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GABRHELOVÁ L.: Závislost teploty na vibracích pohonných jednotek, VŠB – TU 

Ostrava, Katedra výrobních strojů a konstruování, 2014, 113 str., 34 přílohy, disk CD 

 

V současné době se stále více firem orientuje na ekonomicky nenáročné řešení 

z pohledu optimalizace nákladů. Základní myšlenkou tedy bylo zjistit, zda by se dalo 

nahradit složité jak časově tak finančně nákladné měření vibrací za bezpečnější a časově méně 

náročné měření teploty. 

Disertační práce se zabývá zjišťováním závislosti teploty na vibracích pohonných 

jednotek. Účelem této práce je tudíž stanovit metodiku pro vyhodnocování závislosti teploty 

na vibracích, jež by umožnila v provozních podmínkách využít jednoduchou, technicky a 

ekonomicky nenáročnou metodu. 

Součástí disertační práce je navržení a následná konstrukce experimentálního modelu, na 

kterém byly simulovány vibrace a měřené teplotní pole. 

 

 

Annotation 

 

GABRHELOVÁ L.: Temperature dependence of the vibration motor units, VŠB – TU 

Ostrava, Katedra výrobních strojů a konstruování, 2013, 113 str., 34 appendix, compact disc 

 

Economically effective solution is the most audible term in majority of companies 

nowadays. The basic idea was to find out whether it could be difficult to replace time and 

financially costly vibration measurements for safer and less time - consuming measurement of 

temperature. Dissertation is concerned with detecting temperature dependences on vibration 

of power units. The purpose of this work is to establish a methodology for assessing the 

dependence of temperature on vibration, which would allow the operating conditions to use 

simple, technically and economically less demanding method. The dissertation also includes 

the design and construction of the experimental model of power unit for purpose of vibration 

simulation and temperature field measurement. 
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Seznam symbolů a značek 

P  výkon  [W, kW] 

P1  vstupní výkon  [W, kW]  

P2  výstupní výkon  [W, kW] 

Pd  střední průměr   [m, mm] 

PF  zatížení ložiska  [N] 

QD teplo vzniklé dynamickými účinky v ložisku [J] 

QE teplo přijaté ložiskem z ostatních částí elektromotoru [J] 

QM   teplo odebrané mazivem [J] 

QO  teplo odebrané okolím [J] 

QP  teplo na povrchu ložiskového štítu [J] 

QS  teplo vzniklé statickými účinky v ložisku [J] 

QT teplo vzniklé třecími procesy [J] 

QV  teplo ztracené vedením [J] 

T   teplota  [°] 

Xave  průměr neboli střední hodnota [m] 

Xi    hodnota každého vzorku  [-] 

m   hmotnost  [kg] 

n    otáčky  [min-1] 

ε   emisivita   [-] 

η  účinnost [-] 

ω   úhlová frekvence [rad.s-1] 
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1 Analýza současného stavu  

U velkých soustrojí typu generátory, kompresory, čerpadla, důlní ventilátory a těžní stroje 

se ve většině případů měří teploty především na ložiskových jednotkách a také je měřena 

teplota mazacího média. Tyto údaje jsou nejčastěji zapisovány do pochůzkových knih 

příslušného stroje. 

Co se týče vibrací, existují případy, kdy nejsou vůbec měřeny na těchto typech strojů. 

Jsou-li vibrace u velkých jednotek měřeny, provádí se online nebo formou pochůzek 

s diagnostickým pochůzkovým přístrojem.  

Na první pohled se můžeme domnívat a předpokládat, že chvění neboli vibrace a teplota 

jsou ve vzájemné interakci. Z toho důvodu byla zadána disertační práce.  

Provoz jakéhokoliv rotačního stroje je doprovázen vznikem tepla s vibracemi, a to v jeho 

třecích uzlech, elektromagnetickém obvodu a ventilačním systému. Vznik teplot a vibrací 

přitom neznamená vždy závadu na stroji. Teploty a vibrace strojů se za normálních podmínek 

od jeho rozběhu za nějaký čas ustálí a jsou pak provozovány při tzv. provozních podmínkách. 

Tyto provozní podmínky jsou dány výrobcem stroje nebo jednotlivých komponent, případně 

normou nebo provozním předpisem stroje. 

Dojde-li v průběhu provozu stroje ke změně jeho technického stavu (zhoršené mazání, 

zvýšené opotřebení, deformace součástí apod.), změní se teplota a vibrace, případně teplota a 

vibrace jednotlivých částí stroje. Na základě sledování změn těchto provozních parametrů 

v čase je možné posoudit jeho technický stav. 

Při rešerši dostupné literatury nebyla zjištěna žádná závislost mezi těmito dvěma 

fyzikálními veličinami - teplotou a vibracemi.  

Během prokazování této závislosti nejde o fyzikální definice těchto vztahů, ale jde o 

vyjádření obecné závislosti mezi teplotou a vibracemi, které bude sloužit k doplnění návodů 

pro obsluhu a údržbu strojů. Ačkoliv pravděpodobně existuje mezi těmito veličinami určitá 

vzájemná vazba, je důležité si uvědomit, která z příčin má za následek změnu teploty, a která 

změnu vibrací. Úkolem disertační práce bylo zjistit, zdali s nárůstem vibrací rostou  

i teploty a naopak, s rostoucími teplotami narůstají vibrace. Společně s tím působí v provozní 

praxi i další vlivy, jež ovlivňují jednu či druhou veličinu, jako je teplota okolí, ofukování 

stroje, způsob mazání, které mají vliv na měřenou teplotu ložisek, případně uložení stroje 

(pružné či pevné, nebo provoz v rezonanci) ovlivňující naopak velikost absolutních vibrací.  
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2 Cíle disertační práce 

V podvědomí většiny techniků dosud přežívá názor, že teplota ložisek točivých strojů 

vzrůstá s vzrůstem vibrací, který nebyl teoreticky ani prakticky dokázán. Hlavním cílem 

disertační práce je tedy laboratorní ověření vzájemné interakce těchto fyzikálních veličin, což 

by potvrdilo nebo vyvrátilo uvedený názor. Objektivní zjištění umožní v provozních 

podmínkách sledovat parametry strojů in situ, na jejichž základě by se mohla hodnotit 

bezpečnost a spolehlivost průmyslových strojů a jejich komponent. 

Pro dosažení cílů této disertační práce je stanoven tento postup řešení: 

♦ analýza současného stavu diagnostiky, 

♦ sestavení modelu pro experimentální měření, 

♦ návrh měřicího systému, 

♦ návrh systému měření provozních parametrů experimentálního modelu, 

♦ měření vibračních účinků vybuzených uměle vytvořenou závadou na 

experimentálním modelu, 

♦ měření teploty na experimentálním modelu, 

♦ analýza získaných výsledků z dílčích cílů disertační práce, její porovnání 

se současným stavem, formulování závěrů a doporučení pro praxi. 

 

Předpokládaným přínosem bude dokonalejší poznání interakce teploty a vibrací na 

komponentách točivých strojů.  
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3 Metody a postup řešení disertační práce 

Úkolem disertační práce je stanovení interakce mezi teplotou a vibracemi, které byly 

naměřeny na jednotlivých uzlech experimentálních modelů. 

Jednotlivými měřeními na těchto modelech byly změřeny celkové hodnoty rychlostí 

vibrací společně s frekvenčními spektry a taktéž teplota, k jejímuž zjištění se použil dotykový 

teploměr a infračervená termografická kamera.  

 Popsané cíle disertační práce v kapitole 2 budou dosaženy níže uvedeným postupem, 

který zahrnuje vedle teorie i cíle experimentálního měření a následné vyhodnocení.  

Teoretická část je doprovázena těmito body: 

♦ analýzou současného stavu diagnostiky, 

♦ analýzou současného stavu provozování ložisek, 

♦ analýzou diagnostiky pohonu, strojních skupin a ložisek, 

♦ zásadami pro navržení měřicího systému. 

 

Praktická část disertační práce: 

♦ sestavení modelů pro experimentální měření, 

♦ návrh měřicího systému pro měření teplot a vibrací, 

♦ měření uměle vybuzených vibračních účinků na experimentálním modelu a  

následné oteplení.   

 

Řešením této disertační práce je vyjádřit závislost mezi teplotou a vibracemi a částečně tak 

nahradit složité finančně i časově náročné vibrodiagnostické měření za termografické.  

