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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Žárský, V. Řešení snížení vibrací hydropohonu linky OPKS. Ostrava: VŠB – Technická 

universita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a konstruování, 2014, 44 s. 

Vedoucí práce: Blata, J. 

Bakalářská práce se zabývá technickou diagnostikou. Teoretická část bakalářské práce 

obsahuje obecný popis technické diagnostiky a dále popisuje vibrodiagnostiku, jako jednu 

z metod technické diagnostiky. Praktická část práce se zabývá měřením vibrací na lince 

OPKS. Z naměřených dat se vyhodnotí stav zařízení. Cílem bakalářské práce je navrhnout 

vhodné řešení, které bude mít za následek zlepšení stavu zařízení. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

Žárský, V. Solution os Reduction of Hydraulic Motor Vibrations of OPKS Assembly Line. 

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Enginnering, 

Department of production Machines and Desing, 2014, 44 p. Thesis head: Blata, J. 

The bachelor thesis deals with the technical diagnostics. The theoretical part 

of the thesis contains a general description of technical diagnostics and describes 

vibrodiagnostics as one of the methods of technical diagnostics. The practical part 

of the thesis deals with the measurement of vibration on the OPKS line. Aim of this work 

is to propose a suitable solution that will result in enhancing the state of the device. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

A   Axiální směr      - 

ACC   Zrychlení vibrací     [m/s
2
] 

ČSN    Česká státní norma     - 

H   Horizontální směr     - 

ISO International Organization for Standardization - 

(mezinárodní organizace pro normalizaci) 

NH2CL  Chemický vzorec Chloraminu   - 

OPKS   Druhové označení linky dané výrobcem  - 

P   Výkon       [W] 

RMS   Efektivní hodnota     - 

SE Spike Energy (metoda pro detekování  [gSE] 

vznikající závady v ložisku – měření 

špičkové energie)       

T   Teplota      [C°] 

V   Vertikální směr     - 

atd.   A tak dále      - 

f   Frekvence      [Hz] 

gSE 500  Typ frekvenčního spektra pro   - 

   metodu Spike energy   

n   Otáčky       [ot/min]  

t   Čas       [s] 

v   Rychlost vibrací     [mm/s] 

y   Výchylka vibrací     [μm] 
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Úvod 

V dnešní době jsou metody technické diagnostiky nedílnou součástí údržby. 

Průmyslové podniky si začaly uvědomovat, že díky nasazení technické diagnostiky 

do jejich programu údržby jsou schopny ušetřit nemalé finanční prostředky. 

Pořízení přístrojů na technickou diagnostiku a mít proškolený personál není levná 

záležitost. Z tohoto důvodu existují firmy, které jsou specializované na obor technické 

diagnostiky. ESOS Ostrava s.r.o. je jednou z firem, která tyto služby poskytuje. 

Umožňuje tak poskytnut služby technické diagnostiky pro podniky, které nedisponují 

potřebnými přístroji a personálem. 

V této bakalářské práci je provedeno ve spolupráci s firmou ESOS Ostrava s.r.o. 

měření vibrací linky OPKS v chemickém podniku Bochemie, který se nachází ve městě 

Bohumín. Měření bylo prováděno z důvodu zvýšených vibrací na lince OPKS.  

V bakalářské práci byly uplatněny znalosti z oblasti vibrodiagnostiky. Ta spadá 

pod oblast bezdemontážní technické diagnostiky. Pomocí vibrodiagnostických metod 

lze určit z naměřených dat závadu na zařízení. Závady na měřeném zařízení mohou 

spočívat v nevývaze, nesouososti, vadách na ložiskách, špatném mazaní ložisek, špatném 

uložení zařízení a v dalších příčinách. Pro vyhodnocení dat, správného určení a lokalizaci 

závady musí být nasazena adekvátní metoda měření. Využití vhodné metody může taky 

včas odhalit vznikající závadu na zařízení a tím dát technikům čas na naplánování opravy 

případně objednání náhradních dílů. Tím se předejde  neplánované odstávce zařízení, ušetří 

se finanční prostředky a vyhneme se zbytečným prostojům zařízení. 

Cílem této bakalářské práce je aplikace vibrodiagnostických metod na linku OPKS, 

lokalizace a určení druhu závady. Dále navržení celkového řešení, které bude mít 

za následek lepší chod a spolehlivost linky OPKS. 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce  Viktor Žárský 

10 

 

1 Technická diagnostika 

Kapitola byla zpracována dle literatury [1][2] 

Úkolem technické diagnostiky je rozpoznat technický stav objektu a zajistit jeho 

správnou funkci za stanovených podmínek, a to v současnosti, tak i v budoucnosti. 

Jestliže budeme sledovat a udržovat technický stav daného objektu, můžeme docílit delší 

životnosti a pracovat v požadované výkonnosti objektu. Například včasnou výměnou 

vadných dílů a jejich nahrazením novými, případně opravenými, můžeme předejít 

vážnějším poruchám a ušetřit nemalé finanční prostředky. 

Správná péče o daný objekt je významným faktorem pro prodloužení životnosti 

a pomůže docílit požadované výkonnosti objektu. Za správnou péči o objekt je považováno 

například provádění preventivních prohlídek. Preventivní prohlídky jsou prováděny buď 

obsluhou objektu, nebo technikem. Prohlídky prováděné obsluhou objektu jsou vizuálního 

charakteru, to jsou takzvané subjektivní metody. Odborné prohlídky prováděné technikem 

jsou objektivní metody. Objektivní metody se dělí na nedestruktivní a bezdemontážní 

metody technické diagnostiky. Mezi nedestruktivní metody technické diagnostiky patří 

ultrazvuk (elastické kmity), elektromagnetická indukce, tloušťkoměry, prozařování 

(rentgen). Mezi bezdemontážní metody technické diagnostiky patří tribodiagnostika, 

termodiagnostika, akustická diagnostika, vibrodiagnostika. 

