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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

HOUDEK, M. Diagnostika válcovací stolice. Ostrava: Katedra výrobních strojů  

a konstruování, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2009,  

41 s. Bakalářská práce, vedoucí Ing. Blata, J.  

Bakalářská práce se zabývá monitorováním vibrací výrobní linky gumárenského 

průmyslu pod vedením firmy KOMA – Servis, s. r. o. Ostrava. V úvodu jsou tato strojní 

zařízení jednotlivě popsána a dále také vysvětleny metody a způsoby měření. Pravidelná 

měření vibrací jsou vyhodnocována a z těchto dat lze zjistit, jaké problémy se na strojích 

vyskytují. Problémy a hrozící defekty jsou lokalizovány a je určeno doporučení  

či opatření, která mohou předejít poruše stroje. 

Díky těmto zkušenostem a poznatkům lze předcházet problémům při výrobě. Na základě 

provedených oprav a pozdějšího monitorování vývoje vibrací lze i výrobní linku 

zmodernizovat nebo zefektivnit výrobu. 

 

ANNOTATION OF THESIS 

HOUDEK, M. Diagnostics. Ostrava: Departmen of Production Machines and Design – 

340, Faculty of Mechanical Engineering VŠB – Technical University of Ostrava, 2009,  

55 p. Thesis, head: Blata, J. 

The thesis is engaged in the monitoring of vibration of the rubber industry production line 

under supervision of the KOMA-Service Ltd. Ostrava firm. In the introduction these 

machineries are individually described and the methods and concept of measurement are 

further explained.  Regular vibration measurements are being evaluated  and out of this data 

it is possible to detect what problems may occur with the machines. Problems and impending 

defects are located as well as a recommendation or precaution which might provide against  

a machine failure.  

Due to this experience and facts gathered it is possible to prevent problems in 

production. Based on the repairs made and later monitoring the developent of vibratons it is 

possible to modernize or improve the production. 
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Seznam symbolů a zkratek 

 

°C stupeň celsia 

A    ampér 

apod. podobně 

cca přibližně 

č. číslo 

ČSN Česká státní norma 

el.    elektro 

EN Evropská norma 

Env   měření Envelope 

i    převodový poměr [ ] 

kg kilogram 

kW    kilowatt 

l litry 

m metr 

max. maximálně 

mm   milimetr 

mm
2
 milimetr čtvereční 

n    otáčky [ot·min
-1

] 

např. například 

Obr. obrázek 

ot. ·min.
-1

  otáčky za minutu 

peak   vrchol 

Q    průtok [l·min
-1

] 

r.v.    rok výroby 
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RMS   RootMean Square –  efektivních hodnota 

s sekunda 

SEE   Spectral Emitted Energy – spektrální emitovaná energie 

Tab. tabulka 

tj. to je 

tzn. to znamená 

V volt 

Vel    měření rychlosti vibrací 

x,y souřadný systém (rovina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce  Miroslav Houdek 

___________________________________________________________________________ 

VŠB – TU Ostrava  10 

 

 

Obsah bakalářské práce 

 

1 Úvod ................................................................................................................................. 11 

2 Popis válcovacího soustrojí ............................................................................................ 12 

2.1 Elektromotor .............................................................................................................. 13 

2.2 Převodová skříň ......................................................................................................... 14 

2.3 Měřená místa .............................................................................................................. 16 

3 Použité metody měření ................................................................................................... 19 

4 Vyhodnocení .................................................................................................................... 20 

4.1 Vyhodnocení prvního měření .................................................................................... 20 

4.1.1 Hnětič ................................................................................................................. 20 

4.1.2 Kalandr 1 ............................................................................................................ 20 

4.1.3 Kalandr 2 ............................................................................................................ 22 

4.1.4 Dmychadla chemický sklad ................................................................................ 23 

4.2 Vyhodnocení druhého měření .................................................................................... 25 

4.2.1 Hnětič ................................................................................................................. 25 

4.2.2 Kalandr 1 ............................................................................................................ 26 

4.2.3 Kalandr 2 ............................................................................................................ 27 

4.2.4 Dmychadla chemický sklad ................................................................................ 29 

4.3 Vyhodnocení třetího měření ...................................................................................... 30 

4.3.1 Hnětič ................................................................................................................. 30 

4.3.2 Kalandr 1 ............................................................................................................ 32 

4.3.3 Kalandr 2 ............................................................................................................ 34 

4.3.4 Dmychadla chemický sklad ................................................................................ 36 

5 Závěr ................................................................................................................................ 38 

6 Literatura ........................................................................................................................ 40 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce  Miroslav Houdek 

___________________________________________________________________________ 

VŠB – TU Ostrava  11 

 

1 Úvod 

 

V dnešní době spousta firem funguje s minimálními zisky. Jednou z cest, jak tento fakt 

zlepšit, je minimalizování nákladů na výrobu, moderní a účelné přistupování k údržbě  

a aktivní přistupování k dříve opomíjeným problémům. Důležité je zajištění podmínek 

údržby i za provozu nebo jí zařadit do technologického postupu. 