Výsledky se budou moci využít: 

♦ pro objektivizaci hodnocení provozní diagnostiky strojů, 

♦ k doplnění návodů k obsluze a údržbě stojů, 

♦ jako podklady pro tvorbu norem, 

♦ k analýze poruch a havárií strojů, 

♦ jako návrhu on-line technické diagnostiky strojů. 
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3.1 Návrh měřicího řetězce a experimentální pracoviště 

♦ Projekt – model experimentálního modelu 

♦ požadavky na experimentální model, 

♦ návrh zapojení experimentálního modelu. 

♦ Reálný experimentální model 

♦ elektromotor hnaný, 

♦ elektromotor hnací, 

♦ ložiskové jednotky, 

♦ spojka,  

♦ rám, 

♦ hřídelová tyč. 

♦ Frekvenční měnič – QUATROFREM 400 

♦ Měřicí přístroje 

♦ teplotní 

- infračervená termografická kamera Fluke Ti45 IR 

- dotykový teploměr (vlhkoměr, teploměr okolí, dotykový teploměr) 

Tecpel 322 

- infračervený teploměr Fluke 568 IR 

♦ analyzátor vibrací Adash VA 4300 VA3, 

♦ klešťový ampérmetr, stopky 
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3.2 Požadavky na experimentální model 

Pro experimentální měření musel být model navržen tak, aby bylo umožněno simulovat 

vibrace a zatížení modelu. Řešení bylo ve vytvoření statického a dostatečně tuhého uložení 

hřídele rotoru, přičemž excentrického uložení rotoru vůči statoru se docílilo radiálním 

posunem statoru. 

 
Obr. 1 Experimentální model 
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Obr. 2 Reálný experimentální model 

3.2.1 Navržení experimentálního modelu 

Experimentální model byl navržen tak, aby umožňoval nastavení velikosti excentricity 

rotoru vůči statoru, a tím se docílilo změny velikosti vibrací působící na elektromotor a 

ložiskové stojany modelu.  

Hlavními součástmi modelu pro simulaci a analýzu vibrací a následné oteplování byly dva 

asynchronní motory. Zatímco první byl použit jako motor pohonu – elektromotor, druhý 

motor byl upraven, aby simuloval brzdu – generátor. Parametry elektromotoru jsou uvedeny 

v tabulce 1.  

Elektromotor pohonu byl navržen tak, aby bylo možné nastavit posun statoru vůči rotoru, 

a tím nastavit velikost vzduchové mezery mezi statorovým a rotorovým paketem na velikost 

0,2mm.  

Elektromotor jako brzda byl tvořen stejným typem elektromotoru o stejných parametrech. 

Brzdného účinku bylo dosaženo snížením otáček a změnou napájecí frekvence, které jsme 

docílili za pomocí frekvenčního měniče.  

Elektromotory byly spojeny pomocí čepové spojky. Celé soustrojí bylo ustaveno na 

svařovaném ocelovém rámu. Rám soustrojí se skládal ze dvou U profilů opatřenými stojkami 

pro usazení ložiskových jednotek. Dosedací desky rámu měly závitové oka pro odtlačné  
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šrouby. Tyto šrouby byly umístěny v radiálním a axiálním směru u obou statorů 

elektromotorů. Za pomocí těchto odtlačných šroubů na statoru elektromotoru lze posunout 

stator v horizontálním směru a nastavit tak velikost vzduchové mezery na obou koncích 

rotorového paketu. 
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Tab. 1 Štítkové hodnoty elektromotoru 

ŠTÍTKOVÉ ÚDAJE HNACÍHO 

ELEKTROMOTORU 

Výrobce MEZ FRENŠTÁT 

Elektromotor Asynchronní 

elektromotor 3~ 

Typ 

elektromotoru 

F160 M07 

Výrobní číslo 6934667 

Krytí IP44 

Tvar M1001 

Napájecí 

frekvence 

50 Hz 

Zapojení vinutí D 

Jmenovitý výkon 15 kW 

Jmenovité 

otáčky 

2900 min-1 

Jmenovité napětí 380 V 

Jmenovitý proud 29,5 A 

Třída izolace F 

Typ provozu S1 

Hmotnost 120 kg 

Norma ČSN 358300 

 

 

 

ŠTÍTKOVÉ ÚDAJE HNANÉHO 

ELEKTROMOTORU 

Výrobce MEZ FRENŠTÁT 

Elektromotor Asynchronní 

elektromotor 3~ 

Typ 

elektromotoru 

F160 M02 

Výrobní číslo 8111860-8 

Krytí IP44 

Tvar M1001 

Napájecí 

frekvence 

50 Hz 

Zapojení vinutí D 

Jmenovitý výkon 15 kW 

Jmenovité 

otáčky 

2900 min-1 

Jmenovité napětí 380 V 

Jmenovitý proud 29,5 A 

Třída izolace F 

Typ provozu S1 

Hmotnost 120 kg 

Norma ČSN 358300 
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3.3 Zapojení experimentální modelu a nastavení otáček 

Elektromotory u použitého soustrojí v experimentálním měření byly napájeny síťovým 

napětím 400 V při odebíraném jmenovitém proudu 29,5 A. Hnací elektromotor se zapojil do 

sítě za pomocí pojistkového odpojovače, stykače a motorové ochrany.  V silovém obvodu 

brzdného elektromotoru byl zařazen čtyřkvadrantový rekuperační frekvenční měnič 

QUATROFREM 400. Zapojení frekvenčního měniče lze vidět na obr. 3, struktura a 

uspořádání jednotlivých funkčních bloků měniče je na obr. 4. 

Za pomocí frekvenčního měniče uvedeného níže byl vyvolán brzdný moment na hnacím 

elektromotoru, a to snížením napájecí frekvence brzdného elektromotoru. Fotografie 

použitého frekvenčního měniče lze vidět na obr. 5 a obr. 6. 

 
Obr. 3 Silové schéma zapojení modelu [11] 
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Obr. 4 Struktura a uspořádání jednotlivých funkčních bloků měniče QUATROFREM 400 
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Obr. 5 Použitý frekvenční měnič 
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4 Návrh měřicího řetězce a metodiky měření 

Na experimentálním modelu pro zjišťování závislosti teploty na vibracích pohonných 

jednotek byly sledovány tyto parametry: 

♦ vibrace v horizontální a vertikální rovině na ložiskových štítech hnacího 

elektromotoru, 

♦ vibrace v horizontální a vertikální rovině na ložiskových domcích experimentálního 

modelu, 

♦ vibrace v horizontální a vertikální rovině na statoru elektromotoru, 

♦ teploty a teplotní pole na ložiskových stojanech elektromotoru,  

♦ teploty a teplotní pole na statoru elektromotoru, 

♦ vlhkost a celkové ochlazování na ložiskové jednotce experimentálního modelu, 

♦ fázové hodnoty napájecích napětí a proudů hnacího elektromotoru, 

♦ poloha statoru vůči rotoru upraveného elektromotoru. 

4.1 Poloha statoru vůči rotoru elektromotoru  

Pro experimentální měření musel být model konstruován tak, aby byla možná simulace 

vibrací, kterých se docílilo nastavením velikosti vzduchové mezery mezi rotorovým a 

statorovým paketem. Nastavení přesné polohy zajišťovaly odtlačné šrouby, které byly 

umístěny po obou stranách patek elektromotoru v radiálním a axiálním směru, jak můžeme 

vidět na obr. 7.  

Polohu statoru v axiálním směru vůči rotoru jsme nastavili pomocí montážního přípravku 

umístěného na čelech statoru. Nastavení polohy radiální se provedlo za pomocí listových 

měrek přímo ve vzduchové mezeře mezi rotorovým a statorovým paketem při zajištěném 

pohonu.  

4.2 Měření a provozní režimy na modelu zřízeného experimentálního pracoviště 

První série měření probíhala tak, že stator i rotor byly v souosé poloze, tzn., že osa statoru 

i rotoru byla totožná, a excentricita vzduchové mezery byla 0 mm. Přičemž měření probíhalo 

ve třech režimech, bez zatížení (naprázdno), s konstantní zátěží a postupným zatěžováním 

(brzděním). 
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Druhá série měření spočívala v tom, že osy statoru a rotoru nebyly souosé, tzn., že osa 

statoru byla vůči rotoru posunuta o konstantní excentricitu 0,2 mm. Měření probíhalo opět ve 

třech režimech, a to bez zatížení (naprázdno), s konstantní zátěží a postupným zatěžováním 

(brzděním). 

