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Cílem diplomové práce je zmapovat současný stav na zkušebně motorů z hlediska vibrační 

diagnostiky. V rámci prověření současného stavu bylo provedeno měření vibrací náhodně 

vybraného nového trakčního motoru. V závěru práce je provedena celková analýza zjištěných 

skutečností a návrh moţných řešení, které by vedly k zlepšení současné situace. 
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The diploma work aims to map the current state in the engine testing room in term of 

vibration diagnostics. To review the current state, vibration measurements were taken on 
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 SEZNAM POUŢITÉHO ZNAČENÍ 

POUŢITÉ ZKRATKY 

Zkratka  Význam 

AM … asynchronní motor 

apod. … a podobně 

atd. … a tak dále 

č. … číslo 

konst. … konstantní, stálý, stejný 

max.  maximální 

např. … například 

TAM … trakční asynchronní motor 

tj. … to je 

tzn. … to znamená 

tzv. … takzvaný 

vč. … včetně 

viz … je rozkazovací způsob slovesa vidět (synonymum: hleď, podívej se) 

VŠB-TUO … Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 
 
 

POUŢITÉ CIZOJAZYČNÉ VÝRAZY 

Zkratka  Plný text  Český význam 

BPFI   Ball Passing Frequency Inner Race   
Frekvence kmitání způsobená poškozením 

vnitřního krouţku 

 
BPFO   

Ball Passing Frequency Outer 

Race 
 

Frekvence kmitání způsobená poškozením 

vnějšího krouţku 

 
BSP   Ball Spin Frequency   

Frekvence kmitání způsobená poškozením 

valivého elementu 

 
FFT … Fast Fourier Transformation … Rychlá Fourierova transformace  

IGBT … Integrated Gate Bipolar Transistor … Bipolární tranzistor s izolovaným hradlem  

RFID … Radio Frequency Identification … Identifikace na rádiové frekvenci  

RMS  Root Mean Square  Efektivní hodnota 

RPM  Revolution Per Minute   otáčky za minutu 

 
 

 
 

 



 

 

POUŢITÉ ZNAČENÍ 

Značení   Význam Jednotka 

a … zrychlení [m∙s
-2

]; [mm∙s
-2

] 

C 
 

kapacita kondenzátoru [F] 

F 
 

síla vibrace [ N ] 

f … frekvence  [ Hz ] 

f1 … frekvence napájecího proudu motoru [ Hz ] 

g 
 

gravitační zrychlení [m∙s
-2

] 

kp  
piezoelektrická konstanta materiálu [C∙N

-1
] 

kU 
 

napěťová konstanta [V∙N
-1

] 

mK … hmotnost kardanu [kg] 

M1(M2) … krouticí moment na hnacím hřídeli W1 (na hnaném hřídeli W2) [N∙m]  

n … otáčky motoru (hřídele rotoru) při napájecí frekvenci f1 [min
-1

]  

nK … pracovní otáčky kardanu  [min
-1

]  

nkrit … kritické otáčky kardanu [min
-1

]  

nR … otáčky rotoru  [min
-1

]  

nroz … rozdíl otáček [min
-1

]  

nS … otáčky točivého magnetického pole – synchronní otáčky [min
-1

]  

p … počet pólových dvojic statoru  [ks]  

qk  
elektrický náboj [C] 

RPM … otáčky hřídele [min
-1

]  

s … skluz  [ - ]  

T … perioda [ Hz
-1 

] 

t … čas [ s ]  

U 
 

napětí [V] 

Nk … nerovnoměrnost chodu kříţového kloubu   [-]  

v … rychlosti [mm∙s
-1

]  

x … okamţitá výchylka [mm]  

xave … průměrná výchylka [mm]  

α1 (α2) … úhel natočení hnacího hřídele W1 (hnaného hřídele W2) [°]  

β … úhel sklonu hřídelů [°]  

βh … úhel sklonu v horizontální rovině [°]  

βR … relativní úhel sklonu [°]  

βv … úhel sklonu ve vertikální rovině [°]  

φ … kardanová chyba  [°]  

ω1(ω2) … úhlová rychlost hnacího hřídele W1 (hnaného hřídele W2) [rad∙s
-2

]  

ω2/ω1 … převodový poměr kříţového kloubu  [-]  



 

 

ÚVOD 

 Téma mé diplomové práce, vibrační diagnostika trakčního motoru na zkušebně motorů, 

vyplynulo z potřeby prověřit současný stav zkušebního soustrojí v podniku. 

 Motory jsou vyráběny přesně dle stanovených postupů, danými technologiemi, za pouţití 

předepsaných přípravků, nástrojů a kontrolních měření, ale přesto se stává, ţe motory  

při zkoušce vykazují vyšší vibrace. Výroba motorů zastává názor, ţe motory jsou v pořádku  

a provedená měření vibrací musí být zatíţena chybou, která můţe být způsobena např. 

nevhodným upnutím motoru při zkoušce apod.  

 V případě, ţe testovaný motor vykazuje nadlimitní vibrace a je vrácen výrobě zpět  

na opravu. Výroba pak po zkušebně poţaduje přesnou specifikaci příčiny vibrací, aby věděla,  

na co se má zaměřit při opravě. 

 Z výše uvedených důvodů, v rámci mé diplomové práce, chci provést analýzu současné 

situace na zkušebně při vibrační zkoušce motorů. Prověřím skutečný fyzický stav zkušebního 

zatěţovacího soustrojí z hlediska technické diagnostiky. Provedu měření vibrací, náhodně 

vybraného trakčního motoru, souběţně dvěma přístroji. Běţně pouţívaným přístrojem  

pro tato měření ve zkušebně a jiným přístrojem pro pochůzkovou vibrační diagnostiku, 

zapůjčeným od firmy CMMS.  

 Na základě těchto zjištěných skutečností zhodnotím současný stav a navrhnu řešení,  

která povedou k zlepšení současné situace. 

  

  

  



 

 

1  TEORETICKÝ ÚVOD ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

1.1  ASYNCHRONNÍ MOTOR 

 Asynchronní motor (dále jen „AM“) je točivý elektrický stroj pracující na střídavý proud. 

Tok energie mezi hlavními částmi motoru (statorem a rotorem) je realizován výhradně 

pomocí elektromagnetické indukce, proto se tento motor označuje, jako motor indukční [5]. 

Název „asynchronní“ má z důvodu rozdílných otáček rotoru a otáček točivého magnetického 

pole, které je vytvořeno statorovým vinutím.  

 Tento elektromotor vynalezl geniální fyzik srbského původu Nikola Tesla. Díky své 

jednoduchosti, spolehlivosti a tím i nízké ceně byl dlouho nejrozšířenějším elektrickým 

pohonem všude tam, kde nebylo potřeba regulovat otáčky motoru. 

 

 

Obrázek 1- Asynchronní motor (nákres z 

patentové přihlášky N. Tesly z roku 1890) [1] 

Obrázek 2 - Teslův generátor na výstavě                                   

v roce 1893 [5] 

1.1.1 Princip funkce  

 Základním principem činnosti točivých elektrických strojů je zákon elektromagnetické 

indukce. Průchodem střídavého trojfázového proudu vinutím statoru se vytvoří točivé 

magnetické pole, které indukuje v rotoru napětí a vzniklý proud vyvolává sílu otáčející 

rotorem. Otáčky točivého pole Sn  jsou dány kmitočtem napětí 1f  odebíraného ze sítě  

a počtem pólů p trojfázového motoru. 

  
p

f60
n 1
S   [min

-1
] [R I.] 

p   ......... počet pólových dvojic statoru [ks] 

 
1f   ......... frekvence napájecího proudu [Hz] 

 Sn   ......... otáčky točivého magnetického pole – synchronní otáčky [min
-1

] 

 



 

 

 Rotor AM se nemůţe otáčet stejnými otáčkami, jako magnetické pole statoru. Pokud by 

se tak stalo, pak by se rotor a magnetické pole vůči sobě nepohybovaly a tím by se 

neindukovalo napětí a nevznikala by točivá síla, motor by nepracoval. Ve skutečnosti 

k tomuto stavu nikdy nelze dospět, protoţe uţ při chodu motoru naprázdno je motor zatíţen 

na hřídeli momentem ztrát naprázdno (viz Obrázek 3), coţ je moment mechanických ztrát. 

Rotor tedy ani při chodu naprázdno nedosáhne ideálních synchronních otáček daných 

frekvencí napájecího proudu, vzniká tzv. skluz. Skluzem nazýváme poměrný pokles otáček 

rotoru Rn  vzhledem k otáčkám točivého magnetického pole statoru Sn . Při jmenovitém 

zatíţení je obvykle v řádu několika procent synchronní frekvence (přibliţně 5% aţ 10%),  

s rostoucím zatíţením se otáčky zmenšují a skluz roste.  

RSroz nnn  [min
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]  [R II.] 
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n
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roz   [%]     [R III.] 

rozn  ........ rozdíl otáček [min
-1

] 

Sn   ......... otáčky točivého magnetického pole statoru – synchronní otáčky [min
-1
] 

Rn   ......... otáčky rotoru [min
-1

] 

s   ......... skluz [%] 

1.1.2 Konstrukce 

POPIS ZÁKLADNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ ASYNCHRONNÍHO MOTORU 

 

Obrázek 3 - Konstrukce patkového trojfázového asynchronního motoru s vlastním chlazením 

[11] 



 

 

STATOR 

 Stator (viz Obrázek 3), pevná část motoru, tvoří nosná kostra motoru, svazek izolovaných 

elektrotechnických plechů (viz Obrázek 4), v jejichţ dráţkách je uloţeno trojfázové 

statorového vinutí vyvedené na svorkovnici. 

