobre rozpoznanie złoża nie 
gwarantują osiągnięcia określonego celu technicznego. Warunkiem „sine qua non” jego 
uzyskania jest między innymi zapewnienie prawidłowej współpracy sekcji obudowy 
zmechanizowanej z górotworem. Pomimo dobrze rozpoznanych warunków geologiczno-
górniczych, podczas eksploatacji może dochodzić do pogorszenia stanu utrzymania stropu 
np. w wyniku niespodziewanej zmiany przewidywanych warunków, co utrudnia lub wręcz 
uniemożliwia dalszą eksploatację pokładu węgla. Niestety o niewłaściwej współpracy 
obudowy z górotworem dowiadujemy się wówczas za późno, w momencie gdy 
w wyrobisku ścianowym dojdzie do niekontrolowanego zaciskania sekcji, obwału lub utraty 
stateczności obudowy. W związku z tym, coraz częściej, obudowa zmechanizowana jest 
wyposażana w system ciągłego monitorowania parametrów pracy sekcji, dzięki któremu 
możliwa jest obserwacja zmiany ciśnienia w przestrzeniach roboczych stojaków w czasie. 
Przebieg tych zmian jest jednocześnie obrazem pracy sekcji obudowy, pokazującym 
przekładki z ich charakterystycznymi fazami, takimi jak rabowanie, przesuwanie 
i rozpieranie oraz obrazem zmiany obciążenia ze strony górotworu. Dzięki systemowi 
ciągłego monitorowania parametrów pracy sekcji otrzymujemy informacje dotyczące np. 
podporności wstępnej i roboczej, osiąganych przez poszczególne sekcje. Wyniki 
monitorowania stanu rozparcia sekcji obudowy zmechanizowanej służyć więc mogą np. do 
kontroli rygorów ich rozpierania. Wiadomo bowiem, że na stan utrzymania stropu 
bezpośredniego w znacznym stopniu wpływa podporność wstępna. Podporność wstępna 
powinna być jednoznacznie określona do danych warunków stropowych, gdyż zbyt duża 
wartość podporności wstępnej powodować może niszczenie skał stropu bezpośredniego 
utworzonego ze skał słabych, a zbyt mała, prowadzi do wzrostu prędkości osiadania 
stropu i jego rozluźnienia [4]. System monitorowania sekcji może być więc wykorzystany 
np. do korekty uzyskiwanej podporności wstępnej, poprzez doładowywanie stojaków, 
celem uzyskania w przestrzeniach roboczych zadanej wartości ciśnienia wstępnego [1]. 

 

2. System ciągłego monitorowania ciśnienia 

W przemyśle węglowym, od kilkudziesięciu lat, spotkać można systemy sterowania 
i monitorowania zawałowych kompleksów ścianowych, które wspomagają efektywne 
prowadzenie procesu produkcyjnego. Postęp techniki oraz nowoczesna elektronika, 
wprowadzona do układu sterowania obudową zmechanizowaną, spowodowały rozwój tych 
systemów. Od kilku lat, stosuje się więc nowoczesne systemy pomiarowe, które 
umożliwiają, w każdej fazie procesu produkcyjnego, dokonywanie podglądu stanu pracy 
wszystkich sekcji obudowy zmechanizowanej zabudowanych w ścianie. Podstawową 
funkcją takiego systemu jest ciągły pomiar ciśnienia pod tłokiem każdego stojaka 
znajdującego się w obudowie zmechanizowanej oraz identyfikacja parametrów pracy, 
takich  jak: 

• wartość ustalonego ciśnienia dla ściany (zakres pomiędzy pmin i pmax), 

• stan przekroczenia najwyższej wartości ciśnienia pmax, 

• niewystarczające ciśnienie w stojakach (wartość niższa od pmin), 

• uszkodzenie bloku zaworowego lub awaryjny stan stojaka. 
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Inteligentne czujniki ciśnienia montowane są za pomocą złącza STECKO  
w miejscu manometrów (rys. 1), po jednym na każdy stojak sekcji obudowy 
zmechanizowanej. 

 

 

 

Rys. 1  Miejsce montażu czujników i wskaźników ciśnienia [6] 

 

Dyskretyzowane wartości ciśnienia  przesyłane są drogą radiową do wskaźników 
ciśnienia (czerwona lini na rys. 2), które za pomocą diod wskazują aktualną wartość 
ciśnienia w przestrzeniach roboczych stojaków (diody świecą lub migają w różnych 
konfiguracjach i kolorach).  

 

 

 

Rys. 2  Idea systemu monitorowania ciśnienia [6] 

 

Na ekranie monitora komputera dołowego, który z reguły znajduje się w chodniku 
podścianowym, osoba obsługująca może obserwować przebiegi zmian ciśnienia  
w przestrzeniach roboczych stojaków w czasie rzeczywistym (rys. 3).  
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Rys. 3  Przykładowy przebieg zmian ciśnienia w stojakach sekcji obudowy 
zmechanizowane [4] 

 

Przebiegi te mają również swoje odzwierciedlenie w postaci prostokątów,  
w których podawana jest  aktualna wartość ciśnienia panującego w danym stojaku 
obudowy zmechanizowanej (rys. 4). Ponadto tło prostokąta przyjmuje kolor odpowiadający 
danemu statusowi. Kolor biały i zielony oznacząją prawidłowe ciśnienie (działanie), 
natomiast pozostałe kolory oznaczają nieprawidłowości (tj. zbyt niskie/wysokie wartości 
ciśnień  lub uszkodzenia). 

 

 

 

Rys. 4  Pole odczytu wartości ciśnień wraz z interpretacją [6] 

 

Osoba obsługująca może także przełączać się na dane historyczne (zapisane  
w pamięci) oraz generować raporty stanu urządzeń. Raporty można filtrować dzięki czemu 
w krótkim czasie użytkownik może pozyskać interesujące dane dotyczące np. 
nieszczelności stojaków. Dzięki przejrzystej formie graficznej osoba korzystająca  
z oprogramowania ma możliwość efektywnego odczytywania wartości ciśnień panujących 
w układzie hydraulicznym na całej długości ściany. Daje to możliwość postawienia szybkiej 
diagnozy w sytuacjach awaryjnych. Dane historyczne można pobrać w formie wykresu lub 
pliku z danymi przedstawiającego jak rozkładało się ciśnienie w przestrzeniach 
podtłokowych poszczególnych sekcji w danym dniu. Na podstawie zaimportowanych 
danych możliwe jest np. tworzenie diagramów przedstawiających przebiegi cykli 
obciążenia sąsiednich sekcji obudowy (rys. 5) lub przeprowadzanie szeregu analiz 
dotyczących parametrów pracy sekcji obudowy zmechanizowanej. 



Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení - DIAGO® 2020 88 

 

 

Rys. 5  Diagram przedstawiający przebiegi ciśnienia dla kilku sąsiednich sekcji obudowy 
zmechanizowanej [4] 

 
3. Analiza parametrów pracy sekcji obudowy zmechanizowanej 

Na podstawie zaimportowanych danych można uzyskać przebiegi czasowe zmiany 
ciśnienia w przestrzeniach roboczych stojaków, które wykorzystuje się do dalszej analizy 
(rys. 6). Przebiegi czasowe zmiany ciśnienia pozwalają na odczytywanie wartości ciśnienia 
wstępnego pw i ciśnienia końcowego pk, w każdym z cykli obciążenia, rozpatrywanych 
sekcji obudowy (rys. 7) oraz na odczytywanie np. czasów trwania cykli obciążenia sekcji 
obudowy zmechanizowanej. 

 

 

Rys. 6  Przykładowy przebieg zmian ciśnienia w przestrzeniach podtłokowych stojaków 
sekcji obudowy zmechanizowanej w kilku kolejnych dniach [4] 
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Rys. 7  Wartości ciśnienia brane do analizy [4] 

Zarejestrowane przebiegi umożliwiającą uchwycenie następujących nieprawi-
dłowości w pracy sekcji obudowy: 

• rozparcie sekcji obudowy zmechanizowanej ze zbyt małym ciśnieniem wstępnym, 

• obciążenie końcowe sekcji obudowy zmechanizowanej znajduje się znacznie poniżej 
podporności roboczej (bardzo często sekcje obudowy pracują w pobliżu wartości 
podporności wstępnej), 

• nierównomierne rozpieranie i obciążenie stojaków sekcji obudowy zmechanizowanej 
(rys. 8), 

• spadek ciśnienia w stojakach - nieszczelność (rys. 9). 

 

Rys. 8  Cykle obciążenia sekcji charakteryzujące się nierównomiernym 
rozpieraniem i obciążeniem stojaków [4]  
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Rys. 9  Spadek ciśnienia w jednym ze stojaków sekcji obudowy [4] 

 

Przykładową analizę dotyczącą ciśnienia wstępnego oraz uzyskanego ciśnienia 
końcowego przeprowadzono na podstawie badań eksploatacyjnych przeprowadzonych 
w ścianie X o wysokości 1,65 ÷ 1,85 m prowadzonej z zawałem stropu. Ściana 
wyposażona była w sekcje obudowy zmechanizowanej XXX-10/20-POz i bezprzewodowy 
system monitorowania ciśnienia w stojakach, który rejestrował ciśnienie we wszystkich 
stojakach. 

Na potrzeby analizy wyznaczono czasy cykli obciążenia sekcji tc zakwalifikowanych 
do analizy i sporządzono rozkład częstości ich występowania. Na podstawie uzyskanych 
rozkładów, stwierdzono, że zdecydowana większość cykli mieściła się w przedziale 
60 ÷ 180 min.. Cykle obciążenia sekcji mieszczące się w takim przedziale odpowiadają 
średniej prędkości posuwu kombajnu 1,3 ÷ 4 m/min., przy długości ściany, wynoszącej 
235 m, a więc normalnemu przebiegowi procesu technologicznego w ścianie niskiej. 
Ostatecznie do analizy wykorzystano cykle, których czas trwania wynosił od 60 do 
120 min., co odpowiada normalnemu przebiegowi procesu technologicznego w ścianie 
niskiej, dla którego średnia prędkość posuwu kombajnu wynosi 2÷4 m/min.[3]. Na potrzeby 
analizy prześledzono 1922 cykli pracy sekcji, z czego 1206 mieściło się w grupie cykli 
o czasie trwania 60 ÷ 120 min., a 716 w grupie cykli trwających 120 ÷ 180 min. 

Za kryterium prawidłowego rozparcia sekcji przyjęto sytuacje, gdy średnie ciśnienie 

wstępne   (otrzymane na podstawie pomiarów ciśnienia w obu stojakach) wynosiło co 

najmniej 21 MPa. Dla analizowanej sekcji obudowy zmechanizowanej, podporność 
wstępna ustalona była na poziomie 25 MPa, jednak ze względu na możliwe spadki 
ciśnienia występujące w magistralach zasilających, graniczną wartość ciśnienia 
wstępnego przyjęto na poziomie 21 MPa. Na rys. 10 przedstawiono, dla poszczególnych 
sekcji obudowy, procentowy udział cykli, w których sekcja była rozpierana ze średnim 
ciśnieniem wstępnym, powyżej 21 MPa. Poniżej tej wartości uznano, że sekcja obudowy 
zmechanizowanej była niedostatecznie rozparta (zbyt mała podporność wstępna). 
Zaobserwować można, że w przypadku cykli pracy, o czasie trwania z przedziału 
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60 ÷ 120 min., uzyskiwana podporność wstępna na poziomie 21 MPa, przez sekcje 
obudowy na długości ściany, kształtowała się następująco: 

• jedna sekcja była rozpierana z wymaganą podpornością wstępną w 67% rozpa-
trywanych cykli, 

• 4 sekcje uzyskiwały wymaganą podporność wstępną w 50% ÷ 52% analizowanych 
cykli, 

• 30 sekcji osiągnęło wymaganą podporność wstępną w 25% ÷ 47% analizowanych 
cykli, 

• 11 sekcji było rozpieranych z wymaganą podpornością w mniej niż 25% rozpatrywa-
nych cykli, z których 2, ani razu, w analizowanym okresie nie uzyskały wymaganej 
podporności wstępnej. 

 

 

Rys. 10  Procentowy udział cykli pracy sekcji, w których średnie ciśnienie wstępne 
wynosiło powyżej 21 MPa [5] 

 

Za kryterium uzyskania podporności roboczej przez sekcje obudowy 
zmechanizowanej przyjęto sytuacje, gdy średnie ciśnienie końcowe   (otrzymane na 

podstawie pomiarów ciśnienia w obu stojakach) wynosiło co najmniej 38 MPa. Na rys. 11 
przedstawiono, dla poszczególnych sekcji obudowy, procentowy udział cykli, w których 
ciśnienie średnie w stojakach sekcji osiągnęło wartość powyżej 38 MPa. Poniżej tej 
wartości uznano, że sekcja obudowy zmechanizowanej nie osiągała podporności roboczej. 
Zaobserwować można, że w przypadku cykli pracy, o czasie trwania z przedziału 
60 ÷ 120 min., uzyskiwana podporność robocza na poziomie 38 MPa, przez sekcje 
obudowy na długości ściany, kształtowała się następująco: 

• 3 sekcje osiągały wymaganą podporność końcową w ponad 50% analizowanych cyk-
li, z których najlepsza osiągnęła wynik na poziomie 58%, 

• 28 sekcji osiągnęło wymaganą podporność końcową w 25% ÷ 50% rozpatrywanych 
cykli, 
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• 17 sekcji było rozpieranych z wymaganą podpornością w mniej niż 25% rozpatrywa-
nych cykli, z których 3, ani razu, w analizowanym okresie nie uzyskały wymaganej 
podporności końcowej. 

 

 

Rys. 11  Procentowy udział cykli pracy sekcji, w których średnie ciśnienie końcowe 
wynosiło powyżej 38 MPa [5] 

 

Przy doborze sekcji do analizy kierowano się oprócz kryterium położenia sekcji  
w ścianie (do analizy wybrano sekcje znajdujące się w środkowej części ściany) także 
kompletnością danych pomiarowych. Kryterium kompletności dotyczyło uzyskania jak 
największej liczby prawidłowych przebiegów czasowych charakteryzujących się 
narastającym przebiegiem ciśnienia w obu stojakach sekcji obudowy zmechanizowanej. 
Sekcje obudowy, dla których kompletność danych była znikoma, nie były analizowane, 
stąd na rys. 10 ÷ 11 widoczny jest brak numerów niektórych sekcji.  

 

4. Podsumowanie 

Dzięki zastosowaniu systemów automatycznego sterowania i zaawansowanych 
technologii monitorowania parametrów pracy sekcji obudowy zmechanizowanej, możliwe 
stało się poszerzenie naszej wiedzy, dotyczącej przebiegu poszczególnych funkcji 
obudowy w  ścianie, jej współpracy z górotworem oraz jej stanu technicznego.  

Poprzez bieżącą kontrolę podporności obudowy ścianowej jak i ocenę stanu 
technicznego wszystkich stojaków, system ciągłego monitorowania ciśnienia  
w przestrzeniach roboczych stojaków wpływa na podwyższenie bezpieczeństwa pracy 
górników, pracujących w ścianach wydobywczych.  

Wiedza ta wykorzystywana jest również do prawidłowego doboru sekcji obudowy 
zmechanizowanej do warunków geologiczno-górniczych danej ściany, dzięki czemu 
możliwa jest jej optymalna eksploatacja jak i zapewniony jest prawidłowy przebieg procesu 
technologicznego w ścianie. 
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Next-generation condition monitoring, asset protection and data integration for all 
rotating machinery in any industry. The Orbit 60 Series is the first intrinsically cybersecure 
vibration monitoring systém with a built‑in data diode creating a safe industrial environment 
for data processing. It’s designed to ISA 62443 Cybersecurity Standard. The system has 
100x higher signal processing power than the industry standard, 50% smaller than industry 
standard, 2x channel count compared to industry standard. 
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DIAGNOSTYKA BĘBNÓW ŁAŃCUCHOWYCH MASZYN 
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DIAGNOSIS OF LONGWALL MACHINES SPROCKETS IN 
OPERATING CONDITIONS 

Eryk REMIORZ, Silesian University of Technology1 
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Streszczenie: 

Podstawowe maszyny ścianowe wyposażone w pociągowe układy łańcuchowe to 
przenośniki zgrzebłowe, strugi węglowe oraz kombajny węglowe z łańcuchowym 
mechanizmem posuwu. Maszyny te narażone są na intensywne oddziaływania 
eksploatacyjne generujące procesy niszczące, silnie ograniczające ich trwałość 
i niezawodność. Szczególnie intensywne narażenia dotyczą łańcuchowych układów 
cięgnowych i bębnów napędowych. Elementy te przenoszą szczególnie duże obciążenia 
o zmiennej wartości, a także narażone są na intensywne zużycie ścierne oraz 
oddziaływania korozyjne. Procesy te często występują jednocześnie i cechują się swoistą 
synergią wzajemnie się intensyfikując. W artykule przedstawiono szereg przykładów 
uszkodzeń eksploatacyjnych zębów bębnów łańcuchowych maszyn górniczych. Ponadto 
przedstawiono budowę dwóch przyrządów służacych do diagnozowania stanu bębna 
łańcuchowego. Pierwszy z nich ma postać ogniwa wzorcowego i służy do oceny wielkości 
ubytków ścierno-korozyjnych gniazd bębnów łańcuchowych. Kolejny przyrząd 
wykorzystuje metodę magnetyczno-proszkową do wykrywania defektów powierzch-
niowych a w szczególności pęknięć zmęczeniowych. 

 

Annotation: 

The main longwall machines equipped with chain haulage systems are scraper 
conveyors, coal ploughs and longwall shearers with chain haulage mechanism. These 
machines are exposed to intense operational impacts generating destructive processes 
that strongly limit their durability and reliability. Particularly intense exposures relate to 
chain haulage systems and sprockets. These elements carry particularly high dynamic 
loads of variable value, and are also exposed to intense abrasive wear and corrosive 
effects. These processes often occur simultaneously and are characterized by a kind of 
synergy intensifying each other. The article presents a number of examples of operational 
damage to the teeth of chain sprockets of mining machines. In addition, the construction of 
two devices used to diagnose the condition of the chain drum is presented. The first of 
them has the form of a reference chain link and is used to assess the size of abrasive-
corrosive wear of chain drum seats. Another device uses a magnetic-powder method to 
detect surface defects and in particular fatigue cracks. 
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1. Wprowadzenie 

Przenośniki zgrzebłowe, strugi węglowe oraz niektóre konstrukcje kombajnów 
ścianowych wyposażone są w łańcuchowe układy pociągowe. Maszyny te pracują 
w bardzo trudnych warunkach wyrobisk dołowych i narażone są na intensywne 
oddziaływania eksploatacyjne generujące procesy niszczące. Trudne warunki pracy tych 
maszyn silnie ograniczają ich trwałość i niezawodność. Szczególnie intensywne narażenia 
dotyczą łańcuchowych układów pociągowych oraz bębnów napędowych rozpatrywanych 
maszyn. 

Łańcuchy pociągowe oraz bębny napędowe przenoszą szczególnie duże 
obciążenia o zmiennej wartości, narażone są na intensywne zużycie ścierne oraz 
oddziaływania korozyjne. Procesy te często występują jednocześnie i cechują się swoistą 
synergią wzajemnie się intensyfikując. Rozpatrywane elementy układów maszynowych, 
wpływają szczególnie silnie na niezawodność eksploatacyjną całego złożonego systemu 
wydobycia węgla we współczesnych kopalniach głębinowych. Szeregowa struktura 
niezawodnościowa, w której występują wspomniane elementy powoduje, że zniszczenie 
eksploatacyjne każdego z elementów wymusza nagły postój całego systemu, co powoduje 
duże straty ekonomiczne oraz zagrożenie bezpieczeństwa załogi.  

Silna synergia niszczenia bębnów łańcuchowych w wyniku zjawisk zmęczeniowych 
wywoływanych dużymi zmiennymi obciążeniami i charakterem pracy bębnów, zużycia 
ściernego w warunkach wysokich nacisków stykowych oraz procesów korozyjnych 
powoduje, że często trudno jest wyodrębnić wiodący proces niszczący, który decyduje 
o ostatecznej eliminacji bębnów z użytkowania. Na rysunku 1 przedstawiono udziały 
głównych form zniszczeń bębnów sporządzone dla bardzo licznej populacji bębnów 
łańcuchowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych wykonanych 
przez różnych producentów krajowych i zagranicznych [[1]].  

Jak wynika z rysunku 1 zniszczenia zmęczeniowe i zużycie ścierno-korozyjne 
obejmuje łącznie aż około 75% głównych przyczyn eliminacji bębnów. Do grupy zniszczeń 
o złożonej postaci obejmującej około 20% zaliczono te przypadki, dla których nie można 
było jednoznacznie zidentyfikować, który z niszczących rodzajów uszkodzeń bębnów 
wycofanych z eksploatacji był wiodący. Z rysunku 1 wynika, że główna uwaga w procesie 
diagnostyki eksploatacyjnej bębnów łańcuchowych powinna być zwrócona na ocenę 
ubytków ścierno-korozyjnych oraz na pęknięcia zmęczeniowe. Diagnostyce tych głównych 
postaci zniszczeń eksploatacyjnych bębnów łańcuchowych poświęcone zostaną 
propozycje opisane w niniejszym opracowaniu. 

 

 

Rys. 1  Udziały poszczególnych rodzajów eksploatacyjnych uszkodzeń bębnów 
łańcuchowych: 1) zniszczenia zmęczeniowe, 2) zużycie ścierno-korozyjne 

i tribochemiczne, 3) zużycie adhezyjne i erozyjne, 4) zużycie o złożonej postaci 
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2. Ocena wielkości ubytków ścierno-korozyjnych bębnów łańcuchowych maszyn 
górniczych w warunkach eksploatacyjnych 

Zużycie ścierno-erozyjne i niszczenie korozyjne często w warunkach kopalń węgla 
kamiennego jest ściśle ze sobą związane, gdyż wzajemnie oba te procesy silnie się 
wzmacniają. Korozja powierzchniowa i wżerowa powierzchni roboczych bębnów 
łańcuchowych ułatwia zużycie ścierno-erozyjne, które z kolei odsłaniając nie chronione 
warstwą tlenków powierzchnie sprzyja korozji, zwłaszcza przy występowaniu wód 
złożowych, często zasolonych, o podwyższonej temperaturze i dużej wilgotności 
względnej. Ponadto oba wspomniane procesy niszczące z punktu widzenia eksploatacji 
mają takie same skutki, to znaczy pogarszają warunki współpracy bębnów napędowych 
z łańcuchami górniczymi. Są też czynnikiem wzmagającym nadwyżki dynamiczne 
generowane przy przekazywaniu sił uciągu z bębnów napędowych na cięgna łańcuchowe. 
W wyniku zużycia układu cięgno łańcuchowe - bęben napędowy następuje wzrost 
podziałki ogniw łańcucha oraz złożona zmiana podziałki gniazd bębna wskutek zużycia 
zębów i den gniazd bębna łańcuchowego [[2]].  Dla potrzeb oceny stopnia zużycia gniazd 
bębnów łańcuchowych proponuje się użycie przyrządu, który pokazano na rysunku 2.  

Przyrząd ma postać wzorcowego pojedynczego ogniwa łańcucha odpowiedniego 
rozmiaru. Ogniwo to ma płynnie regulowaną podziałkę w wyniku teleskopowego 
przemieszczania wzajemnego półogniwa 1 w stosunku do półogniwa 2. Przez pokręcanie 
nakrętki 5 na śrubie mikrometrycznej 3 prowadzonej w poprzeczce 4 następuje regulacja 
podziałki ogniwa. Odczyt nastawianej podziałki odbywa się na skali 6 naniesionej na 
półogniwo 2 oraz na skali 7 naniesionej obwodowo na nakrętce 5. Wynik pomiaru może 
być też odczytywany na skali 8 naniesionej na wysuwkę 9. Elementy przyrządu wykonane 
są z cienkościennych rurek, co nadaje przyrządowi lekkości i wygody użycia. Wykonanie 
pomiaru zużycia gniazda bębna polega na ułożeniu przyrządu w gnieździe 
i przemieszczeniu półogniw do styku z zębami bębna i odczytaniu wyników. Przyrząd 
może być wyposażony w cyfrowy układ przetwornika przesuwu, co umożliwi rejestrację 
wyników pomiaru i ich ewentualną archiwizację dla potrzeb statystycznego opracowania 
rezultatów pomiarów. Pozwala to na wykonanie w krótkim czasie przerwy w eksploatacji 
dużej liczby pomiarów w celu podjęcia racjonalnej decyzji co do dalszego wykorzystania 
diagnozowanego bębna łańcuchowego lub konieczności jego wymiany.  