 
Obr. 6 Vyznačená místa pro nastavení polohy statoru [11] 

4.3 Měření vibrací na zřízeném experimentálním modelu 

Měření vibrací bylo provedeno na celém experimentálním modelu v horizontálním i 

vertikálním směru dle uvedeného schématu na obr. 7.  

Na měřicí místa se před samotným měřením vibrací nalepily podložky z magnetické oceli. 

Jak už bylo zmíněno, měření vibrací se uskutečnilo v šesti režimech. Stator i rotor se 

nacházely v souosé poloze, tzn., že osa statoru i rotoru byla totožná, a excentricita vzduchové 

mezery byla 0,0 mm. Jednalo se o tyto režimy: 

♦ bez zatížení (naprázdno), 

♦ s konstantní zátěží,  

♦ postupným zatěžováním (brzděním). 

Stator i rotor byly v nesouosé poloze, osy se nacházely různoběžně v horizontální rovině, 

tzn., že osa statoru byla vůči rotoru pootočena o úhel, který odpovídal konstantní excentricitě 

0,2 mm na krajních polohách magnetického obvodu. Jednalo se o tyto režimy: 

♦ bez zatížení (naprázdno), 

♦ s konstantní zátěží, 

♦ postupným zatěžováním (brzděním). 
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Na měření vibrací byl použit analyzátor vibrací Adash A 4300 VA3  se snímačem 

zrychlení Adash. Měření je zachyceno na obr. 8. 

Na zřízeném experimentálním modelu se snímaly celkové hodnoty a frekvenční spektra 

rychlosti vibrací ve frekvenčním pásmu 10 až 1000 Hz.  

 
Obr. 7 Vyznačené měřicí body pro snímač 

 

Obr. 8 Analyzátor vibrací Adash A 4300 VA3 

 

MB1H

MB1V

MB3H

MB3V

MB4H

MB4V

MB2H

MB2V

MB5H

MB5V MB6V

MB6H
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Obr. 9 Frekvenční spektrum 

Na uvedeném frekvenčním spektru vidíme frekvenční složky první a druhé otáčkové 

frekvence a druhou harmonickou frekvenci sítě, což ukazuje na nesymetrii 

elektromagnetického pole elektromotoru. 

 
Obr. 10 Analyzátor vibrací Adash A 4300 VA3 

4.3.1 Měření vibrací - přístroj ADASH A 4300 – VA 3 

S pomocí analyzátoru a datakolektoru vibrací Adash 4300 – VA3, jenž vidíme na výše 

uvedeném obr. 10, je možné ihned na místě provádět sběr dat. Na displeji analyzátoru lze 

vidět aktuálně naměřená data. Za předpokladu potřeby přesnější a podrobnější analýzy se 

využije počítače.  

Analyzátor umožňuje zaznamenávat statická data (celkové hodnoty vibrací v rozsahu 

efektivní hodnota, špičková hodnota, rozkmit), dále pak dynamická data v podobě časového 

záznamu, spekter vibrací a přechodové jevy.  
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Naměřená data zaznamenává v jednotkách rychlosti (mm.s-1), zrychlení (m.s-2,g), popř. 

posunutí ( µ.m). 

4.3.2 Měření teplot a teplotních polí 

Na zřízeném experimentálním pracovišti a experimentálním modelu byly mimo jiné 

sledovány teploty za těchto podmínek: 

♦ časových interval 15 min., 

♦ teplotní pole celého modelu, 

♦ jednotlivé části modelu. 

Měření teplot probíhalo ve všech režimech a časových intervalech stejně, přičemž se také 

současně snímaly i vibrace. 

Schéma pro měřicí místo teplot je uvedeno na obr. 11. Měření teplot a teplotních polí bylo 

měřeno za pomocí infračervené termografické kamery Fluke TI 45 IR, kterou vidíme na obr. 

14, infračerveného teploměru Fluke 568 IR (viz obr. 13) a dotykového teploměru Tecpel 322 

(obr. 16). Jednotlivé parametry měřicích přístrojů jsou uvedeny pod schématem míst pro 

snímání teploty (na obr.) 

 
Obr. 11 Schéma měřicích bodů pro snímání teplot 

T1 T4 T2 T5 T6T3
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Obr. 12 Infračervený teploměr Fluke 

  
Obr. 13 Infračervená termografická kamera Fluke 

 
Obr. 14 Termogram 
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Na výše uvedeném termogramu vidíme teplotní pole experimentálního modelu. Na tomto 

modelu se provedlo nastavení s vyoseným rotorem. Při pohledu na model je vidět výraznější 

oteplení ložiskových domků v důsledku značných sil působících na ložiska.  

Ložiska na elektromotorech jsou na povrchu zpravidla o 20° C chladnější než je teplota 

pod žebrovitým krytím.  

4.3.3 Měření teploty okolí a vlhkosti na experimentálním pracovišti 

Měření bylo provedeno pomocí přístroje Tecpel 322 na obr. 15. Naměřená data jsou 

zpracována do grafů uvedených v přílohách.   

4.3.4 Teplota okolí 

Teplota okolí je parametr, který se využívá ke kompenzaci tepelné cirkulace odražené od 

objektu a vyzařování tepla mezi infračervenou termografickou kamerou a měřeným objektem. 

Za předpokladu nízké emisivity, velké vzdálenosti ke snímanému objektu a při teplotě 

měřeného objektu relativně blízké teplotě okolí, je velmi důležitá hodnota okolní teploty pro 

kompenzaci jejího vlivu.  

4.3.5 Vzdálenost  

Vzdálenost je délka mezi měřeným objektem a objektivem infračervené termografické 

kamery. Tento parametru se používá pro korekci vlivu způsobeného skutečností, kdy radiace 

objektu nacházející se mezi objektivem a kamerou je částečně pohlcována v atmosféře, 

přičemž její přenos v atmosféře klesá se vzdáleností.[15]  

4.3.6 Relativní vlhkost 

Přesnost měření infračervenou termografickou kamerou může být ovlivněna relativní 

vlhkostí v atmosféře. Při korekci tohoto vlivu je nutné měřit parametr relativní vlhkosti a 

zadat jej do vyhodnocovacího softwaru.[15] 

4.4 Podmínky pro termografické měření  

Vzhledem k tomu, že termografické měření povrchových teplot – teplotních polí – 

experimentálního modelu probíhalo v připravené experimentální laboratoři v sídle firmy 

Hudeczek Service, byly zachovány počáteční podmínky pro měření. Jediné, na co bylo 

potřeba si dát pozor pro zachování počátečních podmínek, byla doba chladnutí soustrojí, což 
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bylo minimálně 24 hodin mezi každým režimem.  V experimentální laboratoři byly splněny 

následující podmínky: 

♦ při měření nebyl model vystaven slunečnímu záření, které by výrazně ovlivnilo 

měření, 

♦ během termografického měření nebyl model vystaven žádným povětrnostním 

podmínkám, 

♦ po dobu jednoho režimu měření (jednoho dne) se neměnila okolní teplota z jiného 

důvodu, než sáláním tepla ze soustrojí v důsledku oteplování soustrojí, 

♦ v experimentální laboratoři nebyla žádná překážka mezi termografickou kamerou a 

snímaným objektem. 

4.5 Vlastní měření 

Ke zjištění základních nutností pro snímání teplotních polí bylo nutné zajistit informace  

o potřebných veličinách, jež mohou přímo i nepřímo ovlivňovat samotný experiment.  

4.6 Nejistoty měření  

Cílem každého měření bylo nalézt objektivní výsledek, jenž by se přiblížil reálné hodnotě. 