 

 

Obrázek 4 – Náčrt přibližného tvaru izolovaných elektrotechnických plechů statoru i rotoru  

a používané tvary drážek 

ROTOR 

 Rotor (viz Obrázek 3), pohyblivá část, tvoří hřídel, na kterém je za tepla nalisován paket 

rotorových elektrotechnických plechů s dráţkami (viz Obrázek 4). V dráţkách rotoru jsou 

zasunuty neizolované tyče z hliníku, mědi, bronzu, případně z jiných slitin, které jsou na obou 

stranách (na čelech rotoru) spojeny vodivými, většinou mosaznými zkratovacími krouţky. 

Tyče spolu s krouţky mají podobu klece, a proto se takto upravený rotor se nazývá  

„kotva klecová“ nebo téţ, podle zapojení vinutí na krátko, „kotva na krátko“.  

 U krouţkového motoru (motoru s krouţkovou kotvou) jsou na hřídeli kromě svazku 

rotorových plechů i sběrné krouţky. V dráţkách plechů je uloţeno trojfázové vinutí rotoru  

z izolovaných vodičů, které je zapojeno většinou do hvězdy, mimořádně jsou zapojeny  

do trojúhelníka. Na tři sběrací krouţky je připojeno vinutí rotoru. 

 

1.1.3 Spouštění  

 Při spouštěni AM je záběrový proud mnohokrát vyšší neţ hodnota jmenovitého proudu 

(viz Obrázek 5). Tím vznikají v síti velké proudové rázy uţ při poměrně malém záběrovém 

momentu. Proto je přímé spouštění povoleno pouze pro motory s malým výkonem. 



 

 

 

Obrázek 5 – Pracovní režimy asynchronního motoru (plynulé přechody) 

  U krouţkového motoru je, při spouštění, připojen přes kartáče ke sběracím krouţkům 

rotoru rotorový spouštěč, sestaven ze tří stejně velkých odporů, které jsou postupně 

vyřazovány. Na konci rozběhu je vinutí spojeno na krátko. Výhodou je, ţe motory mohou být 

při rozběhu zatíţené.  

METODY SPOUŠTĚNÍ 

 Statorový spouštěč (Pro jemný záběr motoru, který je při rozběhu málo zatížen.) 

Do série s vinutím se zapojují omezovací odpory, které se během spouštění postupně vyřazují.  

 Rozběhové transformátory (Pro motory velkým výkonem.) 

Do spouštěcího obvodu jsou připojeny transformátory, které sniţují rozběhové napětí a tím  

i rozběhový proud.  

 Přepínač hvězda - trojúhelník (Jen při malém zatížení motoru.) 

Statorové svorky motoru jsou běţně spojeny do trojúhelníku, při rozběhu se přepnou  

do hvězdy, tím se napětí na vinutí se zmenší, tím klesne i odebíraný proud a výkon.  

 Polovodičový regulátor napětí  

Jde o moderní postup, při kterém lze dosáhnout plynulý rozběh motoru, zlepšení účiníku  

i úspory elektrické energie.  

 Speciální úprava klece  

Odporová klec  - Klec z materiálu s větším měrným odporem.  

Vírová kotva  - Speciální dlouhé tvary dráţek a tyčí. Spodní část klece pak má 

vyšší rozptylovou indukčnost neţ vrchní část 

Dvojitá klec  - Klec rozběhová a běhová, ta je umístěnou blíţe ke středu. 



 

 

1.1.4 Brzděni 

 Brzdný moment, potřebný k rychlejšímu zastavení motoru, lze vytvořit mechanicky  

i elektronicky.  

METODY BRZDĚNÍ 

 Brzdění protiproudem  

Změnou smyslu otáčení magnetického pole statoru. Brzdný moment, působící proti směru 

otáčení rotoru. Nevýhodou je nutnost odpojit motor hned při dosaţení nulových otáček.  

 Brzdění generátorické  

Nastává při práci motoru jako generátoru. Nelze ho pouţít pro zastavení motoru.  

 Dynamické brzdění 

Statorové vinutí se odpojí od sítě a připojí se na zdroj stejnosměrného napětí. Magnetické 

pole statoru se stane nepohyblivým a rotor si sám vytváří brzdný moment, tento moment  

lze regulovat velikostí stejnosměrného proudu. Motor se však musí dobrzdit mechanicky. 

 1.1.5 Regulace otáček 

 Regulování otáček asynchronních motorů bylo vţdy problematické, proto se dlouho 

pouţívaly jen tam, kde nebylo potřeba regulovat otáčky motoru.  

METODY REGULACE 

 Regulace změnou skluzu  

Změníme-li výkon, který se spotřebovává v rotoru, změní se i skluz. Tento způsob můţeme 

pouţít pouze pro motor s krouţkovou kotvou. Změnu výkonu provádíme: 

 

a) Regulačním odporem  - zařazením odporu do obvodu rotoru se část skluzového výkonu 

přemění na teplo (nehospodárný způsob změny skluzu).  

b) Podsynchronní kaskádou - část skluzového výkonu se vrací zpět do sítě pomocí měniče 

kmitočtu (hospodárnější způsob). 

 Regulace změnou počtu pólů  

Můţeme dosáhnout pouze skokové změny otáček, protoţe počet pólových dvojic musí být 

vţdy celé číslo.  

 Regulace změnou kmitočtu  

Pouţívá se u motorů s kotvou na krátko. Připojením měniče kmitočtu (frekvenčního měniče) 

můţeme řídit napětí a tím i vytvářené magnetické pole statoru.  

 



 

 

1.2  ASYNCHRONNÍ TRAKČNÍ MOTOR   

 Pro trakční účely se vyuţívají třífázové motory s kotvou nakrátko napájené z měničů  

s proměnným napětím a kmitočtem, coţ umoţňuje jejich snadné řízení.  

 Funkce i základní části konstrukce trakčního asynchronního motoru (dále jen „TAM“) je 

v principu stejné, jako u běţného AM pro průmyslové pohony bez regulace. Vlivem napájení 

motoru z měniče jsou všechny funkční prvky motoru (hřídel, loţiska, vinutí apod.) zvýšeně 

namáhány, a proto jsou tyto části u  těchto motorů zesíleny a přizpůsobeny novým 

podmínkám. Asynchronní trakční motory jsou vysoce spolehlivé a jejich údrţba je většinou 

omezena jen na domazávání loţisek v poměrně dlouhých intervalech. 

1.3  MĚNIČ FREKVENCE 

 Měnič frekvence (frekvenční měnič nebo střídač) je elektronický přístroj, který umoţňuje 

měnit frekvenci sítě na poţadovanou frekvenci. Měniče frekvence jsou určeny pro nejrůznější 

pouţití, zejména však pro asynchronní motory. Tímto spojením získávají tyto střídavé točivé 

stroje schopnost hospodárně regulovat otáčky v širokém rozsahu.[6] 

1.3.1 Princip funkce 

  
Obrázek 6 - Princip měničů frekvence 

napájených ze střídavé sítě [6] 

Obrázek 7 - Princip měničů frekvence 

napájených ze stejnosměrné sítě 

 Bloková schémata (viz Obrázek 6; Obrázek 7) nám umoţňují popsat princip fungování 

frekvenčního měniče. Napájecí síťové napětí prochází usměrňovačem, který je vybaven 

filtrem pro usměrnění proudu. Při napájení ze střídavé sítě se pouţívá diodový odrušovací filtr  

(viz Obrázek 6), při napájení stejnosměrným napětím je napětí filtrováno tlumivkou  

a kondenzátory (viz Obrázek 7). Z usměrňovače je stejnosměrné napětí přivedeno na vstup 

měniče, který vytvoří střídavou třífázovou síť s proměnným napětím a frekvencí. Na jeho 

výstup je připojen AM, jehoţ otáčky jsou přímo úměrné frekvenci nastavené na měniči. 

Moderní střídače jsou vybaveny spínacími tranzistory IGBT  (Integrated Gate Bipolar 

Transistor). 



 

 

SYTÉMY VNITŘNÍHO ŘÍZENÍ  

Skalární řízení (pomocí poměru U/f ) je dynamicky pomalejší, ale jednoduché.  

Vektorové řízení je rychlé, přesné, ale vyţaduje zpětnou vazbu kontroly, sledování otáček.  

REGULACE  

Činnost měniče je realizována pomocí regulačních obvodů, které zabezpečují správnou funkci 

motoru. Diagnostikují důleţité parametry (teplotu, napětí, proud atd.) a pokud dojde u některé 

z těchto veličin k odchylce od normální provozní hodnoty, ihned signalizují varování,  

při dosaţení kritické hodnoty pak regulační obvody měnič odstaví a signalizují poruchu.  

1.3.2 Negativní vlivy   

 Zdroj vysokofrekvenčního (rádiového) rušení. 

Toto rušení způsobují nelineárními polovodičovými prvky, které jsou jeho součástí [6].  

 Nepříznivý vliv na napájecí síť i samotný motor. 

Měniče frekvence generují vyšší harmonické sloţky proudu, coţ vede ke zhoršování kvality 

elektřiny v napájecích sítích, k přídavným ztrátám v transformátorech, v kabelech apod. 

Dochází i k velké zátěţi, namáhaní jednotlivých dílů konstrukce motoru. Nejvíce namáhanou 

částí stroje napájeného z měniče je vinutí, které poškozují přepěťové špičky a napájecí 

impulzy s vysokou strmostí, dále pak loţiska, které jsou poškozovány ze stejných příčin 

loţiskovými proudy a nesymetrií.  