 

 

Rys. 2  Ogniwo pomiarowe służące do pomiaru wielkości ubytków zużyciowo-korozyjnych 
gniazd bębnów łańcuchowych maszyn ścianowych: 1,2) półogniwa, 3) śruba 

mikrometryczna, 4) poprzeczka, 5) nakrętka, 6,7,8) skale pomiarowe, 9) wysuwka 
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Dla oceny prawidłowości współpracy łańcucha pociągowego z diagnozowanym 
bębnem napędowym pomocny może być odcinek łańcucha wzorcowego złożony 
z szeregu ogniw o nastawnej podziałce (rys. 3) [[3]]. Półogniwa 1 i 2 łączone są śrubami 
rzymskimi 3, które przez pokręcanie mogą być ustawiane na określoną podziałkę. Nakrętki 
4 i 5 służą wykasowaniu luzów w połączeniach i trwałemu zablokowaniu położenia 
półogniw 1 i 2. Na rysunku 3b przedstawiono sposób wykorzystania wzorcowego odcinka 
łańcucha do oceny stanu zużycia bębna łańcuchowego 8. Łańcuchem kontrolnym 7 
złożonym z ogniw z rysunku 3a opasywany jest oceniany bęben, zaś końce wyposażone 
w cięgna 9 służące do wywołania siły wzdłużnej w łańcuchu przez ustawienie uchwytów 
10 wyposażonych w silne magnesy 14 na blachach 12 i 13 rynny przenośnika . Sprężyny 
11 nałożone na cięgna zapewniają wywołanie prawidłowego napięcia wzorcowego 
odcinka łańcucha. Łańcuch ten układany jest na bębnie w taki sposób, aby wejściowe 
ogniwo poziome dociśnięte zostało do czynnej strony gniazda bębna łańcuchowego. 
Pracownik dokonujący oceny stopnia zużycia bębna ma wówczas wolne obie ręce, może 
więc łatwo ocenić charakter zazębiania się łańcucha wzorcowego z ocenianym bębnem na 
całym obwodzie zazębienia łańcucha. Dla ułatwienia operowania łańcuchem wzorcowym 
jego ogniwa należy wykonać na przykład z cienkościennych rurek winidurowych co 
powoduje, że łańcuch jest lekki i łatwy do manewrowania. 

Łańcuch wzorcowy może być ustawiony na podziałki nominalne, co odpowiada 
łańcuchom nowym lub na podziałkę o założonym stopniu zużycia. W przypadku 
przenośników zgrzebłowych kryteria dotyczące dopuszczalnego stopnia niedopasowania 
łańcucha wzorcowego do diagnozowanego bębna powinny być ustalane w zależności od 
przeznaczenia przenośnika, jego długości i przewidywanego czasu pracy. Wstępnie jako 
kryteria oceny należy przyjąć zalecenia producenta elementów przenośnika [[4], [6]]. 
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a) 

 
b) 

 
 

Rys. 3  Sposób oceny prawidłowości współpracy łańcucha ogniwowego górniczego 
z bębnem napędowym: a) pojedyncze ogniwo o regulowanej podziałce, b) sposób 

wykorzystania łańcucha kontrolnego: 1,2) półogniwa, 3) śruba rzymska, 4,5) nakrętki 
blokujące, 6) otwór do pokręcania śruby rzymskiej, 7) łańcuch kontrolny, 8) bęben 

łańcuchowy, 9) cięgno, 10) uchwyt magnetyczny, 11) sprężyna, 12,13) blachy ślizgowe 
rynny przenośnika zgrzebłowego, 14) magnes stały 

 

3. Diagnostyka pęknięć zmęczeniowych zębów bębnów łańcuchowych w warunkach 
eksploatacyjnych 

Zmęczeniowe złamania zębów bębnów łańcuchowych mają szczególnie krytyczny 
charakter. Często złamania te są przyczyną wystąpienia nagłej awarii i kosztownego 
postoju całego kompleksu ścianowego. Rozwój pęknięć zmęczeniowych nie powoduje 
występowania wyraźnych symptomów, a końcowy przełom następuje nagle. Inne procesy 
niszczące rozwijają się sukcesywnie i są łatwiejsze do diagnozowania w praktyce 
eksploatacyjnej. 

Na rysunku 4 przedstawiono zęby bębna łańcuchowego z wyraźnymi 
odkształceniami plastycznymi powstałymi na skutek działania wysokich nacisków 
stykowych. Wielokrotnie powtarzane odkształcenia plastyczne mogą prowadzić do 
wyczerpania zdolności materiału do dalszych odkształceń i rozwijania się pęknięć w strefie 
przejściowej prowadzących do zmęczeniowego odspajania się nadmiernie odkształconej 
plastycznie warstwy wierzchniej zęba (rys. 5). Odspajanie (złuszczanie) warstwy 
wierzchniej zębów przy nadmiernym odkształceniu plastycznym intensyfikuje procesy 
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zużycia ściernego i korozji. Stwarza też możliwość powstawania karbów i ognisk pęknięć 
zmęczeniowych. 

Na rysunku 6 pokazano początkowe stadium pęknięcia zmęczeniowego zęba 
bębna łańcuchowego powstałego przy niewielkim stopniu zużycia ściernego. Z kolei 
rysunek 7 przedstawia powierzchnię pełnego przełomu zmęczeniowego zęba z wyraźnie 
widoczną strefą dołomu i ogniskiem zmęczeniowym położonym na powierzchni roboczej 
zęba. Rysunek 8 pokazuje kilkustrefowy przełom zmęczeniowy zęba. Bęben takim 
zakresem zniszczenia łatwo może stracić zdolność przekazywania siły uciągu do cięgna 
łańcuchowego i doprowadzić do groźnego w skutkach "przeskakiwania" łańcucha na 
bębnie. 

Ujawnienie rozwijających się pęknięć zmęczeniowych zębów bębnów napędowych 
ma duże znaczenie z punktu widzenia użytkowania bębnów. Pozwala na uniknięcie 
niespodziewanych gwałtownych awarii oraz podjęcie właściwych działań uprzedzających. 

 

 

 

Rys. 4  Obraz zębów bębna łańcuchowego z odkształceniami plastycznymi powstałymi 
w warunkach eksploatacji w wyrobisku ścianowym 
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Rys. 5  Odspojenia warstwy wierzchniej zęba bębna łańcuchowego w wyniku 
wielokrotnych cykli odkształceń plastycznych 

 

Rys. 6  Widok pęknięcia zmęczeniowego zęba bębna łańcuchowego na początkowym 
stadium rozwoju 
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Rys. 7  Obraz pełnego przełomu zmęczeniowego zęba bębna łańcuchowego. Widoczne 
ognisko pęknięcia od defektu powierzchni roboczej zęba w postaci wykruszenia warstwy 

wierzchniej 

 

 

 

Rys. 8  Wielostopniowy przełom zmęczeniowy zęba bębna łańcuchowego powstały 
w warunkach eksploatacji dołowej 

 

W warunkach eksploatacji maszyn górniczych w wyrobiskach ścianowych nie 
można zastosować diagnostycznych metod ultradźwiękowych, izotopowych czy 
rentgenograficznych. Metody oparte na analizie drgań i hałasów również nie mogą być 
zastosowane w podziemiach kopalń, gdyż wymagają kosztownej aparatury, wysokich 
kwalifikacji obsługi oraz narażone są na szczególnie liczne zakłócenia pochodzące od 
innych maszyn pracujących w wyrobiskach górniczych. Osobny problem stanowi 
zapewnienie bezpiecznego zasilania i zabezpieczenie elementów elektronicznych układów 
diagnostycznych w środowisku zagrożonym wybuchem metanu czy pyłu węglowego. 

W opisanej sytuacji pomocne może być szersze wykorzystanie ciekłych 
penetrantów do ujawniania pęknięć zmęczeniowych. Po nałożeniu warstwy specjalnych 
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penetrantów wnikają one w szczeliny, a po wytarciu powierzchni są widoczne, zwłaszcza 
przy oświetleniu lampą ultrafioletową. Wadą tych metod jest to, że wymagają właściwego 
przygotowania powierzchni diagnozowanego elementu oraz to, że pozwalają na 
ujawnianie tylko tych defektów (w tym i pęknięć zmęczeniowych), które wychodzą na 
powierzchnię i nie są zawalcowane pod działaniem bardzo dużych nacisków stykowych. 
Nie pozwalają również na ocenę głębokości pęknięcia, co ma istotne praktyczne 
znaczenie. Opisanych wad nie mają metody magnetyczno-proszkowe, zwłaszcza 
w wariancie mokrym [[5]]. 

 

4. Przystosowanie metody magnetyczno-proszkowej dla potrzeb diagnozowania na-
pędowych bębnów łańcuchowych 

 
Defektoskopia magnetyczno-proszkowa wykorzystuje zjawisko zmiany własności 

magnetycznych stopów żelaza w strefie defektów powierzchniowych 
i podpowierzchniowych oraz zagęszczania się linii zewnętrznego pola magnetycznego 
w strefie defektów materiałowych. Rozróżnia się defektoskopię magnetyczno-proszkową 
w wariancie suchym i mokrym [[5]]. Indykatorem defektów w obu wariantach jest proszek 
magnetyczny, którym może być na przykład drobnodyspersyjny sproszkowany magnetyt 
lub opiłki żelaza. Dla potrzeb realizacji obu metod produkowane są odpowiednie induktory 
magnetyczne i proszki o różnych własnościach. Diagnozowanie defektoskopowe może 
mieć miejsce w stałym lub zmiennym polu magnetycznym. Zestawy do metody mokrej 
składają się często ze sprayu z białym szybkoschnącym lakierem dla stworzenia 
korzystnego tła oraz pojemnika z zawiesiną proszku magnetycznego w cieczy nośnej 
w formie sprayu, którą nanosi się cienką warstwą po częściowym wyschnięciu lakieru 
podkładowego. W polu magnetycznym induktora proszek magnetyczny układa się 
z większą koncentracją w strefie defektów materiałowych. 

Zestawy te, chociaż bardzo wygodne w stosowaniu, nie zawsze nadają się do 
wykorzystania w warunkach eksploatacji maszyn górniczych w kopalniach węgla 
kamiennego, gdyż stwarzają niebezpieczeństwo wybuchu lub pożaru od substancji 
zawartych w sprayach. 

Dla potrzeb diagnostyki bębnów łańcuchowych maszyn górniczych przystosowano 
mokrą metodę magnetyczno-proszkową uwzględniając warunki, w jakich diagnozowanie 
może się odbywać w podziemiach kopalń, nawet w warunkach zagrożenia wybuchem 
metanu lub pyłu węglowego.  

Podstawą metody jest przyrząd pokazany wraz ze sposobem jego wykorzystania na 
rysunku 9. Przyrząd ma postać naczynia 2 wykonanego z cienkiego elastycznego 
materiału (na przykład gumy) wypełnionego cieczą nośną 3 z niewielką zawartością 
proszku magnetycznego i zamkniętego szczelnie wieczkiem 4 wykonanym 
z przeźroczystego materiału. Naczynie z wieczkiem połączone jest szczelnie rozbieralną 
opaską 5 z materiału niemagnetycznego. Uzupełnianie cieczy nośnej jest możliwe na 
przykład przy użyciu strzykawki poprzez gumowy korek 8. Odpowietrznik 6 umożliwia 
usunięcie pęcherzy powietrza z wnętrza pojemnika.  
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Rys. 9  Propozycja przyrządu (detektora) do wykrywania pęknięć zmęczeniowych i innych 
defektów powierzchniowych metodą magnetyczno-proszkową w wariancie mokrym do 
stosowania w warunkach eksploatacyjnych: 1) badany ząb bębna łańcuchowego, 2) 
naczynie z cienkiej elastycznej gumy, 3) zawiesina proszku magnetycznego w cieczy 

nośnej, 4) wieczko z przeźroczystego materiału, 5) opaska łącząca wieczko z naczyniem, 
6) odpowietrznik, 7) typowe położenie wykruszenia warstwy wierzchniej powierzchni 

roboczych zębów bębna łańcuchowego, 8) korek wlewowy, 9) przykładowe położenie 
pęknięcia zmęczeniowego, 10) magnesy trwałe 

 

Użycie przyrządu polega na tym, że po wstrząśnięciu naczyniem dla uzyskania 
jednorodnej zawiesiny proszku magnetycznego w cieczy naczynie układa się w gnieździe 
ocenianego bębna. Ciśnienie hydrostatyczne cieczy ściśle dociska naczynie do po-
wierzchni analizowanych zębów bębna niezależnie od stopnia ich zużycia. W wyniku 
swobodnej sedymentacji w ziemskim polu grawitacyjnym proszek magnetyczny opada na 
dno naczynia grupując się z większym natężeniem w strefie defektów analizowanej 
powierzchni. Dodatkowo opisany efekt jest wzmocniony przez przyłożenie magnesów 
trwałych 10. Obserwując dno naczynia przez przeźroczyste wieczko 4 i warstwę cieczy 
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nośnej na tle białej powierzchni wewnętrznej dna naczynia uwidaczniają się wyraźnie 
skupiska czarnego proszku magnetycznego w strefie defektów, takich jak pęknięcia 
zmęczeniowe 9 czy wykruszenia (odspojenia) materiału zęba 7.  

Jako ciecz nośna użyty może być rzadki olej o dobrej przejrzystości, woda 
destylowana z inhibitorem korozji lub inne ciecze. Rolę w proszku magnetycznego może 
spełniać drobnodyspersyjny magnetyt w kolorze czarnym. Obraz dna naczynia może być 
rejestrowany fotograficznie dla potrzeb wnikliwej analizy w dogodnych warunkach. Po 
sprawdzeniu gniazda bębna i  po wstrząśnięciu przyrząd jest przenoszony do kolejnego 
diagnozowanego gniazda bez żadnych wstępnych przygotowań jego powierzchni. 

W opisany sposób można ujawniać wszelkiego rodzaju defekty powierzchniowe 
bębnów wykonanych ze staliwa lub stali. W szczególności ujawniane są eksploatacyjne 
pęknięcia zmęczeniowe, pęknięcia podpowierzchniowe, rysy i inne defekty. Możliwe jest 
również ujawnianie defektów wykonawczych materiału bębna, takich jak większe 
wtrącenia niemetaliczne powierzchniowe i podpowierzchniowe, pęcherze gazowe, 
rzadzizny i inne. W przypadku pęknięć zmęczeniowych, będących głównym celem 
diagnozowania, możliwe jest ujawnienie nie tylko ich położenia i długości, ale również 
w pewnym zakresie głębokości, od której zależy stopień skupienia się proszku 
magnetycznego na dnie naczynia przyrządu.  

Ujawnianie pęknięć zmęczeniowych i ich ocena mogą stanowić istotną podstawę 
decyzji co do dalszego wykorzystania bębnów łańcuchowych. Krótki czas diagnozowania i 
brak konieczności pracochłonnego przygotowywania powierzchni ocenianych bębnów 
powodują, że zaproponowana metoda diagnozowania jest szczególnie efektywna 
w warunkach eksploatacji maszyn górniczych w wyrobiskach ścianowych.  

 

5. Podsumowanie 

Ekonomicznie uzasadniona eksploatacja węgla kamiennego wymaga zastosowania 
niezawodnych i trwałych maszyn ścianowych służacych zarówno do urabiania calizny 
węglowej jak i do transportu urobku. Kluczowymi elementami tych maszyn są pociągowe 
układy łańcuchowe (przenośniki zgrzebłowe, strugi węglowe oraz niektóre konstrukcje 
kombajnów ścianowych np. GUŁ-500 firmy Famur). Siła uciągu wywołana napędem 
przekazywana jest łańcuchowi za pomocą bębnów łańcuchowych.  

Kluczowym problemem w czasie eksploatacji rozpatrywanych maszyn jest właściwa 
diagnostyka bębnów łańcuchowych. Uszkodzenie tego elementu prowadzi do awarii 
i zatrzymania pracy całego kompleksu ścianowego co z kolei generuje olbrzymie straty 
finansowe. 

W artykule opisano podstawowe formy uszkodzeń eksploatacyjnych bębnów 
łańcuchowych przenośników zgrzebłowych ze szczególnym uwzględnieniem zużycia 
ścierno-korozyjnego i zmęczeniowych pęknięć zębów. Zaproponowano praktyczne 
sposoby diagnozowania opisanych uszkodzeń w warunkach eksploatacyjnych. 
W szczególności zaproponowano przyrządy do diagnozowania ubytków zużyciowo-
korozyjnych oraz przyrząd wykorzystujący metodę magnetyczno-proszkową do ujawniania 
uszkodzeń eksploatacyjnych, zwłaszcza pęknięć zmęczeniowych zębów bębnów 
łańcuchowych.  

Wykorzystanie zaproponowanych rozwiązań w czasie eksploatacji rozpatrywanych 
maszyn w wyrobiskach ścianowych może być podstawą do podejmowania racjonalnych 
decyzji dotyczących możliwości dalszej eksploatacji zużytych częściowo bębnów 
łańcuchowych lub konieczności ich wymiany na nowe. 



Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení - DIAGO® 2020 106 

Literatura: 

[1] Dolipski M., Giza T., Mikuła S., Sobota P.: Eksploatacyjne uszkodzenia bębnów 
łańcuchowych górniczych przenośników zgrzebłowych. Bezpieczeństwo Pracy 
i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2011, nr 12. 

[2] Remiorz E., Sobota P.: Skutki zróżnicowania podziałki łańcucha pociągowego 
w maszynach ścianowych. Materiały XXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-
Technicznej TEMAG, Ustroń 2018 

[3] Dolipski M., Cheluszka P., Remiorz E., Sobota P.: Innowacyjne górnicze przenośniki 
zgrzebłowe. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017 

[4] Wytyczne stosowania i eksploatacji łańcuchów ogniwowych i elementów złącznych 
w maszynach i urządzeniach górniczych. FASING. Katowice 2001. 

[5] Lewińska-Romicka A.: Badania nieniszczące – podstawy defektoskopii. WNT, War-
szawa 2001. 

[6] Wytyczne stosowania ogniwowych łańcuchów górniczych [online] www.thiele.de 
(dostęp 07.01.2020) 

 

 

Publikacja wspierana w ramach rektorskiego grantu habilitacyjnego. Politechnika 
Śląska, 06/020/RGH18/0035 

 

 

http://www.thiele.de/


Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení - DIAGO® 2020 107 

PROČ MÁ ČI NEMÁ SMYSL HOVOŘIT O TRIBOTECHNICE 
PROVOZNÍCH NÁPLNÍ HYBRIDNÍCH VOZIDEL 
A ELEKTROMOBILŮ 

Pavel RŮŽIČKA, TOTAL Česká republika, s.r.o., Praha1 
 
 
Anotace: 

Je zřejmé, že vývoj v oblasti elektropohonů pro hybridní vozidla a elektromobily 
(dále jen elektro-automobily) probíhá v posledních letech skutečně mohutným tempem. 
Tomu odpovídá i stále se zvyšující množství sériově vyráběných vozidel. 

 

1  Úvod 

Z hlediska prováděné tribodiagnostiky provozních náplní konvenčních vozidel je 
známo, že nejvýznamnější sledovanou provozní náplní je motorový olej spalovacího 
motoru vozidla. Otázkou tedy je, je-li vůbec relevantní uvažovat o tribodiagnostice 
elektromobilů (= bez spalovacích motorů), anebo hybridních vozidel s omezeným 
provozem spalovacího motoru? Odpovědí může být právě některá dále uvedená fakta. 

 

2  Typické pohony elektro-automobilů 

Micro - Hybridní pohony (MH - Micro Hybridation) 

Jedná se o vozidlo vybavené obvykle systémy Start & Stop a dobíjecím bateriovým 
systémem, jenž využívá rekuperační energie při brzdění. 

Středně Hybridní pohony (MHEV - Mild Hybrid Electrical Vehicle) 

Elektromotor využívá kinetické energie při brzdění a pro dobíjení baterie. Tato 
energie se využívá při Start & Stop režimu a při využívání speciální hnací síly. Baterie 
bývají se speciálním napětím mezi 48 V a 160 V. 

Plně Hybridní pohony (FHEV - Full Hybrid Electrical Vehicle) 

Vozidlo s tímto systémem může jet pouze na elektrický pohon bez běhu 
spalovacího motoru. Typicky během nenáročného provozu a mírné akcelerace. V případě 
potřeby plného výkonu se využije konvenční pohon. Baterie se dobíjejí během brzdění 
a bývají s napětím mezi 200 V a 300 V. 

PHEV systémy (Plug-in Hybrid Electrical Vehicle) 

Prakticky se jedná o systémy typu FHEV s možností dobíjení přímo z elektrické 
sítě. Baterie mívají kapacitu mezi 300 V a 400 V. 

Elektromobily 

Pouze elektrický pohon je zajištěn jedním nebo dvěma elektromotory s energií 
dodávanou bateriemi. Elektromotor mění obvykle elektrickou energii na mechanickou 
s účinností okolo 80% na rozdíl od konvenčního pohonu s účinností cca 35%. Obvykle se 

                                            
1 Ing. Pavel Růžička, Ph.D. 
Technický poradce pro TOTAL Česká republika, s.r.o. 
IBC - budova C, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
e-mail: pavel.ruzicka@total.external.com, http://www.total.cz/ 
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využívají moderní lithium-iontové baterie s vysokou hustotou energie a se zkráceným 
dobíjecím časem. Elektromotory nepoužívají standardní komplexní převodovku, ale pouze 
převodníky s jednou nebo dvěma rychlostmi transformující energii elektromotoru na kola 
vozidla. 

 

3  Specifické požadavky na provozní náplně vozidel vybavených elektro 
pohonnými agregáty 

Typickým příkladem mohou být kapaliny speciální řady QUARTZ EV, které jsou 
vyvinuty právě pro výše zmíněné elektropohony a splňují specifické náročné provozní 
parametry: 

▪ vysoce účinné dielektrické izolační vlastnosti z důvodu blízkého kontaktu s elektro 
agregáty vozidel, 

▪ zesílené antioxidační vlastnosti zabraňující tvorbě sedimentů, 

▪ intenzivní chladící vlastnosti v případě cirkulačních okruhů elektrobaterií, 

▪ účinné přenosové vlastnosti v případě převodových soustrojí hybridních 
a elektrických vozidel. 

 

Dle typu aplikace tak lze uvést nové typy typických provozních kapalin: 

▪ QUARTZ EV - DRIVE R; specifické technologie pro nové typy elektrických 
reduktorů, viz obr.1, 

 

 

 

Obr. 1  QUARTZ EV - DRIVE R 

 

▪ QUARTZ EV - BATERRY pro řízení tepelné regulace elektrických baterií 
elektromobilů, 
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▪ QUARTZ EV - AT pro nové typy automatických převodovek v hybridních vozidlech 
s elektromotory, 

▪ QUARTZ EV - AMT pro nové typy automatizovaných ručních převodovek 
s elektromotory, 

▪ QUARTZ EV - DRIVE MP HD pro přenosy síly a reduktory elektromotorů, viz obr. 2. 

 

 

 

Obr. 2  QUARTZ EV - DRIVE MP HD 

 

4  Závěr 

Je tedy logické, že pohled na tribodiagnostiku elektro-automobilů bude zřejmě 
výrazně korigován právě dle potřeb diagnostiky specifických parametrů v souvislosti 
s elektropohony. Neznamená to však úplný konec tribodiagnostiky u nových typů vozidel, 
spíše naopak bude nutno přehodnotit cíle a smysl sledování jednotlivých provozních 
náplní. 
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GEOMECHANICKÁ CHARAKTERISTIKA SKRÝVKOVÝCH 
ZEMIN TĚŽEBNÍCH LOKALIT MOSTECKÉ PÁNVE 

Michal ŘEHOŘ, VÚHU a.s.1 
Vlastimil MONI, VÚHU a.s.2 
Tomáš MILETIČ, VÚHU a.s.3 
 
 
Anotace: 

Příspěvek se zabývá komplexním hodnocením geomechanických parametrů 
skrývkových zemin těžebních lokalit Mostecké pánve. Důraz byl kladen na přítomnost 
poloh písků, výskyt a charakteristiku pevných poloh a rozpojitelnost skrývkových zemin. 
V rámci laboratorních analýz byla pozornost věnována zejména obsahu klastického 
křemene, sideritu, kalcitu, stanovení pevnosti v prostém tlaku a dalším parametrům pro 
stanovení rozpojitelnosti. Výsledkem výzkumu popsaného v tomto příspěvku je 
zhodnocení abrazivity jednotlivých typů skrývkových zemin a nalezení skrývkových řezů 
srovnatelných parametrů na jednotlivých těžebních lokalitách pro potřeby dalšího výzkumu 
zkvalitnění rypných orgánů těžebních strojů. 

