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Abstract
In this paper there're described and commented the authors’ basic experiences with 
evaluation of bearings damage stage with utilization of acoustic emission method. 
The initial examinations were realized on both axial and radial bearings.  The 
presented results imply the feasibility of considerable improvement of bearings 
condition identification. 
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1. Úvod 

Valivá i kluzná ložiska tvo í velmi významnou skupinu strojních dílc , jejichž 
správná funkce se rozhodujícím zp sobem podílí na kvalit  chodu mnoha za ízení.
Velmi významnou roli tyto dílce plní nap . v oblasti dopravní techniky. P i t chto
aplikacích m že jejich nefunk nost p ímo ohrozit lidské životy. Kvalita a p esnost
chodu ložisek ve výrobních a montážních strojích ovliv uje p esnost celé produkce a 
význam speciálních ložisek v energetice, hutním pr myslu apod. snad ani není nutno 
dále p ipomínat. Je tedy z ejmé, že vyhodnocování stavu ložisek tvo í velmi 
významnou oblast diagnostiky. V sou asné dob  se pro diagnostiku v této oblasti 
využívá zejména sledování vibrací a áste n  vyhodnocování zm n teploty, nicmén
tyto postupy jsou dosud schopny zaregistrovat až pom rn  rozsáhlé poškození. 
Zejména u aplikací na vybraná speciální ložiska by bylo velmi užite né mít možnost 
p esn jšího hodnocení jejich aktuálního stavu pomocí lehkých mobilních p ístroj .
Jednu z možností p edstavuje aplikace metody akustické emise [1, 2, 3]. 

Ústav konstruování FSI VUT v Brn  je vybaven adou starších experi-
mentálních za ízení, která jsou ur ena pro zkoušky kontaktní únavy materiál  a 
hodnocení životnosti ložisek. Standardní diagnostika je na t chto za ízeních
provád na sníma i vibrací a sou asn  orienta ním m ením teploty. Sou asn  jsou 
v Ústavu konstruování od konce 90-tých let rozvíjeny aplikace metody AE pro r zné
mechanické zkoušky. Je tedy z ejmé, že bylo pouze otázkou asu, než se pokusíme 
o aplikaci i v oblasti kontaktního zat žování. První výsledky získané p i vyhodnocení 
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kontaktní únavy byly velmi nad jné [4,5] a proto od roku 2007 je rozvíjen postup 
využití metody AE pro hodnocení stavu axiálních a radiálních ložisek [6].

Obr. 1 Srovnání možností 
detekce poškození ložiska 
pomocí AE a vibra ní

diagnostikou [7] 

 2.  Experimetální za ízení a metodika zkoušek 

Výsledky prezentované v této práci byly získány na za ízení Axmat, které bylo 
upraveno pro zkoušky axiálních ložisek (obr.3) a na zkušebních stanicích SA 67 
(obr.4 a 5) - tyto stanice jsou standardn  ur eny pro zkoušky životnosti radiálních 
ložisek typu 6204. 

Obr.2 Zkoušená ložiska Obr.3 Upravené za ízení Axmat

Obr.4 Zkušební stanice pro zkoušky 
radiálních ložisek

Obr.5 Schéma uspo ádání zkušební 
stanice ložisek SA 67
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Obr.6   Sou asné systémy Dakel Xedo pro snímání AE 

M ení signálu AE bylo zpo átku realizováno pomocí analyzátoru AE 10C (od 
roku 1997) a v po roce 2002 jsme zahájili spolupráci s firmou ZD Rpety st . Dakel 
Praha a využíváme analyzátory Xedo (4 a 2 AE kanály) s možností rozd lení signálu 
až do 16 energetických hladin. Snímání signálu je realizováno pomocí software 
DaeMon a následné zpracování softwarem DaeShow.