Hlavním prostředkem pro zajištění údržby, převážně u rotačních strojů,  

je vibrodiagnostika. Vibrodiagnostika nejvíce ovlivňuje obsah údržby. Znamená to,  

že technická diagnostika je nástrojem inspekční, kontrolní a revizní činnosti. Výsledkem 

této činnosti je: zjištění technického stavu a opotřebení. Určuje se rozsah a nutnost oprav, 

odstranění následků opotřebení, snižuje se rychlost opotřebení a tím se i vyhodnocují 

zásady správného provozu. 

Technická diagnostika se výrazně podílí na bezpečnosti provozu a výrazně snižuje 

rizika způsobená provozem. 
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2 Popis válcovacího soustrojí  

 

Strojní zařízení se skládá z několika strojních prvků. Základem je elektromotor,  

který pohání převodovku a ta pohání válcovací stolici pro válcování gumárenské směsi, 

(Obr. 2.1). Směs se nejdříve míchá v hnětiči. Po promíchání všech surovin, do požadované 

konzistence a po dokonalém promíchání všech surovin, se postupně několikrát válcuje  

až do požadované velikosti a tloušťky. Směs se po tomto procesu dále zpracovává  

na dalších strojních zařízení až do finálního výrobku. My jsme se zaměřili pouze na tuto 

část linky, kde jsme měřili především vibrace a tím jsme určovali, v jakém stavu  

se soustrojí nachází. Měření se provádí periodicky, cca jednou měsíčně. Díky tomu  

se vyhodnocuje stav soustrojí a dá se určit, jaké závady se zde nachází. 

Zde jsou postupně v kapitolách zaznamenána tři periodická měření. Obsahují 

naměřené hodnoty, trendy vibrací a stručně popsané poznatky ke konkrétnímu strojnímu 

zařízení. 

 

Obr. 2.1 Schéma válcovací stolice s pohonem Kalandr 
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Obr. 2.2 Válcovací stolice  

 

2.1 Elektromotor 

 

Jedná se o asynchronní motor MEZ Brno Typ AG 1166-6. Parametry motoru jsou 

zaznamenány níže, v tabulce (tab. 2.1). Elektromotor přenáší krouticí moment, přes spojku, 

na převodovou skříň s i=10.  

 

 

MEZ Brno, závod Drásov 

Asynchronní Motor 3 Typ 1166-6 

Výkon 210 kW 

Stator ∆ 380 V 400 A 

Rotor  ┴ 620 V 207 A 

Otáčky 990 ot/min 

r.v. 1978 

Tab. 2.1 El. motor 
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2.2 Převodová skříň 

 

Převodová skříň je hnána vstupními otáčkami 985 ot. ·min.
-1

. Převodový poměr  

ve skříni se mění s i=10, nejprve přes kuželové soukolí, kde se mění axiální směr pohonu 

na horizontální. Dále pak přes velké soukolí se šikmým ozubením na poslední třetí hřídel, 

která vystupuje z převodovky, viz (Obr. 2.3). První hřídel kuželového pastorku je uložena 

pomocí dvou kuličkových ložisek 22324A. Další dvě axiální hřídele jsou též dvakrát 

uloženy a to nejprve pomocí kuličkových ložisek 22324 a dále pak 22236. Osová 

vzdálenost hřídelí je 600 mm. Výkon převodovky je 180kW při výstupních otáčkách 

100 ot.·min
-1

  Náplň oleje činí ~100 l, 12÷15E/50C a rozvádí se cirkulací a broděním. 

Mazání je dále pak zajištěno přírubovým čerpadlem Q=~20l·min
-1

 při n=500 ot.·min
-1

  

a mazací tlak je 0,5÷2 ATP. 