 

1. Úvod 

V roce 2018 bylo zahájeno řešení výzkumného projektu Technologické agentury 
České republiky „Výzkum optimalizace tvaru a materiálu řezných orgánů zemních 
a dobývacích strojů“.  

V rámci výzkumu budou realizována dlouhodobá laboratorní a terénní měření. 
Cílem je získat relevantní verifikované údaje, jejichž následná analýza pak určí rozhodující 
vlivy a jejich vzájemné souvislosti na rychlost opotřebení zubů korečků dobývacích orgánů 
kolesových rýpadel v různých báňsko-technických podmínkách. Na základě podrobné 
analýzy a výsledků z dlouhodobých měření bude provedena vlastní optimalizace tvarů 
a materiálů řezných orgánů, a její následné ověření v praxi. V závěrečné fázi projektu 
dojde k vytvoření a zavedení metodiky, která pomůže těžebním organizacím vybrat 

vhodný typ zubu a materiálu zubu do konkrétních báňsko-technických podmínek 6.  

Nezbytným předpokladem tohoto výzkumu je zajistit, aby experimenty s různými 
typy materiálu rypných orgánů probíhaly v předem definovaných a srovnatelných báňsko - 
geologických podmínkách.  Proto bylo první etapou řešení projektu zpracování 
relevantních geologických podkladů lomů Bílina, Vršany a Libouš. Nejvýznamnějšími 
hodnocenými parametry byla přítomnost poloh písků a výskyt a charakteristika pevných 
poloh. Z laboratorních analýz byl hlavní důraz kladen na obsah klastického křemene, 
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sideritu, kalcitu, stanovení pevnosti v prostém tlaku a rozpojitelnosti. Výsledkem výzkumu 
popsaného v tomto příspěvku je zhodnocení abrazivity jednotlivých typů skrývkových 
zemin a nalezení skrývkových řezů srovnatelných parametrů na jednotlivých těžebních 
lokalitách pro potřeby dalšího výzkumu.  

Této problematice je věnován předkládaný článek. 

 

2. Metodika práce 

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. se dobyvatelností skrývkových zemin 
a problematikou pevných poloh zabývá již řadu let. Dlouholetým odběrem vzorků z vrtných 
jader a skrývkových řezů byly získány poznatky o hlavních parametrech skrývkových 
zemin i pevných a zpevněných poloh.  V laboratořích VÚHU a.s. bylo zjišťováno 
mineralogické složení, obsah klastického křemene, karbonátů, organické hmoty a jílových 
minerálů (dopočtem do 100%), objemová hmotnost, vlhkost v % objemu, penetrace 
a pevnost v prostém tlaku.  

Pro potřeby výše popsaného výzkumu bylo nezbytné provést vyhodnocení výskytu 
poloh písku a pevných poloh na jednotlivých lokalitách. Z hlediska hodnocení parametrů 
zemin mají klíčový význam následující analýzy:  

 
o stanovení obsahu klastického křemene SiO2 (chemicky a rentgenometricky) 
o stanovení obsahu kalcitu CaCO3 
o stanovení obsahu sideritu FeCO3  
o stanovení pevnosti v prostém tlaku 
o penetrační zkouška 

 
Veškeré realizované laboratorní analýzy byly provedeny zkušebními laboratořemi 

VÚHU a.s. a VÚMOP v.v.i. akreditovanými ČIA dle ČSN EN 150/IEC 17025 na základě 
interních metodických postupů vycházejících z příslušných norem. 

V oblasti mostecké pánve jsou situovány 4 velké těžební lokality, na lomu ČSA však 
již byla ukončena těžba skrývkových zemin. Výzkum byl proto zaměřen na lomy Bílina, 
Vršany a Libouš. 

 

3. Geologická a geomechanická situace sedimentů lomu Bílina 

Lom Bílina je největším povrchovým dolem České republiky. Délka porubní fronty 
přesahuje 5 km, mocnost skrývkových zemin v současnosti přesahuje 200 m, v oblasti 

výskytu lomských vrstev může v budoucnu přesáhnout 300 m 7. 

 

3.1 Geologická a geomechanická situace skrývkových zemin lomu Bílina  

Svrchní horizont skrývkových zemin je tvořen kvartérními zeminami, především 
ornicí, sprašemi a sprašovými hlínami, hlínami, štěrky a jíly. Ornice a spraše jsou 
selektivně dobývány a deponovány pro rekultivační využití (zásoby spraší jsou již prakticky 
vyčerpány).  

Na části území tvoří svrchní terciérní vrstvu horizont hnědých, montmorillonicko – 
illiticko – kaolinických jílů až jílovců. Mocnost těchto sedimentů, které jsou produktem 
jezerní sedimentace, kolísá od 0 do cca 60 m. Tyto zeminy jsou dobře dobyvatelné, 
hodnoty pevnosti v prostém tlaku většinou nepřesahují 2 MPa. Zejména při bázi horizontu 
se vyskytují karbonatické pevné a zpevněné polohy.  
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Další horizont je hlavní vrstvou bílinských skrývkových zemin. Je tvořen převážně 
žlutošedými až šedými jílovitými písky, písčitými jíly a prachovci. Mocnost horizontu kolísá, 
může dosáhnout až 200 m. Jde o produkt deltové sedimentace. Zeminy tohoto horizontu 
jsou samy o sobě dobře dobyvatelné, hodnoty pevnosti v prostém tlaku kolísají od 
0 (písky) po cca 2,5 MPa. Horizont je však zdrojem nejnebezpečnějších typů pevných 

a zpevněných poloh 7.  

Mocnost uhelné sloje činí v oblasti Dolů Bílina cca 30 m, její podloží tvoří především 
terciérní šedé jílovce a křídové slínovce. Složitost reálného geologického profilu 
skrývkových zemin dolu Bílina, vytvořeného díky dlouholetým mapovacím pracím 

pracovníky OMG DB, ukazuje následující obrázek č. 1 1, celkový pohled na skrývkové 
řezy lomu Bílina ukazuje obrázek č. 2.  

 

 

 

Obr. 1  Lom Bílina – geologický profil 1 
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Obr. 2  Lom Bílina – situace skrývkových řezů (foto M. Řehoř) 

 

3.2 Výskyt, geologická situace a charakteristika poloh písků na lomu Bílina  

Polohy písků se na lomu Bílina vyskytují pod svrchní terciérní vrstvou hnědých, 
montmorillonicko – illiticko – kaolinických jílů až jílovců. Jsou vázány na sedimentační 
prostředí říční delty. Objevují se zde čočky písků o mocnosti až prvních desítek metrů 
s obsahem klastického křemene cca 75 – 90%. Celkově lze konstatovat nárůst obsahu 
klastického křemene a sideritu s hloubkou uložení u jílovitých i písčitých skrývkových 
zemin.  

Na písky a písčité jílovce jsou vázány polohy pískovců a dolomitických pískovců (viz 
kapitola 3.3), což spolu se zvýšenou abrazivitou činí popsaný horizont obtížně 
dobyvatelným. 

 

3.3 Výskyt, geologická situace a charakteristika pevných poloh lomu Bílina  

V oblasti lomu Bílina byly historicky zjištěny 4 hlavní typy pevných a zpevněných 

poloh 2.  

Prvním z nich jsou tenké (mocnost kolísá v rozmezí cca 0,1 – 0,4 m) spojité vrstvy 
jílovců se zvýšeným obsahem sideritu. Tento horninový typ je bez větších problémů 
těžitelný širokou škálou dobývacích technologií. Výskyt tohoto typu pevných a zpevněných 
poloh je vázán na bázi horizontu montmorilloniticko – illiticko – kaolinitických jílovců 
(jezerní sedimentace).  

Nesouvislé shluky a horizonty bochníkovitých, diskovitých až ploše čočkovitých 
pelokarbonátových konkrecí (mocnost od cca 0,2 m po cca 2 m) jsou druhým typem 
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pevných poloh 6. Tyto pevné polohy již představují významný problém pro kontinuální 
těžbu. Jsou sice těžitelné, způsobují však zvýšené opotřebování rypných a drtících orgánů 
a zároveň mnoho poruch na pásových dopravnících (průrazy gumového pásma, podélné 
rozříznutí gumového pásma, atd.). Výskyt tohoto typu pevných a zpevněných poloh je 
převážně vázán na bázi horizontu montmorilloniticko – illiticko – kaolinitických jílovců 
(většinou jezerní sedimentace).  

Nepravidelná deskovitá tělesa středně až hrubě zrnitého pískovce s převážně 
dolomitickým tmelem o mocnosti od 0,5 do 10 m (v minulosti výjimečně až 15 m) jsou 
třetím typem pevných poloh. Tato tělesa mohou dosáhnout plošného rozsahu až 1 000 m2 

6. Jde o nejnebezpečnější typ pevných poloh, který je zpravidla bez aplikace trhacích 
prací netěžitelný (viz obrázek č. 3). Výskyt těchto poloh je vázán na mocný horizont 
písčitých jílů, jílovitých písků a prachovců (deltová sedimentace).  

Posledním typem pevných poloh jsou pískovce s limonitovým tmelem o mocnosti do 

2 m 3. Tento horninový typ nebyl vzhledem ke své relativní vzácnosti do hodnocení 

zahrnut. Hlavní parametry obtížně rozpojitelných struktur lomu Bílina 4 ukazuje tabulka 

č. 1 7. 

 

Tab. 1  Hlavní parametry obtížně rozpojitelných struktur lomu Bílina 

horninový typ 
pískovce s dolomi-
tickým tmelem  

jílovce s vysokým 
obsahem sideritu  

sideritické 
konkrece                                                                                             

spojité                                                                                        ne ano ne 

zdrojová hornina písčitý jílovec, písek jíl, jílovec jíl, jílovec 

výskyt balvanů   ano ne ano 

mocnost (m)  
(min – střední – max) 

0,2 – 1,5 – 10 (výji-
mečně 15) 

0,1 – 0,2 – 0,4 0,2 – 0,5 – 2 

tvar desky, bloky vrstvy konkrece 

složení 
minerál A 

křemen kaolinit siderit 

minerál B dolomit siderit kaolinit 

minerál C siderit křemen křemen 

minerál D kaolinit   

minerál E    

další     

objemová hm. (kg/m3) 2200 2200 2500 

pevnost v prostém tla-
ku (MPa) 

10 – 50 (výjimečně do 
100) 

5 - 15 5 – 40 

měrný odpor (m) 200 100 150 
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Obr. 3  Bloky pískovce s dolomitickým tmelem po nátřasné střelbě (foto K. Mach) 

 

4. Geologická a geomechanická situace sedimentů lomu Vršany 

Mocnost horizontu skrývkových zemin je v případě lomu Vršany podstatně nižší 

nežli v případě lomu Bílina, jejich parametry jsou však dosti podobné 7. 

 

4.1 Geologická a geomechanická situace skrývkových zemin lomu Vršany 

Svrchní horizont skrývkových zemin je tvořen kvartérními zeminami, především 
ornicí, hlínami, vysoce kvalitní spraší a štěrky. Většina kvartérních zemin je v současnosti 
již odtěžena. 

Svrchní terciérní vrstvu tvoří na většině oblasti horizont hnědých, montmorillonicko 
– illiticko – kaolinických jílů až jílovců. Mocnost těchto sedimentů, které jsou produktem 
jezerní sedimentace, kolísá od 0 do cca 40 m. Tyto zeminy jsou dobře dobyvatelné, 
hodnoty pevnosti v prostém tlaku většinou nepřesahují 2 MPa. Zejména při bázi horizontu 
se vyskytují málo významné karbonatické pevné a zpevněné polohy.  

Pod tímto horizontem se nachází svrchní uhelná sloj. Její mocnost kolísá od 0 po 
cca 5 m (viz obrázek č. 4).  

Další meziložní horizont je hlavní vrstvou vršanských skrývkových zemin. Je tvořen 
převážně žlutošedými až šedými jílovitými písky, písčitými jíly a prachovci. Mocnost 



Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení - DIAGO® 2020 116 

horizontu kolísá zhruba v rozmezí 5 – 50 m. Jde o produkt deltové sedimentace. Zeminy 
tohoto horizontu jsou samy o sobě dobře dobyvatelné, hodnoty pevnosti v prostém tlaku 
kolísají od 0 (písky) po cca 2,5 MPa. Horizont je však zdrojem nejnebezpečnějších typů 

pevných a zpevněných poloh 8.  

Mocnost hlavní uhelné sloje v oblasti lomu značně kolísá, je rozčleněna na další 
uhelné lávky s méně výrazným (zpravidla uhelné jílovce) meziložím. Podloží sloje tvoří 
především terciérní šedé jílovce, písky, tufy a křídové slínovce. Celkový pohled na 
skrývkové řezy lomu Vršany ukazuje následující obrázek č. 4.   

 

 

 

Obr. 4  Lom Vršany – situace skrývkových řezů (foto M. Řehoř) 

 

4.2 Výskyt, geologická situace a charakteristika poloh písků na lomu Vršany  

Polohy písků se na lomu Vršany vyskytují pod svrchní uhelnou slojí v meziložním 
horizontu. Jsou vázány na sedimentační prostředí říční delty. Objevují se zde čočky písků 
o mocnosti až cca 15 metrů s obsahem klastického křemene cca 75 – 90%. Celkově lze 
konstatovat nárůst obsahu klastického křemene a sideritu s hloubkou uložení u jílovitých 
i písčitých skrývkových zemin.  

Na písky a písčité jílovce jsou vázány polohy pískovců a dolomitických pískovců (viz 
kapitola 4.3). To spolu se zvýšenou abrazivitou činí popsaný horizont obtížně 
dobyvatelným, i když situace je méně problematická než na lomu Bílina. 

 

4.3 Výskyt, geologická situace a charakteristika pevných poloh lomu Vršany  

V oblasti lomu Vršany byly historicky zjištěny 3 hlavní typy pevných a zpevněných 
poloh.  
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Výskyty bochníkovitých a diskovitých pelokarbonátových konkrecí (mocnost od cca 
0,2 m po cca 1 m) jsou prvním typem pevných poloh. Tyto pevné polohy již představují 
významný problém pro kontinuální těžbu. Jsou sice těžitelné, způsobují však zvýšené 
opotřebování rypných a drtících orgánů a zároveň mnoho poruch na pásových 
dopravnících. Výskyt tohoto typu pevných a zpevněných poloh je převážně vázán na 
horizont montmorilloniticko – illiticko – kaolinitických jílovců (většinou jezerní 
sedimentace).  

Nepravidelná deskovitá tělesa středně zrnitého pískovce s převážně dolomitickým 

tmelem o mocnosti od 0,5 do 5 m mocnosti jsou druhým typem pevných poloh 8. Jde 
o nejnebezpečnější typ pevných poloh, který je v podmínkách lomu Vršany obvykle 
obhrabán rýpadlem, vyvalen na pláň skrývkového řezu a rozdrcen. V některých případech 
je aplikace trhacích prací nezbytná. Výskyt těchto poloh je vázán na meziložní horizont 
písčitých jílů, jílovitých písků a prachovců (deltová sedimentace).  

Pískovce bez karbonátového tmele o mocnosti od 0,5 do 5 m jsou posledním typem 
pevných poloh. Tento typ pevných poloh je poněkud méně nebezpečný vzhledem 
k obvykle nižším hodnotám pevnosti v prostém tlaku. Hlavní parametry obtížně 

rozpojitelných struktur lomu Vršany ukazuje tabulka č. 2 7. 

 

Tab. 2  Hlavní parametry obtížně rozpojitelných struktur lomu Vršany  

horninový typ 
pískovce s dolomitic-
kým tmelem  

pískovce  sideritické 
konkrece                                                                                             

spojité                                                                                        ne ne ne 

zdrojová hornina písčitý jílovec, písek 
písčitý jílovec, 
písek 

jíl, jílovec 

výskyt balvanů   ano ano ano 
mocnost (m)  
(min – střední – max) 

0,2 – 1,5 - 5 0,2 – 1,5 - 5 0,2 – 0,3 - 1 

tvar bloky, desky bloky, desky konkrece 
složení 

minerál A 
křemen křemen siderit 

minerál B dolomit kaolinit kaolinit 
minerál C siderit  křemen 
minerál D kaolinit   
minerál E    
další    

objemová hm. (kg/m3) 2200 2000 2500 

pevnost v prostém tla-
ku (MPa) 

15 – 50 (výjimečně 
do 100) 

5 - 15 5 - 50 

Měrný odpor (m) 200 200 150 

 

5. Geologická a geomechanická situace sedimentů lomu Libouš 

Lom Libouš je nejzápadnější těženou lokalitou mostecké pánve. Jeho geologická 
situace je oproti lomům Bílina a Vršany zcela odlišná. To se týká i distribuce písků 
i pevných a zpevněných poloh. 
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5.1 Geologická a geomechanická situace skrývkových zemin lomu Libouš se 
zaměřením na výskyt poloh písků 

Svrchní horizont skrývkových zemin je tvořen kvartérními zeminami, především 
ornicí, hlínami a zahliněnými štěrky.  

Hlavní horizont skrývkových zemin lomu Libouš tvoří makroskopicky monotónní 

vrstva jezerních sedimentů 6. Jde o horizont hnědých, montmorillonicko – illiticko – 
kaolinických jílů až jílovců (viz obrázek č. 5). Jejich mocnost dosahuje maximálně 
cca 120 m (vrch Farářka).  Hodnoty pevnosti v prostém tlaku narůstají s hloubkou uložení 

jílovců od cca 0,5 MPa po cca 2,5 MPa 10.  

Mocnost uhelné sloje činí cca 30 m. Podloží sloje tvoří terciérní šedé jíly, tufy 
a křídové slíny a pískovce.  

Výskyt souvislých horizontů písků nebyl na této lokalitě v oblasti skrývkových řezů 
prakticky zaznamenán. I v tomto případě však lze konstatovat nárůst obsahu klastického 
křemene a sideritu s hloubkou uložení u jílovitých skrývkových zemin. 

 

5.2 Výskyt, geologická situace a charakteristika pevných poloh lomu Libouš  

Situace pevných a zpevněných poloh lomu Libouš je oproti předchozím lokalitám 
značně odlišná. Byly zde historicky zjištěny pouze tři typy těchto struktur, žádný z nich 
však nemá větší význam. 

V době postupu lomu severním směrem se zde vyskytly dva problémové typy 
pevných poloh. Prvním byly kvarcity v oblasti prvního skrývkového řezu (fosilní sesuv), 
druhým karbonatické (převážně kalcitové) konkrece v oblasti druhého skrývkového řezu. 
V současnosti se při postupu lomu východním směrem objevují pouze ojedinělé 
karbonatické proplástky o mocnosti do 0,3 m, které prakticky nepůsobí problémy při 
dobývání.  
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Hlavní parametry obtížně rozpojitelných struktur lomu Libouš ukazuje tabulka č. 3.  

 
Tab. 3  Hlavní parametry obtížně rozpojitelných struktur lomu Libouš  

horninový typ 
jílovce s vyšším obsahem 
sideritu a kalcitu 

sideritické a kalcitické kon-
krece                                                                                             

spojité                                                                                        ano ne 

zdrojová hornina jílovec jíl, jílovec 

výskyt balvanů   ne ne 

mocnost (m)  
(min – střední – max) 

0,1 – 0,2 – 0,3 0,1 – 0,2 – 0,3 

tvar vrstvy desky, konkrece 

složení 
minerál A 

siderit siderit 

minerál B kaolinit kaolinit 

minerál C křemen křemen 

minerál D illit kalcit 

minerál E kalcit  

další   

objemová hm. (kg/m3) 2200 2400 

pevnost v prostém tla-
ku (MPa) 

5 - 20 5 – 40  

měrný odpor (m) 80 150 
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Obr. 6  Situace prvního skrývkového řezu lomu Libouš 

 

6. Závěr 

První etapou řešení projektu „Výzkum optimalizace tvaru a materiálu řezných 
orgánů zemních a dobývacích strojů“ bylo zpracování relevantních geologických podkladů 
lomů Bílina, Vršany a Libouš (na lomu ČSA již byla těžba skrývky ukončena). 
Nejvýznamnějšími hodnocenými parametry byla přítomnost poloh písků a výskyt 
a charakteristika pevných poloh. Z laboratorních analýz byl hlavní důraz kladen na obsah 
klastického křemene, sideritu, kalcitu, stanovení pevnosti v prostém tlaku a rozpojitelnosti.  

Dosavadní znalosti o výskytu a parametrech písků a pevných a zpevněných poloh 
mostecké pánve, shrnuté v tomto příspěvku, jsou poměrně dobré. Vycházejí především 
z výsledků různých variant vrtného průzkumu a laboratorních analýz. 

V oblasti lomu Bílina byl zjištěn výskyt poloh písků o mocnosti desítek metrů 
a výskyt různých typů pevných poloh o maximální mocnosti až 15 m. Z hlediska 
opotřebení rypných orgánů těžebních strojů je tedy lom Bílina nejrizikovější lokalitou. 
V oblasti lomu Vršany byl zjištěn výskyt poloh písků o mocnosti až cca 15 metrů a výskyt 
různých typů pevných poloh o maximální mocnosti až 5 m. Z hlediska opotřebení rypných 
orgánů těžebních strojů je tedy lom Vršany rovněž poměrně rizikový. Nejlepší podmínky 
byly zjištěny na lomu Libouš, kde je výskyt písků a pevných poloh minimální.  

Z hlediska budoucího výzkumu lze konstatovat podobné geologické podmínky na 
prvních skrývkových řezech všech lokalit (v případě lomu Bílina pouze tam, kde je vyvinutý 
svrchní jílový horizont libkovického souvrství). Dále jsou obecně srovnatelné podmínky 
lomu Libouš se zhruba 60 m svrchního horizontu lomu Bílina s vyvinutým jílovým 
horizontem libkovického souvrství. Do značné míry jsou rovněž srovnatelné spodní 
skrývkové řezy lomů Bílina a Vršany. 
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Výsledky presentované v tomto článku jsou pouze prvním krokem výzkumu, jehož 
těžiště bude spočívat v monitoringu zatížení těžebních technologií a úpravách jejich 
rypných orgánů.  

 

 

Poděkování: 

Tento článek byl vypracován v rámci programu EPSILON projektu č. TH03020368 
„Výzkum optimalizace tvaru a materiálu řezných orgánů zemních a dobývacích strojů“ za 
finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím TAČR. 
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VÝVOJOVÉ SMĚRY V OBLASTI ALTERNATIVNÍCH POHONŮ 
AUTOMOBILŮ - KLADY, ZÁPORY A RIZIKA SPOJENÁ 
S JEJICH PROVOZEM 

DEVELOPMENT TRENDS IN THE AREA OF ALTERNATIVE CAR 
DRIVES - PROS, CONS AND RISKS ASSOCIATED WITH THEIR 
OPERATION 

Juraj SINAY, Zväz automobilového priemyslu SR, Bratislava, TU v Košiciach1 
Ladislav HRABEC, VŠB-TU Ostrava2 
Michaela SOMERLIKOVÁ, VŠB-TU Ostrava3 
 
 
Anotace: 

Existuje tvrzení, že mobilita je zásadním předpokladem hospodářského růstu. 
Neřešme v tuto chvíli budoucnost mobility z pohledu přepravy osob nebo zboží, ale 
z pohledu nově nastupujících technologií, zejména využívání alternativních pohonů, přes 
různé stupně digitalizace až po plně autonomní vozidla. 

Autoři příspěvku si kladou za cíl seznámit veřejnost nejen s vývojovými trendy 
v oblasti motorových vozidel, které jsou reakcí na nově přijaté emisní normy a vysoké 
pokuty pro automobilky za jejich nedodržování, ale také se skutečnými přínosy těchto 
technologií pro snižování CO2 v ovzduší a nastupujícími bezpečnostními riziky plynoucími 
z provozu vozidel s novými typy pohonů nebo vyššími stupni autonomního řízení. 