3 P íklady experimentálních výsledk
3.1 Axiální ložiska 

První aplikací metody AE na testování ložisek, byly srovnávací zkoušky
axiálních ložisek pro automobilové spojky. P íklady snímaných signál  AE jsou na 
obr.7. Obr. a) ukazuje srovnání signálu AE z ložisek dvou výrobc  v po áte ní etap
zkoušky, tedy v období záb hu ložiska – zde se z po átku jeví ložisko B jako 
kvalitn jší, nicmén  cca po 4,5 hodinách zat žování je signál AE prakticky shodný.
Obr. b)  p edstavuje reakce ložisek (signálu AE) na zvýšení úrovn  zatížení po cca 3 
dnech zat žování. Ložisko B zde jeví z ejmé poškození, které bylo potvrzeno i 
následným faktografickým rozborem (obr. 8). Bez dalších detailních rozbor  je 
z uvedených záznam  signál  AE (hladinové aktivity) možné usuzovat na stav a 
funk ní parametry obou ložisek.

Obr. 7 P íklady záznam  AE z po áte ní etapy zat žování axilních ložisek a)  a po 
t ech dnech zat žování b). 
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Obr.8  P íklady
rozsáhlého poškození 

(pittingu) v dráze vn jšího
kroužku axiálního (vlevo)

a radiálního ložiska 
(vpravo).

1.2   Radiální ložiska 
Druhá skupina zkoušek možnosti aplikace metody AE byla op t sou ástí

srovnávacích zkoušek ložisek r zných výrobc . Zde prezentované výsledky byly 
získány na ložiscích typu 6204. Na obr. 9 je srovnání signálu AE ze dvou ložisek.
Záznam ukazuje prvních cca 100 minut zat žování. V tomto p ípad  byl signál i 
vibrace u ložiska b) výrazn  vyšší a proto byl experiment zastaven a ložisko b) bylo 
rozebráno a byl proveden rozbor všech kontaktních ploch. P í inou zvýšených vibrací
a signálu AE byly povrchové vady na kuli kách ložiska – obr. 10.

Obr.9 Záznamy AE z po áte ní fáze
zkoušky axiálních ložisek 6204 

Obr.10 P í ina zesíleného AE signálu 
z obr. 9 b) – p esazení kuli ky

(technologická vada) 

Obr.11 Charakter p evažujících AE událostí a jejich frekven ní spektra (Hanning) pro 
kvalitní a poškozené ložisko 

S pomocí software DaeShow byly vyhodnoceny frekven ní parametry p evážné ásti
událostí AE a byly nalezeny ur ité rozdíly v maximech frekvencí – viz. obr. 11. 
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Obr.12 Záznam signálu AE z celé zkoušky radiálního ložiska bez mazací nápln

Obr.13 Záznam závislosti frekven ního
spektra na ase z po áte ní etapy 

zkoušky radiálního ložiska – nepoškozené 
ložisko

Obr.14 Stejný typ záznamu jako na obr. 
13 ze záv re né etapy – poškozené 

ložisko

Obr.15 P íklad frekven ního spektra AE událostí ve vybraných asech p i zkoušce 
radiálního ložiska bez mazací nápln  (obr.13) 
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 V polovin  roku 2008 bylo spole n  s pracovníky firmy Dakel provedeno 
n kolik experiment  s úplným snímáním signálu AE pomocí nov  vyvinutého 
analyzátoru DAKEL IPL. Vzhledem k délce zkoušek a množství získaných dat byl 
kompletní signál AE snímán vždy pouze v ur itých asových úsecích. Sou asn  byl 
snímán signál AE standardním zp sobem po celou dobu zkoušky (obr.12)
analyzátorem Xedo. Úkolem bylo zjistit úplné charakteristiky signálu AE v r zných
etapách poškození ložisek. ást výsledk  z jednoho experimentu se „suchým“ 
ložiskem je ukázána na obr. 13, 14 a 15. První dva záznamy zachycují závislost as
vs. frekvence, t etím parametrem (barevná škála) je v podstat  intenzita odpovídající
frekvence ve všech snímaných událostech AE frekven ní charakteristiky AE událostí 
v daném asovém okamžiku. Na obrázku 13 je záznam ze za átku m ení a na obr. 
14 z konce zkoušky, kdy vibrace ložiska poukazovaly na jeho významné poškození – 
obr. 16. Na obrázku 15 je p íklad horizontálních „ ez “ záznamem z obr. 13 – tedy 
frekven ní spektrum v daném ase.

