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Roman JUNG, Michal HLAVATÝ, Tomáš SAUER 

ZLEPŠENIE VIBRAČNEJ ODOZVY NA SÚTROJENSTVE TG1  
VODNEJ ELEKTRÁRNE P. BYSTRICA ÚPRAVOU VÄZBY RK-OK  

The vibration response improvement of the hydro turbine TG1 in hydro power plant 
P.Bystrica by adjusting of guide and runner blades setting. 

 
 

Annotation 
The paper deals with the solution of power limitation cancelation for operation of the 
hydroelectric power plant equipment based on the vibration response using technical 
diagnostics. 
 
Key words: Hydro power plant, Kaplan turbine, vibration, vibration diagnostics, adjusting of 
guide and runner blades setting 
 
 
ÚVOD 
Príspevok opisuje možné riešenie nepriaznivého stavu sústrojenstva na vodných 
elektrárňach z pohľadu vibrodiagnostiky pri prevádzke na nízkych výkonoch 
úpravou vzájomnej väzby otvorenia rozvádzacích lopát a lopát obežného kolesa. 
SCHÉMA SÚSTROJENSTVA VODNEJ ELEKTRÁRNE S KAPLANOVOU 
TURBÍNOU 

 
Obr. 1  Schéma vodnej elektrárne. 

Sústrojenstvo 

s Kaplanovou 

turbínou 
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Obr. 2  Rez sústrojenstvom vodnej elektrárne s Kaplanovou turbínou [1] 

Základné časti sústrojenstva VE  [1] 

1. Betónová špirála (tzv. slimák) slúži na rovnomerné obvodové rozdelenie toku 
vody do turbíny. Špirála je opatrená po celom obvode pevnými 
(predrozvádzacími) lopatkami, ktoré usmerňujú prúdenie vody a tiež podopierajú 
vyššie umiestnené komponenty turbíny. 

2. Rozvádzacie lopatky usmerňujú a regulujú množstvo vody na turbínu. 
Umiestnené sú na otočných čapoch. Slúžia aj pri poruchách turbíny k 
okamžitému uzatvoreniu prívodu vody. 

3. Obežné koleso s natáčacími lopatkami. Voda svojou silou pôsobí na obežné 
koleso, ktoré sa týmto pôsobením roztočí. Zmenou otvorenia obežných a 
rozvádzacích lopatiek je možné regulovať výkon turbíny a zachovať čo najvyššiu 
účinnosť v širokom rozmedzí prevádzkových podmienok. 

4. Regulačný kruh pomocou dvoch servomotorov cez tiahla otvára alebo zatvára 
rozvádzacie lopatky. 

5. Rotor je otáčajúca časť generátora. Do rotorového vinutia je privádzaný budiaci 
prúd z budiča. Budiaci prúd na cievkach rotora a zároveň otáčanie rotora má za 
následok vznik otáčajúceho rotorového magnetického poľa. V tomto poli sa 
nachádza stator v podobe cievok, čím vzniká na statore indukované napätie. 
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6. Stator je pevná časť generátora. Je vytvorený trojfázovým vinutím. Pohybom 
rotora sa indukuje napätie na statore. Odpojeným statorovým vinutím 
neprechádza prúd a generátor pracuje naprázdno. Ak pripojíme (prifázujeme) 
generátor pod napätím do elektrickej siete a zvýšime mechanickú silu turbíny, 
generátor začne dodávať do siete požadovanú elektrickú energiu. 

7. Chladenie generátora je zabezpečené uzavretou cirkuláciou vzduchu a vodným 
chladením. Chladiaca voda je privedená priamo zo špirály turbíny. 

8. Budič slúži na vytvorenie magnetického poľa rotora. 
 
PRINCÍP ČINNOSTI KAPLANOVEJ TURBÍNY, REGULÁCIA 
VÝKONU, VYSVETLENIE POJMU VÄZBA RK-OK  
Kaplanova turbína je reakčná pretlaková axiálna turbína s veľmi dobrou možnosťou 
regulácie. To sa využíva predovšetkým v miestach, kde nie je možné zaistiť stály 
prietok alebo spád. 
Obežné koleso má obežné lopatky upevnené natáčavo v náboji kolesa. Náboj má 
hydrodynamicky vhodný tvar (v priestore lopatiek je plocha náboja guľová). Lopatky 
sú ovládané regulačným mechanizmom osadeným vo vnútri náboja kolesa. Pri 
štandardných prevedeniach sa ich plynulé natáčanie vykonáva počas prevádzky 
stroja.  
Rozvádzač má taktiež natáčavé lopatky, ovládané vlastným regulačným 
mechanizmom. Zmena polohy (otvorenia) obežných a rozvádzacích lopatiek je 
vykonávaná súčasne. 
Regulácia výkonu sa vykonáva zmenou prietoku vody cez turbínu. Prietok sa 
reguluje natáčaním rozvádzacich lopát a ako bolo už spomenuté súčasne s 
natáčaním rozvádzacích lopatiek sa natáčajú aj lopatky obežného kolesa. Toto 
súčasné natáčanie je vzájomná väzba RK–OK ( väzba regulačného kruhu – 
obežného kolesa ).  
Vzájomná väzba RK-OK sa získava meraním účinnosti turbíny. Meranie účinnosti je 
komplexné meranie, kde je sledovaných a vyhodnocovaných viac parametrov 
celého sústrojenstva. Neoddeliteľnou súčasťou pri meraní účinnosti je aj meranie 
a vyhodnotenie vibračnej odozvy ( vibrácie telies radiálnych vodiacich ložísk, telesa 
závesného  axiálneho  ložiska a hriadeľových vibrácií vo vodiacich ložiskách ), ktorá 
ma významný vplyv na prevádzku sústrojenstva ako aj na celkovú životnosť 
viacerých komponentov sústrojenstva.  Pri nesprávnej väzbe RK-OK je chod 
sústrojenstva výrazne nekľudný hlavne v dolnej časti sústrojenstva.  
 Zatvorené RK Otvorené RK 

                                 
Obr. 3  Ukážka vzájomnej väzby RK-OK [1] 



  
 
 

 
 

5 

ÚPRAVA VÄZBY RK–OK NA SÚSTROJENSTVE TG1 VE 
POVAŽSKÁ BYSTRICA 
Na VE P. Bystrica sú inštalované tri identické sústrojenstvá. Prevádzkový výkon 
sústrojenstiev je od 5 MW do 18,4 MW. Sústrojenstvá TG2 a TG3 boli bez 
problémov prevádzkované v celom rozsahu výkonov, sústrojenstvo TG1 malo 
výkonové obmedzenie pre prevádzku od Pmin = 8 MW z dôvodu veľmi nekľudného 
chodu vplyvom vyšších vibrácií pri nízkych výkonoch. Bolo rozhodnuté pokúsiť sa 
odstrániť výkonové obmedzenie na sústrojenstve TG1 pomocou úpravy väzby RK-
OK, pričom hlavným ukazovateľom bude sledovanie vibrácií a ich zmenšenie 
v porovnaní s pôvodným stavom. 

Miesta merania vibrácií boli nasledovné: 

1. rozdeľovacia hlava v radiálnom smere (RH) 
2. vodiace ložisko generátora v radiálnom smere (VLG) 
3. závesné ložisko v axiálnom smere (ZL) 
4. vodiace ložisko turbíny v radiálnom smere (VLT) 
5. rozkmit hriadeľa pod vodiacim ložiskom generátora (h-VLG) 
6. rozkmit hriadeľa nad vodiacim ložiskom turbíny (h-VLT) 

 
Obr. 4  Merané miesta vibrácií sústrojenstva TG1 VE P. Bystrica 

Postup merania 

Nastavovanie vzájomnej väzby RK-OK sa vykonalo len pre výkony v rozsahu od 5 
MW do 7 MW nakoľko chod sústrojenstva od výkonu 8 MW bol v kľudnejšom 
režme. Pri jednotlivých meraných výkonoch ( 5 MW, 6 MW, 7 MW ) bola väzba RK-
OK nastavená podľa pôvodného stavu, následne sa pre konkrétny výkon 
nastavovali rôzne hodnoty väzby RK-OK a sledovali sa hodnoty vibrácií na všetkých 
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meraných miestach. Nastavovanie jednotlivých hodnôt otvorení RK-OK bolo 
vykonané pokusne, podľa predchádzajúcich skúseností s podobnými problémami. 
Otvorenie rozvádzacích a obežných lopát sa pre jednoduchosť udáva 
v percentuálnom vyjadrení, ktoré odpovedá uhlu natočenia. Napr. pri obežnej lopate 
otvorenie 0 až 100% odpovedá uhlu natočenia 0 až 30°. Preto sú v tabuľke pod 
obr.č.8 udané hodnoty v percentách, ktoré sú následne zadané do automatiky 
sústrojenstva. Pre nastavenie optimálnejšej väzby RK-OK z pohľadu vibrácií boli 
vyhodnotené ako najlepšia odozva pri zmene parametrov hriadeľové vibrácie nad 
vodiacim ložiskom turbíny (obr.č.4 – meracie miesto 6 - rozkmit hriadeľa nad 
vodiacim ložiskom turbíny (h-VLT) ), pre meranie hriadeľových vibrácií nad vodiacim 
ložiskom turbíny použité dva snímače umiestené v smere toku vody a kolmo na 
smer toku vody. Na zvyšných meraných miestach nebola vibračná odozva výrazná 
na zmenu parametrov väzby RK-OK. Nájdené hodnoty väzby RK-OK v miestach 
s najnižšími vibráciami boli vybrané ako nové body väzby, pri ktorých sa po novom 
sústrojenstvo prevádzkuje. 
Grafické vyhodnotenie 

 
Obr. 5  Rozkmit hriadeľa nad VLT – celý výkonový rozsah 

( kanál 1 – smer toku vody, kanál 2 – kolmo na smer toku vody ) 
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Obr. 6  Rozkmit hriadeľa nad VLT – výkon 5 MW, nastavenie rôznych hodnôt väzby RK-OK 
 
 

 
Obr. 7  Rozkmit hriadeľa nad VLT – výkon 6 MW, nastavenie rôznych hodnôt väzby RK-OK 
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Obr. 8  Rozkmit hriadeľa nad VLT – výkon 7 MW, nastavenie rôznych hodnôt väzby RK-OK 

 
Tabuľka s pôvodnou a navrhovanou väzbou RK-OK 

 

 ZÁVER 
Úpravou väzby RK-OK sa podarilo odstrániť výkonové obmedzenie pre prevádzku 
sústrojenstva TG1 VE P. Bystrica, sústrojenstvo je prevádzkované rovnako ako 
zvyšné dve sústrojenstvá od minimálneho výkonu P=5 MW. Nemáme však 
informáciu o tom ako bola ovplyvnená účinnosť tohto sústrojenstva, všeobecne je 
účinnosť Kaplanových turbín pri nízkych výkonoch najnižšia preto zmena účinnosti 
nemusí byť výrazná, najvyššie hodnoty účinnosti sú pri stredných výkonoch. 
Odpoveď na to ako sa účinnosť sústrojenstva zmenila môže dať len samotné 
meranie účinnosti. 
 
Použitá literatúra: 
[1] www.oravska-priehrada.sk/princip 
 
Kontaktná adresa: 
Ing. Roman Jung,  technik diagnostiky,  e-mail:  roman.jung@seas.sk ,  tel.: +421 910 674182 
Ing. Michal Hlavatý, PhD.,  technik diagnostiky,  e-mail:  rmichal.hlavaty@seas.sk ,  tel.: +421 910 
674055 
Ing. Tomáš Sauer,  technik diagnostiky,  e-mail:  tomas.sauer@seas.sk ,  tel.: +421 910 801830 

P =  5,0 MW P =  6,0 MW P =  7,0 MW
41,3/7,5 45,2/11,6 48,6/15,5
50,4/5,0 49,4/10,4 52,4/14,2

Výkon 
Pôvodná väzba RK-OK

Navrhovaná väzba RK-OK
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Radoslav MAJDAN, Rudolf ABRAHÁM, Martin OLEJÁR   

IDENTIFIKÁCIA VIBRÁCIÍ GENEROVANÝMI ŠPECIÁLNYMI 
HROTOVÝMI KOLESAMI TRAKTORA 

Identification of vibrations generated by special spike wheels of tractor  
 
 

Annotation 
Special driving wheels help to improve a tractive performance of various vehicles. The 
paper presents an identification of vibration signals of the driving wheels using a frequency 
spectra analysis. Drawbar pull signals from a strain gauge load cell were used for 
evaluation of a tractive properties of the special spike wheels. Experimental tests were 
performed under real operation conditions, with an experimental data recorded. Fast 
Fourier transformation was applied to analyse the drawbar pull signals, and model 
frequency intervals typical for the vibration signals due to soil–wheel interactions were 
calculated. The specific frequency components within the model intervals were identified 
and their amplitudes compared. In the case of standard tires, the spectrum components 
typical for rubber lugs of the tire tread pattern were not identified. On the other hand, the 
amplitude of the typical frequency component was detected in the case of spike wheels.  
 