 Nepříznivý vliv diagnostiku motoru 

 Měnič moduluje vyšší harmonické sloţky, které se pak projevují v diagnostickém spektru 

a tím znesnadňují interpretaci naměřených dat. Vznikající magnetické pole můţe ovlivňovat 

nebo dokonce poškozovat přístroje. 

1.3.3 Přednosti 

 Rychlost změny otáček 

 Regulace otáček (nárůst otáček lze přesně specifikovat) 

 Udrţení konstantní otáček 

 Udrţení konstantního momentu i při různých otáčkách (pomocí proudového regulátoru) 

 Diagnostika správné funkce motoru  

 Ochrana před přetíţením.  



 

 

1.4  AXIÁLNÍ ČEPOVÁ SPOJKA 

 Axiální čepové spojky slouţí k přenášení točivého momentu se stálým průběhem v obou 

smyslech točení při trvalém i přerušovaném provozu. Dynamicky zabezpečují chod soustrojí 

tlumením rázů při přenosu stálého, přerušovaného i míjivého točivého momentu.  

 Konstrukce spojek neumoţňuje přenos axiálních sil. Mohou pracovat v libovolné poloze, 

v prostředí znečištěném hmotnými částicemi bez kyselinotvorných plynů, při teplotě okolí  

od -12°C do +80°C.  

 Svojí konstrukcí umoţňují montáţní odchylky v souososti spojovaných strojů a zařízení. 

Tato věta často uváděna výrobci spojek vede k mylnému přesvědčení, ţe na přesném ustavení 

spojovaných hřídelů nezáleţí, protoţe spojka můţe kompenzovat libovolnou nesouosost.  

 Toto je hluboký a velmi častý omyl. Pruţná čepová spojka sice dokáţe sníţit škodlivé síly 

od nesouososti hřídelů, ale pouze po omezenou dobu, tj. doba kdy se stroj rozbíhá a ještě 

nedosáhl provozní teploty. Po zahřátí stroje by měla být souosost spojovaných hřídelů  

co nejlepší. Tolerance nesouososti spojek, které jsou uváděny výrobci pruţných spojek 

(příklady viz Tabulka 1), jsou výchylky, které spojka můţe snést, aniţ by se poškodila. 

Musíme vţdy rozlišovat mezi rozdílnými pojmy „dovolená nesouosost spojky“ a „dovolená 

nesouosost“. Tolerance nesouososti spojky jsou často nadměrné ve srovnání s tolerancemi 

nesouososti, které platí pro rotační hnací systém jako celek (viz Tabulka 1).  

 Další výhodou pruţných spojek je, ţe při ustavování strojů nám větší povolené tolerance 

spojek umoţní, abychom ustavovali do osy hřídele nikoliv pruţnou spojku. Spojka nasazená 

na souosých hřídelích se tzv. přizpůsobí, dokáţe eliminovat svou vlastní nepřesnost *1) 

a nepřenáší ji na souosé spojené hřídele. 

*1) Nepřesnost musí být velmi malá, aby nedošlo k házení. 

Tabulka 1 – Dovolené výchylky spojky 

Výrobce 

(typ) 
otáčky 

[min
-1

] 
typ 

Max. průměr 

připojovací 

příruby[mm] 

C 

Dovolená výchylka 

axiální radiální úhlová 

ΔKa [mm] ΔKr [mm] ΔKw [mm] ΔKw [°] 

BOKU 3000 250 240 4 ±2 0,5 1,3   0,3 

BIRN  4000 LB180 270 4 ±4 0,2 0,6   - 

B - FLEX 2600 RB-252-12 250 4÷10 3 0,6 - 1 
 

 

 

Obrázek 8 – Dovolené výchylky axiálních spojek [15] 



 

 

Tabulka 2 – Tolerance při vyrovnávání hřídelů, ustavování strojů [18] 

 
 

 Jak je vidět z tabulky (viz Tabulka 2) rychlost otáčení hřídele rozhoduje o nárocích  

na seřízení. Pokud nejsou dovolené odchylky doporučeny přímo výrobcem strojů, jsou běţně 

stroje ustavovány na tyto hodnoty (viz Tabulka 2). Dovolené odchylky jsou nastaveny  

na maximální přípustné vychýlení od přesných hodnot, bez ohledu na to, zda hodnoty jsou 

nebo nejsou kompenzovány pro teplotní nárůst. 

 Při ustavování spojek je nutno především dodrţet tolerance pro ustavování od výrobce 

loţisek anebo mechanických ucpávek. Např. SKF předepisuje ustavení hřídelů do 0,05 mm 

radiální a 0,05mm/100mm osově. Stejné hodnoty vyţaduje např. EagleBurgmann pro 

mechanické ucpávky. 

1.5  KARDAN 

 Kardan (Kardanův hřídel nebo téţ kloubová hřídel) se dvěma Kardanovými klouby  

je prvek umoţňující přenos točivého momentu mezi prostorově přesazenými hřídeli hnacího  

a hnaného stroje. Některé speciální typy umoţňují také krátkodobou změnu jejich polohy 

během provozu.  

 Právě z těchto důvodů, jsou kardany, často povaţovány za necitlivé na úhlové výchylky. 

Podobně, jako u pruţných spojek, je tato domněnka zcela chybná, analýzy vibrací  

a zkušenosti (např. při ustavování papírenských strojů nebo pohonů automobilů) ukázaly,  

ţe jsou citlivé především na úhlovou nesouosost, tzn., osy hřídelí musí být rovnoběţné [18].  

 Praxi je velmi důleţité, aby i kardan byl dobře ustaven a staticky i dynamicky vyváţen. 

Pokud tomu tak není, kardan se stává zdrojem značných problémů. Vibrace, vybuzené 

úhlovou rychlostí neustaveného kardanu .konst2 , mají vliv na plynulý chod zařízení, 

poškozují hnaný i hnací stroj, ale především vedou ke zničení samotného kardanu.  

 Při náhlém rozpadnutí kardanu vţdy hrozí velké riziko úrazu a škod. Samotní výrobci 

kloubových hřídelí kladou značný důraz na správné dimenzování hřídele, poskytují velmi 

podrobné návrhové postupy a upozorňují na vysoké bezpečnostní riziko, pokud vyváţení  

a ustavení není provedeno správně. 



 

 

 

Obrázek 9 – Kardan [12] 

1.5.1 Kritické otáčky kardanové hřídele 

 Kaţdá spojovací hřídel má své kritické otáčky kritn
 
, ke kterým nesmí za jejího provozu 

dojít. Měla by platit podmínka: 

kritK n)8,06,0(n [min
-1

] [R IV.] 

kritn  ........ kritické otáčky kardanu    [min
-1

] 

 

 

Kn   ......... pracovní otáčky kardanu [min
-1

] 

 

 
  

V dnešní době, se v technických podmínkách pro kloubové hřídele neuvádějí ţádné konkrétní 

vzorce pro výpočet kritických otáček. Jejich hodnotu si můţe zákazník odečíst z grafu 

v souvislosti s typem a rozměry kloubové hřídele.  

1.5.2 Kinematika kardanového kloubu 

Kříţový kardanův kloub umoţňuje rotační spojení dvou různoběţných hřídelí. Jedná se  

o sférický mechanismus. 

 

W1  - hnací hřídel 

W2  - hnaný hřídel  

α1   - úhel natočení W1 

α2   - úhel natočení W2 

β    - úhel sklonu hřídelů 

M1   - krouticí moment W1 

M2   - krouticí moment W2 

ω1   - úhlová rychlost hřídele W1 

ω2   - úhlová rychlost hřídele W2 

Obrázek 10 – Princip křížového kloubu [12] 



 

 

 Kardanová chyba  

)αα(φ 21 [°]    * 2) [R V.] 

Je rozdíl natočení hnaného a hnacího hřídele v daném okamţiku. Jeho maximální hodnotu  

je potřeba vzít v úvahu při výběru kloubového hřídele. 

 Převodový poměr kříţového kloubu  

)αsinβ(sin1

βcos

ω

ω

1
22

1

2 [-]      * 2) [R VI.] 

Úhlová rychlost hnacího hřídele je konstantní .konstω1 , ale úhlová rychlost výstupního 

hřídele se neustále mění .konstω2  Úhel natočení hnací hřídele 1α  se bude vţdy měnit  

od 0 do 360[°]. Hodnota převodového poměru je proto závislá především na úhlu vychýlení 

β  (viz Obrázek 11). 

 

Obrázek 11 – Průběhy jednotlivých veličin v závislosti na úhlu natočení hnací hřídele 1α  pro 

dva různé úhly sklonu hřídelů β  [12] 

Z tohoto průběhu je vidět, ţe maximální poměr rychlostí 

max1

2

ω

ω
, tedy i rychlost hnané 

hřídele 2ω  je největší v místě, kde je úhel natočení hnací hřídele 90α1  nebo 270α1 , 

pak platí, ţe  
βcos

1

ω

ω

max1

2 . Minimálních hodnot dosahuje poměr rychlostí, kdyţ je úhel 

natočení hnací hřídele 0α1 nebo 180α1 , pak platí, ţe  βcos
ω

ω

min1

2 . 

Je zřejmé, ţe při jednom otočení hřídele W2 dochází k maximálnímu zrychlení a zpomalení 

dvakrát (viz Obrázek 11). 