 

Obr. 2.3 Schéma převodovky 
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délka výška 

I 

stupeň 
- - 21 42 39,821 - - - 0,22÷0,5 

II 

stupeň 
- - 33 163 10 

6d ČSN 

014682 
60% 60% - 

 

Tab. 2.2 Parametry převodovky 
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Obr. 2.4 Převodová skříň 

 

Obr. 2.5 Schéma pohonu 
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2.3 Měřená místa 

 

Před vlastním měřením bylo zapotřebí zadat program do měřicího přístroje 

MICROLOG CMVA  60 SKF, aby se dalo systematicky postupovat při měření a vyhnuli 

jsme se chybám přímo při měření. Chyby mohly vzniknout například měřením 

nesprávného ložiska nebo měřením v nesprávném směru. Pro přehlednost se ložiska 

značila od el. motoru a to postupně od ložiska P1, přes převodovou skříň P3 až po poslední 

ložisko P8 viz níže. Důležité je také označení směrů měření.  

 A – směr axiální 

 H – směr horizontální 

 V – směr vertikální 

Dále je u výsledku popsáno, kterou metodou se vlastně naměřené hodnoty získaly. 

Různé metody jsou důležité především k přesnějšímu a konkrétnějšímu zjištění druhu 

případné závady. Metody se v programu značí takto: 

 Vel – mohutnost vibrací 

 SEE – spektrální emitovaná energie 

 Env – měření Envelope 

 HFD peak – vrchol, špička 

Jednotlivé metody jsou popsány v další kapitole č. [3]. K čemu se používají a co vše 

díky nim můžeme zjistit. 

 



Bakalářská práce  Miroslav Houdek 

___________________________________________________________________________ 

VŠB – TU Ostrava  17 

 

 

Obr. 2.6 Naznačená místa měření u el. motoru 

 

značení TYP 

el. motor 

L1 6316 

L2 NU320 

přev. skříň 

L3 22320A 

L4 22320A 

L5 22324 

L6 22324 

L7 22236 

L8 22236 

Tab. 2.3 Měřená ložiska 
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Obr. 2.7 Naznačená místa měření u převodovky 
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3 Použité metody měření 

 

Výsledky měření jsou prezentovány formou: 

   Měření mohutnosti vibrací, jedná se o měření efektivní hodnoty vibrací v pásmu 

  10–1000  Hz a uváděné v mm.s
-1

. 

    Měření Envelope - speciálně vyfiltrovaný a upravený signál, tzv. obálka zrychlení 

vibrací. Metoda je schopna ve vysokofrekvenčním signálu objevit a zdůraznit složky  

s nízkou amplitudou – rázové opakující se děje, které indikují poškození ložisek, 

ozubených převodů atd. Měření obálky zrychlení je uváděno dvojí formou – špičkovou 

hodnotou (udává velikost rázového poškozujícího děje) a efektivní hodnotou (udává 

rozsah/velikost poškození). 

 SEE technologie (spektrální emitovaná energie) – měření ultrazvukového signálu je       

určeno pro velmi včasné zjištění začínajícího poškození ložiska nebo problémy mazání. 

Velikost je úměrná množství a velikosti styků kov – kov (nedostatečné mazání, tření 

jednotlivých součástí, množství nečistot v mazivu atd.). 

 

Obr. 3.1 Pásma mohutnosti vibrací 

 

Při měření jsme srovnávali naměřené hodnoty s pásmy vibrací dle normy  

ČSN ISO 10816-3, které jsou zobrazeny na obrázku 3.1. 

Měření bylo provedeno přístrojem:  Datakolektor  MICROLOG CMVA  60 SKF  

Vyhodnocení pomocí softwaru:    PRISM 4 SKF 

11.0

7.1

4.5

3.5

2.8

2.3

1.4

0.7

 mm / s

tuhý pružný tuhý pružný tuhý pružný tuhý pružný

Středně velké stroje 15 

kW až 300 kW

Středně velké stroje 300 

kW až 50 MW

integrovaný pohon oddělený pohon
el. stroje s výškou hřídele 

160 až 315 mm

el. stroje s výškou hřídele 

nad 315 mm

Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4

 - neuspokojivé pro trvalý provoz

 - vibrace mohou vyvolat poškození

Klasifikace pásem mohutnosti vibrací dle ČSN ISO 10816-3

čerpadla > 15 kW

 - nové , přejímané stroje

 - neomezeně dlouhý provoz

Základ

Typ stroje

Skupina

Rychlost - 
širokopásmová 

efektivní hodnota 

vibrací .
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4 Vyhodnocení 

 

Měření se provádí v pravidelných cyklech, zhruba jednou měsíčně. Díky tomu jsme 

mohli sestavit trend vývoje vibrací a lépe tak vyhodnotit případnou závadu a tím určit další 

vývoj, či provést některé opatření, aby nedošlo k defektu, či případné havárii. 

