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Abstract 
The point of this paper is a presentation of application possibilities of acoustic emission to a 
thrust loaded bearings in Axmat stand. Now this stand is used to a characterization of 
specific properties of any different materials (steel, cast iron, non-ferrous metals and next). 
These materials are traditionally tested in circular forms of specimens for testing a contact 
fatigue. The design modification of key-point in Axmat stand can create a possibility to clamp 
some types of thrust loaded bearings. The main goal of this work is measuring and 
evaluating some few of thrust loaded bearings in theirs several types but this paper is only 
one part of the mentioned work. These results are necessary to compare with each other. 
This paper has only an informative character about a mechanism of design modification and 
has not any relevant results yet. The results will be presented at some next conference of 
NDT. 
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Úvod 
Výzkum v oblasti zkoušení kontaktní únavy různých druhů kovových materiálu je také 
zahrnut v záměrech a realizovaných projektech výzkumné skupiny Únavové 
vlastnosti Ústavu konstruování VUT v Brně. Celkové představení experimentálních 
stanic ať už pro určování trvanlivosti radiálních ložisek (SA67),  válcových 
ložiskových vzorků (Rmat), nebo axiálně zatížených ložiskových vzorků (Axmat), byla 
odborná veřejnost seznámena již na předešlých vědeckých setkáních [1,2]. 
V současné době lze provádět experimentální zkoušky axiálně zatížených 
ložiskových vzorků (obr.1) na stanicích Axmat. Aktuální snahou je využít potenciálu, 
který se v těchto zkušebních stanicích skrývá a do stávající soustavy (obr.2) vytvořit 
několik variant konstrukčních modifikací pro uchycení snímání Akustické emise (AE), 
a to co nejblíže testovaného ložiska. O možnosti realizovatelnosti snímání AE axiálně 
zatíženého ložiska na stanici Axmat jsme se přesvědčili prvními proběhlými 
experimenty, ve kterých bylo předmětem zájmu axiální spojkové ložisko do osobního 
automobilu.   
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Obr. 1 Kruhový vzorek materiálu pro Axmat. [1]      Obr. 2 Stanice Axmat [3] 
 
Experimentální stanice 
Ačkoliv byla zevrubní konstrukce experimentální stanice zmiňována již v dřívějších 
příspěvcích, je zde pro aktuální potřeby ještě jednou detailněji rozebrána. Aktuální 
sestava stanice je zobrazena na obr. 2 včetně popisu základních částí. Do rotační 
základny je vsunuta objímka s dráhou pro kuličky. Prostor mezi ložiskovým vzorkem 
a objímkou je vyplněn jednadvaceti ložiskovými kuličkami. Ložiskový (zkoušený) 
vzorek je upevněn v segmentu vybaveném vibrační sondou pro hlídání hladiny 
vibrací. Na segment je možné umístit další snímače, zejména snímače AE (obr.3). 
Segment je vybaven opěrným válečkem pro zamezení rotačního pohybu a je 
zatěžován konstantní silou pomocí nastavitelného pákového mechanismu. Obr. 4 
zobrazuje stávající soustavu (dosedací a přítlačnou část) stanice Axmat pro uchycení 
konstrukčních modifikací a zkoušení axiálně zatížených ložisek. [1,3] 
 
 

      
 Obr. 3 Snímače AE na segmentu pevné čelisti.             Obr. 4 Dosedací a přítlačná část.  
 
  
 



Měřicí aparatura 
Experimentální stanice Axmat je vybavena kontrolním panelem, který prostřednictvím 
vibrační sondy umístěné na segmentu monitoruje hladinu vibrací a v případě 
překročení nastavené prahové úrovně stanici okamžitě vypne. Nicméně tento 
konkrétní zavedený způsob sledování poškození neposkytuje možnost 
(počítačového) uchování záznamu o probíhající zkoušce. Pro zachycení prvních 
známek poškození ložiskových vzorků je rovněž využívána metoda AE. Snímače AE 
jsou umístěny stejně jako vibrační sonda na těle segmentu, jak zobrazuje obr. 3. 
Měřicí aparaturou použitou pro zachycení prvních známek poškození metodou AE je 
analyzátor Abem (Dakel) viz obr. 5. [3] Tento přístroj je možné napájet jak 9V baterií, 
tak i externím síťovým zdrojem, dále je možné nastavit rozsah zesílení signálu (0 – 
1000x). Lze sledovat aktuální hodnoty získaných parametrů na displeji přístroje a 
rovněž umožňuje propojení s počítačem (PC) prostřednictvím USB připojení.  
 
  

      
Obr. 5 Analyzátor Abem.  