Key words: fast Fourier transform, frequency component, spike wheels, tires, drawbar pull    
 
 
ÚVOD 
Vibrácie strojov vznikajú v dôsledku pohybu ich častí, ktoré sú s nemulovou 
hmotnosťou. Principiálne vznikajú zmenou rýchlosti pohybu hmoty pri priamočiarom 
pohybe alebo pri pohybe po krivej trajektórii alebo rotačnom pohybe. Takisto 
vibrácie vznikajú nárazmi jednotlivých častí na seba. Každá časť stroja je spoločne 
pospájaná nejakou konečnou tuhosťou a konečnou tuhosťou častí. Takáto časť 
tvorí mechanický rezonančný obvod, ktorý je budený aktívnymi budiacimi silami. 
Každý stroj má individuálny prejav vibrácií, ktoré charakterizujú jeho prácu. Vibrácie 
sú sprievodným javom chovania sa strojov [1].  
Napriek tomu, že už počas prevádzky stroj vydáva signály o zmenách, v mnohých 
prípadoch sa obsluha stroja správa tak, že tieto signály neregistruje alebo ich 
prehliada. V používaných postupoch sa sústreďuje na skôr na symptómy ako na 
príčiny. Riešenie prichádza v podobe  proaktívneho prístupu starostlivosti 
o zariadenie na miesto reaktívneho prístupu. [2]. Pomocou proaktívneho prístupu je 
možné určiť a eliminovať poruchu skôr ako sa objavia jej symptómy. Ako zdroj 
informácií využíva sledovanie veličín o technickom stave zariadenia 
prostredníctvom metód technickej diagnostiky. Proaktívny program nielen sleduje 
a vyhodnocuje technický stav ale predovšetkým vykonáva také zásahy, ktoré 
zabraňujú vzniku porúch, alebo ich aspoň posúvajú na neskoršiu dobu. Správnou 
starostlivosťou o stroje, ktorá v seba zahŕňa najnovšie postupy technickej 
diagnostiky a údržby je možné nie len predchádzať poruchám ale tiež zvyšovať ich 
bezpečnosť.  
Bezpečnosť strojovej techniky je mimoriadne dôležitá vo všetkých oblastiach 
hospodárstva [3, 4] pretože chráni životy ako aj zdravie operátora. Stroje sa 
v minulosti často vyznačovali vysokou úrovňou vibrácii, ktoré negatívne vplývali na 
ľudské zdravie. Rovnako ako v iných odvetviach hospodárstva aj 
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v poľnohospodárstve sa nemôže nezabúdať na elimináciu nežiaducich vibrácií, 
ktoré sú generované strojmi [5, 6].  
Príspevok sa zaoberá identifikáciou vibrácií prenášaných zo špeciálnych hnacích 
kolies na traktor počas svojej činnosti pri vyvíjaní ťahovej sily. Nameraný priebeh 
ťahovej sily traktora so špeciálnymi hnacími kolesami a tiež bez nich bol 
analyzovaný pomocou metódy FFT za účelom identifikovať zložky spektra generované 
špeciálnymi hnacími kolesami a tiež štandardnými pneumatikami bez nich.  
  
1. CHARAKTERISTIKA HROTOVÝCH KOLIES 
Špeciálne hrotové hnacie kolesá (obr. 1) boli vyvinuté pre traktory na Ústave 
poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky, Technickej fakulty, 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ich úlohou je zvýšiť ťahovú silu 
traktora alebo zlepšiť prejazdnosť vozidla terénom. Princíp spočíva v dvoch 
polohách hrotových kolies. Poloha so zasunutými hrotmi umožňuje jazdu traktora 
na pneumatikách pretože hroty v tejto polohe nepresahujú priemer kolesa. Vo 
vysunutej polohe, sú hroty v zábere s podložkou. Dizajn hrotových kolies (obr. 1) 
bol navrhnutý so štyrmi hrotovými segmentmi (9), ktoré pozostávajú z nosnej tyče 
(1) a dvoch hrotov (2). Každý segment je umiestnený v drážke vyrezanej v dezéne 
pneumatiky. Nosné (3) a ovládacie (4) lanká spájajú všetky hrotové segmenty. 
Prostredníctvom čapov (8). Odstránenými poistnej skrutky (7) sa uvoľní tyč 
ovládacieho mechanizmu čo umožní automatické vysunutie hrotov v dôsledku 
záberu kolesa s podložkou. Ovládacie lanko (4) pomáha vysunúť všetky hrotové 
segmenty a udržuje ich v danej pozícii. Nosné lanko (3) udržuje všetky hrotové 
segmenty v drážkach dezénu počas otáčania kolesa. Keď sú hrotové segmenty 
zasunuté do základnej polohe, umožňujú transport traktora po spevnených cestách 
na jeho pneumatikách bez použitie hrotov.      

 
 

Obr. 1 Hrotové kolesá: a) hrotové kolesá na traktore, b) hrotový segment, c) rozmery hrotov: 1 – 
nosná tyč hrotového segmentu, 2 – hrot, 3 – nosné oceľové lanko, 4 – ovládacie oceľové lanko, 5 – 
ovládací mechanizmus, 6 – zárez v dezéne pneumatiky, 7 – poistná skrutka, 8 – čapy, 9 – hrotový 

segment [7]. 

 
2. METODIKA MERANIA ŤAHOVÝCH SÍL A IDENTIFIKAĆIA 
VIBRÁCIÍ  
Na identifikáciu vibrácií generovaných špeciálnymi hrotovými kolesami boli použité 
ťahové sily traktora namerané podľa schémy na obr. 2.  
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Obr. 2 Merací systém na meranie ťahovej sily traktora: 1 – traktor so špeciálnymi kolesami,  2 – 

snímač sily, 3 – zaťažovací traktor (brzdiaci), 4 – hnacie kolesá, 5 – oceľové lano [7]. 
  
Traktor so špeciálnymi kolesami (1) bol brzdený zaťažovacím traktorom (3), ktorý 
vytváral odpor proti pohybu svojím prevodovým ústrojenstvom a umožňoval 
nastaviť nízku (nízky prevodový pomer) a vysokú záťaž (vysoký prevodový pomer) 
[8, 9, 10]. Ťahová sila bola zaznamenaná so vzorkovacou frekvenciou 1 kHz. Motor 
traktora (1) pracoval pri menovitých otáčkach 3 600 min-1 na druhom prevodovom 
stupni s prevodovým pomerom 146,3. Aby sa vibrácie prejavili v čo najväčšej miere, 
experiment bol realizovaný na trávnatom povrchu pri relatívne nízkej vlhkosti pôdy 
27,7 %.       
Pomocou FFT analýzy boli hodnotené ťahové sily traktora s hrotovými kolesami 
a štandardnými pneumatikami bez hrotov. Na vibrácie má vplyv počet segmentov, 
ktoré sú v zábere s podložkou. V prípade štandardných pneumatík (Mitas TS-02) sa 
jedná o 16 segmentov (dezénov) a prípade hrotových kolies o 4 segmenty (hroty). 
Keďže traktor bol vybavený dvomi hnacími kolesami (ľavým a pravým) a keďže tieto 
môžu byť navzájom pootočené, spektrum vibrácií sa nachádza v intervale (f1, f2) 
minimálnej f1 (kolesá sú v rovnakej polohe) a maximálnej f2 (kolesá sú najviac 
vzájomne pootočené) frekvencie podľa vzťahov: 
 

w1 n.Ef = , Hz            (1) 

w2 n.2.Ef = , Hz           (2) 

kde  E je počet segmentov hnacích kolies, ktoré sú v zábere s podložkou, 
        nw sú otáčky hnacích kolies, s−1. 

 

3. NAMERANÉ ŤAHOVÉ SILY  
Na obr. 3 sú znázornené namerané priebehy ťahových síl traktora so štandardnými 
pneumatikami (obr. 3 a) a hrotovými kolesami s vysunutými hrotmi (obr. 3 b). 
Priemerné sily dosiahli hodnoty 493,9 N a 1260,4 N (smerodajná odchýlka 155,3 N 
a 185,4 N) pri nízkej a vysokej záťaži traktora so štandardnými pneumatikami. 
V prípade traktora s hrotovými kolesami 513,4 N a 1578,3 N (smerodajná odchýlka 
164,1 N a 184,9 N) pri nízkej a vysokej záťaži. Nárast ťahovej sily hrotových kolies 
oproti štandardným pneumatikám dosiahol hodnotu 12,2% a 25,1% pri nízkej 
a vysokej záťaži. Zaznamenaný bol štatisticky významný rozdiel v oboch prípadoch 
pri hladine významnosti 95 % pretože hodnota p dosiahla hodnoty menšie než 0.05 
(jednofaktorová analýza ANOVA).  
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       a) 

 
       b) 

Obr. 3 Priebeh ťahovej sily traktora so: a) štandardnými pneumatikami, b) hrotovými kolesami 
s vysunutými hrotmi. 

 
Na obr. 4 sú znázornené frekvenčné spektrá ťahových síl vytvorené pomocou FFT 
analýzy. V prípade hrotových kolies (obr. 4 b) boli identifikované frekvenčné spektrá 
typické pre hroty, ktoré sú v zábere s podložkou. V prípade štandardných 
pneumatík, tieto spektrá identifikované neboli. Je to spôsobené dvomi príčinami. 
Prvá príčina je zhoršená samočistiaca schopnosť pneumatík pri relatívne malých 
otáčkach kolies a aktuálnej vlhkosti pôdy. Hnacie kolesá traktora preklzávali na 
trávnatom povrchu pri brzdení záťažovým traktorom čo spôsobilo prekrytie dezénu 
pneumatík pôdou. Druhým dôvodom môže byť, že veľký počet dezénov pneumatiky 
sa prejavuje relatívne malou amplitúdou, ktorú je ťažko identifikovať vo 
frekvenčnom spektre ťahových síl traktora.     
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a) 

 
b) 

Obr. 4 FFT analýza ťahových síl traktora: a) so štandardnými pneumatikami, b) s hrotovými kolesami 
s vysunutými hrotmi 
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V prípade hrotových kolies bola identifikovaná frekvencia pri nízkej aj vysokej záťaži 
v rámci vypočítaného frekvenčného intervalu (Tab. 1). Hrotové kolesá generovali 
vibrácie s frekvenciou 3,27 Hz a 3,13 Hz pri nízkej a vysokej záťaži. Tieto hodnoty 
sú blízko maximálnej frekvencie f2 = 3,28 Hz ktorá zodpovedá frekvencii pri 
pootočení pravého a ľavého kolesa o 45°.  
 
Tab. 1 Frekvencie zodpovedajúce počtu segmentov hnacích kolies.  

Typ kolies Záťaž 
Otáčky 
hnacích  

kolies, s−1 

Frekvenčný interval Nameraná frek-
vencia, Hz Minimálna frek-

vencia, Hz 
Maximálna frek-

vencia, Hz 
Štandardné 
pneumatiky 

Nízka 

0,41 
6,56 13,12 - 

Vysoká - 
Hrotové kole-

sá 
Nízka 1,64 3,28 3,27 

Vysoká 3,13 
 

Hrotové kolesá vykazujú nárast ťahových síl v porovnaní so štandardnými 
pneumatikami a teda zlepšenie záberových vlastností hnacích kolies. Na druhej 
strane ale vykazujú frekvenčné spektrá, ktoré poukazujú na generovanie vibrácií, 
ktoré zaťažujú samotný traktor a jeho obsluhu. Riešením by mohlo byť použitie 
väčšieho počtu hrotových segmentov, tak aby bol prenos síl medzi kolesom 
a podložkou plynulejší.  
    