 

4.1 Vyhodnocení prvního měření 

 

Na základě mé bakalářské práce bylo provedeno periodické vibrodiagnostické měření 

provozních jednotek za účelem zhodnocení stavu soustrojí. Firma KOMA – Servis s.r.o. 

tato měření provádí již delší dobu v pravidelných intervalech. Soustrojí byla měřena  

při válcování nejtvrdší směsi. Na jednotlivých soustrojích byly zjištěny tyto skutečnosti: 

 

4.1.1 Hnětič  

Hnětič - maximální vibrace soustrojí se pohybují v rozmezí do 1mm.s
-1

  

a stabilizují se na provozních hodnotách.  

- Zajištění stálosti otáček motoru pro zaručení opakovatelnosti měření je vzhledem  

k jejich rychlé proměnlivosti obtížně proveditelné. Snahou při provádění měření je zachytit 

soustrojí v momentě, kdy hnětič je naplněn surovinami a motor je v zátěži. 

- Zaznamenán strmější nárůst hodnot obálek zrychlení v bodu L1H a L2VH zatím 

bez výrazných špiček. Jiné závady ve spektrech nebyly detekovány. 

 

4.1.2 Kalandr 1 

Kalandr 1 - max. hodnota vibrací soustrojí je 8,0 mm.s
-1

 RMS v bodě P1 V, stav dle 

normy ČSN ISO 10816–3 hodnocen jako neuspokojivý pro trvalý provoz.  

- Frekvenční spektra rychlosti stále obsahují zvětšený druhý násobek otáčkové rychlosti, 

což naznačuje nesouosost nebo mechanické uvolnění základu soustrojí (nesouosost  

po provedeném ustavení můžeme vyloučit). V tab. 4.1 jsou zobrazeny naměřené vibrační 

hodnoty.  Trend obálky zrychlení ve spektrech neprokázal žádnou poruchovou frekvenci 

viz obr. 4.1 - pokles. 

- Na převodovce se výrazně zvýšily vibrační hodnoty pouze v bodě P5V a P6V 

 viz. tab. 4.1 vyznačené body. 
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Tab. 4.1 Naměřené vibrační hodnoty na kalandru 1  
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Obr. 4.1 Trend obálky zrychlení v bodě 2VF P2H 

 

4.1.3 Kalandr 2 

Kalandr 2 - max. hodnota vibrací soustrojí je 7.4 mm.s
-1

 RMS v bodě P3 V, stav dle 

normy ČSN ISO 10816 – 3 hodnocen jako neuspokojivý pro trvalý provoz. 

- Trend obálky rychlosti v bodě P1H Env motoru dále nestoupá. Vyznačené špičky  

se objevují na dvounásobku síťové frekvence, to by znamenalo, že problém se nalézá  

v elektrostatickém poli motoru – hodnoty nejsou znepokojující. Vibrace na převodovce 

mají zvýšené špičky na otáčkové rychlosti motoru, která se projevuje v celé převodovce. 

Předpokládáme, že dochází k uvolňování šroubů nebo že byla převodovka usazena 

nedokonale a v současné době dochází k uvolnění a vzniku rezonancí. 

- Na obr. 4.2 je trend naměřených vibrací převodovky po čtvrtém periodickém měření 

viz tab. 4.2. Téměř u každého měřeného bodu tento trend dále narůstá. 

Doporučení: 

- Doporučuji při plánované odstávce překontrolovat ustavení motor – převodovka. 
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Tab. 4.2 Naměřené rychlosti vibrací převodovky kalandru 2  

 

 

Obr. 4.2 Trend naměřených vibrací převodovky kalandru 2 

 

4.1.4 Dmychadla chemický sklad 

Dmychadlo černých sazí – max. hodnota vibrací soustrojí je 6.1 mm.s
-1

 RMS v bodě 

M L2 V, dle normy ČSN ISO 10816–3 je v běžném provozuschopném stavu. 

- Prasklina na jednom z klínových řemenů pohánějících dmychadlo. Dmychadlo  

se pohybuje v obvyklých trendech. Pro bližší určení je třeba znát přesný typ ložisek. 

Před výměnou 

převodovky 

Po výměně 

převodovky 

Provedena výměnu 

motoru 
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Dmychadlo bílých sazí – max. hodnota vibrací soustrojí je 15.5 mm.s
-1

 RMS v bodě 

M L2 V, dle normy ČSN ISO 10816–3 je stav nepřípustný pro provoz. 