Obr.16  Povrchové defekty ve stop  vnit ního kroužku ložiska – z ejm  p í ina
vibrací a vysoké AE aktivity u radiálního ložiska ze zaznam  AE na obr. 13 – 15. 

4. Záv r
Všechny realizované experimenty zatím potvrzují možnost identifikace rozvoje 

kontaktního poškození metodou akustické emise nejen p i zkouškách kontaktní 
únavy materiál , ale i v oblasti aplikace metody AE na hodnocení standardní ložiska. 
Dosavadní výsledky získané na axiálních ložiscích jsou zatím p esv d iv jší.
D vodem je jednak lépe propracovana metodika snímání signálu ale p edevším
vhodn jší konstrukce upínací ásti experimentálního uzlu, který je pro snímání 
signálu AE lépe p izp soben.

Také první experimenty na radiálních ložiscích potvrzují možnost sledování 
pr b hu poškození. Vzhledem k obtížné p ístupnosti je v tomto p ípad  situace 
komplikována nutností aplikace vlnovod  a tedy vznikem dalšího rozhraní mezi 
koncem vlnovodu a povrchem ložiska.
 Pro p ípadné další zpracování výsledk  a následnou praktickou aplikaci je
nutno p ipomenout, že zde prezentované zkoušky jsou provád ny p i zna ném
p etížení ložisek, nebo  je nutné zkrátit experimenty na únosnou úrove .
Samostatnou kapitolu tvo í otázka vlivu mazání. Všechny dosud provedené 
experimenty byly provád ny na ložiscích s pevným mazivem – tedy byly promazány
pouze p ed zahájením zkoušky. Vlivem  p etížení a pom rn  vysoké teploty tato 
mazací nápl  postupn  degraduje, což se samoz ejm  projevuje na chodu ložiska a



DEFEKTOSKOPIE  2008                         319 

následn  i v signálu AE. ást zde prezentovaných zkoušek byla dokonce provedena 
zcela bez nápln  maziva. Nap . využití tlakového mazání olejem významným
zp sobem zm ní signál AE, snímaný z ložisek.

Pro širší praktické užití je samoz ejm nezbytné nalézt co nejjednodušší 
parametry signálu AE, jejichž zm na by indikovala nestandardní chování 
sledovaného ložiska a pro které by bylo možno sestavit pom rn  jednoduché 
diagnostické p ístroje. V sou asné dob  ov ujeme možnosti n kterých podobných 
p ístroj  nejen pro sledování rozvoje kontaktní únavy materiálu a ší ení únavové 
trhliny ale i pro zkoušky životnosti valivých ložisek. Na obr.17 jsou ukázky podobných 
jednoduchých p ístroj  pro snímání aktivity AE -  ISL a ABEM. P íklad záznamu ze 
za ízení ABEM získaný p i zkouškách kontaktní únavy materiálu na zkušební stanici 
AXMAT je na obr.17 vpravo. Krom  standardních parametr  CNT a RMS je snímán i 
další parametr ozna ený FP, který se zatím jeví jako velmi zajímavý z hlediska
identifikace rozvoje poškození. 

Obr. 17 Diagnostické p ístroje ISL01 a ABEM 1.0 pro identifikaci stupn  poškození
p i cyklickém zat žování a záznam zjednodušených parametr  AE z zkoušky 

kontaktních vlastností materiálu.

Zde prezentované výsledky tvo í sou ást výzkumných prací realizovaných 
v rámci projektu GA R .106/06/0343 – Výzkum stádií kontaktního poškození
s využitím metody akustické emise a byly áste n  získány na za ízeních získaných
pomocí projektu MPO R FI - IM3/136 Výzkum nových metod snímání a hodnocení
signálu AE… 
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