1.1 Diagnóza problému 

Je diagnostika okamžitého sledovaného stavu technického objektu. Hlavními body 

diagnózy jsou: 

 Detekce – odhalení existence vznikající poruchy 

 Lokalizace – určení místa, kde se nachází porucha 

 Specifikace – stanovení příčiny vznikající poruchy z vyhodnocení diagnostického 

signálu 

 Predikce – stanovení zbytkové životnosti za účelem plánované údržby 

 Geneze – anamnéza stroje, může pomoci určit příčinu poruchy 

 Diagnostický systém – posuzuje technický stav objektu. Skládá se z diagnostických 

prostředků, diagnostických objektů a obsluhy. Diagnostický systém může 

být nainstalován natrvalo (ON-LINE), nebo je přenosný (OFF-LINE). 
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 Diagnostické prostředky – soubor postupů, metod a technických zařízení, z kterých 

určujeme technický stav strojů  

 Technický stav – diagnostikovaného objektu vychází z odpovídající velikosti a vývoje 

diagnostikované veličiny a množin vybraných vlastností a technických parametrů 

 Diagnostická veličina -  nositelka informací, která určuje technický stav objektu 

 Provozuschopnost – stav kdy je objekt za požadovaných podmínek schopen 

vykonávat dané funkce 

 Porucha – jev, který ukončuje provozuschopnost objektu 

1.2  Vanová křivka 

Využití vanové křivky v technické diagnostice má svůj význam. Slouží k zaznamenání 

informací v závislosti na čase. Na ose x se nachází čas a na ose y jsou informace, 

které sledujeme - například velikost vibrací, míru opotřebení a další. Vanovou křivku 

rozdělujeme do čtyř fází. První fáze je záběhová. Dochází zde k postupnému snižování 

hodnot, a to až do stavu zaběhnutí stroje. Druhá fáze je provozní, zde se hodnoty drží 

v relativním klidu ve stejné intenzitě. Třetí fáze se nazývá doběhová, zde dochází k nárůstu 

hodnot až do mezního stavu. Když hodnoty dosáhnou mezního stavu, nastává fáze čtyři. 

Ve čtvrté fázi se stroj nachází v poruše, v horším případě má nevratné poškození. 

Snaha je tedy, aby stroj nedošel do fáze čtyři a vyhnul se tak poškození stroje. 

Tomu se dá předejít, že z hodnot naměřených ve třetí fázi lze dopočítat zbytkovou 

životnost stroje, ta se nachází v mezním stavu. Po zjištění zbytkové životnosti provedeme 

kroky, které zlepší provozní stav stroje. 

 

 

 

 

Obr. 1 Vanová křivka - velikost vibrací závislosti na čase [2] 
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2 Vibrodiagnostika 

Informace pro tuto kapitolu byly použity z literatury [2], [3], [4], [5] 

Vibrodiagnostika je jedna z obvykle používaných metod bezdemontážní technické 

diagnostiky. Hlavním úkolem vibrodiagnostiky je odhalit skutečný stav stroje, tím předejít 

vzniku poruch a předcházet neplánovaným odstávkám. Součástí tohoto procesu 

je sledování průběhu a hodnocení stavu vibrací za dobu dosavadního provozu stroje. 

2.1 Vibrace 

Vibrace neboli mechanické chvění jsou projevem pohybujících se částí, 

které se pohybují přímočaře, rotačně, nebo na ně působí vnější či vnitřní síly. 

Vibrace u rotujících strojů jsou spjaty se stavem ložisek, převodovek, nesouosostí, 

nevývahou, opotřebením, trhlinami v komponentech a dalšími faktory. Zvýšené vibrace 

jsou tedy projevem určité závady na komponentech stroje. Sledováním vibrací získáváme 

informace o provozním a technickém stavu. Pomocí vibrodiagnostických metod 

je lze lokalizovat a určit jejich velikost. Podle charakteru frekvence lze usoudit, o jaký typ 

závady jde. Takto získané informace pomohou značně urychlit opravu a ušetří finance. 

Odstranění všech vibraci není v praxi reálné. Není ani v našem zájmu je odstranit, protože 

díky vibracím s námi stroj komunikuje. 

2.2 Charakteristiky měřeného signálu 

Za pomocí fáze a amplitudy můžeme popsat výslednou vlnu vibrací. Na obrázku níže 

jsou znázorněný charakteristiky, které popisují měřený signál vibrací. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Charakteristiky popisující měřený signál 
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 Peak (špička) - vzdálenost od nulové úrovně a vrcholem vlny (peak=1) 

 Peak-peak (špička - špička) - vzdálenost mezi nejnižším a nejvyšším vrcholem - 

největší rozkmit (peak-peak= 2 x špička) 

 Average (průměrná hodnota) - je průměrná hodnota amplitudy průběhu vlny 

(Average = 0,637 x špička) 

 RMS (efektivní hodnota) – je měřítkem pro vyhodnocení vibrací, která v sobě 

odráží časový průběh chvění a je vázaná k energetickému obsahu 

(RMS= 0,707 x špička) 

2.3 Měření vibrací 

Měření se provádí za provozu, díku tomu se nemusí při kontrole objekt odstavovat 

a naměřené hodnoty mají reálný charakter. Měření může být dvojího typu. 

Off-line měření je prvním typem, provádí se formou pochůzky. Znamená to pravidelné 

měření vibrací ve všech bodech sledovaného zařízení. Interval pochůzek se stanovuje 

podle důležitosti stroje, zatíženosti a charakteru provozu stroje. Z naměřených 

dat sledujeme vývoj trendů měřených veličin. Dojde-li ke změně hodnot, zkrátí se měřící 

interval a provede se podrobná analýza vibrací. Měřicí body, které si technik určil 

na zařízení, by měli být vyznačeny, aby měření mohlo být opakovatelné při stejných 

podmínkách. 