- Ve spektrech rychlosti vibrací obr. 4.3 jsou patrné pouze špičky od otáčkové frekvence 

(25Hz). Motor se v nepřípustných hodnotách pohybuje již delší dobu. Pouze otáčkové 

frekvence ve spektru jsou charakteristické pro nerovnoměrné rozdělení rotujících hmot 

rotoru tzn. nevývaha rotoru nebo pro výstřednost ložiska. Další možnou příčinou může být 

uvolněný rám pod motorem. 

Doporučení: 

- Doporučuji kontrolu dotažení veškerých šroubů na tomto rámu. Vysoké vibrace 

nadměrně zatěžují ložiska, a proto doporučuji jejich domazání. Dmychadlo se pohybuje  

v rovnoměrných trendech. V obálkách zrychlení jsou patrné poruchové špičky  

na ložiskových frekvencích, ovšem pro přesné určení je potřeba znát konkrétní typy 

ložisek. 

 

 

Tab. 4.3 Tabulka hodnot vibrací motoru 
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Obr. 4.3 Spektra rychlostí vibrací motoru v bodech M1, M2 

 

 

4.2 Vyhodnocení druhého měření 

 

Na základě mé bakalářské práce bylo provedeno druhé periodické vibrodiagnostické 

měření provozních jednotek za účelem zhodnocení stavu soustrojí. Firma KOMA – Servis 

s.r.o. tato měření provádí již delší dobu v pravidelných intervalech. Soustrojí byla měřena 

při válcování nejtvrdší směsi. 

 

4.2.1 Hnětič 

Hnětič – pohon hnětiče byl měřen po výměně za pohon záložní, který byl provozován 

pro jiný hnětič. 

- Maximální vibrace soustrojí se pohybují stále v rozmezí do 1mm.s
-1

. Zajištění stálosti 

otáček motoru pro zaručení opakovatelnosti měření je vzhledem k jejich rychlé 

proměnlivosti obtížně proveditelné. Snahou při provádění měření je zachytit soustrojí  

v momentě, kdy je hnětič naplněn surovinami a motor je v zátěži. 

- Ve spektrech nejsou zaznamenány žádné zvýšené špičkové frekvence. Převodovka  

se pohybuje ve stabilních trendech vibrací. 
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4.2.2 Kalandr 1 

Kalandr 1 – max. hodnota vibrací soustrojí je 10,3 mm.s
-1

 RMS v bodě P1 H, stav dle 

normy ČSN ISO 10816–3 hodnocen jako nepřijatelný pro trvalý provoz.  

- Při tomto měření byla válcována směs, která je prezentována jako nejtvrdší. 

- Takto vysoké vibrace se projevují negativně na veškeré součásti soustrojí. 

- Frekvenční spektra rychlosti stále obsahují zvětšený druhý násobek otáčkové rychlosti, 

což naznačuje nesouosost nebo mechanické uvolnění základu soustrojí (nesouosost  

po provedeném ustavení můžeme vyloučit). V tab. 4.6 jsou zobrazeny naměřené vibrační 

hodnoty. 

- Trend obálky zrychlení se výrazně zvýšil v bodě P2HEnv pohonu, kde se ve spektrech 

objevují harmonické násobky frekvence pocházející od dvojnásobku síťové frekvence. 

Vysoké vibrace tyto špičky síťové frekvence výrazně navyšují. 

- Vibrace na vstupu do převodovky výrazně překračují dovolené meze viz obr. 4.11.  
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Tab. 4.6 Naměřené vibrační hodnoty na kalandru 1  

 

 

Obr. 4.11 Trend rychlosti vibrací v bodech 2VF P3H a 2VF P3V 

 

 

4.2.3 Kalandr 2 

Kalandr 2 – max. hodnota vibrací soustrojí je 3.5 mm.s
-1

 RMS v bodě P3 V, stav dle 

normy ČSN ISO 10816 – 3 hodnocen jako uspokojivý pro trvalý provoz. 

- Vibrace po provedených opravách a ustavení rapidně poklesly, viz obr. 4. 12.,  

i přestože byla válcována tvrdá směs, nedošlo k překročení 4mm.s
-1

. 

- Trend rychlosti obálek motoru v bodě P1H Env a P2H Env rovněž poklesl, 

 ovšem frekvenční špičky se objevují na dvounásobku síťové frekvence. To by znamenalo, 

že problém se nalézá v elektrostatickém poli motoru – hodnoty nejsou znepokojující.   

- V rychlostních spektrech vibrací převodovky nyní dominuje frekvence 107,5Hz,  

která pochází od záběru ozubených kol druhé předlohy. Tato frekvence nemá zvýšená 
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postranní pásma a prozatím ani harmonické násobky. Ve svém vývoji bude nadále 

sledována.  