 

Annotation: 

It is argued that mobility is an essential prerequisite for economic growth. Do not try 
to solve the future of the mobility from the point of view of the transport of people or goods 
at this moment, but from the point of view of emerging technologies, in particular the use of 
alternative drives, through various levels of digitization to fully autonomous vehicles. 

The authors of this paper aim to inform the public not only with the development 
trends in the field of motor vehicles, which are a response to newly adopted emission 
standards and high penalties for car manufacturers for their non-compliance, but also with 
the real benefits of these technologies for reducing CO2 in the air and emerging safety 
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risks resulting from the operation of vehicles with new types of propulsion or higher levels 
of autonomous driving. 

 

1. Mobilita - zásadný  predpoklad pre hospodársky rast 

Zásadné rozvojové trendy (A. Tostmann - člen predstavenstva  Volkswagen): 

▪ prechod na alternatívne pohony (emisie) 

▪ autonómna mobilita 

▪ digitalizácia automobilu 

 

2. Produkcia emisií CO2 

▪ Kľúčové krajiny nie sú schopné nahradiť uhoľné elektrárne -  uhlie dominantné pali-
vo (výroba elektriny a tepla). 

▪ Najväčší výrobca a spotrebiteľ uhlia (Čína) - najviac sa využíva elektromobilita. 

▪ Svetová ťažba uhlia opäť stúpa. 

▪ 38 % elektrickej energie vo svete (uhlie). 

 

 

Obr. 1  Svetová produkcia uhlia - minulosť a predikcia do budúcnosti 
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Obr. 2  Svetový energetický mix roku 2018 

 

2.1 Redukcia emisií CO2 v doprave 

▪ ročne investície do zníženia CO2 - 53,8 miliárd Eur, 

▪ EU < CO2 o 20 mil. ton (podiel na svetových CO2 - 9%), 

▪ Svet > CO2 - 52 krát! [3], 

▪ cca 25% z celkových emisii sa vytvára v doprave: 

− 13% - osobné autá a dodávky/mikrobusy a pod., 

− 5% - kamióny a autobusy, 

− 2,5% celkových emisii CO2 - letecký sektor (predpoklad roku 2020 - 3,5%), 

− lodná doprava ??? 

 

V roku 2018 na celom svete: 

▪ bolo vyrobených celkovo viac ako 70 mil. osobných aut a viac ako 21 mil. úžitkových 
aut, 

▪ bolo predaných 2,2 % e-automobilov a hybridov, z toho 56% v Číne, 

▪ nové motorové technológie znížili CO2 v rokoch 2000 až 2016 o 31%. 
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Obr. 3  Porovnanie produkcie emisií podľa zdrojov 

 

2.2 Emisné normy CO2 pre osobné automobily 

▪ EK - redukcia CO2 v roku 2030 o 35% na hodnotu 67 g.km-1. (2025 o 15%.) 

▪ ACEA (združenie Európskych výrobcov automobilov) - redukcia o 20% v 2030. 

 

 

Obr. 4  Prehľad emisií v minulosti a stanovené ciele 
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3. Elektromobilita 

Nové registrácie vo štvrtom štvrťroku 2018 v celej EÚ: 

▪ dieselová vozidlá klesli zo 41,2% na 34,1%, 

▪ benzínové vozidla narástli z 52,3% na 57,2%., 

▪ elektricky nabíjateľné vozidlá dosiahli 2,7%, 

▪ vozidlá s alternatívnym pohonom (APV) 8,6%. 

 

Dôvody pomalšieho napredovania elektromobility: 

▪ 40% - nabíjacia infraštruktúra včítane obnoviteľných zdrojov energie, 

▪ 34% - dojazd na jedno nabitie, 

▪ 23% - nákupná cena, 

▪ 3% - iné. 

 

Súčasné údaje o elektromobilitě: 

▪ celkový počet osobných vozidiel predaných v EU v roku 2018 - 15,1 miliona, 

▪ zvýšenie predaja e-automobilov s hybridnými pohonmi v EU medziročne o 40% 
(853 000 kusov), 

▪ z predaných áut bolo so 100% elektrickým pohonom 216 566 kusov, 

▪ v Holandsku (krajina s vysokých počtom e-automobilov) klesol predaj e-aut o 12,8% 
a v Dánsku o 2,8%. 

 

V EÚ existuje v súčasnosti cca 150 000 verejných nabíjacích miest, no podľa EK 
bude do roku 2030 potrebných najmenej 2,8 mil. nabíjacích miest. 

Čo však vo skutočnosti prináša elektromobilita: 

▪ pohon bez emisii - uvažuje sa emisná prevádzka automobilu (etapa jazdy)  

▪ emisie sa ale vzťahujú na celkový životný cyklus automobilu (výroba energie pre 
dobíjanie, energia pre výrobu automobilu, etapa používania a jeho recyklácia - baté-
rie), 

▪ redukcia CO2 v etape používania elektromobilu je veľmi obmedzená (výroba elektri-
ny), 

▪ vplyv elektromagnetických polí na človeka. 

 

Z uvedeného vyplýva - zmena na e-pohony bude účinná len vtedy, keď sa bu-
de optimalizácia vzniku emisii realizovať počas celého životného cyklu automobilu! 
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Obr. 5  Emisie CO2 elektromobilu počas jeho životnosti 

 

3.1 Elektromobilita a jej budúcnosť 

Prekážky proti zavádzaniu e-automobilov v EU: 

▪ cenová dostupnosť, 

▪ dostupnosť /realizovateľnosť/ nabíjacej infraštruktúry, 

▪ nedostatok investícií, 

▪ druh potrebnej energie v procese nabíjania a ich výroby. 

 

Odvážne plány koncernu Volkswagen do budúcnosti - dekarbonizácia celého vý-
robného programu do roku 2050. Čas pre jednorazové obnovenie súčasných vozidiel VW 
flotily je odhadovaný na min. 10 rokov, ale čo bude dovtedy? 

Ideou VW, ale s radou otáznikov sú nasledujúce fakty: 

▪ V roku 2040 nebudú na trhu automobily VW s klasickými pohonmi ? 

▪ Investujú 30 miliárd Eur do výroby 50 modelov e-aut do roku 2025 ? 

▪ Firma - bez emisné automobily - čo na to zákazníci ? 

▪ Výrobný proces použije energiu z obnoviteľných zdrojov - podnik v Lipsku ? 

 

3.2 Elektromobilita a bezpečnostné riziká 

Základné riziká pri prevádzke elektromobilov: 

▪ horenie, samovznietenie, explózia batérie (lítium) počas všetkých prevádzkových 
etáp (napr. havária automobilu, manipulácia s batériou), 

▪ toxické zlúčeniny počas horenia, 
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▪ nabíjanie (vznik tepla, horenie zástrčiek, zasiahnutie elektrickým prúdom). 

 

Zaujímavým je vyjadrenie nositeľa Nobelovej ceny za vývoj litiovo-iontových batérií 
Akira Jošino z Japonska [4]: „Vývoj batérii bude ešte dlho pokračovať (bezpečnosť), pokiaľ 
ich bude možné považovať za adekvátnu náhradu súčasných koncepcii pohonov.“ 

 

4. Vozidlá s vodíkovým pohonom FCEV - automobily budúcnosti? 

Čo vlastne vieme o vodíku a jeho použití v automobiloch: 

▪ každý rok sa na svete vyrobí, preváža a skladuje cca 50 miliónov ton vodíka, 

▪ jedná sa o perspektívny pohon budúcnosti, je riešením aj pre nákladné autá 
a autobusy, 

▪ bezpečnosť vodíkových automobilov - závislá na použitých materiáloch a kon-
štrukčnom vyhotovení, 

▪ neexistuje však zatiaľ dostatočná nabíjacia infraštruktúra pre vodík - Nemecko plá-
nuje do roka 2023 cca 400 vodíkových staníc. 

 

4.1 Výhody vodíka pre pohon automobilov 

O vodíku hovoríme ako o ľahko dostupnom, efektívnom nosiči energie, ktorý je še-
trný k životnému prostrediu. Z toho ďalej plynú výhody pre užitie v automobiloch: 

▪ umožňuje rýchlu obnovu zásoby energie, tankovanie trvá približne 3 minúty - nabí-
janie elektrinou min. 90 minút, 

▪ nádrže na vodík sú ľahké a zaberajú málo miesta (úspora hmotnosti), 

▪ je možné získať ho viacerými spôsobmi, napr. recykláciou, 

▪ nevypúšťa do ovzdušia žiadne škodlivé látky - výsledkom reakcie je čistá voda. 

 

Súčasnosť a budúcnosť vodíka pre pohon automobilov: 

▪ Toyota - prvé sériové auto s vodíkovým pohonom MIRAI (cena 60 tis. dolárov), 

▪ cena vodíkových aut bude do 10 rokov porovnateľná s automobilom s hybridným 
pohonom (predpoklad), 

▪ palivové články sú stále drahé (používa sa platina = vysoká cena), 

▪ Bosch - nové konštrukcie palivových článkov (znižovanie podielu platiny). 

 

  

 

Obr. 6  Toyota MIRAI - priemerná spotreba vodíka - 1kg/100km, dojazd - 600km, 
 doba tankovania - 3 ÷ 5 min., emisie CO2/NOx/PM - 0 (nula) 
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Obr. 7  Súčasti pohonného systému vodíkového vozidlá (Toyota) 

 

4.2 Riziká pri prevádzke vodíkových pohonov 

Medzi hlavná riziká pri prevádzke vodíkových vozidiel patrí : 

▪ horenie, vznietenie, explózia (pri kontakte so vzduchom),/ 

▪ prevádzkový tlak v palivovom systéme, 

▪ teplota prostredia, 

▪ vodíková krehkosť (materiály pri dlhodobom pôsobení vodíka stratia svoju štruktu-
rálnu odolnosť) - rozvodné systémy, 

▪ poškodenie ľudského organizmu v dôsledku kontaktu s človekom. 

 

Riziká vznikajúce pri vodíkových technológiách pre oblasť Security: 
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5. Autonómne vozidlá - počítače na kolesách 

Systémy autonómneho riadenia majú podľa SAE International 6 úrovni: 

▪ úroveň 0 - môže varovať a čiastočne aj zasiahnuť do riadenia (AR nemá kontrolu 
nad vozidlom), 

▪ úroveň 1 - zdieľaná kontrola nad vozidlom (adaptívny tempomat ACC, automatické 
parkovanie), 

▪ úroveň 2 - AR preberá plnú kontrolu nad vozidlom (vodič musí sledovať jazdu), 

▪ úroveň 3 - vodič nesleduje chod auta, musí byť pripravený zasiahnuť, 

▪ úroveň 4 : vodič nemusí vôbec sledovať chod auta, 

▪ úroveň 5 : plne robotizované auto bez potreby ľudského zásahu. 

 

Najpokročilejšie riešenie v súčasnosti - Tesla Autopilot : úroveň automatizácie 
2 až 3. 

 

5.1 Základné riziká pri prevádzke autonómnych vozidiel: 

Riziká sú verejným tajomstvom a sú imi ide predovšetkým: 

▪ zásahy hackerov - viz. USA rok 2015 (Tesla - Kamion v auto - pilot režime), 

▪ sieťové štruktúry - komunikácia so všetkých objektmi podieľajúcimi sa na prevádzke 
vozidla, 

▪ konštrukcia a umiestnenie aktívnych a pasívnych snímačov, radarových systémov 
a kamier, 

▪ poveternostné podmienky, 

▪ rozhranie vozidlo - človek, 
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▪ rýchlosť spracovania informácii - musí sa blížiť k spracovaniu v reálnom čase, 

▪ legislatíva: 

− zodpovednosť za prevádzku (nehodu) autonómneho vozidla, 

− ochrana osobných údajov. 

 

6. Záver 

Je otázkou, či môžu alternatívne pohony automobilov v plnej miere nahradiť súčas-
né spaľovacie motory. 

Odpoveď je zložitá a dá sa povedať, že pri zohľadnení reálnych podmienok 
v dôsledku aplikácie výsledkov výskumu, vývoja a inovácií, ďalej záujmov zákazníkov 
a v neposlednou rade vplyvu politických elít sa odpoveď na túto otázku bude formulovať 
ako funkcia času. 
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VYUŽITÍ VYSOKORYCHLOSTNÍ KAMERY V DIAGNOSTICE 
STROJŮ 

APPLICATION OF A HIGH-SPEED CAMERA IN THE FAULT 
DIAGNOSIS OF MACHINERY 

Luboš SMOLÍK, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.1 
Roman PAŠEK, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.2 
 
 
Anotace: 

Využití vysokorychlostní kamery v technické diagnostice je lákavé, protože kamera 
umožňuje bezkontaktně zaznamenat v krátkém čase velké množství potenciálně 
problematických míst. Určitým problémem je vyhodnocení nahrávky, protože 
zaznamenané vibrace mohou mít amplitudy menší než 1 pixel. Takové vibrace jsou sice 
detekovatelné fotogrammetrickými algoritmy, ale nejsou v nahrávce viditelné lidským 
okem. V tomto příspěvku je představena technologie zvětšení pohybů, která umožňuje 
vytvářet snadno srozumitelná videa usnadňující detekci některých typů poruch. Správně 
vytvořené video se zvětšeným pohybem může značně usnadnit komunikaci mezi 
netechnickým a technickým personálem, což podporuje rychlé přijetí nápravných opatření. 

 

Annotation: 

The use of a high-speed camera in the fault diagnosis is tempting since the camera 
allows quick contactless recording of a large number of potentially problematic places. 
Post-processing of the records might be tricky because magnitudes of some vibration can 
be lower than 1 pixel. Such vibrations can be detected using photogrammetry methods but 
they are not visible to the human eye. This paper introduces motion amplification 
technology which is capable to enhance small motion to a visible level. The properly edited 
amplified video is easy to understand and it can enable more effective communication 
between nontechnical and technical personnel, which allows for faster reaction. 

 

1. Úvod 

Přesné měření amplitudy a frekvence vibrací je nezbytné v mnoha oborech. 
V technických oborech se v současnosti pro tyto účely asi nejčastěji používají kontaktní 
snímače rychlosti a zrychlení. Bezkontaktní měření vibrací se ještě v minulém století 
omezovalo především na použití snímačů výchylky citlivých na změnu elektrické kapacity 
vzduchové mezery mezi hlavou snímače a cílem, nebo na vznik vířivých proudů na 
vodivém povrchu cíle. Přestože jsou tyto snímače velmi přesné, jejich nevýhodou je, že se 
musí nacházet v bezprostřední blízkosti měřeného povrchu. 

                                            
1 Ing. Luboš Smolík, Ph.D. 
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. 
Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň 
tel.: +420 371 430 792, e-mail: smolik@vzuplzen.cz 
2 Ing. Roman Pašek 
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. 
Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň 
tel.: +420 371 430 792, e-mail: pasek@vzuplzen.cz 
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Klesající cena elektroniky v uplynulých letech umožnila vývoj celé řady dalších 
metod umožňujících měřit vibrace. Za všechny uveďme systémy analyzující digitální videa, 
na vibrace citlivá optická vlákna [1], laserové interferometry měřicí výchylku, Dopplerův 
laserový vibrometr měřicí rychlost kmitání [2] a systémy využívající pro detekci vibrací 
o nízké frekvenci mikrovlnný radar Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Především první 
dva uvedené systémy jsou atraktivní díky relativní cenové dostupnosti – pro analýzu 
nízkofrekvenčního kmitání mostních konstrukcí lze například využít digitální kamerou [4] 
nebo digitální zrcadlovku [5]. 

Vibrace lze v digitálním videu analyzovat několika způsoby. Lee a Shinozuka [4] 
použili pro optické měření vibrační odezvy mostu speciálně navržené terče. Vibrace pak 
bylo možné analyzovat pouze v místech, kde byly tyto terče umístěny. Mas et al. [6] 
navrhnul metodu postavenou na principech strojového vidění, která spočívá v nalezení 
obrysů (hran) objektů a analýze pohybu a deformací nalezených objektů. Metoda 
identifikovala pohyby menší než 1 pixel, ale byla velmi náročná z hlediska výpočetního 
výkonu. Z toho důvodu Ferrer et al. [7], [8] vyvinuli metodu, která analyzuje vibrace 
v digitálním videu na základě změny jasu jednotlivých pixelů, a která umožňuje rozeznat 
pohyby na úrovni 0,013 pixelu. 

Uvedené fotogrammetrické algoritmy mají určitá omezení. Pohyby na úrovni nižší 
než 1 pixel nejsou ve videu rozpoznatelné lidským okem, a proto se videa dále 
zpracovávají algoritmy pro zvětšení pohybů [9].  Analýza je také limitována skutečností, že 
prostorové vibrace jsou ve videu viditelné jako průmět do roviny CCD čipu záznamového 
zařízení. Skutečnou trojrozměrnou vizualizaci vibrací je tak možné získat pouze při použití 
více záznamových zařízení najednou nebo pokud se záznamové zařízení pohybuje po 
definované trajektorii [10]. 

Tento příspěvek se zabývá využitím vysokorychlostní kamery v oblasti technické 
diagnostiky. Ve druhé kapitole je představena metoda analýzy vibrací na základě změny 
jasu pixelů v digitálním videu. Ve třetí kapitole jsou podrobně rozebrány limity této metody 
při použití v technické diagnostice. Rozbor je podpořen ukázkami z aplikací in-situ. 
V závěru příspěvku jsou shrnuty poznatky a formulována doporučení.  

 

2. Analýza vibrací v digitálním videu 

V této kapitole je stručně popsán algoritmus, pomocí kterého lze v digitálním videu 
určit vibrace analýzou změny jasu pixelů. Označme nyní množinu políček digitálního videa 
I(i,j,t), přičemž i a j jsou indexy pixelů a t je index časového kroku. Analyzujme pohyb 
v oblasti zájmu (ROI)1 o velikosti M×N pixelů, jejíž poloha je dána centrálním pixelem 
(i0, j0). Signál, ve kterém je obsažena informace o pohybu uvnitř ROI, je definován [7]: 

 

kde posloupnost [I(i,j,t)]l je dána po částech: 

 

kde l je prahová hodnota jasu. Na Obr. 1 je vlevo nahoře ROI, ve které se nachází světlé 
obdélníkové těleso s jasem 60 % na tmavém pozadí s jasem 25 %, přičemž jas 100 % má 

                                            
1 Zkratka ROI pochází z anglického názvu oblasti zájmu – region of interest. 
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čistá bílá a jas 0 % čistá černá. Obrázek je ve stupních šedé, protože pro analýzu změny 
jasu není nutné pořizovat barevné digitální video. V některém z dalších políček videa 
dojde k deformaci tělesa – pravý dolní roh se posune o 1 pixel směrem doleva. Tímto 
posunem se jas vybraného pixelu sníží o 12,5 %. Ve zbylé části Obr. 1 je zobrazena 
stejná situace, pokud je jas tělesa vyšší (scéna má vyšší kontrast), a když je ve videu šum. 

 

 

Obr. 1  Oblasti zájmu (ROI) s údaji o jasu vybraných pixelů. 

 

 

 

Obr. 2  Princip vytvoření posloupností [I(i,j,t)]l v oblastech zájmu (ROI) z Obr. 1. Prahová 
hodnota jasu l je 50 %. 

 

Vytvoření posloupnosti [I(i,j,t)]l je ilustrováno na Obr. 2. Na tomto obrázku je jako 
prahová hodnota jasu l je 50 %, což znamená, že pixely s jasem nižším než 50 % jsou 
nahrazeny černou barvou a ostatní pixely jsou nahrazeny bílou barvou. V praxi volba 
prahové hodnoty závisí na minimálním jasu Lmin a maximálním jasu Lmax v analyzované 
ROI. V referenci [8] doporučují autoři vytvořit několik posloupností Bl(i0,j0,t) a z těchto 
posloupností vytvořit posloupnost 
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kde σ2[Bl(i0,j0,t] je rozptyl posloupnosti Bl(i0,j0,t). Posloupnost S(i0,j0,t) je možno dále 
zpracovat pomocí rychlé Fourierovy transformace, čímž lze získat informaci o frekvenčním 
spektru vibrací v analyzované ROI [8]. Pro stanovení amplitudy vibrací je nutné znát 
fyzickou velikost jednoho pixelu. Tu lze vypočítat, pokud je známa vzdálenost cíle od CCD 
čipu a ohnisková vzdálenost použitého objektivu. 

 

3. Limity představené metody 

V této kapitole jsou popsány některé limity představené metody měření vibrací. 
Kapitola vychází z předpokladu, že je scéna snímána vysokorychlostní kamerou, která je 
upevněna na robustním stativu. Samotný stativ je umístěn na antivibračních podložkách. 

 

3.1 Závislost výsledků na volbě ROI 

Správná volba ROI záleží na mnoha faktorech a formulovat pro ni obecně platná 
pravidla není jednoduché. Věrohodné výsledky ve frekvenční oblasti je možné zajistit, 
pokud jsou dodrženy následující pokyny: 

i. ROI by měla být vybrána tak, aby obsahovala scénu s vysokým kontrastem. 
Může jít například o měřicí terče, matice, šrouby, svary, hrany zařízení apod. 

ii. ROI by měla být zhruba dvakrát větší než ta část zařízení, jejíž vibrace jsou 
analyzovány [8]. 

iii. Pozadí by mělo zabírat méně než polovinu pixelů v ROI. 

I v případě, že jsou tyto pokynu dodrženy, je třeba počítat s nejistotou měření amplitud 
vibrací kolem 10 %, což je ukázáno na Obr. 3 a v Tab. 1.  

 

Tab. 1  Hodnoty amplitud a frekvencí dominantní složky vertikálních vibrací z Obr. 3. 

 ROI 1 ROI 2 ROI 3 

Amplituda vef (mm/s) 2,70 2,51 2,31 

Frekvence f (Hz) 9,95 9,95 9,95 
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Obr .3  Amplituda vertikálních vibrací je závislá na velikosti zvolené ROI. 

 

 

 

Obr. 4  Frekvenční spektrum vertikálních vibrací je závislé na scéně v ROI. 

 

Nevhodnou volbou ROI může být ovlivněno i frekvenční spektrum vibrací. Na Obr. 4 
je zobrazena situace, kdy je v modře označené ROI zajištěn dostatečný kontrast hranami 
šroubu a v červeně označené ROI hranou I profilu. Přestože jsou obě ROI v bezprostřední 
blízkosti, frekvenční spektrum analyzovaných vibrací se mírně liší. Amplitudy 2. až 4. 
harmonické jsou v červeně označené ROI vyšší. Příčinou je orientace hrany I profilu. Tato 
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hrana totiž není rovnoběžná s vodorovnou hranou snímku, a proto její pohyb vytváří 
v digitálním videu artefakty, které mohou zapříčinit falešné zvýšení amplitud vibrací. 

Podobně se mohou projevovat také prostorové vibrace. Pro dosažení co nejmenší 
nejistoty měření amplitud je tedy bezpodmínečně nutné orientovat hrany v oblastech 
zájmu rovnoběžně s okraji snímku.   

 

3.2 Závislost výsledků na vibracích stativu 

Měření vibrací vysokorychlostní kamerou je relativní měření a je tedy závislé na 
vibracích stativu, na kterém je kamera upevněna. Běžně užívané antivibrační podložky 
spolehlivě tlumí pouze rázové buzení způsobené např. chůzí v blízkosti stativu a jsou jen 
málo účinné při tlumení ustáleného kmitání podlahy. Pokud je tedy stativ umístěn na 
podlaze, která kmitá se stejnou frekvencí jako měřené zařízení, je nutné počítat se 
značným zkreslením měření. 

Na Obr. 5 jsou ukázány výsledky měření kontaktní tuhosti uložení ložiskového 
stojanu. Video bylo pořízeno ze stativu umístěného na příčníku ve vzdálenosti cca 1,3 m 
od ložiskového stojanu. Graf frekvenčního spektra naznačuje, že amplituda vibrací na 
frekvenci 100 Hz je vef = 6,5 mm/s. Skutečná amplituda vibrací na 100 Hz je ale o řád 
nižší. Jedná se tedy o chybu měření, která je způsobena kmitáním stativu vůči 
ložiskovému stojanu, kterou nelze odstranit ani digitální stabilizací obrazu. 

Jedinou možností, jak tuto chybu spolehlivě identifikovat, je současné použití 
vysokorychlostní kamery a kontaktních snímačů.   

 

 

Obr. 5  Frekvenční spektrum vertikálních vibrací v červeně označené ROI. 
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Obr. 6  Artefakty vyskytující se ve videu při přílišném zvětšení pohybu. 