 

* 2) Popis hodnot viz Obrázek 10 



 

 

 Nerovnoměrnost chodu kříţového kloubu   

βsinβtanβcos
βcos

1

ω

ω

ω

ω
N

min1

2

max1

2
k  [-]     * 2) [R VII.] 

 

 

Obrázek 12 – Závislost nerovnoměrnosti chodu křížového kloubu kN a kardanové chyby φ  

na úhlu sklonu hřídelů β [12] 

Nerovnoměrnost kříţového kloubu kN  roste progresivně s růstem úhlu β . 

1.5.3 Správné uspořádání kardanové hřídele  

 K tomu, aby se nerovnoměrnost otáčení odstranila, jsou pouţívány kardany se dvěma 

kříţovými klouby uspořádané do tvaru písmene „Z“ nebo „V“ (viz Obrázek 13; Obrázek 14). 

Při tomto uspořádání kloubů se rozdíly v rychlosti vstupního a výstupního hřídele navzájem 

zcela vyruší a přenos krouticího momentu není doprovázen rázy a vibracemi. 

 

 

  

Obrázek 13 – Uspořádání Z :                 

osy vstupní a výstupní hřídele leží 

rovnoběžně k sobě v jedné rovině [12] 

Obrázek 14 – Uspořádání V :                                   

osy vstupní a výstupní hřídele se navzájem    

protínají v jedné rovině [12] 



 

 

PRO DOKONALÝ POHYB A VYROVNÁNÍ KARDANOVÉ CHYBY MUSÍ BÝT 

SPLNĚNY VŢDY SOUČASNĚ TŘI HLAVNÍ PODMÍNKY! 

 

I. Stejný úhel sklonu hřídelů na obou kloubech, tedy 21 βββ  (viz Obrázek 15) 

 

Obrázek 15 – I. podmínka: Stejný úhel sklonu hřídelů [12] 

 

II. Obě vnitřní kloubové vidlice musí leţet v jedné rovině (viz Obrázek 16) 

 

Obrázek 16 – II. podmínka: Vnitřní kloubové vidlice musí ležet v jedné rovině [12] 

 

III. Hnací a hnaný hřídel musí rovněţ leţet v jedné rovině (viz Obrázek 17) 

 

Obrázek 17 – III. podmínka: Hnací a hnaný hřídel musí rovněž ležet v jedné rovině [12] 

 

 Všechny výše popsané podmínky platí pro natočení hřídelí a kloubů, jak v horizontální 

tak i ve vertikální rovině. Pokud je kardan vychýlen v obou těchto rovinách pak musí platit, 

ve vertikální rovině 2v1vv βββ  , v horizontální rovině 2h1hh βββ  a zároveň: 



 

 

 

 v
2

h
2

R βtanβtanββ  [R VIII.] 

 

Rββ  ... relativní úhel sklonu [°] 

 hβ   ......... úhel sklonu v horizontální rovině[°] 

vβ  ....... úhel sklonu ve vertikální rovině [°] 

 

 

Obrázek 18 – Vychýlení kardanu ve vertikálním i horizontálním směru [12] 

 Úhel β  by měl mít vţdy hodnotu mezi maximem a minimem udávaného výrobcem. 

Všeobecně však platí, ţe se snaţíme úhel β  mít co nejmenší. Jeden z hlavních důvodů  

je sníţení doby ţivotnosti spojů s valivými loţisky o polovinu s kaţdými pěti stupni úhlu β . 

Malé úhly ohybu β jsou proto důleţité, zejména v rozsahu vysokých otáček, aby byl zajištěn 

hladký chod spojovacích hřídelí jen s malými vibracemi.  

 Pro přibliţné určení velikosti optimálního úhlu natočení β , při kterém by k vibracím 

ještě nemělo docházet, můţeme pouţít tento vztah: 

 
6

K
K

m

36000
βn [min

-1
] [9] [R IX.] 

 

Km  ..... hmotnost kardanu [kg] 

  β  ......... úhel sklonu [°] 

 Kn   ......... otáčky kardanu [min-1] 
 

1.5.4 Další velmi nutné podmínky provozu kardanových hřídelí 

Další podmínky správné funkce kardanové hřídele, jiţ nesouvisí s kinetikou kloubu, ale s jeho 

vyváţením nebo jiným technickým omezením, a proto je důleţité: 

 Přední a zadní unášeč (vidlice) musí leţet v téţe rovině  

Z toho důvodu jsou z výroby označeny značkami (viz Obrázek 19). 

 

Obrázek 19 – Správná pracovní poloha vidlic kardanu [12] 



 

 

 Kardan musí být dobře vyváţen 

Nikdy neodstraňujte namontované vyvaţovací plechy. Při náhodné ztrátě plechu jiţ kardan 

nepouţívejte, musí se nechat znovu vyváţit. 

 Nezaměňujte jednotlivé části kloubového hřídele 

Nebude uţ vyváţen. 

 Při skladování a manipulaci s hřídelem je nutné zajistit, aby nedošlo k jeho pokřivení  

v důsledku pádu nebo nárazu. 

Takto deformovaný hřídel jiţ nepouţívejte. Lze ho pouţít aţ po kontrole a vyváţení.   

 Při ustavování kardanových spojek je nutno především dodrţet tolerance pro ustavování 

od výrobce loţisek anebo mechanických ucpávek.  

Např. SKF předepisuje ustavení hřídelů do 0,05 mm radiální a 0,05mm/100mm osově. Stejné 

hodnoty vyţaduje např. EagleBurgmann pro mechanické ucpávky. 

1.6 IZOLÁTORY CHVĚNÍ ISTAKO S PRYŢOVOU PRUŢINOU 

Izolátory chvění ISTAKO typu PR a PRV jsou pruţné podloţky s pruţinou z rýhované pryţe, 

které slouţí k ustavování obráběcích, tvářecích a různých dalších strojů a zařízení, které jsou 

zdroji chvění a vibrací anebo je potřebujeme před těmito vibracemi chránit. 

Tyto izolátory se speciálně vyvinutou rýhovanou pryţí jsou zejména vhodné pro tlumení 

chvění transformátorů. 

 pruţné izolátory zajistí: 

 moţnost rychlé a levné změny rozmístění strojů; 

 sníţení nákladů při ustavování strojů, při montáţi a údrţbě; 

 moţnost umístění citlivých přístrojů a zařízení v blízkosti zdrojů chvění a otřesů 

 sníţením rázů a chvění se zvyšuje přesnost výrobků; 

 sníţení škodlivého vlivu otřesů a hluku na zdraví lidí a do stavební konstrukce  

 moţnost umístit zařízení do vyšších podlaţí 

 pryţ na standardních výrobcích vyhovuje teplotám od -25°C do +70°C 

 izolátory chvění Istako typu PR jsou opatřeny stavěcím šroubem umoţňujícím přichycení 

izolátoru ke stroji a vyrovnání stroje do vodorovné polohy 

 způsob instalace - izolátory PR a PRV se běţně do nosného podkladu nekotví [8]  

Za provozu soustrojí je nutno nejméně jednou ročně kontrolovat pryţovou pruţinu zejména  

s ohledem na atmosférické stárnutí, případné bobtnání v olejích a kapalinách, změnu 

vlastností při nízkých a vysokých teplotách. [7] 



 

 

1.7 VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA 

 Vibrace jsou projevem chování mechanických částí stroje, kterým reagují na působení 

vnitřních a vnějších sil [10]. Tyto dynamické síly jsou způsobeny konstrukčními 

rezonancemi, mechanickým uvolněním, poruchami loţiska, nevývahou, nesouosostí, třením, 

odvalováním nebo nechtěným prokluzováním součástí stroje, poškozenou plochou ozubeného 

kola, elektrickými problémy, hydrodynamickými nebo aerodynamickými silami. Kaţdá 

z těchto i dalších závad se projevuje svým specifickým způsobem. Pokud umíme rozpoznat, o 

jaký typ vibrací se jedná, pak můţeme snadno určit, i to co vibrace způsobuje. 

Vibrodiagnostika je jednou z hlavních metod technické diagnostiky, dokáţe citlivě 

diagnostikovat mechanické, ale i některé elektrické vady. 

1.7.1 Mechanické kmitání 

 Teorie mechanického kmitání je základem vibrační diagnostiky. Pohyb jednotlivých bodů 

kmitajícího tělesa lze popsat časovým průběhem jeho okamţité výchylky rychlosti a zrychlení 

(viz Obrázek 20). 

 

Obrázek 20 – Základní vztahové rovnice a časový průběh výchylky, rychlosti a zrychlení.  

 

 Pro pochopení i popis důleţitých pojmů uţívaných ve vibrační diagnostice lze pouţít 

harmonický časový průběh vibrací (viz Obrázek 21). V praxi, při měření vibrací stroje, téměř 

nikdy nenarazíme na tento čistý harmonický průběh, většinou jde o sloţené a náhodné vibrace 

(šum). Při analýze vibračního signálu, proto věnujeme pozornost především velikosti 

amplitudy a frekvenci výskytu daného jevu. 



 

 

 
Obrázek 21 – Harmonický časový signál 

 

Frekvence (kmitočet) udává četnost jistého jevu v daném časovém úseku.      

[Hz]
T

1
f  [R X.] 

 

Amplituda je velikost dynamického pohybu nebo kmitání vyjádřená jako: 
 

1. špička-špička (peak to peak) = rozkmit 

2. špička (peak) 

3. efektivní hodnota RMS 
 

Efektivní hodnota RMS (Root Mean Square) 

T

0

2
dt)t(x

T

1
RMS  [R XI.] 

 

Průměrná hodnota (Average) je průměrem všech (absolutních) hodnot amplitudy v průběhu 

periody.  

dtx
T

1
x

T

0ave  [R XII.] 