On-line měření je druhým typem. Na sledované zařízení je namontována on-line 

technologie, která nepřetržitě sbírá měřená data. Naměřená data jsou vyvedena 

na pracoviště technika, který tak může sledovat aktuální stav zařízení. On-line systémy 

mohou také samostatně reagovat na kritické situace změnou provozních parametrů 

zařízení, nebo dokážou zastavit zařízení bez lidské obsluhy, když hrozí vznik poruchy 

na zařízení. Výhodou tohoto typu měření je, že technik popřípadě počítač může ihned 

zaregistrovat změnu hodnot, a tím může zabránit vzniku škod na sledovaném zařízení.  

Vibrace sledujeme pomocí snímačů vibrací, ty nám poskytují informace o daném 

objektu. Existují dva typy snímačů: seismická zařízení a snímače relativní výchylky. 

Ty rozdělujeme podle měřené veličiny na snímače výchylky, snímače rychlosti, snímače 

zrychlení vibrací. Nejpoužívanějším snímačem v dnešní době jsou akcelerometry 

(snímače zrychlení). 
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2.3.1  Snímače výchylky 

Pomocí snímačů výchylky měříme výchylku, z které můžeme zjistit amplitudu vibrací. 

Měřicím zařízením je bezdotyková sonda. Výstup bezdotykové sondy je přímo úměrný 

relativní výchylce vibrací mezi rotujícími a nerotujícími komponenty stroje. Velká část 

snímačů výchylky pracuje na principu vířivých proudů. Cívka generuje vysokofrekvenční 

magnetické pole. To je vyzařované na elektrické vodivé materiály, které odebírají energii 

z vysokofrekvenčního magnetického pole. Snímače výchylky pracující na principu 

vířivých proudů musí být dodávány ke konkrétnímu materiálu. Snímače nelze použít 

na jiný než určitý materiál. Dále jsou snímače výchylky velmi citlivé, 

z tohoto důvodů je nutné před měřením sondu kalibrovat kalibračním přípravkem. 

Kalibrační přípravek je mikrometrický šroub a držák na měřený materiál. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Schéma a popis snímače výchylky [3] 

2.3.2  Snímače rychlosti 

Snímače rychlosti se řadí mezi seismické zařízení generující napěťový signál, 

který je úměrný mechanické vibrační rychlosti tělesa. Signál vystupující ze snímače 

rychlosti je možno integrovat na výchylku vibrací. Snímače rychlosti jsou tvořeny 

z pohyblivé cívky, která je rozkmitána v poli permanentního magnetu vlivem působících 

vibrací. Snímače výchylky jsou náchylné na vibrace, které nepocházejí ze směru citlivosti 

osy. Protože dotykem pouzdra snímače s cívkou může dojít k poškození snímače. 

Z tohoto důvodu jsou tedy nutné rozdílné konstrukce pro vertikální a horizontální směr. 

Předností snímačů je dostupná cena a dobrá citlivost. Nevýhodou je, že nesnášejí dobře 

okolní vibrace kvůli křehké konstrukci. Připevnění snímačů rychlosti je prováděno 

pomocí šroubu. 
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Obr. 4 Schéma snímače rychlosti [3] 

2.3.3  Snímače zrychlení (akcelerometry) 

Jak již bylo výše uvedeno, akcelerometry jsou nejpoužívanější snímače vibrací 

v dnešní době. Je to z toho důvodu, že rychlost a výchylku lze určit pomocí integrujících 

členů ze zrychlení. Akcelerometr patří do kategorie seismických zařízení. 

Snímače akcelerometru obsahují piezoelektrické krystaly. Tyto krystaly vytvářejí 

elektrický náboj, který je úměrný působící síle. Předností akcelerometru jsou malé rozměry 

a nízké hmotnosti. Jsou charakteristické velkým dynamickým rozsahem, a také širokým 

frekvenčním rozsahem. Akcelerometry díky jejich konstrukci můžeme připevnit na skříň 

stroje v libovolné poloze na rozdíl od snímačů rychlosti. Musí se ale dbát na správný 

postup uchyceni snímače. Snímače zrychlení nemají pohyblivé části, z toho důvodu 

se jedná o spolehlivé a trvanlivé snímače, které nepotřebují tak častou kalibraci 

jako snímače rychlosti. Akcelerometry rozdělujeme do tří skupin podle provedení: 

 Tlakové – Výhodou tlakových snímačů je široký frekvenční rozsah, nízký teplotní 

vliv okolí a relativní odolnost. Mezi nevýhody patří menší citlivost snímače. 

 

 

 

 

Obr. 5 Schéma tlakového snímače zrychlení [3] 
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 Smykové – Výhodou smykových snímačů je odolnost proti rázům a široký 

frekvenční rozsah. Mezi nevýhody smykových snímačů se řadí náchylnost 

na teplotní vliv okolí a náchylnost na deformaci základny snímače. 

 

Obr. 6 Schéma smykového snímače zrychlení [3] 

 Ohybové – Mezi výhody ohybového snímače patří vysoká citlivost a schopnost 

měřit v nízkých frekvencích. Nevýhody ohybových snímačů jsou citlivost 

na rázy a křehkost. 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Schéma ohybového snímače zrychlení [3] 

2.3.4 Snímače otáček (Trigger) 

Úkolem snímačů otáček, jak už název napovídá, je určit 

hodnotu otáček. Používá se v případě, kdy neznáme otáčkovou 

frekvenci stroje, nebo v případech, kdy jsou otáčky nejasné. 