 

3.3 Artefakty ve vizualizaci vibrací 

Jak bylo uvedeno v úvodu, vibrace nahrané vysokorychlostní kamerou nejsou 
většinou viditelné pouhým okem, dokud není videa zpracováno algoritmem zvětšení 
pohybů. Přílišné zvětšení pohybů může být kontraproduktivní. Na Obr. 6 jsou ukázány dva 
pohledy na stejnou scénu. V levé části je pohyb zvětšen 10×, v pravé 50×. V pravé části 
jsou jasně viditelné artefakty (bílé hrany), které při přehrávání videa mizí a opět se 
objevují, což značně znesnadňuje interpretaci nahrávky. 

 

4. Závěr 

V příspěvku byla stručně představena metoda pro stanovení vibrací v digitálním 
videu nahraném pomocí vysokorychlostní kamery. Metoda spočívá v analýze změny jasu 
pixelů v malé části závěru, v tzv. oblasti zájmu. I když je možné tuto metodu používat 
v širokém spektru úloh technické diagnostiky, je nutné počítat s jejími limity. 

Pomocí představené metody je možné velmi přesně určit frekvence složek vibrací. 
Naměřené amplitudy vibrací jsou ale do značné míry ovlivněny volbou oblasti zájmu 
a pouhou změnou velikosti oblasti zájmu může dojít k chybě kolem 10 %. Měření touto 
metodou je tedy problematické z hlediska opakovatelnosti a metoda se nehodí pro 
diagnostiku závad, které se projevují změnou amplitudy vibrací v čase. Podobně jako 
u jiných relativních měření je i zde důležité, aby stativ s vysokorychlostní kamerou nebyl 
vystaven působení vibrací. Video je sice možné digitálně stabilizovat, to ale nezaručuje 
eliminaci chyb měření způsobených relativním pohybem stativu vůči měřenému zařízení. 
Měření vibrací vysokorychlostní kamerou je tedy vhodné doplňovat souběžným měřením 
pomocí kontaktního snímače vibrací. 



Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení - DIAGO® 2020 139 

Hlavní síla metody naopak spočívá v identifikaci závad, které se projevují relativními 
pohyby součástí. Mezi takové závady patří uvolnění zařízení od základu, identifikace trhlin, 
inspekce rotujících součástí za provozu, identifikace problematického místa 
v nepřehledném technologickém celku a podobně. Pokud je video nahrané 
vysokorychlostní kamerou navíc zpracováno algoritmem pro zvětšení pohybů, je možné 
tyto pohyby vidět pouhým okem. Videa se zvětšeným pohybem navíc usnadňují 
komunikaci mezi personálem, což podporuje rychlejší přijetí nápravných opatření. 

 

 

Poděkování: 

Příspěvek vznikl v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumné organizace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. 
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NETRADIČNÍ TERMOGRAFICKÉ AUTOMATIZAČNÍ APLIKACE 

Václav STRAKA, TMV SS s.r.o.1 
Pavel ZÍTEK, TMV SS s.r.o.2 
 
 
Anotace: 

Termografie se používá naprosto standardně v oblasti automatizačních procesů. 
Běžně jsou známy aplikace zaměřené na svařování, lepení, monitoring skládek, 
monitoring elektrických prvků v rozvodnách a elektrárnách, teplotní parametry kritických 
ventilů a  jiných regulačních prvků v oblasti průmyslu, či požární bezpečnost. V těchto 
případech se jedná o dlouhodobě zavedené aplikace, které jsou na trhu dostupné po 
dlouhé roky. Předmětem příspěvku jsou 2 netradiční aplikace z oblasti těžkého průmyslu 
a živočišné výroby. Cílem příspěvku je poukázat na možnosti termografie i ne zcela 
obvyklých aplikacích či oblastech. 
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MĚŘENÍ PROPUSTNOSTI CaF2 IR OKNA 

Jiří SVOBODA, TMV SS s.r.o.1 
 
 
Anotace: 

Infračervená okna se používají v mnoha aplikacích. Slouží hlavně pro oddělení 
prostorů, např. při zabudování do dveří elektrických rozvodných vysokonapěťových skříní, 
umožňují termografické kontroly vnitřních vybavení skříní bez toho, aby se musely otevírat 
dveře skříní a termografická kontrola se provádí „skrz“ zabudované IR okno; používají se 
např. pro kontrolu vnitřních prostor vytápěných skříní boxů, kdy v podstatě oddělují vnitřní 
prostor boxu s jinými teplotami, než jsou teploty okolní teploty, atd. 

Tento příspěvek je zaměřen na ověření propustnosti CaF2 (fluorid vápenatý) IR 
okna při použití IR kamery s chlazeným (fotonovým) detektorem. 

 
Annotation: 

Infrared windows are used in many applications. Mainly used for compartment 
separation, e.g. when installed in high-voltage switchgear cabinet doors, they allow 
thermographic checks of the cabinet interior without having to open the cabinet door and 
the thermographic check is performed through the built-in IR window; they are used, for 
example, to control the interior of a heated box cabinet, basically separating the interior of 
the box at temperatures other than ambient temperatures, etc. 

This paper is focused on verification of CaF2 (calcium fluoride) throughput of IR 
window using IR camera with cooled (photon) detector. 

 

 

Prezentace je uvedena v samostatném souboru pod názvem „Svoboda_J.pdf“. 
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ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY A PŘESNOSTI BEZKONTAKTNÍHO 
MĚŘENÍ TEPLOT A ZOBRAZOVÁNÍ TERMOKAMERAMI 

Štěpán SVOBODA, SpektraVision s.r.o.1 
 
 
Anotace: 

Termografické zobrazování a bezkontaktní měření teplot je osvědčenou 
a zavedenou diagnostickou metodou v mnoha oborech. Přesnost termografického měření 
ale bývá ztížena celou řadu vlivů, jako je emisivita objektu, okolní prostředí a vlastnostmi 
termokamery. Pro snadné a spolehlivé zobrazení objektu a zajištění maximální přesnosti 
měření nabízejí termokamery FLIR speciální funkce, které tato měření usnadňují. 

 

1. Úvod 

Každý nový rok přináší celou řadu inovací v mnoha oblastech lidské činnosti 
a jednou z oblastí je technická diagnostika. Vznikají inovativní metody a postupy, které 
někdy navazují na osvědčenou praxi a někdy jdou novým směrem. Kvalitní technická 
diagnostika je dnes zapotřebí zejména se vzrůstající složitostí strojů a výrobních procesů, 
které nelze v mnohých případech diagnostikovat přístroji s nedostatečnými parametry. 
Proto je trend ve vývoji diagnostických přístrojů velmi důležitý a jde paralelně spolu 
s trendy ve výrobě.  

Jednou z diagnostických a dnes již úspěšně zavedených metod je bezkontaktní 
měření teplot a zobrazování teplotních polí pomocí termografických kamer, které se 
běžněji nazývají termokamery. Tyto přístroje umožňují zobrazit tepelné záření z objektů, 
a tak odhalit tepelné nehomogenity, přehřívání a další stavy.  

 

 

 

Obr. 1  Ukázky využití termodiagnostiky v průmyslu. [1] 

 

Měření je obecně ztížené celou řadou faktorů, které mají přímý nebo nepřímý vliv 
na přesnost měření nebo na proveditelnost měření vůbec. A právě proto se výrobci 
termokamer snaží implementovat nové funkce a vlastnosti do těchto přístrojů tak, aby 
v mnoha případech usnadnily a umožnily kvalitní diagnostiku.  

                                            
1 Ing. Štěpán Svoboda 
SpektraVision s.r.o. 
Kruhová 128, 251 01 Nupaky 
tel: +420 608 600 647, e-mail: stepan.svoboda@spektravision.cz 
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2. Důležitost rozlišení 

Jedním ze stěžejních parametrů termokamer je určitě rozlišení snímače. Dnes se 
dají pořídit termokamery s rozlišením maticových (FPA) snímačů od 80 x 60 bodů přes 
střední rozlišení 320 x 240 / 640 x 480, ale jsou rovněž dostupné typy s rozlišením 1024 x 
768 a i vyšším. Ve spojení s vhodným objektivem pak lze dosáhnout optimálního rozlišení 
snímaného objektu tak, aby byl zaznamenán požadovaný detail či proces na měřeném 
objektu. To tedy znamená, že zákonitě není třeba vždy potřeba nejvyššího rozlišení 
snímače, ale součinnost dostatečného rozlišení snímače a vhodného objektivu tak, aby 
jejich kombinací byl zobrazen snímaný objekt v požadovaném detailu.  

 

 

 

Obr. 2  Příklady dostupných rozlišení nechlazených termokamer. [1] 

 

Rozlišení snímače ale není jediným parametrem, který určuje, zda daná 
termokamera poskytne kvalitní výsledek. Dalším podstatným parametrem je vlastní 
citlivost snímače, nebo lépe řečeno schopnost rozeznat minimální tepelné změny na 
snímaném objektu vyšší, než je vlastní šum snímače. Tento parametr známý jako NETD 
(Noise Equivalent Temperature Difference) je určující pro to, zda je termokamera vhodná 
pro dané použití. Pokud je třeba provádět měření s důrazem na zobrazení minimálních 
tepelných změn (například v lékařství, kde jsou i minimální tepelné změny velmi důležité 
pro stanovení diagnózy či návrh léčby), je zapotřebí co nejcitlivější termokamery.  

V současnosti nechlazené termokamery s mikrobolometrickým FPA snímačem 
umožňují dosáhnout NETD až < 20 mK. Ale pro průmyslové využití, kde je vlastní teplota 
měřeného objektu vysoká nebo jsou na objektu velké teplotní rozdíly, nemusí být důraz na 
citlivost až tak zásadní. 
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Obr. 3  Příklad využití termokamery v lékařství. [2] 

 

Dalo by se tedy konstatovat, že rozlišení a citlivost, které korespondují s kvalitou 
obrazu a naměřených snímků – termogramů jsou nejdůležitější. Nicméně další neméně 
důležitou vlastností termokamer je i řádkový nebo sloupcový šum FPA snímačů. Tento 
parametr není nijak popisován ani udáván, ale prakticky se projevuje na kvalitě výsledných 
termogramů. Ne všichni výrobci totiž dokáží zajistit „homogenitu“ snímače tak, aby 
nedocházelo k rušivému horizontálnímu nebo vertikálnímu šumu, který se projevuje právě 
viditelnými řádky nebo sloupci bodů na termogramu. Tento jev není většinou viditelný 
přímo na displeji nebo v hledáčku termokamer, a to vlivem přepočtu rozlišení a zpracování 
obrazu na LCD, ale je viditelný při práci s vlastními termogramy v PC. Proto by si zájemce 
o termokameru měl zejména odzkoušet i vyhodnocení termogramu v příslušném SW, kde 
se případně tyto problémy odhalí. 

 

3. Obrazové funkce usnadňující měření 

Výše uvedené technické vlastnosti, jako jsou rozlišení nebo citlivost, jsou 
charakteristické pro všechny termokamery od všech výrobců bez výjimky. Někteří výrobci 
se snaží vybavit termokamery různými měřicími funkcemi, které mají často nahradit nižší 
kvalitu obrazu nebo zpracování termokamery. Ale praxe ukazuje, že většina měření 
probíhá rychle a účelově tak, aby nebyl narušen výrobní proces nebo nedošlo k ovlivnění 
teplot měřeného objektu. Tedy přemíra měřicích funkcí v termokamerách je využitelná 
pouze za předpokladu, že je dostatečný čas při měření k jejich využití.  

Nicméně existují i další možnosti, jak lze zajistit uživatelský komfort, urychlit měření 
a zvýšit kvalitu výsledku. Mezi ně patří speciální a užitečné obrazové funkce, které nijak 
negativně neovlivňují čas měření, ale poskytují uživateli termokamery cenné informace.  

 

3.1 Obrazová funkce MSX – zvýraznění detailu 

V mnoha případech se stává, že při měření je snímaný objekt tepelně nevýrazný. 
V takovém případě jsou pořízené termogramy zatíženy nízkým tepelným kontrastem, který 
se rovněž může projevit jako nízký geometrický kontrast.  
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Pro snadnou a rychlou prostorovou orientaci při měření je zcela ideální speciální 
patentovaná funkce MSX – multispektrální zobrazení. Tato funkce je založena na 
propojení termogramu a reálného snímku z vestavěné reálné kamery v termokameře. 
Nepropojují se celé obrazy jako takové, ale pouze hrany / kontury z reálného snímku do 
termogramu. Výsledkem je termogram s násobně vyšším kontrastem snímaného objektu 
bez jakékoli úpravy měřicího rozsahu termokamery. Co je však podstatné, je skutečnost, 
že tato obrazová funkce není dostupná jen v uložených termogramech, ale také v živém 
obrazu.  

 
 

 

 

Obr. 4  Příklad zobrazení běžného termogramu, reálného snímku a termogramu s MSX [1] 

 

Díky této patentované obrazové funkci MSX je měření s termokamerou podstatně 
jednodušší a také rychlejší. 

Funkce MSX navíc zvyšuje i správné zaostření termokamery samotné, protože 
prolnutí kontur z reálné kamery je přesné právě při správném zaostření termokamery, 
protože termokamera a reálná kamera nejsou v jedné optické ose.  

 

3.2 Obrazová funkce UltraMax – 4x zvýšení rozlišení 

V předchozí části článku je stručný popis zásadních technických vlastností 
termokamer, mezi které patří zejména rozlišení snímače. Vyšší rozlišení snímače 
termokamery logicky přináší kvalitnější měření a větší detail, ale také její vyšší celkovou 
cenu. V případech, kdy dochází k ojedinělým potřebám pořízení termogramů s vyšším 
rozlišením, ale v drtivé většině případů dostačuje stávající rozlišení termokamery, je 
investice do termokamery s vyšším rozlišením diskutabilní. Jedním z řešení je využití 
jiného vhodného objektivu, který umožní vyšší detail termogramu ze stejné vzdálenosti, 
nicméně zase přináší nevýhodu ve snížení celkového zorného pole FOV.  

A právě pro podobné případy byla vyvinuta speciální funkce UltraMax. Tato 
obrazová funkce je založena na principu eliminace neaktivních ploch snímače, na které 
rovněž dopadá tepelné záření, avšak bez jakékoli možnosti odezvy. Tuto vlastnost mají 
všechny maticové snímače. Funkce UltraMax využívá přirozený i nepatrný pohyb 
termokamery uživatelem při ukládání termogramu. Při uložení se však místo jednoho 
termogramu uloží 16 po sobě jdoucích obrazů do jednoho souboru a ty jsou uloženy jako 
samostatné vrstvy tohoto souboru / termogramu.  
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Obr. 5  Princip funkce UltraMax – vlevo termogram se skutečně změřenou teplotou, 
uprostřed standardní termogram, vpravo termogram UltraMax. [1] 

 

Funkce UltraMax tedy není založena na pouhé interpolaci pixelů, ale je založena na 
zpracování 16 po sobě jdoucích snímků a algoritmu, který zisk z jednotlivých bodů 
snímače převede na výsledný termogram v 4x vyšším rozlišení, než je nativní rozlišení 
snímače dané termokamery. Kromě 4x vyššího rozlišení, přináší funkce UltraMax výrazně 
přesnější měření. To je patrné na výše zobrazeném příkladu. Současně funkce UltraMax 
snižuje obrazový šum, takže výsledný termogram je mnohem kvalitnější. 

 

      

 

Obr. 6  Příklad využití funkce UltraMax na DPS – vlevo standardní termogram a vpravo 
termogram UltraMax s viditelným vyšším zobrazením detailů. [1] 
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Obr. 7  Příklad zobrazení funkce UltraMax v stavební termografii. Vlevo standardní 
termogram s rozlišením 320 x 240 bodů a vpravo termogram pořízený stejnou 

termokamerou s aktivovanou funkcí UltraMax se 4x zvýšeným rozlišením (640 x 480 bodů) 
s viditelnými většími detaily (např. viditelné kotvy zateplovacího systému). [1] 

 

Díky této unikátní funkci UltraMax, je možné pořizovat termogramy nejen v 4x 
vyšším rozlišení a s vyšší přesností měřených hodnot, ale také z 1,5 x větší vzdálenosti, 
ze které je možné spolehlivě termokameru použít (zde stále platí to, že pro měření je třeba 
zajistit 3x IFOV (alespoň 3 x 3 pixely na měřený objekt).  

Zásadní výhoda funkce UltraMax spočívá v tom, že je založena jen na vlastním 
pohybu termokamery, tedy nikoli na nějakém mechanickém systému pohybu snímače či 
optického mechanismu, který dříve nebo později může jistě způsobovat problémy 
s funkcionalitou a představovat budoucí náklady na opravu. 

Funkce Ultramax je standardní součástí většiny termokamer FLIR, lze zapnout 
a využít v případě potřeby a je funguje i ze stativu.  

 

4. Ergonomie – bezproblémové dlouhodobé používání 

Další velmi podstatnou stránkou každé termokamery je design.  Ten má vliv nejen 
na individuální preference potencionálního zájemce, ale hlavně ovlivňuje funkcionalitu 
a vlastní ergonomii termokamery. A právě ergonomie je z dlouhodobého hlediska velmi 
důležitá. Zde platí obecně to, že výrobce termokamer, který si hlavní komponenty (snímač, 
objektivy, elektronika) vyvíjí a vyrábí sám a navíc má dlouholeté zkušenosti v tomto oboru, 
prošel celou řadou různých konstrukčních řešení a díky těmto nabytým zkušenostem 
může nabídnout takové inovativní řešení a design, které respektují maximální ergonomii 
a uživatelský komfort. A to ocení uživatelé již po krátké chvíli používání termokamery. 
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Obr. 8  Příklad flexibilního polohování snímací části termokamery FLIR řady T. [1] 

 

Jedním z prvků unikátních konstrukčních řešení termokamer FLIR, které velmi 
usnadňují práci s termokamerou, je polohovatelná / otočná snímací část v rozmezí až 
180° a velkým dotykovým displejem s odolným krycím sklem. Termokameru lze pohodlně 
a bezpečně držet jednou rukou a ovládat prsty např. podobně jako chytrý telefon nebo 
případně pomocí fyzických tlačítek a joysticku. Díky polohovatelné snímací části je pak 
možné provádět měření ve všech možných polohách bez zbytečného namáhání 
pohybového aparátu uživatele. U některých typů lze rovněž využít místo displeje 
i vestavěný hledáček, který je vhodný zejména pro měření v exteriéru.  

 

5. Konektivita – sdílení obrazu, informací a plánování kontrol 

Dnes je zcela běžné, že celá řada přístrojů umožňuje připojení jak metalické (přes 
kabel) tak i bezdrátové. Moderní termokamery FLIR dnes využívají celou řadu 
komunikačních možností, mezi které patří USB, LAN (u některých typů), HDMI pro přenos 
obrazu a bezdrátově Bluetooth a WiFi. Přenášet lze tedy do PC nejen statické již uložené 
termogramy a reálné snímky z paměťového média, ale také živý obraz, který může být 
zcela radiometrický, tedy obsahující data pro vyhodnocení. To lze využít pro on-line 
záznam a vyhodnocení průběhů teplot ve zvolených částech obrazu. Wifi komunikaci lze 
efektivně využít pro přenos obrazu do smartphone / tabletu, ze kterého se stává dálkové 
ovládání termokamery. 

Bluetooth komunikace je pak využita pro přenos dat z externích měřicích přístrojů 
FLIR / Extech (klešťový multimetr, vlhkoměr atd.) a uložení těchto dat k termogramům 
(např. aktuální zatížení atd.).  

Novinkou je aplikace FLIR Route Creator pro nový program FLIR Thermal Studio 
Pro, který umožňuje vytvářet a exportovat plán termografických kontrol. Aplikaci je možné 
použít v termokamerách FLIR řady T, na kterých je spuštěna volitelná inspekční trasa 
a uživatel má tak účinný nástroj pro zpřehlednění a zefektivnění kontrol na místě s noha 
instalacemi nebo na několika místech. Trasa vede uživatele podél plánovaných 
inspekčních bodů, kde se snímky a data shromažďují logicky podle plánu. Po dokončení 
kontroly lze výsledky importovat zpět do SW FLIR Thermal Studio Pro pro rozbor a tvorbu 
zprávy 
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Obr. 9  Plánování trasy kontroly a tvorba výsledné zprávy. [1] 

 

6. Závěr 

Jak bylo v úvodu řečeno, dnešní požadavky na diagnostické metody a přístroje 
korelují spolu se zvyšující se technickou úrovní výrobních strojů a výrobních procesů. Aby 
bylo možné zajistit kvalitní technickou diagnostiku strojů a zařízení nebo výrobních 
procesů, je nezbytné, aby diagnostické přístroje měly takové technické vlastnosti a funkce, 
aby umožňovaly rychlou a kvalitní diagnostiku s přiměřenými náklady. 

A právě takovými diagnostickými přístroji jsou termokamery, které disponují 
uvedenými obrazovými funkcemi MSX a UltraMax a celou řadou dalších funkcí 
a vlastností a pokročilým designem. Nicméně technická úroveň a vyspělost termokamer 
není jediná, která je potřebná k dosažení kvalitních výsledků v technické diagnostice. Je to 
rovněž návrh vhodného technického řešení / termokamery, zajištění kvalitního proškolení 
obsluhy a následné podpory a servisu. I to si někteří renomovaní výrobci jako FLIR již 
uvědomují a pro zachování a zvýšení dlouhodobé spokojenosti uživatelů, provádějí změny 
nejen po technické stránce termokamer, ale také po obchodní stránce ve výběru svých 
partnerů.  

 

 

Společnost SpektraVision s.r.o. je dlouholetý oficiální autorizovaný distributor 
a "PREMIUM Partner“ FLIR a nabízí široké spektrum pokročilých termokamer FLIR, dále 
celou řadu diagnostických přístrojů a metod, mezi které patří systémy pro nedestruktivní 
testování na bázi termografie (IrNDT), průmyslové vysokorychlostní kamery FASTEC 
a špičkové vysokorychlostní kamery i-SPEED firmy iX Cameras (dříve Olympus) a další. 

 

Zdroj: 

[1] Materiál FLIR, SpektraVision s.r.o. 

[2] MUDr. Hubková Blažena a Svoboda Štěpán, ukázka z lékařské termografie 
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VYSOKORYCHLOSTNÍ TERMOGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA 
ROTAČNÍCH DÍLŮ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Michal ŠVANTNER, Západočeská univerzita v Plzni1 
Vladislav LANG, Západočeská univerzita v Plzni 
Jiří TESAŘ, Západočeská univerzita v Plzni 
Lukáš MUZIKA, Západočeská univerzita v Plzni 
Martin BURŠÍK, ČEZ a.s. 
 
 
Anotace: 

Rotační díly patří mezi kritické komponenty energetických zařízení. Termografická 
diagnostika může včas odhalit jejich poškození a zabránit vážným škodám. Příspěvek je 
zaměřen na vysokorychlostní termografickou diagnostiku rotoru generátoru elektrárny. Je 
ukázán způsob použití vysokorychlostní termografické kamery na bázi kvantových 
detektorů s rychlostí vzorkování 1 kHz. Termografická měření jsou porovnána s měřením 
pomocí kvantových infračervených detektorů o rychlosti vzorkování až 30 kHz. Jsou 
prezentovány výsledky diagnostiky rotoru a ukázány možnosti odhalení indikací 
poškození. Je prezentován význam integrační doby pro vysokorychlostní termografická 
měření. 

 

                                            
1 Ing. Michal Švantner, Ph.D. 
Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - výzkumné centrum 
Univerzitní 8, 301 00 Plzeň 
tel.: +420 377 634 721, e-mail: msvantne@ntc.zcu.cz, http://ttp.zcu.cz 
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NOVINKY V TRIBOTECHNICE SE ZAMĚŘENÍM NA PRAKTICKÉ 
PŘÍKLADY 

Ondřej ŠVEC, TRIFOSERVIS Vladislav Marek, Čelákovice1 
 
 
Anotace: 

Tribotechnická diagnostika je vzhledem k rychle se rozvíjejícím technologiím 
celkem inovativní obor. Souvisí to hodně se změnou formulací moderních maziv, novými 
možnostmi aditivací a samozřejmě zejména s rozšiřováním a modernizací diagnostických 
metod. Největším provozním problémem posledních dob zůstává zejména tvorba 
oxidačních produktů, které můžeme diagnostikovat použitím většího portfolia technických 
metod. V časné identifikaci hodně může napomoci metoda CPA, která identifikuje výrazně 
menší částečky než metoda MPC. 