 
 
Vyhodnocovací software 
Součástí aparatury Abem je také vyhodnocovací software AChart, který disponuje 
možnostmi aktuálního sledování, zpracování a zaznamenání získaných parametrů 
signálu do PC. AChart zobrazuje tři parametry získaného signálu (RMS, FP a CNT). 
RMS (Root Mean Square) představuje střední kvadratickou hodnotu signálu. FP 
(Faber Parameter) zobrazuje špičky v získaném signálu a parametr CNT ukazuje 
počet překmitů přes nastavenou prahovou úroveň. Graf na obr. 6 zobrazuje typický 
záznam AE programem AChart, kde na y –ových osách jsou parametry AE a na x –
ové ose je časový průběh celé zkoušky. [3] Záznam je ukládán ve formě textového 
dokumentu s příponou *.txt, a proto je možné data zpracovávat i v jiném software než 
AChart, jedním z vhodných je například Matlab.  
Jednou z výhod, pro kterou byl vybrán právě Abem je malá velikost výstupních dat. 
Monitorování akustické emise je svými běžnými analyzátory zpravidla velice náročné 
na množství získaných dat, a proto je dlouhodobé monitorování (v řádu dní) velice 
náročné. Zařízení Abem zaznamená časový průběh celého měření, ale nezachytí 
parametry přicházejících událostí a tedy ani jejich transformaci (Fourierovu) ve 
frekvenčním spektru. Proto pro druhý, ale časově nekontinuální záznam, bude při 
těchto zkouškách použit analyzátor Xedo, který zachytává všechny standardní 
parametry AE. 



 
           Obr. 6 Záznam signálu z aparatury Abem. [3] 
 

 
  Obr. 7 Záznam AE z aparatury Xedo – počátek zatěžování axiálního ložiska.  

Typický záznam AE z aparatury Xedo je zobrazen na obr. 7, zde jsou vyznačeny 
průběhy dvou stejných typů axiálních spojkových ložisek, v jejich záběhové části. 
První ze záznamu patří ložisku čínské výroby (replika), druhý je od výrobce SKF 



(originál). Na ose x je čas a na ose y je počet překmitů přes nastavené prahové 
úrovně. Jednotlivé hladiny (prahové úrovně) jsou barevně odděleny. Grafy na obr. 7 
a obr. 6 jsou zde použity jako ukázka záznamu AE.     

 

 
 Obr.8 Vybrané typy ložisek pro zkoušení při axiálním zatížení. 

 
Možnosti realizace 
Jedna z možných konstrukčních úprav stanice pro testování vybraných typů ložisek 
(obr.8) je schématicky znázorněna na obr. 9. Uspořádání soustavy zůstává stejné 
jako při zkoušení kruhových ložiskových vzorků. Úprava se vztahuje na vytvoření 
vhodného pouzdra a segmentu vždy pro daný typ ložiska. Přes segment je 
přenášena zatěžovací síla na ložisko a lze na něj upevnit snímače vibrací a snímače 
AE. Snímače lze upevnit pouze na část, která se neotáčí (segment), proto aby nebyly 
získávány informace pouze prostřednictvím vnitřního kroužku, jak je tomu na 
zobrazení (obr.9), je zamýšlena realizace konstrukční úpravy pro obrácené 
uzpůsobení (vnitřní kroužek se otáčí a segment je upevněn na vnější kroužek 
ložiska).      
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               Obr. 9 Ukázka konstrukční úpravy klíčového uzlu. 

 
 



Závěr 
Konstrukční úpravou stávajícího uzpůsobení stanice Axmat bude možné realizovat 
jednoduchá měření axiálně zatížených ložisek se záznamem AE pro celý průběh 
zkoušky. Vybrané typy ložisek budou ještě upřesněny s ohledem na vhodné 
konstrukční řešení a dostupnou velikost mezi čelistmi uchycení. Předběžně jsou však 
vybrány následující: jednořadé kul. ložisko s kosoúhlým stykem, kuželíkové ložisko, 
axiální kuličkové ložisko, axiální jehlové ložisko a axiální válečkové ložisko. 
Experimentální zkoušky budou probíhat v ne zcela standardních podmínkách, 
úbytkem plastického maziva, či pouhým nástřikem mazacího oleje v kombinaci 
s vhodným zatížením bude výrazně zkrácena životnost ložiska. Výsledkem těchto 
měření má být získání záznamu AE pro jednotlivé typy a charakter poškození 
ložisek, s následným porovnáním a informacemi, které by navazovaly na trvanlivostní 
zkoušky axiálně zatížených ložisek.  
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