ZÁVER 
Trakčné vlastnosti hnacích kolies môžu byť hodnotené z rôznych uhlov pohľadu na 
základe rôznych parametrov. Analýza signálov ťahových síl pomocou FFT metódy 
bola použitá na hodnotenie prevádzky hrotových kolies a identifikáciu vibrácii, ktoré 
generujú. Výsledky ukázali, že vzájomné interakcie medzi hrotmi a podložkou boli 
identifikované vo frekvenčných spektrách. Frekvenčné spektrá identifikované 
v signáloch ťahových síl hrotových kolies boli v rámci vypočítaných frekvenčných 
intervalov, ktoré boli stanovené na základe otáčok hnacích kolies. Výsledky tejto 
práce poukázali na jednu z možností identifikácie vibrácií na základe analýzy 
frekvenčných spektier nameraných ťahových síl.  
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Lýdia SOBOTOVÁ, Miroslava BADIDOVÁ, Miroslav BADIDA 

DIAGNOSTIKA KONCENTRÁCIE PEVNÝCH AEROSÓLOV  
OPTICKOU METÓDOU 

Diagnostic concentration of solid aerosols by optical method  
 
 
Annotation 
The article deals with the problem of determination the concentration of solid aerosols, 
provides various methods and focuses in detail to determine the concentration of solid 
aerosols on the principle of light scattering. The paper also presents the results of 
experimental measurements in laboratories/ classrooms/ with different boards. The result of 
the experiment is to determine the concentration of solid aerosols, results of measurements 
and highlight the differences in the concentration of solid aerosols in different 
laboratories/classrooms/. The paper shows on the advantages of these measurements and 
possibilities of using in practice. Deals with principles of pipeline vibration measurement. 
 
Key words: solid aerosols, light scattering, concentration 

 
 
ÚVOD 
Pevné aerosóly v pracovnom prostredí výrazne ovplyvňujú kvalitu ovzdušia v 
pracovnom prostredí. Aerosóly majú negatívny vplyv na ľudské zdravie a ovplyvňujú 
aj technológiu. Preto je potrebné monitorovať koncentráciu pevných aerosólov 
exponovaných pracovníkov a pracovnú expozíciu. 
Pevné aerosóly v pracovnom prostredí znižujú viditeľnosť, šíria kontamináciu a 
môžu spôsobiť ochorenie a nízku produktivitu pracovníkov z vdýchnutia toxickej 
látky. Mnohé z nich sú tiež faktory prispievajúce k mnohým chronickým a akútnym 
zdravotným stavom, vrátane astmy, bronchitídy a rakoviny pľúc.  
Na určenie jednotlivých faktorov prachu sa používa množstvo metód a nástrojov. 
Metódy možno rozdeliť do rôznych skupín podľa:  

 odberového miesta,  
 spôsobu vyhodnotenia,  
 doby odberu,  
 účelu merania,  
 fyzikálneho princípu. 

Kategorizácia metód podľa fyzikálneho princípu merania koncentrácie pevných 
aerosólov:  

 gravimetrická metóda – meraný objem vzduchu sa nasáva cez zberný 
substrát,(filter), počítaný vo vzorkovači, a hmotnosť zachyteného prachu sa 
určuje vážením substrátu pred a po vzorkovaní,  

 numerická metóda – používa sa na určenie počtu častíc analyzovaných 
pevných aerosólov.  

Medzi numerické metódy patria: optické metódy, metódy založené na 
triboelektrickom jave a metódy založené na absorpcii β žiarenia. [1, 2, 9,10] 
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1. PRINCÍP OPTICKEJ METÓDY 
Princíp optickej metódy využívajúcej rozptyl svetla:  

 častice prechádzajú laserovým lúčom a nimi rozptýlené svetlo sa 
zhromažďuje v rôznych uhloch v smere dopredu,  

 uhly difrakcie, sú v najjednoduchšom prípade nepriamo úmerné veľkosti 
častíc,  

 častice prechádzajú expandovaným a kolimovaným laserovým lúčom pred 
šošovkou, v ktorej ohniskovej rovine je umiestnený fotosenzitívny detektor 
pozostávajúci zo série sústredných prstencov,  

 distribúcia rozptýlenej intenzity sa analyzuje počítačom, aby sa získala 
distribúcia veľkosti častíc.  

Skenovanie rozptýleného svetla umožňuje nízke koncentrácie pevných aerosólov 
vo vzduchu. Zariadenie využívajúce tento princíp je monitorovací nástroj v reálnom 
čase. 
 
2. PRÍSTROJE VYUŽÍVAJÚCE OPTICKÚ METÓDU A ICH POUŽITIE 
Prístroje využívajúce optickú metódu sa používajú na monitorovanie pevných 
aerosólov v reálnom čase. Tieto monitorovacie prístroje sú navrhnuté špeciálne na 
meranie hladín pevných častíc, ako je prach, dym, výpary, peľ a iné aerosóly zo 
spaľovania, spracovania materiálov, výroby, výroby energie, emisií motorov vozidiel 
[1, 2, 9,10, 11].  
Sú ideálnymi prieskumnými prístrojmi na hodnotenie koncentrácie pevných častíc v 
reálnom čase v mg.m-3. Sú použiteľné na orientačné prieskumy alebo nepretržité 
(on-line) vyhodnocovanie pracovného prostredia alebo okolitého prostredia. 
Prístroje môžu rýchlo odhaliť stavy s vysokou prašnosťou, umožniť a prijať 
„opatrenia na elimináciu negatívneho stavu“. Veľkou výhodou je schopnosť rýchlo 
monitorovať prašnosť v reálnom čase a presnosť merať zmeny prašnosti po 
implementácii zmien k zlepšeniu daného stavu. Je vyvinutý pre meranie 
koncentrácie prachu v reálnom čase v pracovnom aj životnom prostredí [2].  
Priemyselná aplikácia nástroja na monitorovanie pevných aerosólov v reálnom 
čase, obr. 1:  

 monitorovanie úrovne prachu na pracovisku,  
 monitorovanie priemyselných procesov, 
 hodnotenia rizík pre prach a aerosóly, 
 hodnotenie environmentálneho prachu,  
 testovanie respiračného vybavenia alebo účinnosti filtrácie vzduchu ,  
 monitorovanie hraníc pre výstavbu a demoláciu,  
 výskumné aktivity. [5,6,7,8] 
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Obr. 1 Prístroje monitorujúce pevné aerosóly v reálnom čase v praxi 

 
Merací prístroj využíva princíp dopredného rozptylu svetla na presné a 
opakovateľné merania koncentrácie pevných aerosólov. Tento princíp je 
znázornený na obr. 2. Modulovaný lúč infračerveného svetla prechádza do meracej 
komory. V podmienkach čistého vzduchu sa s kovovým posúvačom vytiahnutým 
cez snímaný objem svetlo zastaví na doraze svetla. Keď sa však kovový posúvač 
pokrývajúci snímaný objem stiahne späť, čím sa vložia častice, lúč sa rozptýli okolo 
svetelnej zarážky a na fotodetektor za ňou. Množstvo rozptýleného svetla je priamo 
úmerné koncentrácii častíc. V podmienkach čistého vzduchu sa všetko svetlo 
dostane do prijímaného svetla. Použitím zúženého uhla rozptylu, obr. 3, je prístroj 
menej citlivý na zmeny indexu lomu a farby meraných častíc. [3] 

 
A) čistý vzduch 

 
B) častice zavedené do snímacieho objemu 

 
Obr. 2 Sonda - princíp rozptylu svetla, A) čistý vzduch, B) častice zavedené do snímacieho objemu 

[3] 
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Obr. 3 Zjednodušená ilustrácia zúženého svetelného lúča do miesta prijímania svetla v prístroji [3] 
 
Zariadenia využívajúce tento princíp je možné použiť na monitorovanie v reálnom 
čase alebo s časticou na filtri, prípadne v kombinácii s cyklónom, filtračnou vložkou 
a odberovým čerpadlom pre gravimetrickú metódu merania (obr. 4). 
 

      
Obr. 4 Merací prístroj a adaptér pre gravimetrickú metódu 

 
3. EXPERIMENTÁLNE MERANIA A VYHODNOTENIE 
Cieľom tohto príspevku je demonštrovať potenciál monitorovania kriedového prachu 
v reálnom čase pomocou: 
 použitia zariadenia s IR technológiou, 
 porovnať výsledky namerané v dvoch rôznych prostrediach (učebniach).  

Koncentrácia suspendovaných častíc bola meraná optickým prachovým monitorom 
MicroDust Pro (obr. 5) podľa [5, 6, 7, 8]. Prístroj Microdust Pro využíva osvedčený 
princíp dopredného rozptylu svetla na presné a opakovateľné merania koncentrácie 
prachu, pričom umožňuje použiť nasledujúce funkcie: 

 grafické znázornenie trendov koncentrácie, 
 interné zaznamenávania údajov,  
 jednoduché a jasné farebné používateľské rozhranie, 
 široká schopnosť merania koncentrácie, aby vyhovovala širokému spektru 

aplikácií monitorovania prachu.  
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Obr. 5 Prístroj na monitorovanie pevných aerosólov v reálnom čase MicroDust Pro [3] 

 
Meranie bolo realizované v dvoch triedach s rôznymi tabuľami – s tabuľou (C1) a 
magnetickou bielou tabuľou (C2). Prístroj je umiestnený vo vzdialenosti 1 m od 
dosky a 1,5 m nad podlahou. Umiestnenie odberov vzoriek je znázornené na obr. 6. 
Dĺžka merania bola 120 minút. V oboch prípadoch bolo meranie realizované v 
štandardnom režime (počas vyučovacích hodín). Interval zapisovača bol nastavený 
na 2 sekundy. 
 

 
 

                                  C1                                                        C2 

Obr. 6 Odberové miesta ( Učebne) 
 
Na obr.7 a obr. 8 je uvedený profil meranej koncentrácie. Obr.7 – C1 zobrazuje 
údaje z 1 učebne (kriedová tabuľa) a obr.8 zobrazené údaje z učebne C2 
(magnetická tabuľa). 
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Obr. 7 Profil merania – trieda C1 (kriedová tabuľa) 

 

 
Obr. 8 Profil merania – trieda C2 (magnetická tabuľa) 

 
Výsledky meraní sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (Tab. 1). Sú uvedené priemer-
né, maximálne a minimálne hodnoty koncentrácie. 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 

22 

Tab. 1 Výsledky meraní 

Hodnota koncentrácie 
[mg.m-3] 

Miesto odberu – trieda 

C1 (kriedová tabuľa) C2 (magnetická tabuľa) 

Priemer 0,950 0,047 
Maximum 15,873 2,801 
Minimum 0,006 0,001 

 
Porovnanie profilov meraní na obr.6 a obr.7 potvrdzuje, že v triede C1 je vyššia 
koncentrácia pevných aerosólov ako v triede C2. Experimenty zároveň ukazujú, že 
pri písaní na tabuľu kriedou, alebo čistení tabule koncentrácia stúpa. Najvyššia 
koncentrácia sa dosiahne pri čistení tabule používanej kriedou. Tieto výsledky po-
tvrdzujú pôvodný predpoklad. Z profilov na obr.6 a obr.7 môžeme tiež usúdiť, že 
tuhé aerosóly vznikajúce pri písaní alebo čistení tabule majú vysokú hmotnosť a 
nemôžu sa dlho vznášať vo vzduchu. Tieto druhy pevných aerosólov rýchlo padajú 
a ľudia, ktorí sú v triede, tieto aerosóly nedýchajú dlhodobo. 
 