V měření dalších parametrů tribotechnické diagnostiky dochází k postupné 
automatizaci a digitalizaci. Možnosti využívání automatických měření začínají převažovat 
nad klasickými konvenčními metodami. Velký rozmach zažívá zejména přímo v provozech 
online diagnostika, která vyhodnocuje základní parametry prakticky okamžitě v průběhu 
provozu. 

Další disciplínou tribotechniky jsou nové formulace motorových olejů, které velmi 
souvisí, stejně jako u paliv, se snižováním produkce ropných výrobků a tím i snižováním 
emisní zátěže, s důrazem na prodlužování životnosti a zmenšování motorů a menší 
potřebě objemů olejových náplní. 

V následujícím článku si popíšeme pár novinek v tribodiagnostice, formulace olejů 
i legislativě paliv. 

 

1. Paliva - nové požadavky 

Motorová paliva musí reagovat na přijatá usnesení o snižování emisí. EU je jedním 
z hlavních hybatelů omezování emisí v dopravě na světě. Co musí do budoucna motorová 
paliva ne území EU splňovat: 

- Splnění ukazatele úspory emisí (již v roce 2020: 6% a očekávání vyplývající 
z Pařížské konference v roce 2030) 

- Zajištění podílu obnovitelných složek v motorových palivech dle RED II (v roce 
2020: 10%, v roce 2030: 14 %) 

- Vývoj poptávky po jednotlivých druzích motorových paliv (mj. očekáváná 
elektrifikace) a skladba vozového parku 

Na potřebu snižování emisí reaguje většina globálních firem působících na trhu EU. 
Firmy si vytyčily několik scénářů, jak to bude s palivy v budoucnosti. Např. společností 
Shell bylo v posledním období připraveno několik scénářů „Mountains“, „Seas“ a „Sky“. 
Scénáře vychází z 3 základních východisek: poptávka po energiích prudce stoupá, 
dodávka energií se bude snažit držet krok, klimatické změny jsou naléhavou realitou. 

                                            
1 Ondřej Švec, DiS. 
TRIFOSERVIS Vladislav Marek, Čelákovice 
Rumunská 1457, 250 88 Čelákovice 
tel.: +420 326 991 085, mobil: +420 737 388 729, e-mail: ondrasvec3@gmail.com 
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Scénář „Sky“ se zabývá vývojem spotřeby jednotlivých druhů paliv s předpokladem vývoje 
vozového parku ve světě. Scénář „Sky“ se také věnuje celkovému energetickému objemu 
a počítá s tím, že v roce 2070: 

Elektřina přesáhne 50% spotřeby konečné spotřeby při pětinásobném zvýšení 
v porovnání s rokem 2017. 

Fosilní paliva jsou omezeny, pro oblast výroby elektřiny a začíná dominovat solární 
energie. 

Výroba biomasy se více prosazuje, společně s technologiemi CCS k využití CO2. 

 

S těmito body souvisí hlavně předpokládaný rozvoj elektro mobility, který je ale 
vzhledem k výhledu spotřeby energií a populačnímu růstu celkem utopický. 

 

2. Jaká by měla být odezva rafinérského průmyslu na očekávaný vývoj v EU 

S využitím očekávaných scénářů by měly být aktualizovány strategie rafinérských 
společností s uvědoměním si následujících aspektů:  

- Vliv elektrifikace sníží absolutní poptávku po plynných a kapalných palivech. 

- Vliv požadavku na vyšší obsah obnovitelných zdrojů sníží absolutní spotřebu 
kapalných a plynných minerálních paliv (tj. paliv vyráběných na bázi ropy). 

- Struktura změny vozového parku ovlivní strukturu spotřeby jednotlivých druhů 
motorových paliv: rychlejší nástup elektrifikace osobních vozů sníží významněji 
poptávku po automobilových benzínech, zatímco pozdější nástup elektrifikace 
a plynofikace nákladního vozového parku ze střednědobého hlediska zachová 
významnou poptávku po motorové naftě. 

- Tlak na snižování emisí způsobí další racionalizaci motorů a ovlivní pokles poptávky 
po motorových palivech 

 

3. Motorové oleje – nové požadavky 

Další oblastí, která zasahuje do sféry ekologičtějšího provozu je formulace nových 
motorových olejů a motorů obecně. Trendem je postupné zmenšování motorů a tím 
i olejových náplní. Vzhledem k požadavkům na menší energetickou náročnost se také ve 
velké míře začínají používat oleje s nižší viskozitou (0W/5W-20/16/12/8). 

Co tedy od nových formulací motorů a motorových olejů očekáváme: 

• Důraz při vývoji strojů je kladen zejména na úsporu energie (paliva) 
a ekologičtější provoz. 

• Menší rozměry strojů, menší objemy maziv, přesnější rozměry mazaných 
třecích uzlů. 

• Použití nových materiálů při konstrukci strojů. 

• Použití nových typů zušlechťujících přísad pro splnění nových požadavků na 
chemické vlastnosti. 

• U olejů vysoká kontrola oxidace a tvorby úsad. Prodloužení servisních 
intervalů až k celoživotnostním náplním. 

• Individuální požadavky na mazivo – co výrobce to specifický požadavek na 
vlastnosti a chemické složení.  



Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení - DIAGO® 2020 153 

4. CPA - měkké kaly průsvitem 

Novinkou posledních let je sledování měkkých kalů průsvitem filtrační membrány. 
Na rozdíl od běžného MPC je přístroj schopen detekovat kaly zachycené uvnitř filtru 
a s předstihem zjistit potenciál tvorby. Jemnější kaly než 0,45µm protečou póry filtrační 
membrány a usadí se uvnitř. Membrána se z venku může tvářit jako zcela bílá, ale uvnitř 
filtru může být usazeno již kritické množství menších kalů, čekajících na svojí příležitost. 
Tyto drobné kaly jsou možná ještě nebezpečnější, protože jsou velmi těžko detekovatelné. 
Metoda CPA je s velkou přesností může odhalit včas.  

 

                     

Přístroj pro měření CPA     Zkušební membrány 

 

Hodnoty √ΔE CPA při měření průsvitem filtru 

 

Třída 1 - √ΔE < 15  dobrý stav  

Třída 2 - √ΔE 15,1 – 17 vyhovující stav  

Třída 3 - √ΔE 17,1 – 19 sledovat  

Třída 4 - √ΔE 19,1 – 20  výstraha  

Třída 5 - √ΔE > 20  kritický stav  

 

5. CPA z praktického hlediska 

Dle našich průběžných testovacích měření je zřejmé, že metoda CPA je využitelná 
zejména u olejů, kde je kladen velký důraz na čistotu. Vhodnými médii pro měření těchto 
kalů jsou například transformátorové, turbinové či hydraulické oleje. U olejů, kde není 
důraz na čistotu tak významný je vhodnější používat metodu MPC, protože k nasycení 
filtrů oxidačními produkty třeba u převodových olejů dochází poměrně velmi rychle 
a výsledky jsou lehce zavádějící.  
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PŘEJÍMKA TISKOVÉHO STROJE MĚŘENÍM VIBRACÍ 

ACCEPTANCE OF A PRINTING MACHINE BY MEASURING 
VIBRATION 

Elias TOMEH, Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní1 
 
 
Anotace: 

Ve článku je uvedena analýza vibrací tiskového stroje při přejímce za cílem 
poskytnout objektivní podklady pro hodnocení jeho technického stavu a doporučení pro 
jeho převzetí do trvalého provozu. Tato analýza je provedená použitím metod vibrační 
diagnostiky, která je založená na měření vibrací. V současné době se vibrační diagnostika 
uplatňuje ve všech odvětvích průmyslu se značným ekonomickým efektem. Dosahované 
výsledky provozního uplatnění diagnostiky (snížení nákladů na údržbu a zvýšení 
spolehlivosti tiskových strojů) potvrzují, že u moderních tiskových strojů a zařízení je 
diagnostika nutností pro jejich provoz. Vyhodnocením periodických měření lze dále 
navrhnout a realizovat zpravidla nenáročná opatření, kterými lze předcházet poškozením 
a prodloužit životnost tiskových strojů a dát doporučení pro provozovatele. 

 

Annotation: 

The paper presents the vibration analysis of a printing machine during the 
acceptance process in order to provide an objective measurement basis for the evaluation 
of its technical condition and to give recommendations for its acceptance into permanent 
operation. This analysis is performed using vibration diagnostic methods that are used 
nowadays in all branches of industry with considerable economic effect. The achieved 
results of diagnostics operational application (reduction of maintenance costs and 
increased reliability of printing machines) confirm that in modern printing machines and 
equipment, diagnostics is necessary for their operation. By evaluating periodic 
measurements, it is also possible to design and implement generally undemanding 
measures that can prevent damage and prolong the life of printing machines and give 
necessary recommendations for operators. 

 

1. Úvod 

 Každá tiskárna při přejímání nových tiskových strojů hodnotí kvalitu tisku podle pře-
depsaných tiskových zkoušek (zdvojování tiskového bodu, soutisk, smyk, aj.). Tyto tiskové 
zkoušky, na rozdíl od vibrací, umožňují pouze zjištění, zda nově vyrobené stroje vyhovují 
požadavkům kladeným na kvalitu tisku, ale nedávají žádné informace o kvalitě montáže 
stroje a  o vlivu některých částí stroje na zkoušenou kvalitu tisku.  

Místa měření a jejich označení je uvedeno na obr. 1. V označení míst měření je 
uveden druh válce, strana stroje (levá: L, pravá: P) a směr (A, H, V), např. tlakový válec na 
pravé straně (strana pohonu) měřený ve vertikálním směru má označení: TV-P-V. 
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Obr. 1  Označení míst měření hlavního pohonu 

 
 

 
 

Obr. 2  Schéma ústrojí tiskového stroje.  
CV1, CV2: číslovací válce, TV: tlakový válec, PV: přenášecí válec 

 

Měření bylo provedeno za provozu stroje v těchto režimech: 

 

Zatížení stroje Rychlost tisku 

při tisku 4000 a/h 5000 a/h 6000 a/h 
 

7000 a/h 
 

8000 a/h 
 

naprázdno 4000 a/h - - - - 

 
Frekvence hlavních zdrojů buzení tiskového stroje pro výkon 4000 a/h jsou v Tabulce 1. 
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Tab. 1  Frekvence hlavních zdrojů buzení tiskového stroje pro výkon 4000 archů/hodinu 

Počet archů tiskového stroje  
4000 [a/h] 

Frekvence buzení [Hz] 

fi 2xfi 3xfi 4xfi 

 
Otáčkové 

Tiskové válce 1,11 2,22 3,33 4,44 

Přiváděcí válec 1,86 3,72 5,58 7,44 

Předloha náhonu 4,50 9,01 13,51 18,01 

Elektromotor 14,59 29,18 43,77 58,36 

Zubové:  
Tiskové válce 

85,56 171,11 256,67 342,22 

Řemenové:  
Hnací klínové řemeny  

2,57 4,14 7,70 10,27 

Rázové: 
Náběh kanálů tiskových válců 

2,22 4,44 6,67 8,89 

Buzení od valivých ložisek BPFO BPFI BSF FTF 

6206 52,06 79,25 33,72 5,78 

6208 52,19 79,11 34,09 5,80 

NU208 79,03 110,64 42,55 6,08 

 

Hodnocení technického stavu tiskových strojů na základě analýzy periodického měření 
vibrací pomocí zvolené metody diagnostiky: 

• Umožňuje včas identifikovat zhoršení stavu skupin tiskového stroje. 

• Včas identifikovaná zvýšená úroveň vibrací umožňuje realizovat vhodná a finančně ne-
náročná opatření, která zamezí vzniku většího poškození součástí. 

• Rezonanční oblasti mohou být různé i u jednotlivých tiskových strojů stejného typu (roz-
ptyl rozměrů součástí v předepsaném tolerančním poli). Nejméně příznivý případ může 
nastat, souhlasí-li budící frekvence (otáčky stroje při určitém výkonu) s jednou z vlast-
ních frekvencí systému, jsou tedy splněny podmínky rezonance, při které mohou ampli-
tudy nebezpečně narůstat. 

• Doporučit uživateli pracovní režimy, ve kterých nedochází k nadměrné úrovni vibrací 
a současně lze dosáhnout požadované jakosti tisku. 

• Opravy a údržba strojů se provádějí pouze tehdy, pokud to skutečný měřením zjištěný 
technický stav stroje vyžaduje. 

• Pro spolehlivé dosažení vysoké kvality tisku nelze připustit rozsáhlejší poškození např. 
valivých ložisek, ozubených kol, vačkových mechanismů. 

• Posouzení jakosti montáže nových strojů (společně s hodnocením kvality tisku). 

• Provádění údržby a oprav na základě skutečného stavu stroje. 

• Odstranění výskytu neplánovaných odstávek tiskového stroje. 

• Včasné nárokování náhradních dílů. 

• Snížení zásob náhradních dílů (úroky z ušetřených finančních prostředků a neznehod-
nocování    náhradních dílů vlivem dlouhodobého skladování). 

• Na základě získaného přehledu o zvýšeném dynamickém namáhání součástí používat 
pro provoz  strojů takové režimy, při kterých lze zajistit vysokou kvalitu tisku a současně 
prodloužit  životnost stroje. 

• Získat referenční spektra vibrací pro periodické sledování a objektivní plánování údržby 
stroje a porovnat změřenou celkovou úroveň vibrací se srovnatelným strojem. 

• Určení stavu poškození skupiny součástí a určení ještě možné doby provozu. 

• Zjednodušení vztahu výrobce - uživatel během záruční doby. 
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2. Problémy při přejímce strojů 

Tyto problémy lze rozdělit do dvou skupin: 

1) v době měření byla uhrazena plná cena stroje, reklamace i při prokazatelné nekvalitě 
produkce je zdlouhavá a málo úspěšná, 

2) pokud byla uhrazená část ceny, pak měření bylo podkladem pro výrazné snížení ceny 
stroje nebo pro rychle odstranění příčin na náklady výrobce stroje. 
 

Nutnost posouzení technického stavu tiskových strojů vyplývá z potřeby činit 
rozhodnutí týkající se kvality. Může se jednat o rozhodnutí o dalším provozování tiskového 
stroje či o provedení změn týkajících se konstrukce, technologie nebo jejích provozování. 
Také současné podmínky a vysoké požadavky spotřebitele nutí výrobce neustále hledat 
způsoby zvyšování produktivity strojů a zařízení za účelem stabilnější kvality tisku, aby 
nedošlo k zdvojenému tiskovému bodu. 

Diagnostika tiskových strojů se opírá především o měření a analýzu vibrací 
důležitých uzlů tiskového stroje za předem definovaných provozních podmínek a to ve 
stadiu zavedení nového stroje a jeho následném provozu. V případě zhoršování 
technického stavu, které se projeví změnou úrovně nebo spektra vibrací, dovoluje 
odhadnout možnou délku dalšího provozu a umožnit tak naplánovat a zajistit opravu  
poškozeného uzlu. Neocenitelnou výhodou je také možnost identifikovat a odstranit příčiny 
zhoršení technického stavu tiskového stroje a zlepšit s tím spojenou kvalitu tisku. Důvody 
měření vibrací u tiskových strojů jsou pruhování při potisku plochy, vysoké dynamické 
provozní síly v systému barevníku, zhoršená kvalita tisku, poškození součástí tiskových 
strojů, opotřebení a poškození boků zubů kol tiskového ústrojí, nesprávná montáž 
ozubených soukolí tiskových válců, vysoká úroveň vibrací tlakového a ofsetového válce při 
tisku. 

 
Hlavním cílem je tedy: 

I - detekce - zjištění změn mohutnosti vibrací a velikosti význačných složek spektra 
vibrací, Vibrace by měly být měřeny co nejblíže ložisek nebo jiných důležitých uzlů stroje 
pokud možno ve třech směrech: axiálním, horizontálním radiálním a vertikálním radiálním 

II - určení zdrojů buzení vibrací - určení příčiny a místa vzniku nadměrného provozního 
zatížení tiskového stroje. Pro analýzu spekter a časových průběhů je nutný přesný výpočet 
frekvencí buzení, je proto nutné od výrobce získat kinematické schéma strojů s údaji, 
kterými jsou především: průměry tiskových válců, počty zubů ozubených kol, otáčky 
motorů, průměry řemenic a délky řemenů, údaje o vývěvách a kompresorech a počtu 
lopatek, označení typů použitých valivých ložisek. 

III - řešení - realizovat vhodná opatření a po jejich realizaci měřením ověřit vliv na 
dynamické chování stroje a na životnost a spolehlivost součástí. Zjišťování poškození 
a závad součástí a skupin tiskového stroje vychází z porovnání změřených spekter se 
spektry nového správně smontovaného tiskového stroje (po jeho záběhu) a spektry 
v dalším vývoji. Tato metoda rovněž zachycuje jiné typy závad strojů jako je nevyváženost 
rotačních částí, nesouosost, mechanické uvolnění, poškození zubů, atd. 

 
Z uvedených znalostí je pak možno naplánovat odstávku tiskových strojů a přípravu 

materiálů i personálu k provedení potřebných prací tak, aby nebylo ohroženo pravidelné 
vydávání tisku a aby byly pracovní ztráty minimální (přesun opravy mimo pracovní dobu). 
Spektra vibrací jsou velmi užitečným způsobem zpracování signálů, které umožňují 
analýzu strojů a zjišťování příčin vibrací, např.: vývěv, elektromotoru, převodovky hlavního 
pohonu, stíracího, šablonového, tlakového a ofsetového válce a barevníku. 
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Je velký rozdíl mezi zjištěním závady tiskového stroje a analýzou příčiny jejího 
vzniku. Pouhá výměna součásti stroje, vykazující příznaky poškození způsobeného 
silnými vibracemi, není řešením problému. Obvykle na stroji existuje jiná příčina nadměrné 
úrovně dynamických sil, která způsobuje poškození. Musíme tedy zjistit původ vzniku 
závady (nevyváženost, nesouosost, uvolnění atd.), jinak pak nelze říci, že realizujeme 
program monitorování strojů, nýbrž provádíme pouze program výměny součásti stroje. Pro 
uplatnění předchozího hrají důležitou roli dvě hlavní okolnosti: 

1) Každá zbytečná demontáž součástí stroje vždy zhoršuje jeho technický stav. 
2) Pouhá výměna poškozené součásti nemá smysl, pokud nejsou odstraněny příčiny zvý-

šeného provozního zatížení nebo poškození. 

 
3. Výsledky měření 

Na obr. 3. jsou uvedena frekvenční spektra jen v některých místech měření. 
U každého spektra je uvedeno místo měření a výkon, při kterém stroj pracoval. 

 

 

 

Obr. 3  Změřená frekvenční spektra tiskového stoje v různých režimech výkonu stroje 
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▪ Tiskové ústrojí: Z výsledků měření na tiskovém ústrojí je patrné, že úroveň vibrací je 
nízká. To svědčí o kvalitní montáži a dobrém seřízení tiskového stroje. 

▪ Pohon hydro čerpadla a vývěvy: Ani na těchto soustrojích nebyly zaznamenány zvý-
šené vibrace. Proto se dá předpokládat jejich bezporuchový chod. 

▪ Hlavní pohon: Vibrace na hlavním pohonu, resp. na elektromotoru hlavního pohonu 
vykazují zvýšené úrovně především na frekvencích okolo 2,8 kHz. 

➢ V poměrně širokém pásmu okolo zmíněné frekvence je patrná modulace 50 Hz. 

➢ Příčinou zvýšené velikosti vibraci je pravděpodobně elektrické buzení: 

o Frekvence amplitud je nezávislá na výkonu stroje (otáčkách). 

o S rostoucím výkonem velikost amplitud klesá, což může být způsobeno setr-
vačnými hmotami. 

➢ Změřená úroveň vibrací na uvedených frekvencích je značná a výrazně převyšuje 
velikost vibraci pohonů jiných tiskových strojů. 

➢ Lze tedy konstatovat, že trvalý provoz pohonu při dané úrovni vibrací bude mít vliv 
na nižší životnost součástí. Jak již bylo uvedeno, hlavní příčinou vibrace je elektric-
ké buzení. Z dodaných podkladů nelze určit přímou příčinu (pulsace usměrněného 
napájecího proudu, elektrické buzení tachodynamem, ...).  

➢ Výrazná modulace s frekvencí 50 Hz, která je nezávislá na výkonu stroje vylučuje 
mechanické příčiny buzení. 

➢ Doporučujeme požadovat na výrobci ještě před převzetím stroje do zkušebního 
provozu odstranění příčin nadměrného kmitání. 
 

4. Závěr 

Analýza vibrací spolu s hodnocením kvality tisku jsou důležitým podkladem pro 
reklamace, seřízení stroje a řešení praktických provozních problémů. Bylo také 
doporučeno odběrateli stroje v souladu se směrnicí EU pro strojírenství a platnými ČSN 
ISO vyžadovat od dodavatelů nových strojů dokumentování kvality výroby a montáže 
měřením úrovní vibrací. Tyto směrnice EU ukládají výrobci poskytnout odběrateli 
v technické dokumentaci údaje o změřené úrovni vibrací dodávaného stroje. Odběratel 
může vyžadovat na náklady dodavatele provedení úprav a seřízení směřujících ke snížení 
vibrací a tím i k dosažení požadované životnosti a spolehlivosti přejímaných strojů. 

 

Resume 

Vibration analysis along with print quality evaluation are an important basis for 
complaints, machine set up and for solving practical operational problems.  Also, in 
accordance with the EU policy for mechanical engineering and valid ČSN ISO, it is 
recommended that the machine purchaser require a documentation on the quality of 
production and assembly of a new machine. These documents are based on measuring 
vibration levels. The EU directive for mechanical engineering obliges the manufacturer to 
provide the customer with technical data on the measured vibration level of the supplied 
machines. The customer may require adjustments at the expense of the supplier to reduce 
vibration, and thereby, to achieve the machines desired service life and reliability. 
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DIAGNOSTIKA VSTREKOVACÍCH SYSTÉMOV COMMON RAIL 

DIAGNOSTICS OF COMMON RAIL INJECTION SYSTEMS 

Zoltán ZÁLEŽÁK, SPU v Nitre1 
Rastislav BERNÁT, SPU v Nitre1 
Norbert KECSKÉS, SPU v Nitre2 
 
 
Anotácia: 

Súčasné naftové spaľovacie motory musia spĺňať prísne emisné normy, ktoré sú od 
nich očakávané. Tým pádom sú kladené nové požiadavky na vstrekovacie systémy paliva, 
ako aj na elektronické riadenie motorov. Proces spaľovania paliva v spaľovacích 
priestoroch motora je oveľa efektívnejší pri vstrekovaní paliva pod vysokým tlakom, ktorý 
dokáže vyvinúť systém Common Rail a pohybuje sa od 145 MPa do 250 MPa, v závislosti 
od generácie vstrekovacieho systému. Na samotnú diagnostiku vstrekovacieho systému je 
možné použiť sériovú resp. paralelnú diagnostiku. V príspevku popisujeme možné 
spôsoby diagnostík na vybranom naftovom motore 2,0 TDi vozidla Audi Q5, ktoré využíva 
systém vstrekovania Common Rail tretej generácie. Jednotlivé merania dĺžky vstrekovania 
paliva boli vykonávané paralelnou diagnostikou pomocou diagnostickej stolice Bosch FSA 
720. Výsledky merania vykázali, že čas vstrekovania paliva do spaľovacích priestorov 
motora sa skracuje so zvyšovaním otáčok motora. Ďalšie merania boli vykonávané 
sériovou diagnostikou pomocou zariadení Bosch KTS 540. Pomocou týchto zariadení sa 
vykonávali merania odchýlok vstrekovania paliva  pre korekciu chodu motora, kde bolo 
preukázaná mierna anomália voči výrobcom predpísaným hodnotám. 

 

Annotation: 

Current diesel engines must comply with strict emission standards. This puts new 
demands on fuel injection and electronic engine control systems. Combustion process in 
combustion chambers of engines is much more efficient at high pressure fuel injection, 
which can be reached by the Common Rail system and ranges from 145 MPa to 250 MPa. 
In order to examine the injection system, it is possible to use serial or parallel diagnostics. 
In the paper we describe possible diagnostics of the 2.0 TDi Audi Q5 diesel engine which 
uses the third generation Common Rail injection system. Individual measurements of fuel 
injection were performed by parallel diagnostics on the Bosch FSA 720 diagnostic bench. 
The measurement results showed that the injection time of fuel into the combustion 
chamber is reduced as the engine speed increases. Further measurements were made by 
serial diagnostics using Bosch KTS 540 instruments. These instruments were used to 
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measure fuel injection deviations for engine running correction and we detected a slight 
anomaly in comparison with the manufacturer's prescribed values. 