1.7.2 Frekvenční analýza 

 Frekvenční analýzou naměřeného signálu získáme frekvenční spektrum, je to závislost 

amplitudy měřené veličiny na frekvenci. Ze spekter jsou pak patrné frekvence jednoduchých 

kmitavých pohybů, které mají na výsledný sloţený průběh největší vliv. Převedení časového 

signálu do frekvenčního spektra lze obecně převést dvěma hlavními metodami:  



 

 

 Pásmová analýza 

Při této metodě je signál filtrován řadou frekvenčních propustí o určité šířce pásma (oktávová 

analýza u akustického signálu).  

 Rychlá Fourierova transformace (FFT) 

FFT (Fast Fourier Transformation) je dnes nejběţnější analytická metoda, která aplikací 

sloţitých matematických postupů dokáţe, napohled chaotický, nepřehledný vzorek časově 

závislého vibračního signálu (viz Obrázek 22 a Obrázek 23), vyjádřit pomocí harmonických 

signálů, funkcí sin a cos, které pak určitým algoritmem převede na frekvenční spektrum  

tj. na souřadný systém závislosti hodnot amplitudy-osa y na frekvenci-osa x (viz Obrázek 24). 
 

 

Obrázek 22 – Časový průběh 

vibračního signálu (0 až 0,2[s])[18] 

Obrázek 23 – Detail časového průběhu stejného vibračního 

signálu viz Obrázek 22 (0 až 0,0125[s])[18] 

 Takto transformovaný vibrační signál je velmi přehledný a dokáţe podat hlubší informace  

o chování stroje a příčinách vibrací (viz Obrázek 24). 



 

 

 

      Obrázek 24 – Frekvenční spektrum [14] 

1.8 MĚŘICÍ MÍSTA 

 Při výběru měřících bodů na diagnostikovaném stroji je potřebné se vyhýbat, velmi oblým 

a nerovným plochám, silně lakovaným nebo izolovaným povrchům, dělícím rovinám  

a konstrukčním mezerám. Ideálním měřicím místem je rovinná dobře opracovaná plocha  

v zatíţené zóně tzn. co nejblíţe loţisek, ozubených kol apod.  

 Pokud je to moţné, měříme vibrace ve všech třech směrech (vertikálním, horizontálním  

i axiálním). Kaţdé měřící místo musí být jednoznačně definované (doporučené polohy 

měřících míst stanoví ČSN EN 60034-14). Diagnostické firmy mají velmi podobné systémy 

označování těchto bodů. Podstatné je, aby byl zavedený systém přesně dodrţován. Moţný 

způsob označení měřících míst je vidět na obrázku (viz Obrázek 25) 

 

Obrázek 25 – Označení měřicích míst 



 

 

 Jedná-li se o stroj, který monitorujeme v pravidelných intervalech, je klíčové, aby byl 

měřen vţdy na stejných místech. K označení těchto míst lze pouţít tzv. Inteligentní systém 

značení měřících bodů (viz Obrázek 26). Jedná se o rádio-frekvenční způsob značení RFID 

(Radio Frequency Identification). Tento způsob identifikace vytváří „komunikaci“ mezi 

měřícím bodem a měřicím přístrojem pomocí čipu TAG (viz Obrázek 26). 

 

 

Obrázek 26 - čip TAG2 [18] 

 

1.9 SNÍMAČ VIBRACÍ – PIEZOELEKTRICKÝ AKCELEROMETR 

 Akcelerometr je senzor pro měření dynamického zrychlení. Zrychlení, obecně charakterizuje 

míru změny rychlosti hmotného bodu či celé soustavy hmotných bodů v čase. 

 Z hlediska vibrační diagnostiky, se nejčastěji pouţívá piezoelektrický akcelerometr,  

který je běţně označován jako snímač vibrací popř. snímač zrychlení. 

 Vyuţívá schopnosti piezoelektrických krystalů indukovat napětí v důsledku 

mechanického namáhání. Jiţ velmi malá síla*3) způsobená vibrací stroje, působí na hmotu 

snímače a tím dojde k stlačení piezoelektrického prvku, který pak generuje elektrický náboj 

odpovídající tomuto stlačení. Protoţe je elektrický náboj přímo úměrný síle a hmota snímače 

je konstantní, je tedy i elektrický náboj úměrný zrychlení - akceleraci. Pro větší citlivost  

se pouţívá dvojice piezoelektrických elementů. Vnitřní tlumení piezoelektrického materiálu 

je velmi malé, proto můţeme měřit vibrace přibliţně do 30 000 Hz. 

 

Piezoelektrické snímače patří k nejrozšířenějším, pro jejich následující vlastnosti  

 jednoduchá konstrukce  

 necitlivost na magnetické pole  

 mechanická odolnost  

 jsou velmi lehké  

 pokrývají prakticky všechny potřeby technické praxe výjimkou velmi nízkých frekvencí  



 

 

1.9.1 Konstrukce piezoelektrického snímače vibrací 

 

*3) Zatěžující síla na piezoelektrický člen je přímo úměrná 

zrychlení seizmické hmoty. Deformace piezoelektrického 

členu, je přímo úměrná působící síle, náboj, který vzniká na 

polepech piezoelektrického členu, je tedy přímo úměrný 

zrychlení a platí pro něj vztah:  
 

 

 

Obrázek 27 – Konstrukce piezoelektrického snímače vibrací [18] 

FkF
C

k

C

q
U U

pk   [V]     [R XIII.] 

U   .........  napětí vyvolané silou vibrace F [V]  
Uk   ......... napěťová konstanta [V∙N

-1
]
 

F   .........  síla vibrace [N]  
kq   ......... elektrický náboj [C] 

pk   ......... piezoelektrická konstanta materiálu [C∙N
-1

]  C   ......... kapacita kondenzátoru [F]  
 

1.9.2 Specifikace akcelerometrů  

 Dynamický rozsah 

Max. amplituda (±) amax [m∙s
-2

], kterou lze změřit, neţ se snímač poškodí. Uvádí se v „g“  

Převod na [g; Gs]:  amax ∙ g*4) 

 Frekvenční odezva 

Určuje nejniţší a nejvyšší frekvenci, kterou lze ještě měřit, jde o frekvenční rozsah, v němţ 

výstupní hodnota signálu akcelerometru má dovolenou odchylku ± 5 [%]. Nebo také pracovní 

oblast snímače. 

 Šířka frekvenčního pásma  

Odpovídá frekvenční doméně, proto zůstává citlivost snímače téměř konstantní. Často je 

definována jako 10[%] nebo 3 [dB] *5) 

0

ef
X

X

X
log20L   [dB]       [R XIV.] 

efX  .........  efektivní hodnota měřené veličiny (rychlost v [m∙s
-1

]; zrychlení a [m∙s
-2
]; síla F [N]) 

0X    .........  referenční hodnota měřené veličiny ( 0v =10
-9

[m∙s
-1
]; 0a =10

-6
[m∙s

-2
]; 0F =10

-6
[N]) 

 

 

*4) g je zemské zrychlení 9,80665 [m∙s
-2
] 

*5) Odchylka = hladina (Level) měřené veličiny vibrací X         



 

 

 Horní frekvenční limit  

Frekvence, kdy výstupní signál překročí dovolenou odchylku. Souvisí to vţdy s mechanickou 

rezonancí daného snímače. 

 Dolní prahová frekvence  

Frekvence, při níţ výstupní signál začíná klesat nebo jeho přesnost překračuje dovolenou 

mez. Není to zcela nulový signál, avšak citlivost velmi rychle s niţší frekvencí klesá. 

  Rezonanční frekvence  

Frekvence, na níţ snímač rezonuje nebo zvučí. Frekvenční měření se snímači zrychlení  

se provádějí pod touto rezonanční frekvencí. 

 Citlivost  

Výstupní napětí snímače při měření určité síly vyjádřené v „g“. Akcelerometry se dělí  

do dvou kategorií - s citlivostí 10 [m∙V∙g
-1

] nebo 100 [m∙V∙g
-1

]. Frekvence střídavého 

výstupního napětí odpovídá frekvenci vibrací. Výstupní úroveň napětí odpovídá amplitudě 

vibrací.  

 Teplotní vliv (citlivost na teplotu) 

Je to výstupní napětí na stupeň Celsia měřené teploty. Snímače jsou teplotně kompenzovány 

 s cílem udrţení změn výstupního signálu v daných limitech v daném rozsahu teploty. 

 Teplotní rozsah 

Je limitován integrovaným obvodem konvertujícím elektrický náboj na nízkoimpedanční 

výstup. Typický rozsah je -50°C aţ 120°C. 
 

 
Obrázek 28 – Charakteristika snímače [18] 



 

 

Způsob montáţe akcelerometru k tělesu stroje má veliký vliv na odezvu snímače: čím 

„pevnější“ je montáţ, tzn. čím větší je styková plocha a menší moţnost pohybu („viklání“) 

snímače při měření, a tím širší je odezva ve vyšších frekvencích (viz Obrázek 29). Oblá, 

nerovná nebo jinak nevhodná plocha, na kterou je snímač připevněn při měření způsobuje, 

ţe snímač nemá vhodný stabilní kontakt s plochou a můţe se na ní při měření různě „naklánět  

a kývat“, coţ vnáší do měření značné chyby a zmenšuje pracovní oblast snímače. Je důleţité, 

aby místo pro snímání vibrací bylo rovné, bez laku, izolace apod. Obecně platí, jak uţ bylo 

popsáno i výše, ţe čím větší je plocha kontaktu mezi snímačem a povrchem stroje, tím vyšší 

je přesnost měření. 