ZÁVER 
Na základe výsledkov meraní možno konštatovať, že priebežná analýza 
koncentrácie prachu vykazovala vyššie hodnoty pre písanie kriedou, najmä pri 
čistení tabule. Častice pevných aerosólov zo školskej kriedy sú ťažké, rýchlo padajú 
na podlahu, a preto sa nevznášajú dlhodobo. Toto je dôvod, prečo sú ľudia 
vystavení expozícii pevných aerosólov veľmi krátko a nedochádza k dlhodobým 
negatívnym vplyvom na ľudské zdravie. Meranie ukazuje, že magnetická biela 
tabuľa sa stáva lepšou alternatívou klasickej tabule. Výskum tiež ukazuje, že 
monitorovanie v reálnom čase pomocou IR technológie sa môže stať 
životaschopnou alternatívou ku konvenčným metódam monitorovania pevných 
aerosólov. 
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DIAGNOSTIKA AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ SYPANÝCH 
TEXTILNÝCH MATERIÁLOV Z RECYKLOVANÝCH AUTOMOBILOV 
Diagnostics of the acoustic properties of loose textile materials from vehicles after 

their service life 
 
 
Annotation 
The article presents the results of diagnostics of the acoustic properties of loose textile 
materials that come from the recycling of old cars. The sound absorption coefficient and 
attenuation index were determined for bulk recycled textiles. The selected sample of 
recycled textile material was measured in two forms, loose and compact. The properties of 
the material used for the research and the research method are briefly presented. The aim 
of the research was to compare the acoustic properties of two forms of recycled material for 
their potential application in soundproofing products  
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ÚVOD  
Recyklácia vozidiel po dobe životnosti predstavuje celý rad problémových 
materiálových odpadov, ktoré by sa mohli dať ďalej zhodnotiť. Akustické 
materiálové vlastnosti dnes zohrávajú dôležitú úlohu, a preto sa neustále vyvíja 
veľa nových akusticky vhodných materiálov, ktoré majú rôzne zvukovo-izolačné 
vlastnosti. Výskum v tejto oblasti sa snaží kontrolovať a minimalizovať zvuky, ktoré 
sa vyskytujú v strojoch, autách, domácnostiach, v priemysle a na iných miestach. 
Jedným z najdôležitejších fyzikálnych javov pri analýze takýchto materiálov je 
absorpcia zvuku [1][2]. Príspevok prezentuje výsledky diagnostiky akustických 
vlastností recyklovaného textilu zo starých automobilov, konkrétne koeficientu 
zvukovej pohltivosti a indexu útlmu, ktoré boli získané meraním pomocou Kundtovej 
trubice. 
 
1. VZORKY MATERIÁLOV POUŽITÉ NA VÝSKUM 
V automobilovom priemysle sú kladené na textilný materiál, ktorý je používaný na 
výrobu dielov do áut náročné požiadavky. Tento materiál vykazuje veľmi dobré 
zvukovo-izolačné, tepelné a protivibračné vlastnosti [3]. Textilný materiál 
z automobilov dosahuje lepšiu odolnosť voči plesniam, vlhkosti, vysokú mechanickú 
odolnosť a zníženú horľavosť v porovnaní s tradičnými materiálmi. Textil získaný zo 
starých automobilov je ďalej nepoužiteľný, keďže sú to kombinované, ťažko 
rozvlákniteľné materiály. Tieto textilné diely tvoria autokoberce, poťahy sedadiel, 
vnútorné akustické a tepelné izolácie [4].  
Vzorky textilných materiálov pre potreby výskumu nám poskytla v rámci spolupráce 
spoločnosť Krajné s.r.o., a to v dvoch formách - kompaktnej a sypanej. Na Obr. 1 je 
znázornený získaný materiál a frakcia, ktoré si zachovávajú pôvodné vlastnosti 
materiálu a prenášajú sa aj do vlastností nového konštrukčného prvku. Do formátu 
dosky sa tvaruje homogenizovaný materiál pridaním pojiva na báze prepolyméru 
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polyuretánu. Ide o technologické odrezky a nepodarky z výroby nových, primárnych 
materiálov a kusy čalúnenia, kobercov a poťahov z vozidiel po dobe životnosti [5]. 
 

    
Obr. 1 Materiál použitý pri experimente 

 
V impedančnej trubici sa sypané materiály nedajú voľne merať, preto boli merané 
v kapsule, ktorá bola vyrobená pre potreby merania akustických vlastností 
sypaných materiálov v Kundtovej trubici. Sypaná frakcia bola do kapsule nasypaná 
bez natlačenia. Hmotnosť vzorky textilného materiálu bola v prípade sypanej frakcie 
8,4 g a v prípade kompaktnej vzorky 37 g. Kompaktná vzorka bola hrubá 45 mm 
s priemerom 60 mm. 
 
2. METÓDA VÝSKUMU 
Merania boli realizované jednou z najpoužívanejších metód. Ide o medzinárodnú 
štandardizovanú metódu impedančných trubíc podľa normy  STN EN ISO 10534-2. 
Táto metóda pracuje na princípe merania prenosovej funkcie medzi dvoma signálmi 
mikrofónov umiestnených vo vnútri trubice, kde na konci trubice je umiestnený 
reproduktor [6]. Na Obr. 2 je znázornený merací reťazec pre meranie koeficientu 
zvukovej pohltivosti (α) a Na Obr. 3 je znázornený merací reťazec pre indexu útlmu 
(R) [7].  
 

 
Legenda: 1. držiak vzoriek na meranie koeficientu absorpcie zvuku, 2. dva mikrofóny na meranie 
koeficientu absorpcie zvuku, 3. vstavaný reproduktor, 4. štvorkanálový analyzátor, 5. výkonový 

zosilňovač 
Obr. 2 Impedančná trubica - merací reťazec pre meranie Koeficientu zvukovej pohltivosti (α) 
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Legenda: 1. veľká predlžovacia trubica na meranie indexu útlmu, 2. štyri mikrofóny na meranie 

indexu útlmu, 3. vstavaný reproduktor, 4. štvorkanálový analyzátor, 5. výkonový zosilňovač. 

Obr. 3 Impedančná trubica - merací reťazec pre meranie Indexu útlmu (R) 
 
Trubica sa napája v 1/3 oktávovom frekvenčnom pásme, kde vzniká stacionárna 
rovinná vlna. Tlak, ktorý je meraný pomocou mikrofónov sa rozloží na dopadajúce a 
odrazené zložky. V impedančnej trubici je umiestnený reproduktor, ktorý generuje 
zvuk a na druhom konci je držiak vzorky. Medzi reproduktorom a vzorkou sú 
umiestnené mikrofóny, ktorých počet závisí od typu merania [8].  
 
3. PRIEBEH MERANIA A VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV  
V tejto časti sú prezentované výsledky získané experimentálnym meraním. 
Koeficient zvukovej pohltivosti (α) je bezrozmerné číslo, ktoré sa pohybuje od 0 po 
1. Čím je nameraná hodnota bližšie k číslu 1, alebo sa rovná číslu 1, tým bude 
meraná vzorka vykazovať lepšiu (vyššiu) zvukovú pohltivosť [9]. 
Index útlm (R) predstavuje  hodnotu, ktorá sa udáva v dB na základe pomeru vlny 
dopadajúceho zvuku na prednú stranu akusticky absorpčného materiálu                            
ku zvukovým vlnám prenášaných zo zadnej strany. R reprezentuje tlmiace 
vlastnosti materiálu, čo znamená, že čím vyššia je hodnota, tým je zvuk utlmenejší 
[10]. 
Priebeh merania spočíval najprv v kalibrácii a zapojení mikrofónov podľa meraného 
parametra a frekvenčného pásma. Jedno meranie trvalo 40 sekúnd, kedy sa 
následne zmenila poloha mikrofónov a meranie sa zopakovalo. Tento postup bol 
opakovaný 6 krát. Meranie sa vykonalo pre frekvenčné pásmo 100 až 800 Hz a po 
zapojení mikrofónov pre frekvenčné pásmo 400 až 2500 Hz sa postup opäť 
zopakoval. Výsledné hodnoty následne spracováva softvér. Tento cyklus meraní bol 
zopakovaný 5 krát a získane hodnoty následne spriemerované.  
Pre lepšie znázornenie sú výsledky merania prezentované na Obr. 4, kde je možné 
vidieť zmenu koeficientu zvukovej pohltivosti (α) voči frekvencii pre kompaktný a 
sypaný textilný materiál z vozidiel po dobe životnosti. Na základe nameraných 
hodnôt zvukovej pohltivosti (α) vybraných frakcií bolo zistené, že najlepšie výsledky 
boli namerané pri frekvenciách od 630 Hz do 1 250 Hz pri sypanej frakcii. Pri 
kompaktnom materiály boli najlepšie výsledky dosiahnuté od 800 Hz do 2 500 Hz. 
Horšie výsledky boli zistené pri nízkych frekvenciách od 100 Hz do 200 Hz pri 
sypanom textile. 
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Frekvenčné spektrum dopravného hluku má svoje maximum v rozsahu 500 Hz až  
1 500 Hz, pričom najväčší hluk spôsobuje frekvencia 1 000 Hz, preto možno 
konštatovať že sypaný recyklovaný textilný materiál z vozidiel po dobe životnosti je 
vhodný, ako konštrukčný prvok na výstavbu protihlukových bariér, nakoľko v daných 
frekvenciách dosahoval lepšie výsledky (0,91), ako materiál kompaktný (0,75). 
 

 
Obr. 4 Porovnanie koeficientu zvukovej pohltivosti (α) meraného kompaktného a sypaného 

textilného materiálu 
 
Z výsledkov meraní Indexu útlmu (R) skúmaného materiálu boli zistené horšie 
akustické vlastnosti v celom frekvenčnom pásme. Pri frekvencii 800 Hz bol viditeľný 
pokles hodnôt z 15,21 dB u kompaktnej vzorky na 6,77 dB u sypanej formy (rozdiel 
8,44 dB). Z dôvodu veľkej pórovitosti sypaného materiálu v porovnaní 
s kompaktným materiálom bol ale tento pokles očakávaný (Obr. 5).  
 

 
Obr. 5 Porovnanie indexu útlmu (R) meraného kompaktného a sypaného textilného materiálu 

 

ZÁVER 
Cieľom výskumu bolo stanoviť zvukovú pohltivosť a index útlmu pre textílie, ktoré sa 
nachádzajú v recyklovaných automobiloch. Merané boli vzorky v kompaktnej 
a sypanej forme. Z výsledkov vyplýva, že takýto materiál je vhodný na výrobu 
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zvukovo izolačných produktov, nakoľko obidve skúmané vzorky vykazovali dobrú 
zvukovú pohltivosť pri vyšších frekvenciách. Môžeme konštatovať, že sypaná forma 
materiálu má porovnateľné zvukovo-absorpčné vlastnosti ako kompaktná forma 
a môže byť vhodná na použitie pri regulácii hluku z dopravy v protihlukových 
stenách. Výhodou sypanej vzorky je potreba nižšieho množstva materiálu a tým aj 
jej nižšia hmotnosť s dosiahnutím porovnateľného výsledku. Sypaný materiál nie je 
ale samostatne použiteľný, a preto je potrebné ho aplikovať spoločne s nosnou 
stenou alebo rámom.   
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DIAGNOSTIKA ZVUKU POHONOV AUTOMOBILOV 
PSYCHOAKUSTICKÝMI PARAMETRAMI 

Diagnostics of the sound of vehicles powertrain by psychoacoustic parameters 
 
 
Annotation 
This article focuses on the assessment of psychoacoustic parameters in the interior of 
selected vehicles. The vehicles that were the subject of measurements had gasoline and 
diesel engines. Five psychoacoustic parameters were measured and a psychoacoustic 
head was used for the measurement. Measurements were made at different speeds and 
the measured values were processed and evaluated. 
 
Key words: Sound, Noise, psychoacoustics, car, car propulsion, 

 
 

ÚVOD 

Rôzne typy pohonov automobilov rôzne vplývajú na prostredie. Okrem pozitívnych 
stánok dopravy možno však pozorovať aj negatívny dopad rozvoja automobilizmu a 
to hlavne v súvislosti produkciou viacerých emisii a generovania zvuku, resp. hluku 
ktorý výrazne negatívne vplýva na prostredie, zdravie posádky automobilu ale aj 
zdravie populácie všeobecne. 
 