Každé měření se však nemohlo vyvarovat některých chybových zjištění, a to systematických 

nebo náhodných. Systematické chyby lze odstranit při zjištění korekcemi, ovšem náhodné 

chyby jsou zdrojem nejistot při měření. 
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Obr. 15 Tecpel 322 

Na obr. 16 lze vidět experimentální model a měření vibrací pomocí analyzátoru vibrací 

Adash (zde zachycen pouze snímač umístěný pomocí magnetu na měřicí místo) 

u elektromotoru za současného snímání teplota vlhkosti přístrojem Tecpel 322. 
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Obr. 16 Měření vibrací, snímání teploty a vlhkosti 

Na obr. 16 vidíme měření na experimentálním modelu vibrací u elektromotoru ve 

vertikální rovině při současném snímání teploty okolí, teploty ložiskového domku L2, 

teplotního pole a vlhkosti. 
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Obr. 17 Graf hodnot z teploměru Tepcel 322 

Na obr. 17 jsou graficky znázorněny zjištěné hodnoty vlhkosti při celém režimu měření a 

následným chladnutím (fialová barva). Hodnoty vlhkosti se ve sledovaném čase pohybovaly 

v rozsahu 68% – 74%. Červená křivka charakterizující teplotu na ložiskovém domku L2 po 

dobu chodu soustrojí vykazuje nejprve její nárůst od počáteční teploty 10°C při vypnutém 

soustrojí až po nejvyšší naměřenou teplotu 34,3°C v důsledku jeho prohřívání. Následný 

pokles byl zapříčiněn snížením teploty, tzn. chladnutím. Zelená křivka popisuje teplotu okolí, 

která byla v průběhu měření téměř konstantní. 

4.7 Měření elektrických veličin na experimentálním modelu 

V rámci měření a dodržení zadaných podmínek k vypracování disertační práce musely být 

na experimentu také zpracovány a zaznamenány hodnoty napájecího napětí a proudy u 

hnacího a hnaného elektromotoru. Průběhy napětí a proudů byly měřeny klešťovým 

ampérmetrem. Současně s měřením elektrických veličin se rovněž zaznamenávaly teploty, 

vlhkost a vibrace, které se opakovaly v předem stanovených časových intervalech. Hodnoty 

jsou uvedeny v tab. 5 až 10. Schéma zapojení modelu je zobrazené na obr. 18 

. 
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Obr. 18 Schematické zapojení [11] 
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5 Výsledky a vyhodnocení naměřených dat u ložiska L2 

Veškeré výsledky z jednotlivých režimů měření jsou uvedeny v tab. 5 až 10. Během 

celého experimentu byla měřena frekvence, proudy, teploty a vibrace v čase. 

V disertační práci jsou zpracovány grafy a výsledky pro ložisko L2. Ostatní měřené body 

a jejich grafy jsou uvedeny v přílohách. 

5.1 Měření ze dne 30. 10. 2012 – Vyosený bez zátěže 

V tab. 2 jsou uvedena data z měření, jež proběhlo 30. 10. 2012 v režimu vyosený bez 

zátěže. Pro měření byla nastavena vzduchová mezera 0,2 mm, chod bez zatížení, tzn., nebyl 

připojen frekvenční měnič.  

Po dobu měření byla síťová frekvence 50 Hz a proud 9,9 A. V tabulce jsou zaznamenány 

časy měření, jež bylo uskutečněno v intervalech po 15 minutách. Schematicky znázorněné 

měřicí body popisují sledovanou teplotu. Dále jsou uvedeny celkové hodnoty rychlosti vibrací 

v měřicích bodech, které jsou taktéž schematicky zaznačeny v obr. 33. 

Tab. 2 30.10.2012 - VBZ -Vyosený bez zátěže 

Frekvence 

[Hz] 

Proudy 

[A] 
Čas 

Teploty 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

50,0 9,9 10:22 10,5 10,5 10,1 10 10,3 10,3 

50,0 9,9 10:26 42,6 38,6 14,3 13,5 16,6 13,1 

50,0 9,9 10:42 51 42,4 18,4 17 23,2 14,8 

50,0 9,9 10:56 59 43,3 22,2 18,9 28 17,3 

50,0 9,9 11:11 60,5 42 24,8 21,1 31 18,4 

50,0 9,9 11:26 62,2 45,6 26,7 22,2 33,6 18,4 

50,0 9,9 11:41 62,5 45,6 27 22,8 33 19,1 

Celkové efektivní hodnoty rychlostí vibrací [mm.s-1] 

MB1H MB1V MB2H MB2V MB3H MB3V MB4H MB4V MB5H MB5V MB6H MB6V 

3,67 3,55 4,23 3,4 3,21 5,65 2,73 4,95 14,03 2,62 1,94 3,46 

3,53 3,95 4,15 2,41 9,05 5,33 2,56 3 2,02 2,71 1,81 2,5 

3,29 4,85 4,72 2,85 3,16 5,79 3,33 4,01 1,91 5,07 1,71 5,83 

3,62 7,28 6,68 4,99 2,84 6,97 2,84 7,13 2,07 7 1,76 6,23 

3,95 7,58 4,79 5,56 3,26 7,54 3,63 6,89 2,11 6,49 1,91 5,94 

21,6 7,03 5,18 5,04 2,92 7,14 2,63 6,25 2,05 5,04 2,36 5,74 
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Obr. 19 Termogramy postupného oteplování 30. 10. 2012 – VBZ 

Na termogramech obr. 19 je vidět celkové prohřátí soustrojí v prvním režimu (vyosený 

bez zatížení) od vypnutého soustrojí až po celkové prohřátí a ustálení teplot na 

experimentálním modelu.   
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Obr. 20 Znázornění teplot na ložiskových domcích 

Obr. 20 ukazuje pohled z fotoobjektivu infračervené termografické kamery včetně 

zaznamenaných teplot na ložiskových jednotkách L1 a L2, které činí u ložiskové jednotky L1 

- 70,3°C a u ložiskové jednotky L2 - 53,1°C. 

Níže uvedený obr. 21 graficky znázorňuje tři křivky, přičemž červená zobrazuje nárůst 

teploty v čase, modrá znázorňuje vibrace v  horizontálním směru v čase a zelená popisuje 

průběh vibrací ve vertikálním směru v čase. Všechny tyto křivky zachycují skutečnost od 

počátku měření až po ustálený stav 

Graf uvedený na obr. 22 vyobrazuje průběh vibrací v režimu vyosený bez zatížení 

v horizontálním směru v čase. Graf znázorněný na obr. 24 popisuje průběh vibrací v režimu 

vyosený bez zatížení ve vertikálním směru v čase. 
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Obr. 21 Graf průběhu oteplování L2 – vyosený bez zatížení 

 
Obr. 22 Graf horizontálních vibrací na L2  - vyosený bez zatížení 

 
Obr. 23 Graf vertikálních vibrací L2 – vyosený bez zatížení 
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Obr. 24 Frekvenční spektrum MB2H 

Na obr. 24 je frekvenční spektrum rychlosti měřené v bodě MB2 v horizontálním směru, 

kde dominantní frekvencí je druhá harmonická 100 Hz síťové frekvence. Tato frekvence 

souvisí s výskytem nesymetrie elektromagnetických polí elektromotoru. 

 
Obr. 25 Frekvenční spektrum MB2V 

Na obr. 25 je zobrazeno frekvenční spektrum rychlosti vibrací v bodě MB2 ve vertikálním 

směru, ve kterém jsou vyznačeny síťová frekvence 50Hz a také 1x a 2x harmonická složka 

frekvence 100Hz. 
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5.2 Měření ze dne 31. 10. 2012 – Vyosený postupně zatěžovaný 

V tab. 3 jsou data z měření, které proběhlo 31. 10. 2012 v režimu vyosený postupně 

zatěžovaný, u nichž byla nastavena vzduchová mezera 0,2 mm. Pro tento režim měření byl 

použit frekvenční měnič, u něhož se postupně v čase po 15 minutách nastavovala frekvence 

z 50 Hz až na 48,2 Hz, které příslušely následující proudy. Měření probíhalo pomocí 

klešťového ampérmetru.  

Jako další hodnota je teplota v měřicích bode T1 až T6. Měřicí body jsou schématicky 

zaznamenány na obr. 7. Poslední hodnoty v tabulce jsou celkové hodnoty rychlosti vibrací 

v měřicích bodech, jež jsou taktéž schematicky zaznačeny v obr. 12. 