 
Obrázek 29 – Porovnání odezvy snímačů v závislosti na způsobu uchycení snímače [18] 

1.10 MECHANICKÉ PŘÍČINY VIBRACÍ 

 Nevyváţenost rotorů 

 Nesouosost 

 Ohnutý hřídel 

 Mechanické uvolnění  

 Poruchy ozubených a řemenových převodů 

 Poškození valivých loţisek 

 Zadírání 

 Hydraulické a aerodynamické problémy 

 Rezonance 



 

 

1.10.1 Nesouosost  

 Nesouosost v soustrojí je vţdy podstatným problémem, i kdyţ je často velmi 

podceňována. U všech strojů se pokaţdé projeví, zvýšenou hlučností, vibracemi, 

nepřiměřeným zahříváním některých jeho částí, rychlejším opotřebením loţisek, spojek  

a těsnění, coţ vede ke zbytečným ztrátám olejů a maziv, k častějším poruchám a v konečném 

důsledku i k značnému sníţení ţivotnosti celého soustrojí. Z finančního hlediska to přináší 

podnikům nemalé, ale hlavně zbytečné, výdaje. Většina odborníků můţe potvrdit, ţe nejméně 

polovině závad na strojích lze předejít správným ustavením strojů [13]. 

DRUHY NESOUOSOSTI 

Rozeznáváme dva základní druhy nesouososti (viz Obrázek 30): 

 

Obrázek 30 – Základní druhy nesouososti hřídelů 

 Paralelní 

Při této nesouososti jsou osy obou hřídelů rovnoběţné, ale jsou vůči sobě přesazené.  Paralelní 

nesouosost vyvolává zvýšené vibrace v radiálním směru, které se projeví ve spektru vysokou 

špičkou dvojnásobné otáčkové frekvence (vibrace bývají přes spojku v protifázi - posunuté asi 

o 180°). V horizontálním směru budou mít jinou hodnotu neţ ve vertikálním! Radiální 

vibrace, budou vţdy menší neţ axiální, způsobené úhlovou nesouosostí. 
 

 

Obrázek 31 – Paralelní nesouosost [18] 

 Úhlová 

 Osy hřídelů, při úhlové nesouososti, nejsou spolu rovnoběţné. Úhlová nesouosost 

vyvolává zvýšené vibrace v axiálním směru, které se projeví ve spektru vysokou špičkou 

základní otáčkové frekvence, dvojnásobné otáčkové frekvence, ale i 3X (vibrace bývají přes 

spojku v protifázi - posunuté asi o 180°).  Jsou větší neţ radiální vibrace způsobené paralelní 

nesouosostí a v horizontálním směru budou mít jinou hodnotu neţ ve vertikálním! Pozor, 

pokud budou v těchto směrech vibrace stejné, můţe jít spíš o projev nevývahy. 



 

 

 

Obrázek 32 – Úlová nesouosost [18] 

Stav nesouososti při zvýšení 2X:   

do 50% velikosti 1X DOBRÝ  

50%÷150% velikosti 1X NASTÁVÁ PROBLÉM  

nad 150% velikosti 1X KRITICKÝ (často jsou přítomny i vyšší další harmonické 3X,4X aţ 10X) 

V praxi většinou narazíme jen na kombinaci těchto dvou základních typů nesouososti, a to jak 

v horizontální, tak i ve vertikální rovině. Pozor, jejich velikosti v obou rovinách bývají různé. 

USTAVOVÁNÍ STROJŮ 

 Je důleţité si uvědomit, ţe při ustavování strojů hraje hlavní roli stabilita stroje. 

Nestabilní stroje je zcela nemoţné ustavit. Stabilita stroje se většinou odvíjí od jeho stáří, 

opotřebení, ale hlavně od základu, na kterém je ustaven. Nejčastější příčinou nestability stroje 

je špatný základový rám a problém tzv. měkkou patkou. 

ZÁKLADY STROJE  

 Základy stroje jsou buď tuhé, které jsou převáţně armované betonované do nemrznoucí 

hloubky a stroj je k nim připevněn pomocí kotevních šroubů, nebo plovoucí. Plovoucí 

základový rám, na který je pevně připevněn stroj, je zcela oddělen např. protiotřesovými 

izolátory od podlahy i stěn budovy ve které je umístěn. Základové rámy jsou většinou 

odlévané nebo svařované [13]. 

1.10.2 Mechanické uvolnění  

 Typ A 

 Tento stav je způsoben uvolněním nebo zeslabením patek stroje, základové desky nebo 

základu tzn., ţe nejspíš došlo ke zhoršením stavu betonové zálivky základu, k uvolnění 

základových šroubů, k deformaci desky základu (rámu) apod. (projevy tzv. měkké patky). 

Analýza fáze můţe ukázat rozdíl fáze asi 90° nebo 180° mezi měřením vibraci ve vertikálním 

směru (např. na patce stroje, základovém šroubu, základu) Projeví se na 1X otáčkové frekvenci. 

 Typ B  

Způsobuje uvolněný šroub loţiskového stojanu, nestabilita konstrukce základové desky 

(rámu) nebo stojanu loţiska vlivem jejich poškození (trhliny apod.). Projev zejména na 2X 

otáčkové frekvence. 



 

 

 

Obrázek 33 – Mechanické uvolnění [18] 

 Typ C 

Je způsoben nesprávným lícováním, příliš volné uloţení hřídele, loţiska apod. můţe vyvolat 

nelineární odezvu volných částí na dynamické síly od rotoru. To můţe způsobit ořezanou 

časovou vlnu a zvýšený práh šumu ve spektru.  Tento typ je často způsoben i uvolněním 

pouzdra loţiska ve víku, nadměrnou vůlí v kluzném nebo valivém loţisku, volným oběţným 

kolem na hřídeli atd. Fáze u mechanického uvolnění typu C je často neustálená a můţe se 

silně měnit od jednoho měření ke druhému, zvlášť tehdy, kdyţ se části rotoru mohou 

posouvat na hřídeli mezi jednotlivými starty. Mechanické uvolnění je často silně směrové  

a můţe způsobit, ţe odečtené radiální hodnoty po 30° po obvodu se silně liší. Mechanické 

uvolnění rovněţ můţe způsobit subharmonické násobky přesně v 1/2 nebo 1/3 otáček (0.5X, 

1.5X, 2.5X atd.). 

 

Ve všech těchto případech mechanického uvolnění jsou nejčastěji ovlivněny vibrace na 1X, 

ale také 2X, 3X . 

 

V případě všech typů mechanického uvolnění platí, ţe samo uvolnění není pravou příčinou 

vibrací, uvolnění je ve skutečnosti reakcí na jiné problémy. Např. nevývaha rotoru, vychýlení, 

excentricita, problémy s loţisky apod. Vyřeší-li se tyto problémy, odstraní se i mnohé  

ze symptomů. Obecně platí, ţe uvolnění situaci pouze zhoršuje. 



 

 

1.10.3 Měkká patka 

 Označení „měkká patka“ uţíváme u strojů, jejichţ základová rovina (většinou tvořená 

dosedacími plochami upínacích patek), nemá dostatečnou kontaktní plochu s rámem nebo 

základem. Hlavními příčinami bývá nerovnost samotného základu (rámu), špatné podloţení, 

ale i samotný tvar patky. Patka můţe být různě zdeformovaná - sloněná, krátká apod.  

(viz Obrázek 34).  

  

Obrázek 34 – Možné případy měkké patky [18] 

Pokud správně nepodloţíme tyto patky stroje (neustavíme-li stroj), pouze je silou dotáhneme 

k ploše základu, způsobíme tím značné pnutí v základovém šroubu, základu (rámu)  

i v souvisejících částech stroje. U motorů se můţe stát, ţe dojde k deformaci jejich pláště, 

statoru apod. To vše je pak příčinou zvýšených vibrací. Měkká patka se projevuje i tam, kde 

je málo utaţený připojovací šroub.  

 Málo tuhá, pruţná patka, je konstrukční chyba stroje. I přesto, ţe základová rovina tj. 

dosedací plochy všech patek, mají dostatečnou kontaktní plochu s rámem (základem), jsou 

dobře podloţeny (ustaveny) a i základové šrouby jsou správně utaţeny, dochází, díky jejich 

malé konstrukční tuhosti, k rezonanci na těchto patkách. To má nepříznivý vliv nejen na chod 

zařízení, ale především na patky samotné. Můţe snadno dojít, k jejich zničení (ulomení).  

1.10.4 Rezonance rotačních strojních zařízení 

 Rezonančním vibrace se vyskytují na strojních zařízeních mnohem častěji, neţ se obecně 

předpokládá. U strojů, jejichţ části se otáčejí, vznikají periodické síly, které se přenášejí nejen 

na vlastní zařízení, tj. na upínací patky stroje apod., ale i na jeho okolí, např. na rám nebo 

podlahu, k níţ je stroj připevněn. K rezonanci dochází vţdy, kdyţ se vnucená (budící) 

frekvence kryje s frekvencí vlastní, tím můţe způsobit výrazné zvýšení amplitudy 

rezonančním zesílením, coţ má za vţdy následek předčasnou a často i katastrofickou poruchu. 

  Vlastní frekvence 

Je například samotná frekvence daného rotoru, ale často téţ frekvence podpěrného rámu, 

základu, převodovky nebo dokonce frekvence hnacích řemenů.  