 

 

 

Obr. 8 Snímač otáček [11] 
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2.4 Umístění snímačů 

Měření vibrací závisí na správném umístění, aby byl umožněn správný přenos pohybu 

vibrací na snímač. Snímač se umisťuje zpravidla na stacionární (nerotující) plochy 

konstrukce strojů. Touto problematikou se zabývá norma ČSN ISO 5348. Způsob uchycení 

snímače nejvýrazněji ovlivní frekvenční odezvu snímače.  

Vibrace se zpravidla měří ve třech směrech – horizontální (H), vertikální (V), 

axiální (A). K největším vibracím dochází většinou ve směru horizontálním. 

Jestliže indikujeme zvýšené vibrace v horizontálním směru, může se jednat 

o nevyváženost. V axiálním směru rozeznáváme problémy s ohnutím hřídele a nesouosostí. 

Vibrace ve vertikální rovině jsou menší vlivem tuhosti konstrukce a gravitace. 

Zásady pro umístění snímače: 

 snímače se umisťují na nerotující konstrukce objektu (ložiskový domek atd.) 

 kde se nachází malá vůle otáčejících a stojících částí objektu 

 tam kde se předpokládá největší výskyt maximálních vibrací 

 měření se provádí za provozu objektu 

 umisťuje se tam, kde se předpokládá, že se vyskytuje poškození a opotřebení 

 značení a orientace snímačů má být co nejjednodušší, aby měření mohlo 

být opakovatelné 

U snímačů, které jsou uchyceny pomocí magnetu, je třeba dbát na správný postup 

uchycení na konstrukci objektu, tak aby nedošlo k poškození snímače. 

Tabulka 1 Vliv uchycení na činnost snímače [4] 
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3 Měření vibrací v praxi 

Kapitola byla vytvořena dle literatury [8], [9], [10], [12] 

Tato kapitola se zabývá snížením vibrací hydropohonu linky OPKS, která se nachází 

ve společnosti Bochemie a.s. 

3.1 Informace o společnosti Bochemie a.s.  

Jedná se o chemický podnik, který byl založen v roce 1904 na území města Bohumína 

pod názvem Österreichische Chemikalienwerk R. Goldschmied & Co., kom. Ges.. 

Lokalita pro umístění továrny byla zvolena z důvodu významného dopravního uzlu 

v průmyslové oblasti Slezska. 

V historii se společnost musela potýkat s různými situacemi, jako byly ekonomické 

a společenské dopady tehdejší doby. Přežila válečné konflikty a dokonce 

i vybombardování a znárodnění. I přes to vše společnost byla pořád úspěšná. 

Zlomovým bodem byl rok 1994, kdy došlo k privatizaci podniku. V následujících 

letech vzniklo nadnárodní uskupení Bochemie Group. To zahrnuje v dnešní době výrobní 

a obchodní společnosti v několika státech po celém světě (Česká Republika, Slovensko, 

Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Vietnam, Rusko). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Výrobna Bochemie a.s. v Bohumíně 
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Společnost se zaměřuje na výrobu a prodej širokého sortimentu chemických produktů. 

V minulosti byly jejich nejznámějšími produkty Aspirin a umělé sladidlo Sacharin. 

V roce 1973 se začal ve společnosti vyrábět asi dodnes nejznámější produkt pod názvem 

SAVO. Název SAVO vznikl jako zkratka slov SAnace VOdy. SAVO je univerzální 

dezinfekční prostředek, který má za úkol zneškodnit zdraví škodlivé bakterie a organizmy. 

Je založeno na bázi chlornanu sodného. 

Obr. 10 Příklady výrobku ze závodu Bochemie a.s. [9] 

3.2 Informace o společnosti ESOS Ostrava s.r.o. 

Firma ESOS Ostrava s.r.o. se od založení v roce 1995 zabývala zabezpečováním 

bezporuchového chodu strojů a zařízení v rozsáhlé oblasti oborů. To zahrnovalo prodej 

sortimentu olejů, ložisek, gufer, klínových řemenů, nářadí pro montáž a demontáž ložisek. 

 V souvislosti s vývojem trhu a přehodnocováním potřeb zákazníků firma přidala 

do svého portfolia nové služby, které se zabývají komplexním řešením problematiky 

v oblasti bezporuchového chodu strojů a zařízení. To znamená vyhodnocování 

problémového a zhavarovaného sortimentu. Vytváření metodiky montáže a demontáže, 

vyhodnocování práce mechaniků se sortimentem a na základě výsledků a hodnocení 

se doporučují, navrhují změny a úpravy.  

V roce 1997 firma implementovala do svého portfolia v rámci zvýšení komplexnosti 

služeb metody technické diagnostiky. V roce 1998 má firma vytvořenou vlastní skupinu 

technické diagnostiky. Tímto krokem se stala firma více konkurenceschopnou a vytvořila 

tak komplexní portfolio služeb v rámci údržby strojů a zařízení. V roce 2000 dochází 

k přechodu na společnost s ručeným omezením. Základním mottem společnosti 

ESOS Ostrava je “Efektivní Starost O vaše Stroje”. 
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3.3 Použitá měřicí technika 

Zapůjčení přístrojů a softwaru, kterými bylo provedeno měření hydropohonu linky 

OPKS, zajistila firma ESOS Ostrava s.r.o.. 

3.3.1 Měřicí zařízení 

Jedná se o zařízení s názvem ENPAC 2500 dodávané společností Rockwell 

Automation. Používá se jako analyzátor vibrací a slouží výhradně ke sběru dat potřebných 

k vibrodiagnostice. Zařízení má dva porty, které slouží k připojení snímačů vibrací. 

Dále obsahuje port pro napájení, ten může být využit i pro připojení snímače otáček. 