Tab. 3 31.10.2012 - VPZ - Vyosený postupně zatěžovaný 

Frekvence 

[Hz] 

Proudy 

[A] 
Čas 

Teploty 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

50,0 9,9 8:01 53,6 44,8 18,1 15,8 21,3 14,1 

49,7 12,8 8:17 57,4 46,4 23,4 22,8 30,1 20,2 

49,4 16,3 8:33 60,4 47,7 26,7 28 32,9 20,8 

49,1 19,9 8:48 62,1 48,5 31 28,8 37,5 25,1 

48,8 23,2 9:05 65,2 49,2 34,2 29,2 42,2 27,6 

48,5 26,5 9:26 67,3 50,1 41,6 33,7 46,9 27,1 

48,2 29,6 9:44 69,3 50,7 45,6 36,5 53,6 31,2 

Celkové efektivní hodnoty rychlostí vibrací [mm.s-1] 

MB1H MB1V MB2H MB2V MB3H MB3V MB4H MB4V MB5H MB5V MB6H MB6V 

5,87 4,56 4,88 2,77 3,2 5,54 2,91 3,55 1,96 2,2 2,01 1,96 

3,3 4,36 3,7 1,93 3,01 4,4 2,88 2,79 2,05 2,77 1,7 3,23 

3,75 7,82 3,9 4,4 3,29 10,73 3,62 5,57 2,56 5,42 2,81 4,77 

3,49 7,36 3,84 4,5 3,29 4,92 3,42 4,28 3,01 3,08 2,12 3,18 

3,83 9,12 5,21 3,6 3,49 5,54 6,17 4,14 3,9 4,12 2,53 3,37 

4,13 5,14 6,38 4,59 3,9 4,02 3,72 5,1 3,62 2,93 2,51 2,38 

4,8 3,07 6,35 4,23 3,73 3,03 3,36 3,57 4,22 2,98 3,62 2,89 
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Obr. 26 Separovaný model 

Na termogramech obr. 26 vidíme separovaný model, u něhož byly měřené teploty a 

teplotní pole. Na obrázku č. 26/ 1 je ložiskový domek L1, který byl zahřátý na teplotu 75,9°C.  

Na snímku – termogramu č. 26/ 2 je ložiskový domek s označením L2, kde byla naměřena 

teplota 56,3°C. 

U třetího 26/ 3 snímku je vyfocen elektromotor s označením L3, L4, u něhož se naměřily 

teploty 45,8°C, resp. 38,9°C. Obrázek č. 27/ 4 – generátor s označením L5 zobrazuje teplotu 

53,6°C  a snímek 26/ 5 – generátor L6 uvádí teplotu u ventilátoru ve výši 37°C. 

Na obr. 27 je znázorněn graf s časovým průběhem oteplování a změnami vibrací 

v horizontální a vertikální rovině v režimu vyosený postupně zatěžovaný. Obr. 28 graficky 

separovaně zobrazuje průběh horizontálních vibrací proložený polynomickou křivkou.  

Obr. 29 opět separovaně zobrazuje průběh vibrací, tentokrát ovšem ve vertikálním směru, 

a taktéž proložený polynomickou křivkou.  

 

 

 

 

 

 

  

 4  
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Obr. 27 Graf průběhu oteplování L2 – vyosený postupně zatěžovaný 

 
Obr. 28 Graf horizontálních vibrací na L2  - vyosený postupně zatěžovaný 

 
Obr. 29 Graf vertikálních vibrací na L2 – vyosený postupně zatěžovaný  
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5.3 Měření ze dne 1. 11. 2012 – Vyosený zatížený (konstantně) 

V tab. 4 jsou data z měření, které proběhlo 1. 11. 2012 v režimu vyosený zatížený 

konstantně. To znamená, že byla opět nastavena vzduchová mezera na hodnotu 0,2 mm a 

zatížení bylo nastaveno na 48,8 Hz. Během celého měření se měřily proudy pomocí 

klešťového ampérmetru v příslušném čase a ve stejném okamžiku bylo snímáno i teplotní 

pole celého soustrojí. 

Tab. 4   1.11.2012 - VZ - Vyosený zatížený (konst.) 

Frekvence 

[Hz] 

Proudy 

[A] 
Čas 

Teploty 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

48,8 27,3 7:43 31,4 34 12,1 12,5 16,5 13,6 

48,8 24,8 7:58 51,5 43,7 19,9 19,2 25,6 18,1 

48,8 23,7 8:12 60,2 47,9 31,5 28,5 42,5 23,3 

48,8 22,9 8:26 64,5 48,9 35,1 33,5 50,9 28,4 

48,8 22,7 8:41 65,7 50,7 39,4 38,9 53,9 28,8 

48,8 22,5 8:56 67,3 52 39,3 39,5 56,4 30,9 

Celkové efektivní hodnoty rychlostí vibrací [mm.s-1] 

MB1H MB1V MB2H MB2V MB3H MB3V MB4H MB4V MB5H MB5V MB6H MB6V 

4,16 4,8 4,34 4,48 4,01 6,48 3,78 5,07 3,32 6,18 2,92 3,03 

4,67 7,06 5,52 5,38 3,51 5,48 3,78 4,18 3,17 3,87 2,88 2,7 

4,68 4,81 4,71 4,75 3,36 5,97 3,53 3,78 3,37 3,44 2,68 3,52 

4,2 4,74 5,94 4,6 3,45 7,02 3,34 5,35 3,09 3,79 2,13 3,57 

4,05 4,88 5,29 3,9 3,35 5,77 3,48 5,79 3,34 3,98 2,46 3,43 

4,84 4,42 4,68 3,82 3,41 4,67 3,6 4,81 3,19 5,37 2,78 2,67 
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Obr. 30 Graf průběhu oteplování L2 – vyosený zatížený 

 
Obr. 31 Graf horizontálních vibrací na L2  - vyosený zatížený 

 
Obr. 32 Graf vertikálních vibrací na L2 – vyosený zatížený 
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5.4 Měření ze dne 6. 11. 2012 – Souosý bez zátěže 

V tab. 5 jsou uvedena data v režimu měření souosý bez zátěže, které proběhlo 6. 11. 2012. 

Režim souosý bez zátěže značí, že jsme srovnaly rotor vůči statoru a odstranili vzduchovou 

mezeru 0,2 mm na 0 mm.  

Tab. 5   6.11.2012 - SBZ - Souosý bez zátěže 

Frekvence 

[Hz] 

Proudy 

[A] 
Čas 

Teploty 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

50,0  12,8 8:34 14,1 13,2 14 13,6 13,8 13,8 

50,0  12,8 8:39 41,3 40,7 14,8 14,9 23,3 15,4 

50,0  12,8 8:44 46,3 43,8 17,3 17,2 27,1 16,3 

50,0  12,8 8:49 50,8 41,7 20,9 18,6 28,5 17,6 

50,0  12,8 8:54 52,5 43,6 22 19,5 29,4 17,3 

50,0  12,8 8:59 55,6 43,6 23,6 21,8 35,4 19,5 

Celkové efektivní hodnoty rychlostí vibrací [mm.s-1] 

MB1H MB1V MB2H MB2V MB3H MB3V MB4H MB4V MB5H MB5V MB6H MB6V 

3,74 3,33 5,61 3,77 5,76 4,12 3,03 3,3 2,25 2,47 2,09 1,89 

3,79 4,52 4,27 2,3 2,36 3,61 5,41 3,05 2,03 2,46 1,82 2,06 

3,15 3,79 4,52 2,3 2,84 4,07 2,63 3,57 2,09 3,24 1,82 2,54 

3,27 4,76 4,87 2,39 2,49 4,34 2,56 3,04 2,02 3,82 1,82 3,65 

3,35 5,46 5,05 2,37 3,13 4,86 2,71 3,66 2,16 4,77 1,83 4,55 

3,55 5,72 5,89 3,98 2,6 5,43 2,87 4,02 2,14 5,46 1,8 4,26 

 

 Výsledky z teploměru Tepcel jsou zpracovány v grafech pro ložiskový domek 

označovaný L2. 
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Obr. 33 Graf oteplovací a chládnoucí charakteristiky ve stavu SBZ 

Graf na obr. 33 popisuje vlhkost okolí, která se pohybovala v rozmezí 65,4% – 69%. U 

teploty okolí byly zjištěny hodnoty v rozmezí 12,7°C – 13,1°C. Pro analýzu byla 

nejdůležitější hodnota přímo měřena na ložiskové jednotce, a to od počáteční hodnoty 

pohybující se od 12,7°C do 34,3°C. Následným ochlazováním ložiskové jednotky došlo ke 

snížení její teploty až na 18,6°C. Všechny ostatní grafy z měření jsou uvedené v přílohách. 