 

 

 Vnucené frekvence  

Jsou frekvence, které mají svůj původ v nevývaze, vychýlení, uvolnění, závadách loţisek, 

závadách ozubených kol, opotřebení řemenů apod.  

REZONANČNÍ ZESÍLENÍ KMITŮ 

 Největší nebezpečí rezonance spočívá v tom, ţe umoţňuje rezonanční zesílení kmitů 

natolik, ţe uţ poměrně malou periodicky působící silou lze v oscilátoru vzbudit kmitání  

o značné amplitudě. 

 

 

 

Obrázek 35 - Graf faktoru zvětšení (Q)[18] 

 

 Rezonanci ilustruje Obrázek 35. Faktor zvětšení Q popisuje, nakolik jsou vibrace 

zesíleny, ve chvíli kdy stroj prochází rezonancí. Porovnává odchylku hřídele v klidu proti 

odchylce při otáčení.  

 Z grafu (viz Obrázek 35) vidíme, ţe kdyţ se frekvenční poměr f/fn přibliţuje hodnotě 1, 

nebo kdyţ se vnucená frekvence vyladí na frekvenci vlastní, můţe být vibrační amplituda 

extrémně vysoká, pak uţ závisí pouze na míře tlumení systému ξ. Vyplývá to i z rovnice 

vedle grafu. Nekonečnou vibrační amplitudu při rezonanci můţe omezit jedině tlumení 

systému ξ, známé téţ jako faktor tlumení. U běţných strojních konstrukcí z oceli, hliníku, 



 

 

litiny, apod., má faktor tlumení obvykle hodnotu 0,05 nebo menší, coţ ukazuje, ţe rezonanční 

zesílení bude pro tento tlumící faktor desetinásobné, u systémů s niţším tlumením se můţe 

dokonce přiblíţit padesátinásobnému zesílení. 

 

 

Obrázek 36 – Graf fázového zpoždění vzhledem k frekvenčnímu poměru pro různé faktory 

tlumení [18] 

Obrázek 36 – Graf fázového zpoţdění vzhledem k frekvenčnímu poměru pro různé faktory 

tlumení nám ukazuje, ţe při průchodu stroje rezonancí dojde k fázové změně 90°, právě kdyţ 

se stroj nachází přímo na vlastní frekvenci, fáze v blízkosti vlastní frekvence, se bude dále 

rychle měnit. Nakonec, kdyţ kompletně projde rezonancí, změní se o téměř 180°. Celková 

fázová změna a rychlost, kterou se fáze změní pro dané vzdálenosti od vlastní frekvence, bude 

určována mírou tlumení. Čím niţší bude tlumení, tím vyšší bude rychlost fázové změny. 

PROJEVY REZONANČNÍCH VIBRACÍ 

 Nedostatečná odezva na pokusy stroj vyváţit 

Stroj, který rezonuje, je téměř nemoţné vyváţit. V blízkosti rezonance stroj i při malé změně 

rychlosti vykazuje výraznou změnu fáze, která se můţe blíţit 180°. 

 Vysoce směrová vibrace 

Rezonanční vibrace způsobí, ţe chvění bude v jednom směru mnohem silnější, neţ ve 

zbývajících dvou osových směrech (např. horizontální hodnoty mohou být 10x vyšší neţ 

hodnoty vertikální či axiální). Pokud se jedná o rezonanční vibrace, jsou v rezonančním 

směru 5x aţ 15x vyšší neţ vibrace ve zbývajících dvou osových směrech. 

 Fázové chování v rezonančním směru měření 

Rezonanční frekvenci provází výrazná změna fáze s RPM ve směru, v němţ stroj rezonuje, 

neboť fáze se změní o 90° na vlastní frekvenci, a téměř o 180°, kdyţ zcela projde rezonancí, 



 

 

v závislosti na míře tlumení. Fázové změny v nerezonančních směrech měření mohou přitom 

být naopak malé, neboť vlastní frekvencí neprocházejí. 

 Moţný fázový rozdíl v měřicím směru kolmý k rezonančnímu směru měření 

Kdyţ rezonuje jeden radiální směr, pak se fázový rozdíl ve chvíli, kdy otočíme snímačem  

o 90°, abychom provedli měření ve druhém radiálním směru, pravděpodobně přiblíţí buď 0° 

nebo 180°, v závislosti na tom, na které straně loţiska je snímač umístěn (na rozdíl od 

přibliţně 90° rozdílu v případě převládající nevývahy). To znamená, ţe pokud rezonuje 

horizontální směr, horizontální fáze se bude pravděpodobně rovnat vertikální, nebo se od ní 

bude lišit o téměř 180°. To je způsobeno tím, ţe při provozu na vlastní frekvenci nastává 

dodatečná 90° fázová změna. V obou případech znamená 0° nebo 180° horizontálně- 

vertikální fázový rozdíl silně směrovou povahu rezonance (nebo excentricity). 

  Charakteristický tvar rezonanční špičky 

Rezonanční špička bude mít na základně obvyklou širokou „zástěrku“ „Ještěd“ ve srovnání  

s mnohem uţšími zástěrkami nerezonančních špiček. To znamená, ţe základna rezonanční 

špičky bude obvykle širší neţ základny okolních nerezonančních špiček (viz Obrázek 37). 
 

  

Obrázek 37 – Typické spektrum rezonance [18] 

 Frekvence, při nichţ můţe rezonance nastat 

Rezonance nenastává pouze na 1x RPM. Můţe být odezvou na jakoukoli nucenou frekvenci, 

která se kryje s přirozenou frekvencí. V takovém případě má význam porovnat amplitudu této 

frekvence v daném směru se stejnou frekvencí ve zbývajících dvou osových směrech. Jedná-li 

se o rezonanční frekvenci, měla by být v jednom z těchto tří směrů výrazně vyšší. Mohla by 

mít špičku na 4x, 5x nebo 6x RPM (nebo dokonce i výše) v souladu s frekvencí průchodu 

lopatek (BPF), frekvencí poškozených loţisek, frekvencí záběru ozubených kol (GMF), nebo 

dokonce se stavem mechanického uvolnění. 

 Nadměrný pohyb a dynamické napětí rezonančních částí 

Kromě rezonance samotné rotační jednotky je nutné věnovat pozornost téţ vlastním budicím 

frekvencím nosného rámu, základů a dokonce i připojeného potrubí anebo kanálového vedení 

vzduchovodu. V připojené kostře velmi často dochází k poruchám způsobeným únavou 



 

 

materiálu, neboť rezonují s vnucenou frekvencí pocházející ze stroje. Problém lze vyřešit 

sníţením nebo zeslabením zdroje vnucené frekvence stroje, izolováním rezonujícího prvku 

rámu od stroje, změnou otáček rotoru nebo změnou vlastní frekvence samotného prvku rámu. 

 

ZPŮSOBY PO POTLAČENÍ REZONANČNÍCH KMITŮ 

 

Vzniku rezonančního kmitání se předchází tím, ţe se vlastní frekvence zařízení upraví tak, 

aby se lišila od frekvence sil vynucujících kmitání i od jejich násobků. V technické praxi se 

pouţívají tyto tři způsoby:  

 Změna vlastní frekvence mechanizmu 

 

Změnou tuhosti - Rezonanci lze někdy řešit zvýšením tuhosti podstavce nebo rámu, upnutím 

patek, odstraněním deformace způsobené vyrovnávacími podloţkami nebo pouţitím loţisek  

s menší vůlí (coţ ovlivní tuhost a tudíţ i vlastní frekvenci). 

 

Přidání nebo odebrání hmotnosti - Je moţné změnit téţ přirozenou frekvenci přidáním nebo 

odebráním hmotnosti. Je ovšem důleţité zdůraznit, ţe tento efekt se projeví pouze  

u rezonující části. 

 

Přidání izolačních mechanismů - Vibrační izolace můţe být účinná u stroje, který je  

na jedné ze svých přirozených frekvencí vystaven rezonanci vyvolané vibrací z jiného 

vnějšího zařízení (stroje). Například správně navrţené čerpadlo fungující na 1780 RPM  

s vlastní frekvencí 750 [CPM] *6) se můţe dostat do problému, pokud se v jeho blízkosti 

vyskytuje nevyváţený velký ventilátor běţící na přibliţně 750 RPM. V tomto případě by bylo 

zapotřebí buď izolovat ventilátor od čerpadla, vyváţit jej, nebo izolovat čerpadlo od podlahy. 

*6) frekvence [Hz] (cykly za sekundu) převedena na alternativní jednotku [CPM] (cykly za minutu) 

 

  Změnou tlumení 

 

Přidání tlumicích materiálů 

 

Přidání vyladěného tlumiče (pohlcovače vibrací) - Na stroj, pro který nejsou ostatní redukční 

techniky vhodné nebo nesniţují vibrace na přijatelnou úroveň, je někdy moţné instalovat 

vyladěný tlumič. Toto zařízení je však účinné pouze v situacích, kde nadměrné vibrace 

způsobuje pouze jedna dominantní frekvence a tato frekvence je vlastní frekvencí součásti,  

na kterou se vyladěný tlumič připevní. V těchto případech lze navrhnout vyladěný tlumič  

s vlastní frekvencí rovnající se rušivé frekvenci, který bude reagovat 180° mimo fázi  

a jehoţ rezonanční pohyb svým účinkem „vyruší“ problematickou vlastní frekvenci. 