Disponuje vestavěným laserovým snímačem otáček a má i port RS-232, ten slouží 

k propojení zařízení s počítačem. Na spodní straně se pak nachází port pro paměťové karty. 

Zařízení ENPAC 2500 je uzpůsobeno do náročných podmínek průmyslového prostředí 

a splňuje normu IP65, to znamená vodotěsný, prachotěsný. Teplotní rozsah, 

ve kterém je přístroj schopen pracovat, se pohybuje v teplotách od -10° do 50°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Měřicí zařízení ENPAC 2500 
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3.3.2 Snímač zrychlení (akcelerometr) 

Při měření byl použit akcelerometr CTC typu AC104-1A. Tento druh akcelerometru 

má tlakové provedení konstrukce. Uchycení snímače na stroje je u tohoto typu vyřešeno 

pomocí magnetu. Dále obsahuje datový kabel a pro lepší manipulaci se snímačem 

je zde připevněn manipulační úchyt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Akcelerometr použitý při měření a jeho příslušenství 

3.3.3 Použitý software 

Pro vyhodnocení dat z přístroje ENPAC 2500 je potřebný software. 

Software je dodáván firmou Rockwell Automation stejně jako přístroj ENPAC 2500. 

Název tohoto softwaru je Emonitor Factory. Tento software je důležitou částí 

pro vyhodnocení výsledků měření. V softwaru si nejprve vytvoříme pochůzku, to znamená 

zadání všech strojů, které jsou určené k měření. Dále u jednotlivých strojů navolíme měřicí 

místa a hodnoty, které jsou potřeba naměřit, jako rychlost vibrací, zrychlení a další. 

Po vytvoření pochůzky měření se nahrají vytvořená data na paměťovou kartu 

a vloží se do přístroje. Přístroj je poté připraven k použití. Navolení pochůzky lze provést 

i v samotném přístroji, ale díky přehlednosti a rychlosti je výhodnější využít software 

Emonitor Factory. 
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Nejdůležitější funkce softwaru spočívá v možnosti generovat potřebná data z měření. 

To znamená například zobrazovat grafy v různém rozsahu, vytvářet časové trendy vibrací, 

analýzy vibrací a plno dalších možností, které napomáhají identifikovat stav 

zkoumaného objektu. Součástí programu jsou tedy funkce, které napomáhají odhalit 

vznikající, nebo již vzniklé poruchy na daném zařízení. 

Software je tedy důležitá součást pro analýzu vibrací. Dá se říci, že po naměření dat 

se práce technika vibrodiagnostiky přesouvá k počítači. Technik do počítače z paměťové 

karty nahraje naměřená data a začne vyhodnocovat stav stroje. Po zhodnocení stavu, určení 

a lokalizaci závady, navrhne technik požadované kroky, které povedou ke zlepšení stavu 

měřeného zařízení. Určení závady není vždy na první pohled patrné. Někdy nepomůže 

ani podrobná analýza naměřených dat, proto je výhodné k vibrodiagnostickým metodám 

použít i jiné metody z tribodiagnostiky, termodiagnostiky nebo akustické diagnostiky. 

Ty pomohou lokalizovat závadu, a tím se technik může zaměřit na daný problém a najít 

vhodné řešení vedoucí k odstranění závady. 

Obr. 13 Uživatelské rozhraní softwaru Emonitor Factory 

 



Bakalářská práce  Viktor Žárský 

23 

 

3.4 Popis linky OPKS 

Linka OPKS je součástí výrobního závodu Bochemie, který se nachází v Bohumíně. 

Byla zde umístěna v roce 1988 a využívá se k výrobě chemikálie chloraminu 

(chemický vzorec této látky je NH2CL). Tato chemická látka se obvykle využívá 

ve zředěném roztoku jako dezinfekce. Linka OPKS je sestavena z několika hlavních 

komponentů. 

 Hydropohon je složen z elektromotoru, příruby, čerpadla, chladicího zařízení, 

regulátoru otáček elektromotoru a rozvodových částí. Vyžadované otáčky 

pro správnou funkci odstředivky se pohybují kolem 1000 ot/min. 

Tabulka 2 Parametry elektromotoru 

 

 

 

Obr. 14 Popis hydropohonu linky OPKS 

parametry elektromotoru 

Výkon 22 kW 

frekvence 50 Hz 

jmenovité otáčky 1470 ot/min 

Počet pólů 4 póly 
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 Odstředivka, která slouží k výrobě chloraminu a její technické parametry. 

 

Tabulka 3 Parametry odstředivky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Popis odstředivky linky OPKS 

parametry odstředivky 

průměr bubnu 1000 mm 

příkon motoru 22 kW 

celková hmotnost 2340 kg 

max. otáčky bubnu 1200 ot/min 

max. náplň nádoby 300 kg 
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 Malý elektromotor pohání pneumatické zařízení, které slouží k pohonu otvíracího 

zařízení na víku odstředivky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Ústrojí sloužící na otvírání víka odstředivky 

 

 Ovládací panel linky OPKS s dotykovou obrazovkou. U levé strany ovládacího 

panelu se nachází červené tlačítko, které slouží k okamžitému zastavení linky 

OPKS. Modré tlačítko umístěné na ovládacím panelu slouží k resetování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Ovládací panel linky OPKS 
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3.5 Postup výroby chloraminu 

Nejprve se do prázdné odstředivky nalije chemická suspenze potřebná k výrobě 

chloraminu. Následuje zapnutí hydropohonu, který se nastaví na pracovní otáčky 

odstředivky. Pracovní otáčky odstředivky jsou 1000 ot/min. Otáčky se nastaví pomocí 

regulátoru otáček umístěného na hydropohonu. Hydropohon dá do pohybu ždímací buben 

v odstředivce, kde se nachází nalitá suspenze. Pomocí odstředivé síly se ze suspenze 

odstřeďuje voda, která vytéká ven z odstředivky a na stěnách ždímacího bubnu 

se zachycuje vzniklý chloramin. Proces výroby chloraminu pomocí odstřeďování 

trvá 1 až 2 hodiny, záleží na množství suspenze obsažené v odstředivce. Po ukončení 

procesu odstřeďování se pomocí nožové stěrky sestře z povrchu stěn nános vzniklého 

chloraminu, ten vypadává spodním otvorem odstředivky do připraveného vaku. 