 
Obr. 34 Graf průběhu oteplování L2 – souosý bez zatížení 
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Obr. 35 Graf horizontálních vibrací na L2  - souosý bez zatížení 

 
Obr. 36 Graf vertikálních vibrací na L2 – souosý bez zatížení 

5.5 Měření ze dne 7. 11. 2012 – Souosý postupně zatěžovaný 

Naměřená data v režimu souosý postupně zatěžovaný jsou uvedena v tab. 9. Podmínky při 

měření byly nastaveny na nulovou vzduchovou mezeru rotoru vůči statoru a následně se 

v čase snímala teplota a vibrace. Během měření se za pomocí frekvenčního měniče měnila 

frekvence z 50Hz až na 48,2Hz při souběžném měření proudů klešťovým ampérmetrem. Jako 

další jsem snímala teplotní pole celého soustrojí infračervenou termografickou kamerou, dále 

teplotu na ložisku L2, teplotu okolí a vlhkost okolí dotykovým teploměrem. Poslední měřenou 

složkou na experimentálním modelu byly vibrace v horizontální a vertikální rovině. 
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Tab. 6  7.11.2012 - SPZ - Souosý postupně zatěžovaný 

Frekvence 

[Hz] 

Proudy 

[A] 
Čas 

Teploty 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

50,0 9,5 8:42 40,8 39,6 15,2 14,8 28,6 14,9 

49,7 10,8 8:53 49,7 44,7 19,8 20,9 32,6 16,7 

49,4 13,5 9:08 56,1 46,8 26,2 24,2 38,5 20,7 

49,1 15,8 9:23 60 47,6 33,4 27,3 42,4 25,3 

48,8 18,7 9:38 62,2 49 31,5 29,9 45,9 26,7 

48,5 21,4 9:54 63,2 49,8 39 31,5 49,8 29,1 

48,2 24,1 10:08 64,4 50,2 37 35 54 30,3 

Celkové efektivní hodnoty rychlostí vibrací [mm.s-1] 

MB1H MB1V MB2H MB2V MB3H MB3V MB4H MB4V MB5H MB5V MB6H MB6V 

3,36 3,91 5,35 3,65 2,63 4,01 2,94 3,09 2,12 2,44 2,1 1,93 

3,19 4,83 3,65 2,18 2,71 5,06 2,62 3,05 2,11 2,89 1,9 3,31 

4,51 7,77 5,69 5,19 2,86 8,19 3,15 6,39 2,5 6,48 2,62 4,97 

3,38 5,25 4,37 4,35 2,66 4,2 2,69 3,6 2,51 2,97 2,28 4,04 

3,8 4,2 5,42 4,82 2,77 4,57 2,68 3,95 3,17 4,69 2,67 4,1 

3,71 4,88 4,58 5,02 2,86 4,95 3,09 3,96 3,17 3,29 2,86 3,64 

4,74 3,47 6,75 4,08 3,1 2,46 3,33 3,46 3,33 2,87 3,65 2,35 

 

 
Obr. 37 Graf průběhu oteplování L2 – souosý postupně zatěžovaný 
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Obr. 38 Graf horizontálních vibrací na L2  - souosý posupně zatěžovaný 

 

 
Obr. 39 Graf vertikálních vibrací na L2 – souosý posupně zatěžovaný 

5.6 Měření ze dne 8. 11. 2012 – Souosý zatížený (konstantně) 

Měření v tab. 7 probíhalo v režimu souosém zatíženém konstantně na frekvenci 48,8 Hz, 

přičemž byly sledovány proudy, teplotní pole, teploty na L2 a vibrace celého soustrojí. 
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Tab. 7   8.11.2012 - SZ - Souosý zatížený (konst.) 

Frekvence 

[Hz] 

Proudy 

[A] 
Čas 

Teploty 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

48,8 23,8 8:20 12,3 12,6 12,5 12,5 12,9 12,6 

48,8 23,2 8:25 41,4 39,9 15,3 15,9 29,7 29,7 

48,8 22,1 8:29 49,8 44,3 18,7 19 37,3 20,2 

48,8 21,6 8:35 51 44,2 23,7 24,7 37,5 20,9 

48,8 21,1 8:40 57,6 49,2 26,8 24,3 43,4 22,7 

48,8 21 8:45 59,6 50 31,9 27,9 46,6 26,4 

Celkové efektivní hodnoty rychlostí vibrací [mm.s-1] 

MB1H MB1V MB2H MB2V MB3H MB3V MB4H MB4V MB5H MB5V MB6H MB6V 

3,95 5,21 4,5 4,91 2,8 4,82 2,4 3,52 3,11 5,49 2,5 4,34 

3,67 5,35 5,31 4,23 2,84 5,3 4,45 5,09 3,22 3,72 2,58 3,35 

4,06 5,88 5,47 5,05 2,61 5,64 2,73 3,32 2,91 3,31 2,53 4,4 

3,21 5,23 3,83 3,65 2,77 3,21 2,91 4,81 3,31 5,15 2,32 3,74 

4,41 4,05 4,22 5,04 2,77 4,58 3,02 4,67 2,89 5,7 2,32 4,49 

3,63 5,3 5,76 4,15 2,95 6,58 2,71 7,25 3,28 4 2,38 3,95 

 

 

 

 
Obr. 40 Graf průběhu oteplování L2 – souosý zatížený 

0

1

2

3

4

5
6

7

0

10

20

30

40

50

60

8:16 8:24 8:31 8:38 8:45 8:52

Te
p

lo
ta

 [
°C

]
V

ib
ra

ce
 [

m
m

.s
-1

]

Čas [hod]

Časové průběhy oteplování a změny vibrací v místě 
MB2- SZ  

Teplota v bodě MB2

Vibrace v bodě MB2H

Vibrace v bodě MB2V



Autoreferát disertační práce   Ing. Lucie Gabrhelová 

44 
 

 
Obr. 41 Graf horizontálních vibrací na L2  - souosý zatížený 

 
Obr. 42 Graf vertikálních vibrací na L2  - souosý zatížený 
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L2, u nichž byly zjišťovány závislosti vibrací na teplotě. 

Tab. 8 Přehled rostoucích (ANO), klesajících (NE) vibrací v závislosti na teplotě 

horizontální 

směr 

vertikální 

směr 

VBZ NE ANO 

VPZ ANO NE 

VZ NE NE 

SBZ ANO ANO 

SPZ ANO NE 

SZ ANO NE 

 

4,5
5,31 5,47

3,83
4,22

5,76

0

1

2

3

4

5

6

7

8:16 8:24 8:31 8:38 8:45 8:52

Te
p

lo
ta

 [
°C

]
V

ib
ra

ce
 [

m
m

.s
-1

]

Čas [hod]

Průběh horizontálních vibrací u L2- SZ  

Vibrace v bodě MB2H

Polyg. (Vibrace v bodě
MB2H)

4,91
4,23

5,05

3,65

5,04

4,15

0

1

2

3

4

5

6

8:16 8:24 8:31 8:38 8:45 8:52

Te
p

lo
ta

 [
°C

]
V

ib
ra

ce
 [

m
m

.s
-1

]

Čas [hod]

Průběh vertikálních vibrací u L2 - SZ  

Vibrace v bodě MB2V

Polyg. (Vibrace v bodě
MB2V)



Autoreferát disertační práce   Ing. Lucie Gabrhelová 

45 
 

Tab. 9 Zhodnocení 

horizontální 

směr 

vertikální 

směr 

ano 4 ano 2 

ne 2 ne 4 

 

 
Obr. 43 Graf závislosti v horizontálním směru L2 

 
Obr. 44 Graf závislosti ve vertikálním směru L2 

Na uvedených kruhových diagramech jsou celkově zhodnoceny všechny výsledky měření 

závislosti teploty na vibracích u pohonných jednotek v horizontálním a vertikálním směru, u 
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měření na 67%, u vertikálního měření na 33%. 
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Tím se ověřila a také potvrdila skutečnost uvedená v technických zprávách zpracovaných 

u firmy Hudeczek Service, že při analýze havárií ložisek velkých strojů, což potvrzují i 

výpovědi obsluhy těchto strojů, se ve většině případů stroje uklidnily a při nárůstu teplot 

strojů a jejich ložisek se vibrace začaly snižovat. 
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6 Konkrétní závěry pro realizaci v praxi 

V experimentální laboratoři u firmy Hudeczek Service byla provedena řada náročných 

měření, u nichž jsem měřila teplotní pole celého soustrojí, teploty na ložiskách, vibrace 

rychlosti a zrychlení a vlhkost okolí. Měření byla časově velmi náročná a po celou dobu byly 

zachovávány stejné podmínky. Veškerá naměřená data byla následně analyzována  

a zpracována. Všechny výsledky jsou uvedeny v přílohách s výjimkou ložiska L2, které je 

jako demonstrační příklad uvedeno v práci. Celkové zhodnocení všech výsledků měření 

závislosti teploty na vibracích u pohonných jednotek je provedeno v horizontální i vertikální 

rovině ložiska. Orientačně jsou výsledky prezentovány kruhovými diagramy. Z diagramů je 

zřejmé, že závislost teploty na vibracích se potvrdila v horizontálním směru měření na 67%. 