1. PSYCHOAKUSTIKA, AKO NÁSTROJ TVORBY AKUSTICKÉHO 
DIZAJNU AUTOMOBILOV 

Jednou z praktických aplikácií psychoakustiky je hodnotenie kvality zvuku. Jazdný 
komfort v automobiloch sa stáva v súčasnosti dôležitou požiadavkou zákazníkov. 
Dôraz  sa kladie okrem mnohých iných vlastností aj na kmitavé a vibračno-
akustické vlastnosti – tzv. HVP (Hluk, Vibrácie, Prenos) vlastností vozidiel. 
Požiadavky na HVP vlastnosti v ostatnom čase intenzívne narastajú. Vzniká 
potreba zabránenia prenikaniu rôznych zvukov generovaných rôznorodými 
komponentmi automobilu, ale aj zvukov z prostredia do interiéru automobilu (Obr. 
1)[1][9]. 
Marketingové štúdie ukázali, že zákazníci venujú veľkú pozornosť kvalite zvuku 
nielen v situáciách, v ktorých je zvuk primárnym objektom záujmu, ale aj vtedy, keď 
je zvuk len vedľajším efektom fungovania produktu.[8] 
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Obr. 1 Rôznorodosť zvukov prenikajúcich do interiéru automobilu 
 
Psychoakustika ako relatívne nová oblasť akustiky sa zaoberá subjektívnym 
vnímaním zvuku, jeho pôsobením na človeka a analýzou jeho možných účinkov. 
Nezanedbateľnú oblasť psychoakustiky tvorí tzv. experimentálna psychoakustika, 
pri ktorej sa hodnotí subjektívna reakcia človeka na skúmaný zvuk.  
Psychoakustika sa zaoberá (kvantitatívnym) spojením fyzikálnych podnetov a nimi 
vyvolanými sluchový vnemami. Snahou je spätná väzba psychických premenných 
na fyzikálne. Pomocou psychoakustických veličín vnímania a auditívnych prahov 
vnímania, ktoré sa zisťujú pomocou psychometrických metód, môžu sa zobraziť 
rozličné pocity. 
Doteraz sa psychoakustické parametre: hlasitosť (N), ostrosť (s), drsnosť (R), 
tonalita (T) a sila kolísania, etablovali ako klasické psychoakustické parametre (Tab. 
1) [7]. 
 
Tab. 1 Psychoakustické parametre 
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Hodnotenie kvality zvuku sa realizuje dvoma spôsobmi, ktoré možno klasifikovať do 
dvoch kategórií a to: 
• subjektívne psychoakustické metódy hodnotenia,  
• objektívne psychoakustické metódy hodnotenia.  
Cieľom výskumu psychoakustiky je človek a jeho vnímanie zvuku. Na rozdiel od 
všeobecnej akustiky, kde dáta sú získavané pomocou mikrofónov alebo iných 
zariadení, ktoré sa kalibrujú, psychoakustika využíva ako jediný nástroj („merací 
nástroj”) a to samotného človeka. Človeka však nemožno kalibrovať identickým 
spôsobom ako napr. mikrofón. 
V prípade aplikácie psychoakustických posluchových testov dôraz sa kladie na 
odpovede ľudí (hodnotiteľov) a pracuje sa ako keby neboli k dispozícii kalibrované 
mikrofóny. Pri analýze dát, dôležitú úlohu zohráva štatistická analýza a pre potreby 
testovania sa vždy vyžaduje aby bola k dispozícii štatisticky významná (relevantná) 
vzorka hodnotiteľov [7][8]. 
 
Subjektívne psychoakustické metódy 
Existuje viacero spôsobov, ako možno realizovať proces hodnotenia kvality zvuku a 
to od formálneho hodnotenia až po neformálne počúvanie nahrávky (odposluch, 
resp. posluch) [1][2][3]. 
Medzi psychoakustické metódy možno zaradiť: 
• klasické psychakustické metódy, 
• škálovacie psychakustické metódy, 
• adaptívne psychakustické metódy. 
 
Objektívne psychoakustické metódy 
V ostatnom čase sa pre účely realizácie psychoakustických meraní čoraz viac 
presadzujú tiež technické prostriedky. Sú to vysoko sofistikované systémy, vyvinuté 
na meranie vybraných psychoakustických parametrov s vysoko špecializovanou 
softvérovou podporou. Softvérová podpora vytvára obrovský priestor zameraný na 
vývoj analýz ale aj predikcií s otázkami, ktoré boli namerané. 
Vnímanie zvuku prostredníctvom dvoch uší sa nazýva binaurálne počutie. Ide o 
schopnosť počuť zvuky z ľavého ucha a pravého ucha paralelne a schopnosť 
lokalizovať smer prichádzajúceho zvuku. Takýto typ počutia výrazne závisí od 
geometrických parametrov tela človeka (uší, hlavy a trupu). K významným a vysoko 
účinným technickým prostriedkom na meranie psychoakustických parametrov patrí 
tzv. „umelá hlava” (resp. psychoakustická hlava). Ide o identickú podobu s ľudskou 
hlavou. Psychoakustická hlava disponuje dvoma mikrofónmi, ktoré sú nainštalované 
do uší. Vyznačuje sa rovnakými akustickými a sluchovými vlastnosťami ako hlava 
človeka. Cieľom je dosiahnuť stav, aby hodnotiteľ kvality zvukovej udalosti, ktorý 
počúva získané zvukové záznamy zo psychoakustickej hlavy slúchadiel mal dojem, 
že je súčasťou priestoru akustickej udalosti. 
Merania prenosových funkcií, ktoré súvisia s hlavou tzv. HRTF merania (HRTF – 
Head – Related Transfer Function) sú zamerané na pozorovanie vstupnej zvukovej 
vlny ako je filtrovaná odrazovými ale aj difračnými vlastnosťami trupu, hlavy a ušníc, 
pokiaľ nedosiahne bubienok. Takéto merania sa vykonávali v USA (rok 1960) na 
vybranej vzorke populácie. Poznatky a znalosti s týchto meraní sa využili pri vývoji 
techník a technológií zameraných na meranie zvukových udalostí (podnetov) 
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pomocou psychoakustických hláv. Prvá psychoakustická hlava bola prezentovaná v 
roku 1972 s označením „KEMAR” [1][4][5][6]. 
 

 

Obr. 2 Rôzne dizajny psychoakustických hláv 

 
2. MERANIE VYBRANÝCH PSYCHOAKUSTICKÝCH PARAMETROV 

ZVUKU V INTERIÉRI AUTOMOBILU 
Cieľom vykonaných meraní pomocou binaurálneho meracieho zariadenia, tzv. 
psychoakustickej hlavy bolo zistenie hodnôt vybraných psychoakustických 
parametrov za podmienok rôznych rýchlostí automobilov pri využití benzínového 
a dieslového pohonu automobilu. Pre potreby výskumu boli psychoakustické 
parametre hlasitosť (N), ostrosť (s), drsnosť (R), tonalita (T) a sila kolísania, ktoré 
boli pomocou zvukových signálov merané a následne vyhodnocované. Pre účely 
psychoakustického experimentu boli využité zvukové signály získané pri 
rýchlostiach50km/h, 90 km/h, 110 km/h a 130 km/h. 
Predmetom výskumu bol osobný automobil Volkswagen Golf Edition Highline 1,5 
TSI ACT 6G – 110 kW/150 k s benzínovým pohonom a Volkswagen Golf 2,0 TDI – 
100 kW/150 k s dieslovím pohonom. 
 

 
Obr. 3 Skúmané automobily (Volkswagen Golf Edition Highline 1,5 TSI a Volkswagen Golf 2,0 TDI ) 

 
Pre účely merania vybraných psychoakustických parametrov sa využila binaurálna 
meracia aparatúra (psychoakustická hlava) s nahrávacou jednotkou, dvojkanálovým 
binaurálnym ekvalizérom BEQ II a notebookom s príslušným softvérovým 
vybevením ArtemiS (Advanced Research Technology for Meassurement and 
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Investigation of Sound and Vibration). Binaurálna meracia aparatúra s potrebným 
príslušenstvom je zobrazená na Obr.4. 

 

Obr. 4 Meracia aparatúra - psychoakustická hlava 
 
Postup merania  
V rámci psychoakustického experimentu merania vybraných psychoakustických 
parametrov boli uskutočnené na vozidlách VW Golf diesel a VW Golf benzín. 
Psychoakustická hlava bola nainštalovaná v interiéri vozidla na pozícii spolujazdca 
na prednom sedadle. Umiestnenie psychoakustickej hlavy v testovaných vozidlách 
sa uvádza na Obr. 5. 
 

 

Obr. 5 Psychoakustická hlava v interiéri automobilu 
 
Merania vybraných psychoakustických parametrov (ostrosť, drsnosť, tonalita, 
hlasitosť a sila kolísania) sa realizovali pri ustálených rýchlostiach (50 km/hod., 90 
km/hod., 110 km/hod. a 130 km/hod.) na rýchlostnej ceste R4 Košice – Milhosť. 
Získané zvukové nahrávky boli spracované, boli odstránené nežiadúce a náhodné 
okolité zvuky (napr. prejazdy okolitých automobilov a pod.). Sledované 
psychoakustické parametre boli stanovené pomocou vyhodnocovacieho softvéru 
ArtemiS. 
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3. VÝSLEDKY MERANÍ 
Získané výsledky meraní zahrňujúce priemerné psychoakustické parametre pri 
určených rýchlostiach pre pravé a ľavé ucho psychoakustickej hladiny sú 
prezentované v Tab.2 a v Tab.3 
 
Tab. 2 Namerané hodnoty PP pri určených rýchlostiach pre VW Golf-benzín 

 

Tab. 3 Namerané hodnoty PP pri určených rýchlostiach pre VW Golf-diesel 

 

Celkové priemerné hodnoty psychoakustických parametrov pre analyzované 
rýchlosti automobilov sa uvádzajú v Tab. 4 a Tab.5. 
 
Tab. 4 Priemerné hodnoty PP pri určených rýchlostiach pre VW Golf-benzín 

 

Tab. 5 Priemerné hodnoty PP pri určených rýchlostiach pre VW Golf-diesel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rýchlosť Mic Ľ Mic P Mic Ľ Mic P Mic Ľ Mic P Mic Ľ Mic P Mic Ľ Mic P
50 km/h 0,698 0,795 0,0309 0,0366 0,423 0,376 11,5 13,1 0,0127 0,0155
90 km/h 0,902 1,05 0,0406 0,047 0,173 0,149 17,1 19,1 0,0154 0,0154
110 km/h 1,04 1,28 0,041 0,0455 0,65 0,626 21 24,8 0,014 0,0157
130 km/h 1,3 0,55 0,049 0,0508 0,292 0,6 27,6 32,9 0,0169 0,0173

VW Golf – benzín 
Ostrosť (S) [acum] Drsnosť (R) [asper] Tonalita (T) [tu] Hlasitosť (N) [son] Sila kolísania (F) [vacil]

Rýchlosť Mic Ľ Mic P Mic Ľ Mic P Mic Ľ Mic P Mic Ľ Mic P Mic Ľ Mic P
50 km/h 0,888 0,713 0,0355 0,0365 0,707 0,644 12,1 13,2 0,0262 0,0281
90 km/h 0,882 0,96 0,0442 0,0465 0,183 0,0966 18,2 19,4 0,021 0,0231
110 km/h 1,04 1,13 0,0462 0,0472 0,914 0,161 21,6 23,8 0,0259 0,024
130 km/h 1,1 1,2 0,0468 0,0502 0,0548 0,289 24,5 26,4 0,0287 0,0303

VW Golf – diesel
Ostrosť (S) [acum] Drsnosť (R) [asper] Tonalita (T) [tu] Hlasitosť (N) [son] Sila kolísania (F) [vacil]

Rýchlosť
50 km/h
90 km/h
110 km/h
130 km/h

0,0141
0,0154
0,01485
0,0171

12,3
18,1
22,9
30,25

0,3995
0,161
0,638
0,446

0,7465
0,976
1,16
0,925

0,03375
0,0438
0,04325
0,0499

VW Golf – benzín 
Ostrosť (S) [acum] Drsnosť (R) [asper] Tonalita (T) [tu] Hlasitosť (N) [son] Sila kolísania (F) [vacil]

Rýchlosť
50 km/h
90 km/h
110 km/h
130 km/h

VW Golf – diesel
Ostrosť (S) [acum] Drsnosť (R) [asper] Tonalita (T) [tu] Hlasitosť (N) [son] Sila kolísania (F) [vacil]

0,8005 0,036 0,6755 12,65 0,02715
0,921 0,04535 0,1398 18,8 0,02205
1,085 0,0467 0,5375 22,7 0,02495
1,15 0,0485 0,1719 25,45 0,0295
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Vyhodnotenie výsledkov 
 

 

Obr. 6 Závislosť ostrosti na rýchlosti vozidla 
 
Na základe výsledkov získaných z vykonaných meraní zvuku možno konštatovať, 
že psychoakustický parameter „ostrosťˮ zvyšujúcou sa rýchlosťou má tendenciu 
takmer lineárne rásť pri oboch typoch motorizácie. Určitou anomáliou je, že 
parameter ostrosť pri rýchlosti 130 km/hod. má u benzínovej motorizácie klesajúcu 
tendenciu (Obr. 6). 
 