 

1. Úvod 

Common Rail patrí medzi najviac vyvíjané vstrekovacie systémy v súčasnosti. 
Ide o vstrekovací systém, ktorý má zásobník Common Rail. Tento systém disponuje 
veľkou variabilitou pri procese vytvárania vstrekovacieho tlaku a správne načasovaného 
momentu vstreku paliva. Túto variabilitu zabezpečuje oddelené vytváranie tlaku od 
vstrekovania paliva, pričom je tlak zadržiavaný v zásobníku tlaku Rail. Systém Common 
Rail je možné rozdeliť na tri základné časti ako je nízkotlaková, vysokotlaková časť 
a napokon na elektronickú reguláciu naftových motorov. Hlavnou funkciou nízkotlakovej 
časti systému je doprava paliva do vysokotlakovej časti palivovej sústavy automobilu. 
Nízkotlaková časť systému je tvorená palivovou nádržou, elektricky poháňaným 
podávacím palivovým čerpadlom, palivovým čističom a samotným vedením paliva. 
Vysokotlaková časť v systéme Common Rail má tri úlohy. Prvou úlohou je vytváranie 
tlaku, ktorý zabezpečuje vysokotlakové čerpadlo. Vysokotlakové čerpadlo je medzičlánok 
medzi nízkotlakovou a vysokotlakovou časťou systému. Zabezpečuje požadovanú 
dodávku paliva pod tlakom pre prevádzkové oblasti vozidla. Zásobník Rail udržiava tlak, 
čím spĺňa druhú úlohu. Vysokotlakový zásobník sa vyrába z ocele, ktorá disponuje 
vysokou pevnosťou. Vo vysokotlakovom zásobníku sa palivo rozdeľuje ku vstrekovačom 
a využitím stlačiteľnosti paliva pri vysokom tlaku sa vytvára zásobníkový efekt. Pod 
pojmom zásobníkový efekt rozumieme, že pri odčerpaní väčšieho množstva paliva zo 
zásobníka zostáva tlak približne rovnaký. Palivo sa trvalo doplňuje pod vysokým tlakom do 
zásobníka. Treťou úlohou je vstrekovanie požadovaného množstva paliva pomocou 
vstrekovačov. Vstrekovače sú prostredníctvom vysokotlakových potrubí spojené 
s vysokotlakovým zásobníkom Railom. Najčastejšie používané vstrekovače sú založené 
na princípe využitia elektromagnetického ventilu alebo na systéme využitia 
piezoelektrického javu.  

 

Obr. 1  Systém vstrekovania Common Rail 

1) vysokotlakové čerpadlo, 2) regulátor vysokého tlaku, 3) snímač vysokého tlaku, 
4) zásobník tlaku Rail, 5) palivový filter, 6) podávacie čerpadlo, 7) palivová nádrž, 

8) riadiaca jednotka, 9) vstrekovače 
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Elektronika zabezpečuje v automobiloch komfort, bezpečie a taktiež vytvárajú 
dnešné automobily ekologickejšími. Na správnu činnosť týchto jednotlivých elektronických 
systémov je možné používať sériovú alebo paralelnú diagnostiku. Sériová diagnostika 
patrí k najpoužívanejším druhom diagnostiky nielen u dopravných prostriedkov ale 
napríklad aj u poľnohospodárskej techniky. Daná diagnostika pracuje na princípe 
komunikácie s riadiacimi jednotkami vozidla pomocou inštalovaného diagnostického 
programu v počítači, tablete atď. Pomocou paralelnej diagnostiky dokážeme konkrétne 
zisťovať poruchy testovanej súčiastky vozidla. Aby bolo možné paralelnú diagnostiku 
použiť, je potrebné paralelne zapojiť meracie prístroje do elektrického obvodu testovaného 
vozidla. Pri diagnostikovaní vozidiel paralelnou diagnostikou sa často využíva osciloskop, 
pomocou ktorého dokážeme zobrazovať časový priebeh daných veličín. 

 
2. Materiál a metódy 

Diagnostika vstrekovacieho systému Common Rail je vykonávaná na vybranom 
naftovom spaľovacom motore so zdvihovým objemom 1968 cm3 z vozidla Audi Q5. Ďalšie 
technické parametre motora predstavujú výkon 125 kW pri otáčkach 4500 min-1 a krútiaci 
moment 350Nm pri otáčkach 1750 min-1. Pri vykonávaní jednotlivých diagnostík mal motor 
najazdených 200000 km, 220000 km a 250000 km. Vstrekovací systém použitý v danom 
automobile je už spomínaný Common Rail tretej generácie s modernými osemotvorovými 
piezoelektrickými vstrekovačmi, ktoré zabezpečujú veľmi jemné rozprášenie paliva do 
spaľovacieho priestoru motora. Dané vstrekovače dokážu vstreknúť za jeden pracovný 
cyklus 3 vstreky paliva, čo zabezpečuje výrazné zníženie hladiny hluku motora. 

 

 

 

Obr. 2  Vstrekovač 03L 130 277 

 

Paralelnú diagnostiku predstavuje diagnostický tester BOSCH FSA 720 slúžiaci na 
analýzu systémov motorových vozidiel. Generátor signálov, ktorým tento motortester 
disponuje, umožňuje zisťovanie porúch snímačov, káblov, konektorov alebo riadiacej 
jednotky a to všetko bez nutnosti demontáže daných komponentov. Motortester FSA 720 
dokáže diagnostikovať 50 rôznych typov elektronických a elektrických komponentov. 
Tester disponuje dvojkanálovým osciloskopom, ktorého vzorkovacia rýchlosť je 50 
miliónov vzoriek za sekundu a pomocou neho dokážeme presne vyhodnocovať priebehy 
jednotlivých signálov.  

Postup merania pomocou paralelnej diagnostiky predpokladá správne pripraviť 
merané komponenty a zapojiť tester k meranému objektu. Po príprave testeru a spustenia 
meracieho programu je možné zvoliť univerzálny osciloskop a pripojiť vodiče zariadenia 
k akumulátoru vozidla. Ďalším krokom je pripojenie vodiča osciloskopu ku konektoru 
vstrekovača, naštartovanie motora a zahájenie merania. Použitím osciloskopu bol zvolený 
parameter čas vstrekovania paliva vstrekovačov pri zvolených otáčkach motora 800, 1500 
a 2500 min-1 (obrázok 3, 4 a 5). 
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Obr. 3  Časový priebeh vstrekovania paliva pri otáčkach 829 min-1 

 

 

 

 Obr. 4  Časový priebeh vstrekovania paliva pri otáčkach 1500 min-1 

 

 

 

Obr. 5  Časový priebeh vstrekovania paliva pri otáčkach 2500 min-1 

 
Na obrázkoch 3, 4 a 5 je možné vidieť, že jeden pracovný cyklus vstrekovania sa 

skladá z troch úsekov vstrekovania paliva, a to pilotný vstrek, hlavný vstrek a dodatočný 
vstrek. Grafické priebehy ďalej znázorňujú dĺžky vstrekovania paliva pomocou 
osciloskopu. Z nameraných hodnôt vstrekov vyplýva, že čas vstrekovania paliva je najdlhší 
pri najmenších voľnobežných otáčkach motora 829 min-1. Pri hodnote otáčok 1500 min-1 
sa vstrekovací čas paliva výrazne skrátil. V rozmedzí otáčok 1500 – 2500 min-1 je 
skrátenie doby vstreku menšie. 
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Sériovú diagnostiku je možné vykonávať pomocou zariadenia KTS 540 ktorý je 
určený pre všetky značky automobilov, ktoré podporujú pripojenie OBD. Softvér, ktorý 
využíva diagnostika BOSCH KTS 540 vyvinula taktiež spoločnosť BOSCH, ktorá ho 
pomenovala ESI[tronic], profesionálny rozsiahly súbor dát ako napríklad diagnostické dáta, 
návody na opravy, harmonogram údržby alebo schémy zapojenia. Diagnostický prístroj 
má vsebe integrovaný multimeter, pomocou ktorého je možné merať napätie, odpor 
a prúd. Výhodou tohto diagnostického prístroja so softvérom BOSCH ESI-tronic je 
možnosť zobrazenia rôznych funkcií, ako sú napr. zobrazenia pamäte závad, možnosť 
zobrazenia skutočných hodnôt akčných členov a snímačov ako aj ich testovanie a 
nastavenia, vynulovanie servisných intervalov a pod.  

Metodika merania s diagnostickým prístrojom KTS 540 pozostáva z pripojení modu-
lu do konektoru OBD 2 (obrázok 6) a následného spustenia diagnostického programu ESI 
tronic. Po zapnutí zapaľovania sa následne zvolí značka, typ vozidla a výber motorizácie 
prípadne sa identifikácia zvolí podľa VIN kódu vozidla. Po zvolení funkcie diagnostiky 
a výberu typového kódu EDC 17CP14 UDS sa zvolí výber riadiacej jednotky a zadajú sa 
skutočné hodnoty akčných členov. Po týchto nastaveniach je možné zahájiť samotnú dia-
gnostiku a s ňou súvisiace merania. Popísané postupy sú platné pre všetky tri série mera-
ní a to pri najazdených 200000 km, 220000 km a 250000 km. Ako hlavný meraný parame-
ter bol zvolený tlak paliva pri vybraných otáčkách motora 800, 1200 a 2500 min-1. 
V tabuľke 2 sú uvedené jednotlivé namerané hodnoty tlaku paliva v systéme Common Rail 
pomocou sériovej diagnostiky. Na obrázku 7 je vidieť graficky znázornený priebeh tlaku 
paliva po zatlačení akcelerátora podľa zvolených otáčok pri diagnostickom intervale 
220000 km. Z grafického priebehu je možné vidieť, ako tlak impulzne vzrástol za veľmi 
krátku dobu na hodnotu 1100 bar z dôvodu rýchlej akcelerácie a následne sa udržiaval na 
hodnote približne 670 bar. Po uvoľnení plynového pedálu sa tlak paliva spolu s otáčkami 
motora ustáli na počiatočnú hodnotu. Podobným spôsobom sa menili hodnoty namera-
ných hodnôt aj pri ostatných diagnostických intervaloch. Sériovou diagnostikou boli tiež 
vykonané merania pre zistenie odchýlok vstrekovaného množstva paliva do spaľovacieho 
priestoru motora. Meranie prebiehalo pri teplote chladiacej kvapaliny 80°C. Zisťovanie 
vstrekovacích odchýlok slúži na korekciu voľnobežných otáčok motora. V tabuľke 1 sú 
zobrazené namerané hodnoty odchýlok vstrekovaného množstva paliva. Namerané hod-
noty spĺňajú toleranciu uvádzanú výrobcom (+/- 0,50 mg/vstrek) čo dokazuje, že vstreko-
vací systém naftového motora je v prevádzkyschopnom stave.  

 

 

 

Obr. 6  Komunikácia KTS 540 s riadiacou jednotkou 
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Tab. 1  Odchýlky vstrekovaného množstva paliva 

Vstrekovač 1. valca  - 0,18 mg/vstrek 

Vstrekovač 2. valca + 0,16 mg/vstrek 

Vstrekovač 3. valca - 0,17 mg/vstrek 

Vstrekovač 4. valca - 0,40 mg/vstrek 

 

Tab. 2  Hodnoty tlaku paliva v systéme Common Rail 

Diagnostický interval 200 000 km 

Otáčky vozidla, min-1 Tlak paliva, bar 

829 250 

1150 362 

2500 693 

Diagnostický interval 220 000 km 

Otáčky vozidla, min-1 Tlak paliva, bar 

819 244 

1162 360 

2491 700 

Diagnostický interval 250 000 km 

Otáčky vozidla, min-1 Tlak paliva, bar 

806 242 

1211 349 

2518 650 

 

 

 

Obr. 7  Grafický priebeh tlaku paliva pri zvolených otáčkách 800 min-1 

 

V grafickom zobrazení priebehu odchýlok vstrekovaného množstva paliva na ob-
rázku 8 sú uvedené jednotlivé  hodnoty , kde os X znázorňuje čas a os Y znázorňuje od-
chýlky vstrekovacieho množstva paliva v mg.  
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Obr. 8  Grafický priebeh odchýlok vstrekovacieho množstva paliva 

 

3. Záver 

Systém Common Rail je veľmi sofistikovaný vďaka čomu zvíťazil v konkurenčnom 
boji, čím si ako jediný zabezpečil použitie v súčasných automobiloch s naftovými motormi. 
Patrí do skupiny priameho vstrekovania nafty a vyznačuje sa tlakovým zásobníkom, 
v ktorom je palivo udržiavané pod vysokým tlakom, čo je jeho veľkou výhodou na základe 
čoho umožňuje dokonalejšie rozprášenie paliva vo valci. Ďalšia výhoda systému Common 
Rail spočíva v jednoduchom prispôsobeniu pre rôzne súčasné naftové motory s riadeným 
priebehom vstreku. 

Na diagnostiku vstrekovacích systémov Common Rail u naftových motorov je 
možné využiť tzv. „sériovú“ a „paralelnú diagnostiku“. Príspevok sa snaží poukázať na 
možnosti využitia oboch spôsobov diagnostík a vyvodiť závery pre výhodnejší výber 
spôsobu použitia daných metód s reálnými nameranými vybranými parametrami systému. 
Sériovou diagnostikou je teda možná komunikácia špeciálneho testeru s riadiacou 
jednotkou motora. V našom experimente bola vykonávaná sériová diagnostika pomocou 
testeru Bosch KTS 540 prepojeného s riadiacou jednotkou naftového motora s objemom 
1968 cm3 z vozidla Audi Q5 pomocou konektoru a diagnostickej zásuvky vozidla cez 
OBD 2. Merania boli vykonávané pri zvolených diagnostických intervaloch najazdených 
kilometrov popísaných vo vyššie uvedenej metodike. Hlavný meraný parameter tlak paliva 
pri zvolených otáčkách nevykazoval väčšie odchýlky z mapy údajov riadiacej jednotky ani 
pri jednom diagnostickom intervale merania, čo značí, že diagnostikovaný systém 
Common Rail naftového motora v danom vybranom vozidle funguje správne. Aj pri ďalšom 
meranom parametre odchýlok vstrekovacieho množstva paliva hodnoty spĺňali toleranciu 
uvádzanú výrobcom. 

Pri druhom spôsobe diagnostiky paralelnej, kde je možné diagnostikovať chyby 
pomocou zapojenia meracích prístrojov do elektrického obvodu bol využitý tester Bosch 
FSA 720 – časť motortester. V experimente pomocou osciloskopu bol meraným 
parametrom čas vstrekovania vstrekovačov pri zvolených otáčkách s tými istými 
diagnostickými intervalmi na totožnom naftovom motore jako pri sériovej diagnostike. Na 
základe nameraných hodnôt bolo zistené, že jednotlivé časy vstrekov pri všetkých štyroch 
vstrekovačov sú v rozmedzí dovolených intervalov predpísaných výrobcom.  

V závere je možné skonštatovať, že aj keď sériová diagnostika poskytuje 
konfortnejšiu a rýchlejšiu možnosť získavania základných údajov meraných parametrov, 
ktoré však môžu byť v konečnom dôsledku zavádzajúce od skutočnej závady, nakoľko 
môžu byť filtrované a upravené riadiacou jednotkou podľa vopred naprogramovanej mapy 
údajov. Keďže pomocou paralelnej diagnostiky nie je možné tak rýchlo zistiť hodnoty 
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zvolených parametrov, vyžaduje dôkladnejšiu analýzu zistenia konkrétného miesta 
pripojenia sa meracích vodičov k danému objektu pozorovania. Ak má technik dobré 
znalosti ohľadom princípu činnosti daného komponentu, je možné ľahko odmerať jeho 
signál, a tak aj ľahko zistiť prípadnú chybu. 
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POROVNÁNÍ LEVNÉHO HW PRO VIBRODIAGNOSTIKU 

COMPARISON LOW-COST HARDWARE 
FOR VIBRODIAGNOSTICS 

Daniel ZUTH, VUT v Brně1 
 
 
Anotace: 

Článek se zabývá porovnáním levného HW s profesionálním přístrojem pro 
vibrodiagnostiku. Cílem je ověřit základní vlastnosti vybraných prvků, které mohou být 
součástí levných, nízkoenergetických, autonomních, bezdrátových senzorů, které mohou 
tvořit senzorickou sít a s využitím metod umělé inteligence autonomně vyhodnocovat stav 
stroje. Tento článek si klade za cíl pouze porovnat naměřená data z různých platforem, 
a to jak v časové, tak frekvenční oblasti. 

 

Annotation: 

The article deals with comparison of low-cost HW with professional device for 
vibrodiagnostics. The aim is to verify the basic properties of selected elements, which can 
be part of cheap, low-energy, autonomous, wireless sensors, which can form a sensors 
network and using artificial intelligence methods they can to autonomously evaluate the 
state of the machine. The aim of this paper is to compare measured data from different 
platforms from time and frequency domain. 

 

1. Úvod 

V kontextu Průmyslu 4.0 je v současné době běžné snímat velké množství dat 
a poté je vyhodnocovat pomocí cloud computingu, avšak tento koncept vyžaduje velké 
množství senzorů, které produkují velké množství dat a s tím souvisí i nutnost nasazení 
pokročilých metod vyhodnocování. Senzory, respektive jejich vyhodnocovací část, jsou 
v dnešní době řešeny mikroprocesorovou jednotkou tzv. mikrokontrolérem, a to zejména 
kvůli jejich nízké ceně, a to včetně výkonných ARMových procesorů (ARM - Advanced 
RISC Machine). Co se týká senzoru (čidla) nabízí se možnost využít MEMS senzoru 
(MicroElectroMechanical Systems), mimo jiné díky nízké spotřebě elektrické energie 
a díky miniaturnímu provedení. Blokové schéma takové jednotky (inteligentní snímač – 
Smart Senzor) pak obsahuje senzor, procesor a bezdrátový modul pro uložení do online 
uložiště viz obr. 1. 
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Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství 
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
Technická 2896/2, 616 69 Brno 
e-mail: zuth@fme.vutbr.cz 
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Obr. 1  Příklad blokového schématu inteligentního snímače 

 

2. Popis použitého HW 

Prvky testovaného HW vychází z obr. 1, avšak došlo k zjednodušení pro snadnější 
testování, a to připojení k PC a zpracování dat v prostředí MATLAB, upravený testovací 
měřicí řetězec je znázorněn na obr. 2  

 
Obr. 2  Použitý měřící řetězec 

 

3. Vibrodiagnostický model 

Měření probíhalo na vibrodiagnostickém modelu, který umožňuje simulovat závadu 
nevývahy pomocí umístění závaží do rotačního disku. Schéma modelu včetně měřících 
míst je na obr. 3. Měření probíhalo v měřícím místě B v ose Y. 

 

  

Schéma modelu Umístění závaží 

Obr. 3  Použitý vibrodiagnostický model 

 

4. Použitý senzor 

Jako senzor byl použit MEMS snímač ADXL335 umístěný na stojanu ložiska v ose 
Y. Jedná se o analogový tříosý akcelerometr. Základní vlastnosti snímače ADXL335 jsou 
[1]: 

• Měřicí rozsah: -3 g 

• Frekvenční rozsah pro osu X a Y: 0.5 Hz až 1600 Hz 
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• Frekvenční rozsah pro osu Z: 0.5 Hz to 550 Hz 

• Citlivost: 300 mV/g 

• Výstup: analogový 

 

5. Použitý procesor 

Byly porovnány dva typy procesorů a to 8 bitový AVR procesor požitý v platformě 
Arduino UNO a 32 bitový ARM procesor Cortex®-M4 použitý v platformě NUCLEO. 

 

AVR procesor 

Jako vyhodnocovací jednotka byl testován 8 bitový AVR procesor ATmega 328p, 
který je základem platformy Arduino UNO. Základní vlastnosti procesoru jsou [2]: 

• Rychlost procesoru: 20 MIPS (20 DMIPS)  

• Velikost paměti pro program: 32 KB 

• Operační paměť SRAM: 2048 B  

• Rozlišení AD převodníku: 10 bitů (8 kanálů) 

• Rychlost AD převodníku: 15 kSPS při plném rozlišení  

 

Pro jednoduchost bylo testováno propojení prostředí MATLAB s platformou Arduino 
pomocí „Arduino Support from MATLAB“ [3]. Použitý MEMS akcelerometr má analogový 
výstup, a proto je nutné provádět analogové měření. K tomu je v MATLABu funkce 
readVoltage(a,pin), která spustí měření na objektu a (připojené Arduino) 

a požadovaném kanálu (pin). Tato operace však díky komunikaci po sériové lince (USB 

virtual serial port) trvá delší dobu, než je přípustné pro měření vibrodiagnostického signálu 
a také tato doba kolísala během měření. Průměrná vzorkovací perioda byla přibližně 0,05 
s a průměrná maximální vzorkovací frekvence byla 18,42 Hz, průběh měření vzorkovací 
periody je na obr. 4. Proto bylo použití MATLABu pro ovládání Arduina dále vyloučeno. 

 

 

 

Obr. 4  Záznam velikosti vzorkovací periody 
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Cílem bylo dosáhnout vzorkovací frekvence 3,2 kHz, která je dvojnásobná 
vzhledem k maximálnímu frekvenčnímu rozsahu použitého snímače. Rychlost AD 
převodníku použitého AVR procesoru je 15 kSPS (Sample Per Second – vzorků za 
sekundu) a je tedy pro potřeby měření dostatečná. Pro ovládání procesoru a jeho AD 
převodníku byl napsán kód v jazyce C. Jako vývojové prostředí bylo použito Atmel Studio 
6 (včetně vestavěného kompilátoru) pro nahrání vlastního programu do procesoru byl 
využit SW AVRDUDE, který umožní využít bootloader (zavaděč) platformy Arduina 
k nahrání vytvořeného hex souboru.  

Program využívá kromě periferie AD převodníku také periferii Timer (časovač) pro 
přesné vzorkování měření. Vestavěný 16 bitový časovač byl nastaven do režimu CTC 
(Clear to Compare) na frekvenci 3200 Hz, tzn. každých 0,0003125 s bude vyvoláno 
přerušení, které spustí měření.  

 

Základní algoritmus pro měření je následující: 

1) V okamžiku přerušení od časovače (každých 312,5 µs) je zkontrolováno, zda 
je předchozí měření ukončeno a spuštěno další. V případě, že by nebylo 
předchozí měření ukončeno, je měření zastaveno a vyhodnoceno jako 
chybné. 

2) Naměřené hodnoty jsou ukládaní do předem alokovaného pole a pokud je 
toto pole naplněno, tak se měření ukončí.  

3) Uložená data v paměti (pole hodnot) jsou na vyžádání odeslána přes 
sériovou linku. 

Ovládaní programu je přes sériovou linku (USART) a jsou v podstatě jen dva 
příkazy, a to start měření a zaslaní naměřených hodnot po sériové lince. 

Při tomto konceptu jsou limity ve velikosti alokovaného pole hodnot, které při dané 
velikosti programu umožňuje uložit do operační paměti maximálně 920 hodnot, což 
odpovídá kontinuálnímu měření 0,2875 s. 