 

 

Tab. 4.7 Naměřené rychlosti vibrací převodovky kalandru 2 

  

 

 
Obr. 4.12 Trend naměřených vibrací převodovky kalandru 2 

 

 

 

Před výměnou 

převodovky 

Po výměně 

převodovky 
Provedena výměna 

ozubení na válcích 

kalandru a provedeno 

osové ustavení motor -

převodovka 
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4.2.4 Dmychadla chemický sklad 

Dmychadlo černých sazí – max. hodnota vibrací soustrojí je 5.9 mm.s
-1

 RMS v bodě 

M L2 V, dle normy ČSN ISO 10816–3 je v běžném provozuschopném stavu. 

- Praskliny na jednom z klínových řemenů pohánějících dmychadlo jsou již ve dvou 

místech. Dmychadlo se pohybuje v obvyklých trendech. Pro bližší určení je třeba znát 

přesný typ ložisek. 

Doporučení: 

- Doporučuji řemen vyměnit a řádně nastavit souosost. 

 

Dmychadlo bílých sazí – max. hodnota vibrací soustrojí je 23.8 mm.s
-1

 RMS v bodě 

M L2 V, dle normy ČSN ISO 10816–3 je stav nepřípustný pro provoz. 

- Ve spekter rychlosti vibrací obr. 3 jsou patrné pouze špičky od otáčkové frekvence 

(25Hz). Motor se v nepřípustných hodnotách pohybuje již delší dobu. Pouze otáčkové 

frekvence ve spektru jsou charakteristické pro nerovnoměrné rozdělení rotujících hmot 

rotoru tzn. nevývaha rotoru nebo pro výstřednost ložiska. Další možnou příčinou může  

být uvolněný rám pod motorem. 

Doporučení: 

- Doporučuji kontrolu dotažení veškerých šroubů na tomto rámu. Vysoké vibrace 

nadměrně zatěžují ložiska, a proto doporučuji jejich domazání.  

- V obálkách zrychlení jsou patrné poruchové špičky na ložiskových frekvencích, 

ovšem pro přesné určení je potřeba znát konkrétní typy ložisek. 

 

 

Tab. 4.8 Tabulka hodnot vibrací motoru 
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Obr. 4.13 Spektra rychlostí vibrací motoru v bodech M1, M2 

 

 

4.3 Vyhodnocení třetího měření 

 

Na základě mé bakalářské práce bylo provedeno třetí periodické vibrodiagnostické 

měření provozních jednotek za účelem zhodnocení stavu soustrojí. Firma KOMA – Servis 

s.r.o. tato měření provádí již delší dobu v pravidelných intervalech. Soustrojí byla měřena 

při plném zatížení. 

 

4.3.1 Hnětič 

Hnětič – v období dočasné výměny pohonu hnětiče  za pohon, který poháněl jiný 

hnětič, byly provedeny dva sběry vibračních dat. Po měsíčním provoze narostly celkové 

vibrace převážně v bodě L1H a v obálkových zrychleních. Hodnoty se pohybovaly stále 

pod hranicí prvního alarmu. 

 

- Maximální vibrace soustrojí se pohybují stále v rozmezí do 1mm.s
-1

. Zajištění stálosti 

otáček motoru pro zaručení opakovatelnosti měření je vzhledem k jejich rychlé 

proměnlivosti obtížně proveditelné. Snahou při provádění měření je zachytit soustrojí 

v momentě, kdy je hnětič naplněn surovinami a motor je v zátěži. 
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- Na převodovce se ve spektrech začaly projevovat špičky v bodech (L2V, L5V, L11V) 

viz, obr. 4.19 např.: na frekvenci 136,25Hz se projevují špičky od záběru kola z2 a z3. 

Projevy jsou prozatím bez postranních pásem. Výrazné špičky budou nadále sledovány. 

 

 

 

Obr. 4.19 Trend a spektra rychlosti vibrací v bodech L2V, L5V, L11V 
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4.3.2 Kalandr 1 

Kalandr 1 – max. hodnota vibrací soustrojí je 14,4 mm.s
-1

 RMS v bodě P1 V, stav dle 

normy ČSN ISO 10816–3 hodnocen jako nepřijatelný pro trvalý provoz.  

- Takto vysoké vibrace se projevují negativně na veškeré součásti soustrojí. 

- V obálkových spektrech zrychlení vibrací na motoru jsou špičky na násobcích síťové 

frekvence, což naznačuje problémy s elektrostatickým polem motoru.  

Např.: porušené statorové tyče motoru. 