 
 

Obr. 7 Závislosť ostrosti na rýchlosti vozidla 
 

Na základe získaných výsledkov z merania psychoakustického parametra „drsnosťˮ 
možno konštatovať, že tento parameter má rastúcu tendenciu pri oboch typoch 
motorizácie pri zvyšujúcej sa rýchlosti. Táto skutočnosť platí do rýchlosti 110 
km/hod. Najvyššiu hodnotu drsnosti možno pozorovať u dieselového motora, nižšiu 
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u benzínového. Pri rýchlosti 130 km/hod. však poradie sa mení a vyššiu hodnotu 
ostrosti vykazuje benzínový motor a nižšiu dieselový (Obr. 7). 
 

 
 

Obr. 8 Závislosť tonality na rýchlosti vozidiel 
 
Merania psychoakustického parametra „tonalitaˮ preukázali, že tonalita u 
automobilu s dieslovým motorom pri nižších rýchlostiach dosahuje najvyššie 
hodnoty Najnižšia hodnota tonality bola zistená pri rýchlosti 90 km/hod pre oba typy 
motorizácie. Najvyššia hodnota sledovaného parametra bola zistená pri rýchlosti 
110 km/hod pre benzínovú motorizáciu a pri rýchlosti 50 km/hod pre dieslovú 
motorizáciu (Obr.8). 
 

 
 

Obr. 9 Závislosť hlasitosti na rýchlosti vozidla 
 

Na základe vykonaných meraní zvuku automobilov s rôznou motorizáciou možno 
konštatovať, že psychoakustický parameter „hlasitosťˮ v prípade oboch pohonov s 
rastúcou rýchlosťou lineárne rastie. Pri nižších rýchlostiach najvyššie hodnoty 
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dosahuje dieselová motorizácia. Pri vyšších rýchlostiach (110 km/hod.) 
psychoakustický parameter hlasitosť ja takmer rovnaký u motorizácie dieselovej a 
benzínovej. Pri rýchlostiach od 130 km/hod. hlasitosť stúpa v prípade motorizácie 
bezínovej (je najvyššia) (Obr. 9). 
 

 
 

Obr. 10 Závislosť sily kolísania na rýchlosti vozidla 
 
Výsledky meraní psychoakustického parametra „sila kolísaniaˮ preukázali, že 
sledovaný parameter v prípade motorizácie benzínovej má tendenciu stúpajúcu 
okrem rýchlosti 110km/hod kedy vidíme mierny pokles. V prípade motorizácie 
dieselovej parameter pri nižších rýchlostiach narastá, pri rýchlosti 90 km/hod. klesá 
a následne zvyšujúcou sa rýchlosťou lineárne narastá. 
 
ZÁVER 
Na základe prezentovaných výsledkov môžeme konštatovať že na hodnoty 
psychoakustických parametrov má vplyv rovnako rýchlosť vozidla a taktiež aj 
motorizácia vozidla. Pri väčšine parametrov hodnoty psychoakustických parametrov 
stúpajú so zvyšujúcou sa rýchlosťou. Avšak z hľadiska motorizácie táto ovplyvňuje 
jednotlivé parametre rôzne a pri rôznych rýchlostiach. Z hľadiska motorizácie teda 
nie je viditeľná priama úmernosť medzi motorizáciou a hodnotami 
psychoakustických parametrov.    
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LABORATÓRNE SKÚŠKY KVALITY DOPRAVNÝCH PÁSOV  
Z HĽADISKA STARNUTIA 

Laboratory tests of the quality of conveyor belts from the point of view of aging 
 
 
Annotation 
The utility value and thus the service life of rubber conveyor belts is mainly determined by 
the quality and special properties of the covering layers. The quality criteria for different 
covering layers are specified in the relevant standards. Knowledge of these requirements 
and the special conditions of traffic lanes is the starting point for the development and use 
of optimal recipes for the production of mixtures for different types of covering layers. 
Rubber or rubber products during processing, storage or use of the process are exposed to 
heat, oxygen, light and other factors and gradual changes in physical and chemical 
changes, its performance is gradually lost during use, this phenomenon is known as rubber 
aging.  
 
Key words: conveyor belts, aging of belts, quality 
 
 
ÚVOD 

Životnosť gumových dopravných pásov a ich úžitková hodnota je určená hlavne 
kvalitou a špeciálnymi vlastnosťami krycích vrstiev. Kritéria kvality pre rôzne krycie 
vrstvy sú uvedené v príslušných normách. Poznanie týchto požiadaviek a 
špeciálnych podmienok prevádzkovania dopravných pásov je východiskom pri 
vývoji a použití optimálnych postupov na výrobu zmesí pre rôzne druhy krycích 
vrstiev. V receptúrach, podľa ktorých sa zmesi pripravujú, je určené presné zloženie 
a súčasne je uvedený presný postup miešania.  
Pri vývoji receptúr krycích vrstiev musia byť nevyhnutne zodpovedané tieto otázky: 
 aké úžitkové vlastnosti sa požadujú od vyrobeného dopravného pásu, 
 aké spracovateľské vlastnosti si vyžaduje výrobná technológia, 
 aké typy polymérov zaručujú požadované úžitkové hodnoty, 
 aké typy kaučukov, plnív, zmäkčovadiel a aktivátorov sa musia použiť s 

ohľadom na špeciálne požiadavky pre špecifické vlastnosti krycích vrstiev ako 
napr. nehorľavé, antistatické, odolné voči oleju, teplu, chladu a chemikáliám, 

 aké prostriedky sa použijú na ochranu voči starnutiu, svetlu, únave s ohľadom 
na prevádzkové podmienky, 

 aké ekonomické faktory je potrebné dodržať. 
 
1. ZÁKLADNÉ KOŠTRUKČNÉ ČASTI DOPRAVNÝCH PÁSOV 
Preprava materiálov pomocou pásových dopravníkov je rozšírená v mnohých 
priemyselných odvetviach a umožňuje vysokú produktivitu i ekonomickú efektívnosť 
v rôznych podmienkach jej nasadenia. Rozvoj pásovej dopravy v posledných 
rokoch je veľmi rýchly a prejavuje sa v konštrukčnom riešení ako i v možnostiach jej 
použitia. Dopravné pásy slúžia na prepravu veľkého objemu sypkého a kusovitého 
materiálu. Prepravná dĺžka môže byť od niekoľkých metrov až do vzdialenosti 
niekoľkých kilometrov (diaľková pásová doprava).  
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Dopravný pás je zložený z nosnej kostry, hornej a dolnej gumovej krycej vrstvy a 
gumového ochranného okraja alebo bez neho - rezaný okraj. Dopravné pásy sa 
podľa kostry delia na gumotextilné a oceľokordové.  
Gumotextilné dopravné pásy (obr.1) majú nosnú kostru tvorenú z 1 až 6 
pogumovaných polyamidových (P) alebo polyesterových (EP) tkanín. Vyrábané sú v 
pevnostných radoch od 200 do 3500 N.mm-1 a v šírkach od 400 do 2400 mm. 
Pracovná teplota je od -25°C do +200°C, hrúbka krycích vrstiev od 1 do 6 mm a 
viac. 
Oceľokordové dopravné pásy (obr. 2) majú nosnú kostru tvorenú z oceľových 
kordov rôznych priemerov a pevností, ktoré sú uložené v jednej rovine v jadrovej 
gume. Vyrábané sú v pevnostných radoch od 1000 do 5000 N.mm-1 a v šírkach 800 
až 2400 mm 0. 

 

 
Obr. 11 Gumotextilný dopravný pás Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.2] 

 

 
Obr. 12 Oceľokordový dopravný pás Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.3] 

 
Horná krycia vrstva chráni kostru dopravného pása z hornej strany proti vonkajším 
vplyvom (mechanickému poškodeniu, pôsobeniu vlhkosti ako i chemickým a 
termickým vplyvom pôsobiacim na výrobok). Prichádza do styku s prepravovaným 
materiálom.  
Kostra dopravného pásu slúži na prenos ťahových síl z hnacieho bubna na 
dopravný pás a zabezpečuje mu potrebnú pevnosť a protirázovú odolnosť, ktorú 
zabezpečuje nárazník znázornený na obr.1.   
Dolná krycia vrstva prichádza do kontaktu s valčekmi a bubnami dopravníka a 
chráni kostru pred nepriaznivými účinkami. Dôležitým činiteľom je adhézia krycej 
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vrstvy s kostrou , pretože zabezpečuje prenos hnacieho momentu z hnacieho 
bubna do kostry.  
Ochranný gumový okraj chráni kostru dopravného pása pred bočným poškodením. 
Pri používaní dopravného pásu sa musia dodržať podmienky: 
 dopravný pás nesmie byť použitý na prepravu osôb, 
 dopravný pás nesmie byť použitý v prostredí a na prepravu takého materiálu, 

pre ktorý nie je svojimi vlastnosťami určený, 
 dopravný pás musí byť prevádzkovaný v súlade s odporúčaniami výrobcu 

dopravného pásu, 
 dopravný pás musí byť spojený spojovacím materiálom a postupom podľa 

odporúčania výrobcu, 
 napínacie zariadenie dopravníka musí pracovať bezchybne a napínacia sila by 

mala byť trvalo registrovaná, 
 dopravný pás nesmie vybočovať z nosných valčekov a odierať sa o nosnú 

konštrukciu dopravníka. Nosné a podperné valčeky musia dokonale plniť svoju 
funkciu,  

 medzi bubny dopravníka a dopravný pás sa nesmie [1,2,3], 
 pod dopravníkom sa musí trvalo udržiavať čistota, aby nedošlo k 

mechanickému poškodeniu dopravného pásu,  
 pri manipulácii s rozvinutým dopravným pásom je potrebné pás chrániť pred 

nadmerným prehybom (lámaním),  
 pri manipulácii s balíkom dopravného pásu nesmie dôjsť k poškodeniu jeho 

ochranných okrajov. Najmä pri zdvíhaní žeriavom musia byť závesné reťaze 
alebo laná rozprestreté tak, aby sa nedotýkali balíka, 

 balík dopravného pásu nesmie byť vystavený nárazom pri páde na tvrdú alebo 
nerovnú podložku, 

 dopravný pás nesmie byť poškodený inými mechanizmami [4]. 
 
2. STARNUTIE DOPRAVNÝCH PÁSOV  
Gumy alebo gumové výrobky pri spracovaní, skladovaní alebo počas procesu 
prepravy materiálu sú vystavené teplu, kyslíku, svetlu a iným faktorom. Zároveň 
dochádza k postupným zmenám ich fyzikálnych a chemických vlastností, 
používaním sa ich výkon postupne stráca. Tento jav je známy ako starnutie gumy. 
Proces starnutia kaučuku je často sprevádzaný niektorými významnými javmi, ako 
je napríklad vzhľad, ktorý sa mení pri dlhodobom uskladnení prírodného kaučuku.  
Gumové výrobky sú deformované, krehké, popraskané, plesnivé a vykazujú farebné 
zmeny. Po dlhodobom skladovaní a prevádzkovaní gumových výrobkov, vrátane  
dopravných pásov, sa ich mechanické vlastnosti, ako je pevnosť v ťahu, predĺženie 
pri pretrhnutí, nárazová pevnosť, pevnosť v ohybe, elasticita a iné indikátory Sa ich 
hodnoty znížili. 
Príčiny starnutia kaučuku sú dôsledkom dlhodobého pôsobenia tepla, kyslíka, 
svetla, mechanickej sily, žiarenia, chemických médií, ozónu a iných vonkajších 
faktorov vo vzduchu. Vonkajšie faktory, ktoré spôsobujú starnutie kaučuku, sú 
fyzikálne faktory, chemické faktory a biologické faktory. Medzi fyzické faktory patrí 
teplo, svetlo, elektrina, namáhanie a iné. Chemické faktory zahŕňajú kyslík, ozón, 
kyselinu, zásadité soli a kovové ióny. Medzi biologické faktory patria 
mikroorganizmy (plesne, baktérie), hmyz (termity) a iné faktory. Tieto vonkajšie 
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faktory v procese starnutia gumy, nepôsobia jednotlivo, ale vzájomne a urýchľujú 
proces starnutia gumy.  
Preto štúdium metód starnutia a ochrany má veľmi dôležitý praktický a ekonomický 
význam. Vzhľadom na to, že starnutie gumy je zložitý proces komplexnej chemickej 
reakcie, nie je nemožné zabrániť výskytu starnutia gumy. Preto je potrebné 
skúmanie príčin starnutia kaučuku, z dôvodu, že faktory, ktoré spôsobujú starnutie 
gumových výrobkov, sú odlišné.   
Pretože starnutie gumy je komplikovaný komplexný proces chemickej reakcie a nie 
je možné úplne zabrániť starnutiu gumy, môžu sa prijať vhodné opatrenia na 
oddialenie starnutia gumy, čím sa dosiahne účel predĺženia životnosti gumy. 
Opatrenia proti starnutiu zahŕňajú najmä fyzickú ochranu a chemickú ochranu. 
Metóda fyzickej ochrany sa týka zamedzenia interakcie gumy s rôznymi faktormi 
starnutia, ako je povrchová vrstva alebo úprava, pridanie činidla na ochranu pred 
svetlom, pridanie parafínu atď. Chemická ochrana sa vzťahuje na pridávanie 
určitých látok na zabránenie alebo oddialenie starnutia gumy, ako je pridanie 
amínových, alebo fenolických chemických antioxidantov [5]. 