 

ARM procesor  

Jako druhá možnost procesorové jednotky byl využit procesor ARM®32-bit 
Cortex®-M4 který je součástí vývojového kitu NUCLEO-F401RE, konkrétně se jedná 
o procesor STM32F401RET6. Základní vlastnosti použitého procesoru jsou [4]:  

• Rychlost procesoru: 105 DMIPS 

• Velikost paměti pro program: 512 KB 

• Operační paměť SRAM: 96 KB  

• Rozlišení AD převodníku: 12 bitů (16 kanálů) 

• Rychlost AD převodníku: 2400 kSPS při plném rozlišení 

 

Algoritmus je použitý stejný jako v předchozím případě a je taktéž psán v jazyce C. 
Jako vývojové prostředí bylo použito online prostředí „arm MBED“ [5]. Co se týká 
uvedených vlastností procesoru, tak je zřejmé, že velikost alokovaného pole může být 
mnohem větší, a tudíž je možné pořizovat i delší časové záznamy. 
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6. Vyhodnocení měření 

Procesorové jednotky pouze provedly časový záznam měření s vzorkovací 
frekvencí 3,2 kHz a počtem vzorků 920. Tento časový záznam byl zpracován v prostředí 
MATLAB, kde byla provedena frekvenční analýza pomocí vestavěné funkce FFT() [6] 

Jako referenční přístroj pro srovnání byl použit přístroj Microlog CMXA48 
s akcelerometrem CMSS 2111. Měření probíhalo v režim „Analyzer“ a byly ukládány data 
z frekvenční analýzy i časový záznam. Nastavení přístroje bylo přizpůsobeno parametrům 
testovaného HW. Data z přístroje Microlog nebyly nějak dodatečné upravovány a byly 
pouze vizualizovány v prostředí MATLAB. Základní nastavení měření přístrojem Microlog 
bylo následující:  

Časový záznam: 

• Number of samples: 1024 

• Frequency range:  3200 Hz  

 

FFT: 

• Number of lines:  400 

• Frequency range:  3200 Hz 

• Y-Axis units:   g 

• FFT Window type:  Hanning 

• Overall level:   0,0338 g rms 

• Spectrum RSS:  0 Hz to 3200 Hz: 0,0338 g rms 

 

Měření probíhalo při různých otáčkách motoru, orientační hodnoty nastavených 
otáček jsou v Tab. 1. 

 

Tab. 1  Přehled použitých otáček při měření 

Měření Otáčky (ot/min) Otáčková frekvence (Hz) 

1 1800 30 

2 2700 45 

3 3600 60 

 

Výsledky měření jsou v grafech na obr. 5 až 7, které obsahují jak časový záznam, 
tak frekvenční analýzu. 
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Obr. 5  Měření při otáčkách 1800 ot/min 

 

 

 
Obr. 6  Měření při otáčkách 2700 ot/min 
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Obr. 7  Měření při otáčkách 3600 ot/min 

 
Detailní průběh frekvenčních analýz v okolí otáčkových frekvencí je na obr. 8. 
 

 

 

Obr. 8  Frekvenční analýzy v oblasti otáčkové frekvence 

 

7. Závěr 

Článek se zabýval porovnáním různého HW pro potřeby vibrodiagnostiky. Zejména 
se zaměřil na levný HW s nízkou spotřebou elektrické energie pro případné použití jako 
bezdrátové jednoúčelové inteligentních snímače, které by tvořili senzorickou sít.  

Výsledky znázorněné na obr. 5 až 8 ukazují že v měřené oblasti nejsou výrazné 
rozdíly, a to ani v časové ani ve frekvenční oblasti, z čehož vyplívá, že použitý MEMS 
senzor je použitelný v daně oblasti a také, že byla dodržena vzorkovací perioda v našem 
případě 312,5 µs pro všech 920 vzorků. 

Problémem však je objem dat, který je potřeba přenášet a zpracovat v tomto ohledu 
má slabiny procesor použitý v platformě Arduino UNO (8 bitový AVR procesor ATmega 
328p) kvůli kterému musel byt snížen počet vzorku na hodnotu 920. Tento problém však 
nenastává u procesoru platformy NUCLEO, která obsahuje výkonnější procesor 
(ARM®32-bit Cortex®-M4) a bylo by tedy možné pořizovat delší časové záznamy. 

Dále je vhodné připomenout, že testovací HW nemá ambice nahradit 
specializované přístroje ani jim konkurovat, protože dle parametru je jasné, že levný HW 
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dosahoval svých limitu, kdežto přistroj Microlog byl nastaven na téměř nejnižší parametry. 
Nicméně jako jednoúčelové senzory mají podobná řešení v konceptu Průmysl 4.0 a IoT 
své místo i v oblasti vibrodiagnostiky. 
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SLEDOVANIE SPAĽOVACIEHO PRIESTORU ZÁŽIHOVÉHO 
MOTORA POMOCOU BOROSKOPIE 

MONITORING OF COMBUSTION SPACE OF PETROL ENGINE 
BY MEANS OF BOROSCOPY 
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Anotácia: 

Monitorovanie technického stavu vozidla je neoddeliteľnou súčasťou údržby. 
Príspevok je zameraný na sledovanie technického stavu zážihového motora. Sledovanie 
vnútorných priestorov spaľovacieho priestoru motora bude vykonávané boroskopickou 
inšpekciou s cieľom identifikácie možných poškodení v oblasti piestovej skupiny. 

 

Annotation: 

Monitoring of the technical condition of a vehicle is an inseparable part of 
maintenance. The paper deals with inspection of the combustion engine motor. The 
combustion engine is diagnosed without dismantling and the collected data are analysed. 
Based on the analysis the wear is defined. 

 

1. Úvod  

Metódy technickej diagnostiky sú v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou pri 
sledovaní technického stavu objektov, strojov a zariadení, nakoľko napomáhajú včasnej 
identifikácii porúch a tým vedie k zníženiu nákladov vynaložených na opravy. 

Jednou z metód technickej diagnostiky je aj boroskopická inšpekcia vnútorných 
priestorov strojov, v našom prípade vnútorného priestoru spaľovacieho motora. 

Experimenty boli zamerané na boroskopickú kontrolu spaľovacieho priestoru 
vozidla Suzuki SX4. Vnútorný spaľovací priestor sme sledovali po dobu troch rokov, 
približne každých 10 000 km za účelom zisťovania nánosu karbónu na povrchu piestov, na 
dne valcov a  prípadné poškodenie piestovej skupiny.  

 

2. Materiál a metódy 

Sledovaným objektom pri boroskopickej kontrole bol osobný automobil Suzuki SX4 
1.6 VVT, ktorý je používaný ako automobil na bežné jazdy v meste a mimo mesta. 

                                            
1 doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD. 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta 
Katedra kvality a strojárskych technológií 
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika 
tel.: +421 376 414 308, e-mail: jozef.zarnovsky@uniag.sk 
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Nakoľko sa jedná o automobil s pohonom všetkých štyroch kolies, je využívaný na všetky 
druhy terénov. Ročne bolo s automobilom najazdené cca 9 000 – 10 000 kilometrov.  

 
Základné údaje sledovaného vozidla:  

• Typ motora M16A,  

• Zdvihový objem valcov 1586 cm3,  

• Najväčší výkon motora 88,00 kW,  

• Najväčšie otáčky motora 6000 min-1,  

• Druh paliva BA 95 B,  

• Prevodovka / počet stupňov MT/5,  

• Rok výroby 11/2013,  

• Pohon 4WD.  
 

Sledované vozidlo bolo diagnostikované Videoskopom Extech HDV600w. Prístroj je 
navrhnutý pre náročné pracoviská, ktoré zaisťuje aj ochrana proti vode a prachu IP57. 
Prenášané dáta môžu byť uložené za pomoci USB výstupu a SD karty, ktorej kapacita je 
15 000 obrázkov alebo 4 hodiny videa. Prístroj má rôzne voliteľné sondy, ktoré vyhovujú 
takmer všetkým požiadavkám. Manipulátor HDV-WTXL umožňuje prenášať video až do 
vzdialenosti 30 metrov od meracieho bodu na monitor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 1  Videoskop Extech HDV600 a manipulátor HDV-WTXL. 

 
Technické parametre videoskopu Extech HDV600w:  

• LCD obrazovka    14,5 cm (5,7'') active matrix, 640x480 pixelov  

• Rozhranie     Mini USB 1.1 a AV výstup  

• Záznamové médium   SD karta  

• Kompresný formát    MPGE4  

• Obrazový formát    JPEG (640x480)  

• Video záznamový formát   AVI (640x480)  

• Obrazový senzor    CMOS  

• Ovládanie osvetlenia   Manuálne  

• Vodeodolnosť    IP57  
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• Artikulácia     240 ˚±20˚  

• Príslušenstvo    Zrkadlo, magnet  

• Pracovná teplota    -20 až 70˚C  
 
Priebeh kontroly pozostával z demontáže krytu motora. Zavedenie inšpekčnej 

sondy do otvoru pre zapaľovacie sviečky nám umožnilo vykonanie boroskopickej kontroly 
a zhotovenie fotodokumentácie.  

 

 
 

Obr. 2  Zavedenie sondy boroskopu do otvoru pre sviečky. 

 
3. Dosiahnuté výsledky  

Vykonané merania boroskopických inšpekcií boli vykonávané po dobu troch rokov 
v intervaloch po najazdení určitého počtu kilometrov, uvedených v tabuľke 1. V tomto 
časovom rozmedzí boli vykonané štyri boroskopické kontroly na diagnostikovanom 
automobile Suzuki SX4.  

Použitím videoskopu Extech HDV 600w bola zhotovovaná aj príslušná 
fotodokumentácia. 

 
Tab. 1  Vykonané boroskopické inšpekcie. 

Kontrola Dátum kontroly Počet najazdených km Počet km od poslednej 
kontroly 

1 22.03.2017 31 257 - 

2 22.02.2018 40 113 8 856 

3 23.11.2018 50 322 10 209 

4 05.03.2019 60 030 9 708 

 

Prvá boroskopická inšpekcia  

Ako prvé bolo nutné demontovanie krytu motora, ktorý bol prichytený tromi 
skrutkami. Následná demontáž svorkovníc na module sviečok a následné vybratie 
samotných zapaľovacích sviečok nám umožnilo nastaviť piest do dolnej úvrate. Následne 
mohla byť vykonaná samotná boroskopická inšpekcia s následnou fotodokumentáciou 
spaľovacieho priestoru motora. 

 
 



Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení - DIAGO® 2020 181 

 

Obr. 3  Povrch piesta valcov pri prvej boroskopickej kontrole (31 257 km). 

 
Vyhodnotenie prvej boroskopickej kontroly 

Pri prvej boroskopickej inšpekcii na prvom valci bol zistený nános usadeniny, ktorá 
mohla vzniknúť pri demontáži zapaľovacej sviečky.  

Druhý valec nepreukázal žiadne známky opotrebenia, čo je zrejmé i z obr.3. Povrch 
piesta bol viditeľne bez nánosu karbonizačnej vrstvy.  

Pri treťom valci nebol zistený nános karbónu ani žiadne iné poškodenie povrchu 
piesta.  

Začínajúce usadeniny karbonizácie boli zistené na povrchu piesta vo štvrtom valci.  

 
Druhá boroskopická inšpekcia  

Druhá boroskopická inšpekcia bola vykonaná po najazdení 8 856 km od 
posledného merania. Pri sledovaní spaľovacieho priestoru bol zistený pokles nánosu 
karbonizácie.  

 

 
Obr. 4  Povrch piesta valcov pri druhej boroskopickej kontrole (40 113 km). 

 
Vyhodnotenie druhej boroskopickej kontroly 

Na povrchu piesta v prvom valci nebol zistený žiadny nános začínajúcej 
karbonizácie (obr. 4). V porovnaní s prvým meraním bol náš predpoklad správny a išlo 
o nános vrstvy prachu, ktorý na piest napadal pri demontáži zapaľovacej sviečky.  

Pri druhej kontrole na povrchu piesta v druhom valci (obr.4) môžeme pozorovať 
mierne čiastočky začínajúcej karbonizácie, ktorá začína vznikať v podobe menších 
usadenín.  

Na povrchu piesta v treťom valci sme pozorovali jemnú zmenu oproti prvému 
meraniu, v podobe jemnej usadeniny karbónu. 

Na povrchu piesta v štvrtom valci je značný úbytok vrstvy usadeného karbónu. 
Tento úbytok mohol vzniknúť z dôvodu jazdenia automobilom na dlhšie vzdialenosti, 
respektíve jazdou pri vyšších otáčok motora (jazda po diaľnici).  
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Tretia boroskopická inšpekcia  

Tretia boroskopická inšpekcia bola vykonaná po najazdení 10 209 kilometrov od 
posledného merania, kde pri sledovaní spaľovacieho priestoru bol zistený značný nárast 
nánosu karbonizácie vo všetkých komorách spaľovacieho priestoru motora.  

 

 
Obr. 5  Povrch piesta valcov pri tretej boroskopickej kontrole (50 322 km). 

 

Vyhodnotenie tretej boroskopickej kontroly 

Pri kontrole spaľovacieho priestoru prvého valca bol zistený nános karbónu po celej 
ploche piestu, ktorý je pri porovnaní s predchádzajúcimi meraniami priveľmi zanesený, to 
by mohlo spôsobiť nepriaznivé vplyvy pri chode motora. 

Pri kontrole na plochu piesta v druhom a treťom valci môžeme detailne vidieť 
plochy, ktoré oproti predošlým meraniam vykazujú značný nárast karbonizácie. 
V porovnaní s predchádzajúcimi meraniami sa môže jednať o problém, ktorý môže 
vzniknúť prepúšťaním množstva oleja popri tesniacich krúžkoch valca, alebo popri 
ventiloch. Nakoľko sa jedná o novší zážihový motor, možnosť prepúšťania oleja okolo 
tesniacich krúžkoch vylučujeme a konštatujeme, že viditeľné zmeny na piestoch motora 
vznikli pravdepodobne zmenou štýlu jazdy na motorovom vozidle.  

Aj kontrola na štvrtom valci vykazuje nárast nánosu usadeniny karbónu, ktorý sa na 
rozdiel od zvyšných valcov tretej inšpekcie nenachádza na celom povrchu piesta, ale 
oproti predchádzajúcim meraniam prvej a druhej boroskopickej inšpekcie indikuje nárast 
v podobe karbónovej usadeniny, ktorý odhadujeme na štvrtinové zanesenie plochy piestu.  

 

Štvrtá boroskopická inšpekcia  

Štvrtá boroskopická inšpekcia bola vykonaná po najazdení 9 708 km od poslednej 
kontroly merania. Pri sledovaní spaľovacieho priestoru bol voči predošlému meraniu 
zistený značný pokles nánosu karbonizácie, ktorý môžeme pozorovať na obr.6 pri 
celkovom najazdení 60 030 km. 

 

 
 

Obr. 6  Povrch piesta valcov pri štvrtej boroskopickej kontrole (60 030 km).  
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Vyhodnotenie štvrtej boroskopickej kontroly 

Pri sledovaní spaľovacie priestoru prvého valca bol oproti predošlému meraniu 
zistený pokles vrstvy karbonizácie. Na povrchu piesta pozorujeme menšie čiastočky 
nánosu karbónu.  

Na povrchu piesta v druhom valci sledujeme oproti predchádzajúcemu meraniu 
taktiež značný ústup karbonizácie a detekujeme malé množstvo karbónových čiastočiek.  

Na povrchoch v treťom a štvrtom valci môžeme okrem predchádzajúcich zistení 
pozorovať taktiež predpokladaný úbytok karbónovej usadeniny. Na oboch povrchoch si 
môžeme všimnúť výskyt drobných častí nánosu, ktoré sú oproti predchádzajúcemu 
meraniu zanedbateľné.  

Zníženie poklesu karbonizácie je spôsobené zmenou štýlu jazdy na motorovom 
vozidle. 

 

4. Záver 

Kvôli úbytku karbónovej usadeniny zistenej pri štvrtom meraní boli vyslovené 
závery, podľa ktorých najpravdepodobnejšie príčiny úbytku vrstvy boli spôsobené buď 
zmenou kvality paliva, nepomerom medzi zaradenými prevodovými stupňami a rýchlosťou 
alebo zmenou trasovania napr. z krátkych trás na diaľničné úseky.  

Vzhľadom na experiment bolo palivo tankované prevažne z čerpacích staníc 
Slovnaft, teda príčiny spôsobené zmenou kvality paliva sme vylúčili. Ak sa zameriame na 
využitie vozidla, môžeme konštatovať, že počas ôsmich mesiacov pred vykonaním tretej 
boroskopickej inšpekcie bol automobil využívaný prevažne na krátke jazdy v obci a na 
diaľničný úsek sa dostal zriedkavo. Po tomto období bol automobil využívaný na jazdu na 
diaľniciach častejšie, a preto môžeme konštatovať, že vplyvom zmeny jazdného štýlu, kde 
motor pracoval v optimálnom otáčkovom režime sa spaľovací priestor samovoľne 
dekarbonizoval. Tento jav považujeme za veľmi pravdepodobný, ak zohľadníme genézu 
využívania vozidla. 

Tieto vyslovené závery boli potvrdené aj zamestnancami autorizovaného servisu 
značky Suzuki a B&B autoservisom, ktorý sa zaoberá oblasťou emisií motorových vozidiel. 

Zvýšenie karbonizácie má za následok poruchy spaľovacieho motora, medzi ktoré 
najčastejšie patria zvýšené emisné hodnoty výfukových plynov, zníženie tlaku vo valcoch 
motora, zanášanie vstrekovačov, výfukových systémov a ventilov, dymenie z výfuku, 
nepravidelný chod motora, zníženie výkonu motora a mnoho ďalších.  

Vzhľadom na náš experiment, môžeme endoskopiu vnútorných priestorov 
spaľovacieho motora radiť medzi diagnostické metódy, ktoré majú nezastupiteľné miesto 
z pohľadu údržby, ale aj ako spoľahlivú metódu pri zisťovaní technického stavu vozidla.  
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Měřicí a diagnostické přístroje 
pro energetiku a průmysl

Již od roku 1991 firma  “ TMV SS“ spol. s r.o. nabízí měřicí techniku pro diagnostiku a monitoring v různých 
odvětvích průmyslu, včetně energetiky, nebo ve vývoji a výzkumu. K prodané technice je dodán manuál 
v českém jazyce, je automaticky provedeno zaškolení a zajištěn hotline pro servis.

 » Termokamery InfraTEC a příslušenství pro termografické měře-
ní včetně speciálních kamer pro výzkum nebo detekci úniku 
plynů Opgal

 » Přístroje pro testování elektrických ochran, vypínačů, baterio-
vých systémů firmy MEGGER (dříve PROGRAMMA)

 » Laserové dálkoměry LASER TECHNOLOGY pro všechny oblasti 
průmyslu

 » Řady přístrojů pro diagnostiku transformátorů firmy MEGGER, 
jako olejové zkoušečky, převodoměry, ohmmetry nebo testery 
na diagnostiku přístrojových tranformátorů, atd.

 » Vysokorychlostní kamery od společnosti AOS pro výrobu a vý-
zkum, s rychlostí záznamu až 100 tisíc snímků za vteřinu a roz-
lišením téměř Full HD

 » On-line monitoringy výkonových transformátorů a přenosný 
chromatograf společností GE Grid Solutions a KELMAN

 » Akustická kamera pro detekci a lokalizaci zdrojů akustického 
signálu (vysokonapěťové výboje, stavebnictví, únik stlačeného 
plynu apod.)

 » Kamery UViRCO zobrazující koronovou aktivitu

 » Vysokonapěťové zdroje VLF a DC firmy B2 Electronic

 » Přístroje pro on-line a off-line monitoring, diagnostiku UPS a 
bateriových systémů od firmy JOST Elektrotechnik

 » Měřící a monitorovací přístroje kvality SF6 od firmy   
WIKA - G.A.S. Dortmund

 » Přístroje pro detekci a kvantifikaci částečných výbojů v koncov-
kách kabelů a v rozvaděčích VN od firmy EA Technology
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“TMV SS“ spol. s r.o.
Studánková 395, 149 00 Praha 4 - Újezd
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email: info@tmvss.cz, http://www.tmvss.cz
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PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTROJE A METODY 

PRO KOMPLEXNÍ DIAGNOSTIKU 
 

TERMOKAMERY FLIR 

Pokud potřebujete maximálně kvalitní termokameru, která poskytne nejlepší obraz a přesné měření teplot  

a rovněž dlouhou životnost se zaručeným a profesionálním servisem, určitě se obrátíte na výrobce 

s nejdelší historií (od 1958) a největšími zkušenostmi - FLIR. Výrobce FLIR vždy byl a stále je největším 

výrobcem termokamer na světě a díky tomu může nabídnout termokamery pro všechny účely - od 

kapesních modelů, přes ruční a profesionální přenosné modely až po laboratorní vysoce citlivé systémy či 

speciální termokamery pro bezpečnostní a vojenské účely. Žádný jiný výrobce nenabízí takové portfolio     

a zejména kvalitu termokamer, jako výrobce FLIR.  

Naše společnost SpektraVision s.r.o. je tradiční a dlouholetý dodavatel a PREMIUM Partner FLIR a dodává 

spolu s termokamerami FLIR profesionální služby v podobě školení, odborných konferencí a servisu 

(opravy, kalibrace), které dohromady přináší jejich uživatelům bezkonkurenční výhody a spolehlivý provoz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Termokamery FLIR – kvalitní zobrazení a měření nejmenších tepelných změn 

Přednosti termokamer FLIR: 

• rozlišení snímače až 1024 x 768 (2048 x 1536) bodů 

• vysoká citlivost < 20 mK, měření od -40 °C až do +2000 °C 

• funkce MSX a UltraMax, dotykové LCD, WiFi, Bluetooth 

• bezkonkurenční záruka 10 let na snímač 

 

 

Příklady využití: 

• diagnostika elektrických rozvodů a zařízení 

• diagnostika mechanických strojů a zařízení 

• diagnostika staveb a detekce vadné izolace 

• kontrola teplot a řízení výrobních procesů  

 

 

Termokamery FLIR GF – spolehlivá detekce úniků plynů, měření skrz plamen 

Přednosti termokamer FLIR GF: 

• vysoké rozlišení snímače až 640 x 480 bodů 

• vysoká citlivost až < 15 mK, měření od -40 °C až +1500 °C 

• ruční nebo dálkové ovládání a záznam snímků / sekvencí 

• použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - ATEX 

 

 

Příklady využití: 

• detekce výbušných plynů a těkavých látek 

• detekce plynů CO, CO2, SF6, čpavku a dalších 

• kontrola těsnosti chladírenských zařízení 

• měření teplot v pecích přes plamen (petrochemie) 



 

 

 

Vysokorychlostní kamery - záznam ultrarychlých dějů ve vysokém rozlišení 
 

VYSOKORYCHLOSTNÍ KAMERY FASTEC a i-SPEED 

Vysokorychlostní kamery jsou dnes již nepostradatelným pomocníkem jak v průmyslu, tak zejména při 

vývoji a testování materiálů. Naše společnost SpektraVision s.r.o. dodává unikátní vysokorychlostní kamery 

od dvou světových výrobců, a to: 

FASTEC Imaging – kompaktní přenosné (FASTEC TS) a stacionární (FASTEC IL) vysokorychlostní 

kamery určené zejména pro průmyslové využití 

iX Cameras (dříve OLYMPUS) – špičkové laboratorní vysokorychlostní kamery i-SPEED, které jsou 

vzhledem ke svým výjimečným vlastnostem předurčeny pro dosažení nejkvalitnějších videozáznamů           

v oblasti vývoje a výzkumu materiálů, ultrarychlých dějů, balistiky, crash testů a podobně. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpektraVision s.r.o. 
Kruhová 128 
251 01 Nupaky 
Česká republika 

tel./fax:     +420 312 310 258 
gsm:         +420 608 600 647 
e-mail:      info@spektravision.cz 
web:         www.spektravision.cz 

„ vidíme svět v celém spektru “ 

Přednosti kamer i-SPEED a FASTEC: 

• záznam ve vysokém rozlišení až 2048 x 1536 bodů 

• rychlost záznamu až 1 000 000 fps (snímků / s) 

• záznam až 12 700 fps v rozlišení full HD (1920 x 1080 bodů) 

• vysoká citlivost, vzdálené ovládání, bezkonkurenční funkce 

 

 

Příklady využití: 

• záznam výrobních a obráběcích strojů a procesů 

• vizualizace akustických jevů, vývoj nových materiálů 

• pevnostní zkoušky a testování materiálů 

• testování účinku zbraní, trhavin, balistika, atd. 

 

 

 

 



MASTER THE LANGUAGE OF YOUR MACHINERY

ZRAK – SLUCH – CITLIVOST

TO  S OL

I RA N  ANAL A

TERMO KAMERA

ULTRA UKO  
DETEKCE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Kolektiv autorů 

Katedra, institut: 340 - Katedra výrobních strojů a konstruování 

Název: „DIAGO® 2020“ 
Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení, 
sborník 39. mezinárodní vědecké konference 

Místo, rok, vydání: Ostrava, 2020, 1. vydání 

Počet stran: 190 

Vydala: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

17. listopadu 2172/15 

708 00 Ostrava - Poruba 

Tisk: VŠB - TU Ostrava 

Náklad: 190 ks 

 Neprodejné 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-248-4380-3 