- Frekvenční spektra rychlosti stále obsahují zvětšený druhý násobek otáčkové rychlosti, 

což naznačuje nesouosost nebo mechanické uvolnění základu soustrojí (nesouosost 

 po provedeném ustavení můžeme vyloučit). V tab. 4.15 jsou zobrazeny naměřené vibrační 

hodnoty a na obr. 4.20 jsou zobrazeny prudké nárůsty trendů až za kritickou hranici 

druhého alarmu, které se projevují i na vstupu do převodovky v bodě P3H a P3V. 

-Trend obálky zrychlení se výrazně zvýšil v bodě P2HEnv pohonu, 

kde se ve spektrech objevují harmonické násobky frekvence pocházející od dvojnásobku 

síťové frekvence. Vysoké vibrace tyto špičky síťové frekvence výrazně navyšují. 

- Pro razantní snížení vibrací doporučuji celkovou opravu základů pod soustrojím. 
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Tab. 4.15 Naměřené vibrační hodnoty na kalandru 1 

 

 

Obr. 4.20 Trend rychlosti vibrací v bodech 2VF (P1V, P1H a P3H a P3V) 
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4.3.3 Kalandr 2 

Kalandr 2 – max. hodnota vibrací soustrojí je 2.6 mm.s
-1

 RMS v bodě P1 H, stav dle 

normy ČSN ISO 10816 – 3 hodnocen jako stav provozní. 

- Vibrace mají nyní vyrovnaný trend, viz obr. 4.21, i přestože byla válcována tvrdá 

směs, nedošlo k překročení 4mm.s
-1

. 

- Trend rychlosti obálek motoru v bodě P1H Env a P2H Env je rovněž stabilní, ovšem 

frekvenční špičky se objevují na dvojnásobku síťové frekvence. To by znamenalo, 

že problém se nalézá v elektrostatickém poli motoru – hodnoty nejsou znepokojující  

do 1,5 gE.  V rychlostních spektrech vibrací převodovky nyní dominuje frekvence 

107,5Hz, která pochází od záběru ozubených kol druhé předlohy. Tato frekvence nemá 

zvýšená postranní pásma a prozatím ani harmonické násobky. Ve svém vývoji bude nadále 

sledována.  

- Obálkové zrychlení v bodě P5 Env má strmý nárůst viz obr. 4.22 Celkové hodnoty  

se pohybují okolo 1,5 gE. Předpokládanou závadou je pitting na ložisku v daném bodě 

měření. 

- Na obr. 4.23 je zobrazen trend naměřených vibrací převodovky. 
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Obr. 4.23 Trend a spektrum obálky zrychlení v bodě P5 V 

 

 

Tab. 4.16 Naměřené rychlosti vibrací převodovky kalandru 2  

 

 
Obr. 4.24 Trend naměřených vibrací převodovky kalandru 2 

Před výměnou 

převodovky 

Po výměně 

převodovk

y 

Provedena výměna ozubení 

na válcích kalandru a 

provedeno osové ustavení 

motor -převodovka  
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4.3.4 Dmychadla chemický sklad 

Dmychadlo černých sazí – max. hodnota vibrací soustrojí je 5.9 mm.s
-1

 RMS v bodě 

M L2 V, dle normy ČSN ISO 10816–3 je v běžném provozuschopném stavu. 

- Praskliny na jednom z klínových řemenů pohánějících dmychadlo jsou již ve dvou 

místech. Dmychadlo se pohybuje v obvyklých trendech. Pro bližší určení je třeba znát 

přesný typ ložisek. 

Doporučení: 

- Doporučuji řemen vyměnit a řádně nastavit souosost. 

 

Dmychadlo bílých sazí – max. hodnota vibrací soustrojí je 23.8 mm.s
-1

 RMS v bodě 

M L2 V, dle normy ČSN ISO 10816–3 je stav nepřípustný pro provoz. 

- Ve spektrech rychlosti vibrací obr. 4.25 jsou patrné pouze špičky od otáčkové 

frekvence (25Hz). Motor se v nepřípustných hodnotách pohybuje již delší dobu.  

Pouze otáčkové frekvence ve spektru jsou charakteristické pro nerovnoměrné rozdělení 

rotujících hmot rotoru tzn. nevývaha rotoru nebo pro výstřednost ložiska. Další možnou 

příčinou může být uvolněný rám pod motorem. 

Doporučení: 

- Doporučuji kontrolu dotažení veškerých šroubů na tomto rámu. Vysoké vibrace 

nadměrně zatěžují ložiska, a proto doporučuji jejich domazání.  

V obálkách zrychlení jsou patrné poruchové špičky na ložiskových frekvencích,  

ovšem pro přesné určení je potřeba znát konkrétní typy ložisek. 