2.1 Starnutie dopravných pásov podľa normy DIN 53508 - Urýchlené starnutie 
gumy 
Urýchlené starnutie je skúšobná metóda, pomocou ktorej sa určuje očakávaný 
rozpad gumy, tým že sa vystaví urýchlenému starnutiu (tzn. buď jeho ohrevom vo 
vzduchu pri atmosférickom tlaku alebo v kyslíku pri zvýšenom tlaku). Rozdielne 
fyzikálne vlastnosti sa merajú pri štandardnej laboratórnej teplote, relatívne a 
absolútne rozdiely sa aplikujú na stanovenie relatívnej životnosti gumy. Metódy 
zaznamenané v norme DIN 53508 nie sú vhodné na stanovenie účinkov svetla 
alebo ozónu na rozpad gumy. Aby sa efektívne vyhodnotila odolnosť proti starnutiu, 
treba zvážiť uvažované užívateľské aplikácie gumy a zvoliť skúšobné metódy a 
podmienky, ktoré približne zodpovedajú užívateľským podmienkam. Budú sa 
určovať len tie vlastnosti, ktoré sú relevantné pre aplikáciu v praxi. Podľa normy DIN 
53 508:2000 existujú dve metódy urýchleného starnutia [6]: 
 
1. Starnutie na vzduchu pri atmosférickom tlaku.  

Pri tejto metóde je možné použiť:   
- Teplovzdušnú sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu (systém recirkulácie 
vzduchu s prívodom čerstvého vzduchu)- 
- Teplovzdušnú sušiareň s prirodzenou cirkuláciou vzduchu ( je potrebná 
termostatická kontrola, aby sa dodržala rovnomerne rozložená teplota a musí byť 
sledovaná v pravidelných intervaloch počas doby starnutia. Vzduch sa musí 
obmieňať najmenej tri a viackrát za hodinu. 
- Bunkovú sušiareň ( musí sa udržiavať konštantná teplota pomocou nespojených 
valcovitých vertikálnych buniek. Bunky musia byť obklopené médiom pre dobrý 
prevod tepla. Vzduch sa musí obmieňať najmenej tri a najviac desať krát za hodinu.  
 
2. Starnutie v kyslíku pri zvýšenom tlaku. 
Pre urýchlené tepelné starnutie sa používa tlaková komora (pozostáva z nádoby z 
nerezávajúcej ocele, alebo iného vhodného materiálu a musí byť obklopená 
médiom pre prenos tepla. Musí byť vybavená prelomiteľnou poistkou pre 
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zabránenie prevýšenia povoleného tlaku v prípade extrémnej reakcie medzi 
skúšobným materiálom a kyslíkom. 
Skúšobná správa z testovania dopravných pásov podľa normy DIN 53 508: 2000 
obsahuje [6]: 

a. typ a označenie skúšanej gumy, 
b. čas medzi vulkanizáciou a testom, 
c. typ a rozmery skúšanej vzorky, 
d. poloha skúšobných vzoriek v produkte, 
e. metóda starnutia a typ použitej pece alebo tlakovej komory, 
f. teplota a trvanie procesu starnutia, 
g. hodnoty pre každú vlastnosť pred a po starnutí, 
h. akékoľvek iné viditeľné zmeny (krehkosť, sklovitosť, lepivosť, deformácia, 

strata farebnosti atď.), 
i. akékoľvek iné odchýlky od špecifikácií stanovených podľa normy DIN 

53508, 
j. dátum skúšky.  

 
3. METÓDA EXPERIMENTÁLNEJ SKÚŠKY  
Skúška elektrickej vodivosti sa realizovala s 2 druhmi gumotextilných dopravných 
pásov ( Transbelt a Thermbelt)  s rozmermi vzorky 300x300 mm ako to stanovuje 
norma STN EN ISO 282:2004-10 [7]. Konkrétne bola vykonaná skúška elektrickej 
vodivosti pre dopravné pasy:  
-  Transbelt,  typ P 2000/4 8+4, s kvalitou krycej vrstvy A. Pevnosť Transbeltu bola 
2000 N.mm-1, kostra bola zložená 4 polyamidových vložiek, hrúbka hornej krycej 
vrstvy bola 8 mm a dolnej krycej vrstvy 4 mm, kategória A krycej vrstvy je určená na 
prepravu brusivého a ostrohranného materiálu s veľkou kusovitosťou.  
- Thermbelt , typ  EP 1000/5 6+3 H s pevnosťou 1000 N.mm-1 , s hrúbkou hornej 
krycej vrstvy 6 mm a dolnej krycej vrstvy 3 mm, kvalita krycej vrstvy bola triedy H, t. 
j. dopravný pás je určený na prepravu horúceho materiálu, ktorého teplota 
nepresiahne 150 ̊C. Experimentálna skúška bola uskutočnená v Testovacom a 
verifikačnom pracovisku gumárenských výrobkov na Ústave logistiky fakulty BERG 
TUKE.  
Experiment bol zrealizovaný na základe normy STN EN ISO 284:2003. [8]. 
Príprava vzorky vyrezaním z dopravného pása  
Príprava vzorky Vzorka bola vyrezaná na hydraulickom nástroji (lise) typu ATOM 
SE 25 (obr. 3). pomocou rezného nástroja (obr.4). 

 
Obr. 3 Hydraulický lis ATOM SE 25 
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Obr.4 Rezný nástroj 

  
Vyrezaná bola jedna vzorka z dopravného pásu Transbelt a jedna vzorka z 
dopravného pásu Thermbelt o rozmeroch 300x300 mm. Vyrezané vzorky 
dopravných pásov sú zobrazené na Obr.5.Priečny prierez dopravného pásu 
Transbelt je zobrazený na obr. 6 a dopravného pásu Thermbelt na obr. 7.  
 

 
                                      a) Transbelt                  b) Thermbelt 

Obr. 5 Vzorky dopravných pásov Transbelt a Thermbelt 
 

 
Obr. 6 Dopravný pás Transbelt so 4 textilnými vložkami 

 

 
Obr. 7 Dopravný pás Thermbelt s 5 textilnými vložkami 

 
Meranie vzorky. Vyrezané vzorky sú štvorcového tvaru s rozmermi 300x300 mm. 
Po kontrole rozmerov vzoriek zvinovacím metrom bola dĺžka a šírka strany vzorky 
300 mm  (+1 mm), t.j. vzorky vyhovovali norme STN EN ISO 284:2004 -10 a mohli 
byť ďalej skúšané na prístroji FISHER Tera - Ohmmeter TO-3 .  
Označenie vzoriek. Vzorky boli označené fixou pre dopravný pás Transbelt (I. 
P2000/4 8+4 A) a pre dopravný pás Thermbelt ( III. EP1000/5 6+3 H). Označené 
vzorky sú zobrazené na obr. 8. 
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Obr. 8 Skúšobná vzorka dopravného pásu THERMBELT a TRANSBELT 

 
Umytie vzoriek 
Testovacie vzorky musia byť pred skúškou umyté z každej strany čistiacim 
prostriedkom a musia odstáť aspoň 2 hodiny maximálne 24 hodín v laboratóriu. 
Vzorka dopravného pásu Transbelt bola vložená pod hydraulický lis, aby sa 
vyrovnala. 
 
4. POSTUP SKÚŠKY STARNUTIA 
Na vzorkách dopravného pásu P 2000/4 8+4 A a EP 1000/5 6+3 H bola vykonaná 
skúška starnutia s mechanickým prúdením vzduchu pri 100  ̊C počas 3 dní v 
sušiarni Heratherm OMH (obr.9). Odchýlka pri tepelnom starnutí podľa normy DIN 
53 508 môže byť   1  C̊. 
Sušiareň bola nastavená takto: regulátor zavretý a u ventilátora bola nastavená 
hodnota 60%, čo predstavuje rýchlosť prúdenia vzduchu do 1m.s-1. Návod sušiarne 
nedefinuje rýchlosť prúdenia vzduchu pre jednotlivé nastaviteľné hodnoty . 
 

 
Obr. 9 Umiestnené vzorky dopravných pásov v sušiarni Heratherm 
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LOGGER SO111 
Logger (obr.10) je určený k záznamu teplôt. Záznam je uložený do elektronickej 
pamäte a dáta je kedykoľvek možné premiestniť do osobného počítača cez 
rozhranie USB (obr.11), Ethernet alebo GSM modem pomocou príslušného 
adaptéru. 
Prístroj je schopný merať a zaznamenávať teploty z externej sondy, pripojenej 
pomocou korektora. Namerané hodnoty sú zobrazené na displeji a sú uložené v 
elektronickej pamäti. Všetky nastavenia a ovládanie záznamníka sa robia pomocou 
počítača a môžu byť chránené heslom. Záznamník je možné zapnúť a vypnúť 
taktiež magnetom (túto možnosť môže počítač zakázať), alebo je možné nastaviť 
ho tak, aby sa automaticky zapol v nastavený deň a čas (maximálne mesiac 
vopred). Magnetom je taktiež možné vynulovať pamäť. Režim záznamu môže byť 
voliteľne nastavený ako necyklický, kde sa záznam po zaplnení pamäte zastaví a 
záznamník sa vypne. Režim môže byť aj cyklický, kde sa po zaplnený pamäte 
najstaršie zaznamenané hodnoty prepisujú novými hodnotami [9].  
 

 
Obr. 10 Záznamník teploty s magnetom pre externú sondu [10] 

 

 
Obr. 11 Premiestnenie dát z loggera do osobného počítača 
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5. ANALÝZA A ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV EXPERIMENTÁLNYCH 
MERANÍ  
Skúška elektrickej vodivosti bola vykonaná na zariadení, ktorý meria povrchový 
odpor dopravných pásov. Experimentálne merania sa uskutočnilo pri teplote 21,6 
±1   ̊C a vlhkosti 49 ±4%. 
 
Výsledky skúšaných vzoriek  
Pri skúške sa hodnotili 2 typy dopravných pásov (Transbelt a Thermbelt) pred 
starnutím (obr.12) a po starnutí, po uplynutí 3 dní (obr.13), či sú pásy dostatočné 
vodivé. Skúšané vzorky mali rozmer 300x300 mm. Vzorky sa merali pri 10V a 
rozsah bol daný automaticky. Merala sa horná krycia vrstva dopravného pásu. 
Elektrický odpor dopravného pásu nesmie presiahnuť 3x108 Ω (300MΩ). 
 