Tyto zjištěné hodnoty při nárůstu teploty ložisek rostly polynomickou závislostí.  

U vertikálního směru měření se polynomická závislost prokázala na 33%. Ze zjištěných 

výsledků vyplývá, že neexistuje jednoznačný vztah mezi teplotou a vibracemi. 

Prioritním cílem práce bylo potvrdit nebo vyvrátit rozšířený, avšak nepodložený názor,  

že teplota u točivých strojů je přímo úměrná růstu vibrací. Na základě získaných  

a vyhodnocených výsledků lze konstatovat, že hlavní cíl disertační práce definovaný v kap. 3     

 Hlavním cílem disertační práce je tedy laboratorní ověření vzájemné interakce těchto 

fyzikálních veličin a vytvoření databáze, což by potvrdilo nebo vyvrátilo uvedený názor, byl 

splněn.  

Předložená disertační práce je původní a je nutné ji považovat za práci základní, která 

vytváří podmínky pro další měření, zejména přímo v provozních podmínkách k získání 

dalších poznatků a vytvoření databáze sledovaných závislostí. 

 

♦ Pro uvedení experimentálního modelu do provozu byl použit frekvenční měnič, 

jehož pomocí byl vyvolán brzdný moment na hnacím elektromotoru, a to snížením 

napájecí frekvence sítě brzdného elektromotoru. 

Použití frekvenčního měniče bylo dáno těmito důvody: 

- při daných výkonech, délkách měření a počtech jednotlivých měření by všechny 

ostatní systémy založené na maření kinetické energie brzdami byly neuchladitelné 

a s enormním opotřebením brzdných obložení, 

- laboratoř byla tímto frekvenčním měničem již vybavena, 

- komfort měření, 
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- ekologické a ergonomické aspekty práce. 

 

♦ Zásadní rozdíl mezi horizontálními a vertikálními vibracemi je dán především 

tuhostí uložení a tuhostí celého zařízení. Nebude-li mít základový rám stroje 

dostatečnou tuhost, může docházet při chodu stroje k jeho rozkmitání v obou 

směrech působení maximálních dynamických zatížení. Při těchto experimentálních 

měření se vychází z takových směrů a hledá se extrém. U běžně provozovaných 

strojů v průmyslu a ostatních odvětví je rozdíl naměřených hodnot mezi 

horizontálním a vertikálním směrem vždy odlišný. 

Vibrace jsou vyvolávány u točivých strojů několika faktory (nevývaha, 

nesouosost, opotřebení ložisek, nesymetrie elektromagnetického pole atd.) a jejich 

velikost je dána tuhostí uložení a tuhostí celého zařízení. Vertikální vibrace jsou 

přímo ovlivněny tuhosti základu a uložení konstrukce na tomto základu. Vibrace 

horizontální ovlivňuje přímo tuhost uložení konstrukce na základu a výška těžiště 

stroje.  Vyloučila jsem vibrace, které by se mohly dostat do vlastní frekvence 

soustavy stroje. 

 

♦ Vliv oteplení elektromotoru na oteplení ložisek – tento jev nastává u všech strojů, 

které jsou provozovány v průmyslu, akceptovali jsme tyto podmínky pro tyto 

měření, abychom se přiblížili realitě.  

 

♦ Na základě teoretické analýzy provozování točivých strojů, provozních teplot  

a provozních vibrací jsem definovala cíle disertační práce a od kapitoly 4. je vše 

mou vlastní prací.  

Navrhla jsem metodiku měření, harmonogram zkoušek, tyto zkoušky jsem 

realizovala a následně provedla analýzu měření a objektivní vyhodnocení.  
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7 Závěr práce a doporučení pro další postup ve výzkumu a vývoji 

Disertační práce řeší problematiku stanovení závislosti teploty na vibracích pohonných 

jednotek. Moderní požadavky předcházení poruch strojů diagnostickými metodami vyžadují 

řadu informací pro sledování technického stavu na straně jedné a jejich správné a objektivní 

vyhodnocení na straně druhé. Proto je v této práci řešen jeden z mnoha problémů – interakce 

dvou veličin a možnost nalezení jednoznačné závislosti.  

Na zřízeném experimentálním pracovišti u firmy Hudeczek Service byla provedena celá 

řada náročných experimentálních měření, během kterých byly zachovány stejné podmínky 

v celé experimentální laboratoři, v níž byly měřeny u celého soustrojí teplotní pole, teploty na 

ložiskách, vibrace rychlosti, vibrace zrychlení a vlhkost okolí. Po ukončení měření byla 

veškerá naměřená data analyzována a následně zpracována.  

Z celkové analýzy dat vyplývá, že neexistuje jednoznačný vztah mezi teplotou  

a vibracemi. Veškeré výsledky z měření jsou uvedeny v přílohách níže uvedených s výjimkou 

ložiska L2, které je uvedené v práci. Celkové zhodnocení všech výsledků měření závislosti 

teploty na vibracích u pohonných jednotek je provedeno v horizontálním i vertikálním směru 

ložiska. Pro rychlou orientaci jsou výsledky demonstrovány kruhovými diagramy, z kterých 

vyplývá, že závislost teploty na vibracích se potvrdila v horizontálním směru měření na 67%. 

Tyto zjištěné hodnoty při nárůstu teploty ložisek rostly polynomickou závislostí. U 

vertikálního směru měření se polynomická závislost prokázala na 33%. 

Předložená disertační práce je původní a vytváří podmínky pro další měření zejména 

přímo v provozních podmínkách. Přínos této práce se promítá do oblasti provozní, 

aplikovaného výzkumu i do oblasti pedagogické. Aplikovaný výzkum je obohacen o nové 

poznatky z analýzy interakce teploty a vibrací. V oblasti pedagogické se k využití nabízí: 

♦ orientační přehled výzkumů v oblasti laboratorních měření, 

♦ implementace nových poznatků do výuky technické diagnostiky, 

 

Má disertační práce je prací v oblasti zjišťování vzájemné interakce teploty a vibrací na 

ložiskách točivého stroje v laboratorních podmínkách o výkonu 15 kW. Pro využití 

v provozní praxi jsou k dispozici závěry: 
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♦ Výsledek mé práce jednoznačně stanovil, že teploty na ložiskách točivých strojů a 

jejich vibrace nejsou vždy přímo závislé, tedy jen rostou nebo jen klesají, přičemž 

druhá veličina roste. 

♦ Je to jednoznačný výsledek, který opravuje názor, že vždy s rostoucí teplotou 

rostou i vibrace. 

♦ Při konstrukčních, projekčních, montážních a provozních činnostech lze výsledek 

disertační práce jednoznačně aplikovat na veškeré točivé stroje, přičemž v průběhu 

zkušebního provozu těchto strojů jsou nutné patřičné korekce s ohledem na 

prostory a prostředí, na druh použitých ložisek a také nutno vzít v úvahu výkon 

strojů, jejích uložení a především kvalitu základů a základového rámu. Nelze do 

detailů předpokládat vliv prostředí a prostorů na nově namontovaný stroj a taktéž u 

strojů, které jsou provozovány ne vždy aspekty prostředí a prostorů pozitivně 

působí na stroj, a proto je třeba vždy provést při zkušebním provozu patřičnou 

korekci nastavených hodnot spolupůsobení vibrací ložisek a jejích teploty. 