 

 

Tab. 4.17 Tabulka hodnot vibrací motoru 
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Obr. 4.25 Spektra rychlostí vibrací motoru v bodech M1, M2 
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5 Závěr 

 

Tato práce byla ukázkou pravidelné diagnostické kontroly vibrací u výrobní linky 

gumárenského průmyslu. Díky těmto poznatkům lze zefektivnit celou výrobu a docílit  

tak snížení nákladů. Bylo zřejmé, že na základě naměřených hodnot vibrací a následné 

zobrazení spekter jsme dokázali určit příčinu vibrací a určit, jak se bude dále vyvíjet.  

Také bylo názorně poznat, jak účinné bylo provedení opatření, aby vibrace nadále 

nestoupaly. 

 U jednotlivých strojních součástí byly detekovány různé potíže v provozu. V dalším 

periodickém měření můžeme zjistit, zda opatření, která se provedla či neprovedla, 

ovlivnily jejich chod. U jednotlivých zařízení dopadl závěr takto: 

 

1. Hnětič  

o U hnětiče došlo během měření ke krátkodobé výměně pohonu za totožný 

pohon,  

ale z jiného hnětiče. Během tohoto provozu nenastaly žádné výraznější 

problémy. Vibrace se pohybovaly ve spodní části prvního alarmu. Měření 

bylo obtížné z důvodu rázového namáhání při válcování tvrdé směsi. Cílem 

bylo zaznamenat tento ráz při naplněném hnětiči a měřit vibrace v tomto 

okamžiku. 

  

2. Kalandr 1 hnětiče  

o Před měřením tohoto pohonu byla provedena oprava. Důvodem opravy byla 

prasklá přední patka motoru, kterou bylo nutno svařit. Patka byla opravena  

a soustrojí opět ustaveno pomocí přístroje Combi – Laser, výrobce  

Fixtur - Laser, Švédsko. Maximální paralelní nesouosost po ustavení  

činila -0.08mm výškově a max. úhlová nesouosost byla 0.01mm/100mm 

stranově. Což odpovídá hodnotám doporučeným výrobcem zařízení  

Combi – Laser. I po této provedené opravě vykazovalo soustrojí značné 

vibrace. Vzhledem ke zvětšenému druhému násobku otáčkové rychlosti bylo 

podezření na nesouosost či nestabilitu základu. Nesouosost byla vyloučena 

dřívějším ustavením. Po doporučení překontrolovat dotažení šroubů  
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motor – převodovka jsme došli k závěru nutnosti opravy základu. Tato oprava 

nebyla doposud provedena. 

 

3. Kalandr 2 hnětiče  

o První měření u tohoto soustrojí poukazovalo na dva problémy. První byl  

v elektrostatickém poli motoru. Tento problém se ukazoval nadále při dalším 

měření. Naměřené hodnoty však nebyly znepokující. Další problém  

se týkal uvolňování šroubů, nebo že byla převodovka usazena nedokonale  

a tím dochází k uvolnění a vzniku rezonancí. Po doporučení překontrolování 

rámu došlo k výraznému poklesu vibrací. 

  

4. Dmychadla chemického skladu  

o U dmychadla černých sazí se také objevovaly vibrace. Vibrace mohly být 

způsobeny špatným ustavením řemenic nebo uvolněním rámu. Na řemenu 

byla také zjištěna prasklina. Tyto hodnoty však byly přípustné pro provoz. 

Hrozilo pouze přerušení řemene a tím i porucha celého stroje. 

o U dmychadla bílých sazí postupně narůstaly hodnoty vibrace  

až po nepřípustnou mez. Způsobeny byly buď nevývahou rotoru  

nebo uvolněním rámu. Během těchto měření nedošlo k opravě. 

 

 

Pro zefektivnění diagnostiky u všech strojů by bylo vhodné rozšířit vibrodiagnostiku 

o další obory diagnostiky. Například u pohonu kalandr by bylo vhodné provádět tribologický 

rozbor oleje z převodovky. Firma, u které měření probíhalo, si tribologický rozbor zajišťuje 

u jiné firmy. Ale podle mého názoru by pro efektivnější diagnostiku bylo vhodné, aby onen 

rozbor byl prováděn firmou, která vibrodiagnostiku provádí nebo aby výsledky z rozboru  

jí byly poskytnuty k nahlédnutí. 

 Celá diagnostika by se tím zrychlila, zefektivnila a zjišťování technického stavu 

strojů by bylo jednodušší a dokonalejší.  

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce  Miroslav Houdek 
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