Po zabalení vaku putuje chloramin na expedici k prodeji, nebo je využit na výrobu dalších 

chemických přípravků, které se vyrábějí v závodě.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Vaky naplněné chloraminem připravené k expedici 

3.6 Popis problému na lince 

V roce 1988, kdy byla zprovozněna linka OPKS, se hydropohon při spuštění 

projevoval zvýšenými vibracemi. Do provedení inovací linky, nebyl na problém zvýšených 

vibrací brán ohled, a to z důvodu, že i přes větší vibrace hydropohonu pracovala linka 

relativně spolehlivě. Po provedení inovací, které proběhly v roce 2013, byl na hydropohon 

namontován automatický regulátor otáček elektromotoru. Technici firmy Bochemie měli 

obavy, aby nedošlo k poškození regulátoru v důsledku zvýšených vibrací. Z tohoto důvodu 

byla přizvána firma ESOS Ostrava s.r.o., aby našla zdroj vysokých vibrací hydropohonu 

a navrhla následné řešení. 
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3.7 Řešení problému 

Nejprve bylo nutné se seznámit se všemi komponenty linky OPKS a lokalizovat 

problém. Po spuštění linky bylo zřejmé, že problém se vyskytuje v hydropohonu, 

ten se projevoval za chodu velkými vibracemi. Následovně bylo nutno určit polohu 

měřicích bodů na hydropohonu. Byly zvoleny tři měřící body. Dva body jsou umístěny 

na elektromotoru a jeden se nachází na čerpadle. Pro lepší představu jsou body vyznačeny 

na obrázku. 

Obr. 19 Znázornění měřicích bodů na hydropohonu 

 Značení bodů: 

1H – první měřící bod v horizontálním směru 

2H – druhý měřící bod v horizontálním směru 

2V – druhý měřící bod ve vertikálním směru  

2A - druhý měřící bod v axiálním směru 

3H – třetí měřící bod v horizontálním směru 

3V – třetí měřící bod ve vertikálním směru 

3A – třetí měřící bod v axiálním směru 
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Po vhodném zvolení měřících bodů následovalo měření, které proběhlo 

dne 18.10.2013. Po změření bylo třeba provést analýzu naměřených dat. 

Otáčková frekvence stroje byla zaznamenána na 16,875 Hz, to je přibližně 1000 ot/min.  

Z analýzy vyplývalo, že hodnoty rychlostí vibrací v horizontálních směrech ve všech 

měřících bodech jsou kritické. Celkové hodnoty rychlostí vibrací v horizontálním směru 

dosahovaly až 11,4 mm/s. Podle normy ČSN ISO 10 816-3 jsou tyto hodnoty nepřípustné, 

nachází se ve třídě D. V přiloženém grafu je zobrazena kaskáda spekter rychlostí vibrací 

z elektromotoru a čerpadla. 

Obr. 20 Kaskáda frekvenčních spekter rychlostí vibrací z elektromotoru a čerpadla 

s vyznačenou otáčkovou frekvencí stroje před opravou 

 1. znamená spektrum v prvním měřícím bodu horizontálního směru 

 2. znamená spektrum ve druhém měřícím bodu  horizontálního směru  

 3. znamená spektrum ve druhém měřícím bodu vertikálního směru  

 4. znamená spektrum ve druhém měřícím bodu axiálního směru  

 5. znamená spektrum ve třetím měřícím bodu horizontálního směru 
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Následujícím krokem bylo určení příčiny vzniku vibrací. Z rozboru všech naměřených 

dat vyplývalo, že vibrace rychlostí mají abnormálně vysoké hodnoty. Naměřené hodnoty 

zrychlení vibrací nebyly vysoké, proto se nepřepokládalo, že by se problém vyskytoval 

na ložiskách hydropononu. Vše nasvědčovalo, že problém bude v nedostatečném uchycení 

stroje.  

Po důkladné prohlídce stroje se předpokládalo, že vysoké vibrace mohly 

být způsobeny nedostatečným uchycením elektromotoru k rámu. Elektromotor byl 

připevněn jen na straně příruby a volný konec elektromotoru nebyl žádným způsobem 

zajištěn k rámu. Elektromotor neměl tedy žádnou spodní oporu, a to vedlo k rozkmitání 

celého hydropohonu. Předpokládalo se tedy, že lepší zajištění elektromotoru zabrání 

rozkmitání a tím dojde ke snížení vibrací celého hydropohonu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Původní uchycení elektromotoru k rámu stroje 

Na místě bylo navrženo provizorní řešení, které spočívalo v tom, že mezi rám stroje 

a elektromotor byl vložen dřevěný trám. Dřevěný trám měl za funkci podložit volný konec 

elektromotoru a zmírnit vibrace hydropohonu. Přepokládalo se, že tímto řešením by mělo 

dojít k razantnímu snížení vibrací v horizontálním směru.  
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Po umístění dřevěného trámu pod volný konec elektromotoru proběhlo nové měření, 

které se uskutečnilo taky dne 18.10.2013. Nově naměřená data vykazovala výrazně lepší 

hodnoty rychlostí vibrací v horizontálních směrech ve všech měřících bodech. 