Z protokolů firmy Hudeczek Service, s.r.o. Albrechtice o provedených montážích  

a opravách většinou po haváriích rotačních strojů o výkonech v řádech MW 

vyplývá, že bylo nutné při zkušebním provozu provést korekci nastavení 

upozorňujících hodnot vibrací nebo chvění. Každý velký točivý stroj je originálem 

a taktéž jeho montáž na pracovním stanovišti montážní firmou je jiná byť by měla 

být stejná. Někdy nadměrné chvění nebo teplota jsou provozními hodnotami stroje  

a nedá se tyto nepříznivé hodnoty snížit technickou úpravou jednotlivých elementů 

n.p. vyvážením, nastavením souososti, zaškrabáním ložisek a tím vytvoření 

menších vůli v ložiskách. Výsledek mé disertační práce, tyto provozní zkušenosti 

potvrzuje laboratorními zkouškami. 

♦ Výsledek slouží jako podklad pro tvorbu a připomínky příslušných norem, návodů 

pro obsluhu a údržbu konkrétních strojů, včetně návodů pro analýzu 

diagnostických měření. Monitorování strojů lze rozdělit do třech skupin a to:  

 

− Vizuální kontrola obsluhou, během níž obsluha prohlídkou a nasloucháním 

zjišťuje stav stroje. Většinou teploty ložisek jsou měřeny a některé 

organizace vybavují své obsluhy jednoduchým přístrojem pro měření 

vibrací. Do návodů pro obsluhu a údržbu nutno doplnit, aby obsluhy byly 

vybaveny zařízením k jednoduchému měření vibrací a všechny stroje na 
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svých ložiscích byly vybaveny měřením teplot. Naměřené hodnoty musí být 

zapisovány do knihy kontrol.  Na základě výsledků mé práce tyto hodnoty 

musí být posuzovány. 

− Kontrola strojů metodou off-line. Metoda je založena na trendovém měření 

vibrací v určitých intervalech a pomocí spektrální analýzy se vyhodnocuje 

stav stroje z hlediska jeho spolehlivosti a bezpečnosti pro pracovníky. 

Doposud není při měření ve většině případů monitorována teplota ložisek. 

Toto nutno zavést do metodiky měření off-line a vyhodnocovat dle výsledků 

mé práce. 

− Další metodou zjišťováni technického stavu točivých strojů je metoda  

on- line. Na strojích je kontinuálně ve většině případů měřeno jejich chvění 

a jsou nastaveny hodnoty vibrací, které upozorňují obsluhu vizuálně  

a akusticky na hodnoty, při kterých je stroj automaticky zastaven, jde-li to 

z technologických důvodů. Systém on-line je nutné doplnit o kontinuální 

měření teplot a automatické vyhodnocování naměřených výsledků podle 

závěrů mé práce.  

♦ při řešení údržby pomocí bezdemontážní technické diagnostiky a hlídání strojů 

pomocí technické diagnostiky on-line je výstup mé práce značným přínosem pro 

analýzu zjištěných stavů kontrolními systémy on-line nebo off-line.  

 

Disertační práce je základem pro další výzkum a následné provozní měření in-situ 

v oblasti točivých strojů, a to především pro zjišťování teplot a vibrací. 
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8  Conclusion of the dissertation and recommendations for next steps in 
research and development 

 

The dissertation deals with issues of determining the temperature dependence of 

vibrations of drive units. Modern requirements to prevent machine failures using diagnostic 

methods require a large amount of information for monitoring technical condition on the one 

hand and its proper and objective assessment on the other hand. Therefore, this dissertation 

solves one of many problems – the interaction of two variables and the possibility of finding 

their clear dependence.  

The established experimental workplace at the company Hudeczek Service took a large 

number of exacting experimental measurements, during which the same conditions were kept 

throughout the experimental laboratory, in which temperature fields, bearing temperatures, 

speed vibrations, acceleration vibrations, and ambient humidity were measured for an entire 

machine set. After the completion of measurement, all measured data were analyzed and then 

processed. 

The overall analysis of the data shows that there is no clear relationship between 

temperature and vibrations. All measurement results are given in the annexes mentioned 

below, with the exception of bearing L2, which is mentioned in the dissertation. The overall 

evaluation of the measurement results of the temperature dependence of vibrations for drive 

units is carried out in both the horizontal direction and the vertical direction of 

a bearing. For quick reference, the results are presented as circular diagrams, which show that 

the temperature dependence of vibrations was confirmed to be 67 % in the horizontal 

direction of measurement. These values observed increased with polynomial dependence 

when the bearing temperature increased. For the vertical direction of measurement, 

polynomial dependence proved to be 33 %. 

The dissertation presented is original and creates conditions for further measurement 

especially right in operating conditions. The contribution of this dissertation is reflected in the 

operating area, applied research, and the educational area. Applied research is enriched by 

new findings from the analysis of the interaction of temperature and vibrations. As far as the 

educational area is concerned, the following use is possible: 

♦ A brief overview of research in the field of laboratory measurement. 

♦ Implementation of new knowledge in the teaching of technical diagnostics. 
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My dissertation is a work in the area of determining the interaction of the bearing 

temperature and vibrations of a rotating machine with a power of 15 kW in laboratory 

conditions. The following conclusions are available to be used in operating practice: 

 

♦ The result of my dissertation clearly determined that rotating machine bearing 

temperatures and vibrations are not always directly dependent, i.e. they increase 

only or decrease only, while the other variable increases. 

♦ This is a clear result which corrects the opinion that also vibrations always 

increase when the temperature increases. 

♦ During construction, design, installation and operating activities the result of the 

dissertation can clearly be applied to any rotating machines; during the trial 

operation of these machines proper corrections are necessary with regard to the 

premises and environment and the kind of the bearings used and also the power 

and bearing of the machines and especially the quality of the foundation and the 

base frame must be taken into account. The influences of the environment and the 

premises on a newly installed machine cannot be assumed in detail and also in the 

case of machines that are operated aspects of the environment and of the premises 

do not always have a positive effect on the machine and therefore it is always 

necessary to make proper corrections of the set values of the interaction of the 

bearing vibrations and temperature during the trial operation. It follows from 

records of Hudeczek Service, s.r.o., Abrechtice, concerning installation and 

repairs carried out mostly after breakdowns of rotating machines with a power in 

the order of MW that corrections of the vibration warning value settings had to be 

made during trial operation. Every large rotating machine is an original and also 

its installation at the work station by the installation company is different, even 

though it should be the same. Sometimes, excessive vibrations or temperature are 

operating values of the machine and these adverse values cannot be reduced by 

making engineering modifications to individual elements by balancing, aligning, 

or grinding the bearings to create a smaller clearance in the bearings, for example. 

The result of my dissertation confirms this operational experience by laboratory 

tests. 

♦ The result serves as a basis for the preparation of and comments on relevant 

standards and operating and maintenance instructions for specific machines, 
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including instructions for the analysis of diagnostic measurements. The 

monitoring of machines can be divided into three groups, namely: 

− A visual inspection by the operator, during which the operator identifies the 

condition of the machine by examining and listening. Bearing temperatures 

are mostly measured and some organizations equip their operators with 

a simple vibration measuring instrument. It is necessary to add to operating 

and maintenance instructions that the operators should be equipped with 

a simple vibration measuring instrument and that all machines should be 

equipped with temperature measurement on their bearings. Measured values 

must be recorded in the inspection book. These values must be assessed on 

the bases of the results of my dissertation. 

− Checking machines using the offline method. The method is based on 

measuring the trend of vibrations at certain intervals and the condition of the 

machine in terms of its reliability and safety for workers is evaluated using 

spectral analysis. In most cases the temperatures of the bearings have not 

been monitored yet. This must be introduced into the methodology for 

measuring offline and evaluated according to the results of my dissertation. 

− Another methods of determining the technical condition of rotating 

machines is the online method. In most cases the vibrations of the machine 

are measured continuously on machines and the vibration values are set that 

warn the operator visually and acoustically about the values at which the 

machine is automatically stopped if this is possible for technological 

reasons. The online system must be supplemented by continuous 

temperature measurement and by the automatic evaluation of measured 

results according to the conclusions of my dissertation. 

 

♦ When solving maintenance using non-invasive technical diagnostics and 

monitoring machines using on-line technical diagnostics, the output of my 

dissertation is a considerable contribution to the analysis of conditions determined 

by on-line or off-line control systems. 
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The dissertation is a basis for further research and subsequent in-situ operational 

measurements in the field of rotating machines, especially for determining temperatures and 

vibrations. 
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