 
Obr. 12 Graf hodnôt elektrického odporu pred starnutím dopravného pásu 

 
 

 
Obr. 13  Výsledný odpor dopravných pásov Transbelt a Thermbelt po starnutí 

 
Z grafov je zrejmé, že hodnoty nepresiahli odpor viac ako 3x108 Ω (300MΩ), takže 
vyhovujú norme STN EN ISO 284. Najväčší odpor zaznamenal dopravný pás 
Transbelt s hodnotou 49,94x103 Ω a naopak na dopravnom páse Thermbelt bol 
odpor 13,02x103 Ω (13020 Ω). Z tohto hľadiska sa dá určiť, že dopravný pás 
THERMBELT je menej vodivý ako dopravný pás TRANSBELT.   
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ZÁVER 
Z výsledkov hodnôt elektrického odporu dopravných pásov Trasbelt a Thermbelt je 
zrejmé, že obidva typy dopravných pásov sú dostatočne vodivé a sú vhodné do 
prevádzky, pretože neprekročili odpor viac ako 3x108 Ω (300MΩ). Dopravný pás 
Thermbelt je dostatočne vodivý a nezaznamenal ani po starnutí náhlu zmenu 
odporu, takže je vhodný do prevádzky avšak dopravný pás Transbelt je tiež 
dostatočne vodivý, nepresiahol odpor viac ako 3x108 Ω (300MΩ), ale po starnutí už 
prístroj nedokázal zmerať elektrický odpor, preto nevieme posúdiť či by odpor bol 
väčší, alebo menší ako pred starnutím.   
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APLIKACE METOD TECHNICKÉ DIAGNOSTIKY DO PROVOZU 
PLUNŽROVÝCH ČERPADEL PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPORUCHOVÉHO 

PROVOZU 
Application of Technical Diagnostic Methods to the Operation of Plunger Pumps 

to Ensure Trouble-Free Operation 
 
 
Annotation 
Plunger pumps are nowadays deployed in critical, operationally demanding structural units 
within industrial operations, which places high demands on ensuring their operability. The 
main idea presented in the article is the implementation of methods of technical diagnostics 
without disassembly for the verification and objectification of the technical condition of the 
plunger pump with the subsequent possibility of forecasting its remaining service life, i.e. 
time until necessary repair or restoration. We will outline the possibilities of using selected 
methods of technical diagnostics with regard to the specific operating cycle of the plunger 
pump. 
 
Key words: plunger pumps, technical diagnostic, technical condition 

 
1. ÚVOD DO DANÉ PROBLEMATIKY 
Předmětný článek vychází z podkladů získaných při realizaci projektu vývoje 
mobilního diagnostického systému plunžrových čerpadel. Projekt vznikl v rámci 
spolupráce tří zainteresovaných stran, Hydrosystem project a.s., Sigma pumpy 
Hranice s.r.o., a VŠB - Technická univerzita Ostrava. Základní idea projektu vznikla 
jako požadavek provozní údržby, která potřebovala získat objektivní nástroj 
k verifikaci technického stavu plunžrového čerpadla, včetně určení tzv. zbytkové 
životnosti. V současné době jediná možnost objektivního posouzení technického 
stavu je postavena na komplexní demontáži, což určitě nepotřebuje dalšího 
komentáře. Mobilní diagnostický systém by měl také ve vybraných aplikacích umět 
plnit funkci on-line sledovacího zařízení, které bude dané plunžrové čerpadlo 
nepřetržitě monitorovat a zabezpečí tím jeho relativně bezporuchový provoz. V 
rámci projektu vznikl seznam kritických konstrukčních uzlů, které bude vhodné tímto 
systémem obsáhnout. Jedná se o následující: 

 vadný sací ventil, 
 vadný výtlačný ventil, 
 prasklá pružina sacího ventilu, 
 prasklá pružina výtlačného ventilu, 
 poškození systému skokové regulace průtoku, 
 poškozená ložiska klikového hřídele, 
 poškozená ložiska předlohového hřídele, 
 poškození ložiska křižákového čepu, 
 povolení spoje plunžru s křižákem, 
 vadné napnutí řemene řemenového převodu. 

Jak je na první pohled patrno, jedná se v podstatě o kompletní sestavu pohyblivých 
částí plunžrového čerpadla. Samozřejmě je zde jednoznačné, že tento problém 
bude nutné řešit multiparametricky, a to s využitím dostupných metod 
tribodiagnostiky, vibrodiagnostiky a termodiagnostiky. 
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2. STRUČNÝ POPIS POSTUPU ŘEŠENÍ 
Úvodem je nutno podotknout, že našim úkolem bylo zkoumání využití možných 
metod technické diagnostiky k řešení dané problematiky, ne dalších postupů. Tato 
část byla řešena již uvedenými řešiteli. 
V první fázi řešení bylo nutné ověřit, zda budou jednotlivé soubory metod funkční 
a vypovídající na danou provozní aplikaci, což jsme publikovali již v minulosti, proto 
nebudeme dále komentovat. Druhou fází bylo vlastní měření in-situ, tedy reálně 
provozovaných plunžrových čerpadel průmyslových provozech (viz. obr.1). Cílem 
této fáze bylo zahrnutí vlivu podmínek reálného provozu v nasazení plunžrových 
čerpadel a testování měřících metod v reálných podmínkách. 
 

 
 

Obr.1 Plunžrové čerpadlo in situ [autoři] 
 
Poznatky získané v této fázi přispěly a v budoucnu ještě přispějí k lepší optimalizaci 
požadavků na detekci vad plunžrových čerpadel diagnostickým systémem. Měření 
dat probíhalo v průběhu celého pracovního cyklu plunžrového čerpadla, což 
znamená, že byla měřena data za různých provozních podmínek. V této části 
řešení byla změřena celá řada čerpadel v několika průmyslových podnicích. 
Čerpadla byla měřena za provozu při běžných pracovních podmínkách, aby byly 
pokud možno zachyceny co nejvěrněji provozní specifika plunžrových čerpadel. V 
rámci tohoto měření byly odebrány samozřejmě také vzorky maziv, které mají v 
plunžrovém čerpadle za úkol mazání klikového mechanizmu, a to zejména klikové 
hřídele a jejich ložisek, ojničních ložisek, křížového kloubu a jeho ložisek. Tato 
maziva pak prošla v laboratoři celou řadou analýz. Důvodem odběrů bylo přesvědčit 
se, zda maziva nejsou v provozu výrazněji kontaminována nebo degradována. V 
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následujícím textu a tab. 1 uvádíme pouze výčet těch nejvíce degradovaných a 
znečištěných, tedy vybraných maziv. 
 
Tab. 1 Vybrané výsledky rozborů maziv 

Stroj Plunžr 1 Plunžr 2 Plunžr 3 Plunžr 4 Plunžr 5 Plunžr 6 

MTH od výměny oleje 644 207 28 458 589 5 

Obsah vody 4,071 0,0977 0,0139 0,3429 0,4759 0,0285 

Kód čistoty 20/17/15 20/20/17 20/18/14 20/17/15 20/17/16 17/16/15 

MPC 42,3 48,4 32,3 41,5 22,3 11,4 

Fe 97,3 269,6 267,9 21,1 56,3 8,9 

 
V tabulce jsou uvedeny vybrané parametry z rozborů provozních náplní. Výrobce 
daných plunžrových čerpadel ve svých návodech k použití uvádí, že olejová náplň 
má být vyměněna po 1 000 motohodinách provozu. Z výsledků rozborů mazacích 
náplní vyplývá, že je náplň u řady čerpadel značně kontaminována vodou, která 
s největší pravděpodobností pochází z průniku čerpaného média do olejové náplně. 
Co se týče množství otěrových prvků, nejvýznamněji je zde zastoupeno železo. 
Dále u vzorků kontaminovaných vodou, ale také u ostatních vzorků, je zvýšené 
nebo vysoké množství měkkých kalů stanovené pomocí čísla MPC. V případě, že 
by měl mobilní diagnostický systém hlídat technický stav čerpadla daleko 
komplexněji, bude nevyhnutelné stanovovat také kvalitativní stav maziva s důrazem 
na obsah vody a nečistot, včetně nečistot mechanických. 
 

 
 

Obr. 2 Ukázka znečištění filtrů po analýze [autoři] 
 
Další fází bylo otestovat, jakým způsobem bude reagovat ložisko na nedostatečné 
množství maziva se znečištěným mazivem v prostoru klikové skříně čerpadla. 
Plunžrová čerpadla totiž standardně nejsou vybavována žádným elektronickým 
systémem hlídání množství olejové náplně. Pro daná měření se jako nejvíce 
vypovídající projevila aplikace metod vibrodiagnostických. Tato fáze probíhala na 
testovacích ložiscích v laboratoři, které byly typově stejné, jako ložiska použitá na 
reálných čerpadlech (viz. obr.3). 
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Obr.3 Stand pro testování ložisek [autoři] 
 
Na následujících obrázcích je možné sledovat vliv znečištění na velikost vibrací 
a jejich projev ve frekvenčním spektru. Projevy nedostatečného mazání lze 
pozorovat ve spektrech zrychlení vibrací v oblasti nad cca 5 000 Hz. Je třeba dodat, 
že v těchto pásmech se projevuje vysokofrekvenční kontakt kov na kov, který 
způsobuje stochastický signál. Tyto náhodné projevy mohou být způsobeny 
nedostatečným mazáním, přítomností zvýšeného množství znečištění v mazivu, ale 
vliv má také technický stav ložiska. Jako univerzální hranice pro výstrahu 
problémům s mazáním se jeví univerzální hranice 0,025 g. Pokud je zvýšená 
přítomnost špiček protínajících tuto hranici, je velká pravděpodobnost, že dochází k 
těmto problémům. Současně také roste energie v tomto pásmu a lze nastavit 
výstrahu pro toto pásmo. V případě mazání plastickým mazivem je vhodné použít 
domazání nejlépe za pomoci sledování vibračních projevů. V případě oběhového 
mazání je problém složitější a je třeba provést další tribologické rozbory pro určení 
nápravných kroků. Projev vibrací při domazávání plastickým mazivem lze pozorovat 
na projevu celkových vibrací rychlosti i zrychlení vibrací, nejvhodnější je ovšem 
sledování zrychlení vibrací (viz obr.4 a obr.5), Zajistí se tak vhodné domazání a 
odpadá problém s přemazáním, kdy přeplnění ložiska způsobuje nejen vyšší 
vibrace, ale také tepelné namáhání maziva vzniklé hnětením maziva a také 
zvýšenými tlaky v mazivu. V případě dobrého technického stavu ložiska naměříme 
nízkou hodnotu velikosti vibrací, v případě zhoršeného stavu dochází jak k výrazné, 
tak mírně zvýšené velikosti vibrací, v případě špatného stavu ložiska dochází k 
poměrně rychlému náběhu velikosti vibrací. Při sledování vibrací lze určit i vhodný 
interval domazávání, aby se předešlo případnému poškození ložisek. 
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Obr. 4 Frekvenční spektrum zrychlení vibrací ložiska s problémem nedostatečného mazání 
 

 
 

Obr. 5 Frekvenční spektrum zrychlení vibrací ložiska po provedení domazání 
 

3. ZÁVĚR 
Mobilní diagnostický systém určitě bude užitečnou pomůckou v rukách údržby, 
zkrátí čas nutný pro verifikaci a vypovídající objektivizaci technického stavu 
čerpadla a samozřejmě bude také základem prediktivního, následně i 
preskriptivního přístupu v údržbě. Současně nadále platí podmínka nutná doplňovat 
tato měřená data o poznatky obsluhy z provozu. 
V rámci řešení problematiky byla naměřena jak tribodiagnostická, tak také 
vibrodiagnostická data, která pomohou při návrhu sledovaných parametrů 
komplexním mobilním diagnostickým systémem. Zaměříme-li se na data z analýz 
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olejů, tak je jednoznačně patrné, že v provozu jsou plunžrová čerpadla nejvíce 
zatěžovaná kontaminací vodou. Tato kontaminace s největší pravděpodobností 
pochází z čerpané kapaliny, tudíž svědčí o problémech se zatěsněním prostoru 
klikové skříně. S uvedenou kontaminací pak následně souvisí i zmíněné množství 
měkkých kalů a mechanických otěrových prvků, zejména železa. Z tohoto důvodu 
navrhujeme, aby systém uměl i diagnostikovat tyto parametry. 
Z pohledu množství maziva a dostatečného mazání ložisek se jeví jako 
nejvhodnější použití vibrační diagnostiky, což plně podporují i následně uvedená 
fakta. Prvním je, systém bude obsahovat vibrační čidla a tudíž se bude jednat 
pouze o programové rozšíření funkce, za druhé jen pouhé hlídání množství mazací 
náplně nemusí stačit. Podobně jako nedostatečné množství maziva se totiž chová i 
výrazně znečištěné mazivo. 
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