Příčina vysokých vibrací byla tedy správně lokalizována a provizorním řešením bylo 

dosaženo podstatného snížení vibrací. 

Příčina vysokých vibrací byla způsobena nevhodným konstrukčním uchycením 

elektromotoru k rámu. V tomto případě se jednalo o nedostatečné uchycení, 

kde elektromotor byl připevněn jen na straně spojky. Podložením volného konce 

elektromotoru dřevěným trámem se problém vysokých vibrací razantně zlepšil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Provizorní uchycení elektromotoru pomocí dřevěného trámu 

Provizorní řešení ale nebylo vhodné pro použití ke každodennímu provozu linky 

OPKS. Hodnoty vibrací v horizontálním směru byly po provizorní opravě menší 

a nacházely se v pásmu B dle normy ČSN ISO 10 816-3. Cílem opravy bylo dostat 

hodnoty do pásma A až B podle normy ČSN ISO 10 816-3. Při použití konstrukčně 

dokonalejšího uchycení se předpokládalo, že vibrace se mohou dostat až do pásma A podle 

normy ČSN ISO 10 816-3. 
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Z naměřených hodnot je patrný pokles vibrací v horizontálních směrech ve všech 

bodech měření. V prvním měření se celkové hodnoty rychlostí vibrací pohybovaly 

okolo 11,4 mm/s, kdežto v druhém měření se hodnoty pohybují kolem 1,89 mm/s. 

Obr. 23 Kaskáda frekvenčních spekter rychlostí vibrací z elektromotoru a čerpadla 

s vyznačenou otáčkovou frekvencí stroje po provizorní opravě 

 1. znamená spektrum v prvním měřícím bodu horizontálního směru 

 2. znamená spektrum ve druhém měřícím bodu  horizontálního směru 

 3. znamená spektrum ve druhém měřícím bodu vertikálního směru 

 4. znamená spektrum ve třetím měřícím bodu horizontálního směru 

 5. znamená spektrum ve třetím měřícím bodu vertikálního směru 

 6. znamená spektrum ve třetím měřícím bodu axiálního směru 
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Technikům firmy Bochemie bylo doporučeno uchytit vhodným způsobem volný konec 

elektromotoru k rámu. Nejlépe připevnit elektromotor z jeho spodní části k rámu, 

aby došlo k lepšímu zajištění.  

Konečné přichycení spodní části elektromotoru bylo vyřešeno přivařením profilu, 

ve kterém byly vyvrtány dva otvory pro šrouby. Šrouby byly provlečeny vyvrtanými 

otvory, ty byly zajištěny maticemi a hladkými podložkami u hlavy šroubu a ozubenými 

podložkami na straně matice. Konec šroubu byl našroubován do rámu motoru. 

Výhodou tohoto typu spojení je jeho poměrně jednoduchá a rychlá rozebíratelnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Konečné přichycení elektromotoru k rámu 

 

Obr. 25 Schéma šroubového spojení elektromotoru k rámu 
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Po realizaci konečného řešení uchycení elektromotoru k rámu následovalo 

dne 4.4.2014 kontrolní měření, které prokázalo, že konečné řešení přichycení 

elektromotoru k rámu stroje vykazuje další zlepšení oproti provizornímu řešení. 

Toto řešení bylo tedy zvoleno za vyhovující a mohlo zůstat. Z naměřených dat vyplývá 

další snížení vibrací v horizontálním směru. 

Obr. 26 Kaskáda frekvenčních spekter rychlostí vibrací z elektromotoru a čerpadla 

s vyznačenou otáčkovou frekvencí stroje po provizorní opravě 

 1. znamená spektrum v prvním měřícím bodu horizontálního směru 

 2. znamená spektrum ve druhém měřícím bodu  horizontálního směru  

 3. znamená spektrum ve druhém měřícím bodu vertikálního směru  

 4. znamená spektrum ve druhém měřícím bodu axiálního směru 

 5. znamená spektrum ve třetím měřícím bodu horizontálního směru 

 6. znamená spektrum ve třetím měřícím bodu vertikálního směru 

 7. znamená spektrum ve třetím měřícím bodu axiálního směru 
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Porovnání hodnot rychlostí vibrací před opravou, po provizorní opravě, po konečné 

řešení, podle normy ČSN ISO 10816-3 prokazuje, jak velký vliv mělo správné uchycení 

elektromotoru na velikost vibrací. 

Tabulka 4 Vývoj rychlostí vibrací 

Vývoj hodnot rychlostí vibrací během opravy podle normy ČSN ISO 

10 816-3 

 

  
před opravou 

[m/s] 

provizorní oprava 

[m/s] 

po opravě 

[m/s] 

 1-Horizontál 11,4 1,89 1,15 

 2-Horizontál 9,02 1,65 0,712 

 2-Vertikál 0,779 0,452 0,534 

 2-Axiál 0,558 0,37 0,514 

 3-Horizontál 11,4 1,94 1,02 

 3-Vertikál _ 0,643 0,738 

 3-Axiál _ 0,761 0,516 

 

     Hodnocení technického stavu strojního zařízení podle normy ČSN ISO 10 816-3 

Pásmo A B C D 

Stupně hodnocení dobrý uspokojivý neuspokojivý nepřípustný 

 

Na trendu rychlostí vibrací můžeme pozorovat vývoj vibrací od původního stavu do 

konečné opravy.  

Graf 1 Trend rychlostí vibrací hydropohonu linky OPKS 
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1-Horizontál 2-Horizontál 3-Horizontál 

původní stav 0,465 0,284 1,160 

provizorní oprava 0,478 0,230 1,180 

konečná oprava 0,407 0,348 1,190 
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Po konečné opravě hydropohonu linky OPKS byla překontrolována data zrychlení 

vibrací pomocí metody Spike Energy. Pomocí této metody můžeme detekovat poškození, 

nebo špatné mazaní ložisek. Zrychlení vibrací byla měřena ve spektru gSE 500 

v horizontálních směrech. Z dat vyplývalo, že došlo ke snížení hodnot zrychlení vibrací na 

prvním měřícím bodě. Vyšší hodnoty zrychlení se vyskytovaly na třetím měřícím bodu, ale 

ty byly způsobeny vlivem proudící kapaliny v čerpadle. Naměřené hodnoty v měřících 

bodech po konečné opravě jsou v dobrém stavu. Nicméně se doporučuje sledovat stav 

ložisek, aby se zabránilo případným škodám. Pro úplnost je zde přiložena tabulka hodnot 

zrychlení vibrací před opravou, po provizorní opravě a po konečné opravě.  

Tabulka 5 Vývoj zrychlení vibrací 

Vývoj hodnot zrychlení vibrací během opravy 

gSE 500 před opravou [g] provizorní oprava [g] po opravě [g] 

1-Horizontál 0,465 0,478 0,407 

2-Horizontál 0,284 0,23 0,348 

3-Horizontál 1,16 1,18 1,19 
 

Hodnocení velikosti zrychlení podle metody SPIKE ENERGY pro 1000 ot/min 

stupně hodnocení dobrý varovný kritický 

 

Na trendu zrychlení vibrací můžeme pozorovat vývoj vibrací od původního stavu 

do konečné opravy.  

Graf 2 Trend zrychlení vibrací hydropohonu linky OPKS 
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Varovné hodnoty zrychlení u stroje, který pracuje v 1000 ot/min, se pohybují od 0,45 g 

do 0,6 g a kritické hodnoty se vyskytují nad 0,6 g. V tabulce si můžeme všimnout, 

že hodnoty po konečné opravě v prvním a druhém bodě měření se vyskytují ve stavu 

dobrém. Ve třetím bodě se hodnoty zrychlení pohybují kolem 1,19 g. Vyšší hodnoty jsou 

zapříčiněny čerpadlem v důsledku proudící kapaliny. 

Na níže přiložených obrázcích 27, 28, 29 jsou zobrazeny hodnoty zrychlení 

vibrací po konečné opravě hydropohonu linky OPKS ve všech třech měřících bodech 

v horizontálním směru. Z charakteristiky grafu a hodnot zrychlení vibrací nejsou 

na ložiskách detekována vážnější opotřebení. V tomto případě může zařízení bez problému 

nadále pracovat, nicméně doporučuje se provádět periodická měření vibrací, 

aby se předešlo případným nežádoucím poruchám na zařízení. 

 

Obr. 27 Frekvenční spektrum zrychlení vibrací (zobrazené ve spektru gSE 500) v prvním 

měřícím bodě v horizontálním směru po konečné opravě 
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Obr. 28 Frekvenční spektrum zrychlení vibrací (zobrazené ve spektru gSE 500) ve druhém 

měřícím bodě v horizontálním směru po konečné opravě 

 

Obr. 29 Frekvenční spektrum zrychlení vibrací (zobrazené ve spektru gSE 500) ve třetím 

měřícím bodě v horizontálním směru po konečné opravě 
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4 Závěr 

Bakalářská práce se zabývala problémem zvýšených vibrací hydropohonu linky OPKS 

v chemickém závodě Bochemie. Na vyřešení daného problému byla nasazena 

vibrodiagnostika, jako jedna z metod technické diagnostiky. 

Vysoké vibrace byly způsobeny nevhodným uchycením elektromotoru k rámu. 

V původním stavu byl elektromotor uchycen jen na straně příruby a volný konec 

elektromotoru nebyl žádným způsobem uchycen. Nedostatečné uchycení elektromotoru 

dovolovalo vibracím rozkmitat celý hydropohon. Bylo tedy nutno vyřešit problém 

uchycení elektromotoru k rámu stroje. Na místě bylo zvoleno provizorní řešení, 

které spočívalo v umístění dřevěného trámu mezi elektromotor a rám hydropohonu. 

To přineslo výrazné snížení vibrací v horizontálním směru. Problém byl tedy správně 

lokalizován a bylo potřeba navrhnout konstrukčně lepší řešení uchycení než uchycení 

pomocí trámu. Po nainstalování konstrukčně lepšího řešení uchycení elektromotoru k rámu 

proběhlo měření, které prokázalo další zlepšení vibrací. 

Kritické hodnoty vibrací byly způsobeny v důsledku nedostatečného uchycení 

elektromotoru k rámu. Po konstrukčně  vhodném uchycení elektromotoru byly vibrace 

rychlosti podle normy ČSN ISO 10 816-3 v pásmu A. K dalšímu snižování vibrací nebyl 

tedy důvod a nebylo by to ani ekonomicky výhodné. Pro úplnost byly měřeny i vibrace 

zrychlení, z kterých lze detekovat problémy na ložiskách. Po konečné opravě byla 

provedena analýza dat ze zrychlení vibrací. Z měřených dat vyplynulo, že ložiska 

se vyskytují ve stavu, kdy mohou bez problému dále plnit svoji funkci. 

Po vyřešení problému vysokých vibrací hydropohonu linky OPKS je vhodné 

dále pokračovat v periodickém měření. Tímto krokem můžeme předejít vzniku náhlých 

poruch a včas naplánovat opravy, a tím i odstávky linky OPKS. 

Tato bakalářská práce prokazuje, že příčinou vzniku vysokých vibrací bylo od počátku 

špatné konstrukční řešení uchycení elektromotoru k rámu hydropohonu. Z této skutečnosti 

vyplývá, že nevhodná konstrukce uchycení může mít negativní dopad na chod celého 

zařízení. 
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