 

 

 Odstranění budících frekvencí přesným dynamickým vyváţením 

Protoţe se rezonanční vibrace rovnají vibracím vnucené frekvence, můţeme v případě,  

ţe nelze efektivně přesunout vlastní frekvenci mimo rezonanci nebo sníţit faktor tlumení 

(přidáním tlumících materiálů), rezonanční vibraci přesto sníţit omezením zdrojů nucených 

frekvencí (například nevývahy).  

1.10.5 Loţiska 

CHARAKTERISTICKÉ LOŢISKOVÉ FREKVENCE [10] 

Otáčkové frekvence jednotlivých částí loţiska jsou vypočteny z obvodových rychlostí 

spoluseodvalujících částí (vnitřní krouţek, kuličky, válečky, klec, vnější krouţek).  

Za předpokladu, ţe se vnější krouţek zpravidla neotáčí, se provádí výpočet frekvencí,  

na kterých se poškození jednotlivých částí loţiska projeví, provádí dle následujících vztahů. 

 

RPM  .... otáčky rotoru [min
-1
] 

0d   ......... průměr valivého elementu[mm] 

sd   ......... střední průměr ložiska [mm] 

d   ......... vnitřní průměr ložiska [mm] 

D   ......... vnější průměr ložiska [mm] 

  ......... úhel dotyku [°]
 

c   ......... počet valivých elementů 

                 (kuliček, válečků apod.) [ks]
 

Obrázek 38 – Náčrt rozměrů valivého ložiska 
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FÁZE POŠKOZENÍ VALIVÝCH LOŢISEK [18] 

 

Obrázek 39 – (Fáze 1) náčrt projevů 

poškození ložiska ve spektru 

FÁZE 1 Nejvčasnější indikace problému loţiska  

se objeví v ultrazvukové oblasti při frekvencích od 20 

do 600 [Hz]. Například ve fázi 1 můţe být špičková 

energie asi 0,25 [gSE] (skutečná hodnota bude záviset 

na místě měření a otáčkách stroje). 

 Obrázek 40 – (Fáze 2) náčrt projevů poškození 

ložiska ve spektru 

FÁZE 2 Malé loţiskové vady začínají 

budit vlastní frekvence komponent loţiska 

(loţisko tzv.“zvoní“), tyto frekvence se 

převáţně vyskytuji v oblasti 30k aţ 120k 

[otáček/min]. Na konci fáze 2 se objevují 

postranní pásma nad a pod rezonanční 

špičkou. Špičková energie roste (např.  

z 0,25 na 0,50 [gSE]). 

 

Obrázek 41 – (Fáze 3) náčrt projevů 

poškození ložiska ve spektru 

FÁZE 3 Objeví se loţiskové frekvence závady a jejich 

harmonické sloţky. Kdyţ se opotřebení zvětšuje, 

objevuje se stále více harmonických sloţek loţiskové 

frekvence. Roste i počet postranních pásem kolem 

loţiskových frekvencí i kolem vlastních frekvencí 

loţiska. Špičkova energie dále vzrůstá (např. z 0,5  

nad 1 [gSE]). Opotřebení je nyní jiţ vidět, bývá 

rozmístěno po obvodu loţiska. 

 

Obrázek 42 – (Fáze 4) náčrt projevů poškození 

ložiska ve spektru 

 

 

FÁZE 4 Ke konci ţivotnosti loţiska  

je ovlivněna i velikost 1X. spolu s ní 

vzrůstá mnoho dalších harmonických 

sloţek otáčkové frekvence. Diskrétní 

loţiskové frekvence závad a vlastni 

frekvence loţiska, začínají „mizet“ a jsou 

nahrazeny náhodným, širokopásmovým 

vysokofrekvenčním “šumovým“ pozadím. 

Kromě toho se mohou amplitudy vysokofrekvenčního pozadí, ale i špičkové energie ve skutečnosti 

zmenšovat. Těsně před havárií obvykle špičková energie roste na nadměrné hodnoty. 



 

 

1.11 ELEKTRICKÉ PŘÍČINY VIBRACÍ   

 Vibrace elektromagnetického původu 

 Statická a dynamická excentricita 

 Přerušené rotorové tyče 

 Loţiskové proudy 

 Zkraty v magnetických obvodech 

 Negativní vliv dráţkování rotoru a statoru 

 Nesymetrie magnetických obvodů 

Tabulka 3 - Vibrační diagnostika pro indukční motory [18] 

A. NESOUSTŘEDNOST STATORU, ZKRATOVANÉ VINUTÍ, ÚBYTEK KOVU 

 

Problémy se statorem budou generovat vysoké vibrace při dvojnásobku 

napájecího síťového kmitočtu (2f1=2FL). Nesoustřednost statoru způsobí rotující 

vzduchovou mezeru mezi rotorem a statorem, která způsobí směrové vibrace. 

Změny tloušťky vzduchové mezery by neměly přesáhnout 5% u indukčních  

a 10% u synchronních motorů. Nesoustřednost statoru můţe způsobit vratké 

lůţko, nebo jeho základna. K úbytku materiálu (kovu) můţe dojít právě díky 

poruchám stability. Zkratované vinutí na statoru můţe způsobit neţádoucí lokální 

zahřívání, které můţe nakonec poničit stator. Tepelně způsobené vibrace mohou 

růst úměrně s časem provozu motoru. 

      B. NESOUSTŘEDNOST ROTORU (PROMĚNLIVÁ VZDUCH. MEZERA) 

 

Nesoustředný rotor způsobí rotující, měnící se vzduchovou mezeru mezi 

statorem a rotorem, která indukuje pulsující vibraci (obvykle mezi 2f1=2FL  

a nejbliţším harmonickým kmitočtem provozní rychlosti). Abychom oddělili 

napájecí síťový kmitočet 2f1=2FL a harmonické kmitočty provozní rychlosti, 

musíme pouţít spektrální analýzu. Nesoustředný rotor způsobí 2 FL kmitočet 

obklopený postranními pásmy s kmitočty pólové rychlosti (FP), stejně tak jako 

okraji FP okolo provozní rychlosti. FP sama se objeví na nízkém kmitočtu 

(pólová rychlost = kmitočet kluzu · póly). Obvyklé hodnoty FP se pohybují 

v rozmezí od 20 do 120 cyklů za minutu (0,3-2,0Hz). Měkká patka a špatné 

doléhání často způsobují proměnlivou vzduchovou mezeru. 

     C. PROBLÉMY S ROTOREM 

 

Zlámané, nebo prasklé tyče rotoru nebo kontaktního věnce, špatné 

kontakty mezi tyčemi rotoru a kontaktním věncem nebo zkratované vinutí 

na rotoru způsobí vysoké vibrace na  1X provozní rychlosti, spolu 

s okrajovým pásmem pólové rychlosti FP. Zlomené tyče rotoru pak často 

způsobí FP okrajové pásmo okolo druhého, třetího a čtvrtého 

harmonického kmitočtu provozní rychlosti. 

 

 Chybějící nebo otevřené tyče jsou indikovány okrajovým pásmem o 2X 

napájecího síťového kmitočtu (2f1=2FL) obklopujícími kmitočty rychlosti 

tyčí rotoru anebo její harmonické frekvence. (RBPF = počet tyčí · otáčky 

za minutu) Často zapříčiní také vyšší hodnoty na 2X RBPF s jenom malou 

amplitudou na 1X RBPF. Elektricky způsobený ohyb mezi chybějícím 

tyčí rotoru a prstencem bude nejčastěji vykazovat vysokou úroveň na 2X 

RBPF (s 2 FL okraji), ale malý, nebo ţádný vzestup na amplitudách okolo 

1X RBPF 

D. PROBLÉMY S FÁZOVÁNÍM. (CHYBĚJÍCÍ KONEKTORY) 

 

Problémy s fázováním, způsobené chybějícími, nebo ztracenými 

konektory mohou zapříčinit neobvyklé vibrace na (2f1=2FL) napájecím 

síťovém kmitočtu, který bude mít okraje okolo 1/3 síťového kmitočtu (1/3 

FL). Úrovně okolo 2FL mohou dosahovat 1,0, jestli zůstanou neopraveny. 

Problém je také v tom, ţe vadný konektor zprostředkuje kontakt jenom 

občas. Ztracené, nebo rozbité konektory musí být opraveny, aby se 

předešlo katastrofickým selháním. 



 

 

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 MĚŘENÝ TRAKČNÍ ASYNCHRONNÍ MOTOR  

 Trakční asynchronní motor, 6pólový, 2loţiskový, uzavřený s kotvou nakrátko 

projektovaný a vyrobený v souladu s normou ČSN EN 60439-2. Tento motor netradičním 

konstrukčním provedením optimálně řeší specifické poţadavky pohonu trolejových vozidel. 

Součástí motoru je čidlo snímání otáček Lenord+Bauer. 

 

 

Obrázek 43 – Hlavní rozměry motoru [16] 
Obrázek 44 – Měřený trakční asynchronní 

motor [16] 

JMENOVITÉ HODNOTY MOTORU [16] 

Zátěţ : S1 

Výkon : 175 kW 

Napětí : 425/1 000 V 

Proud : 298/700 A 

Frekvence : 60 Hz 

Otáčky : 1 183/2 600 1/min 

Moment n/max : 1 414/3 791 Nm 

Účiník : 0,86 

Účinnost : 94,6 % 

Chlazení : vlastní, povrchem 

UHPtest : 5 400VDC 

Otáčky n/max : 3 120 1/min 

Třída izolace : H 

Hmotnost : 630 kg 

Tvar : IM 1001 

Krytí : IP56 



 

 

 

Obrázek 45 – Momentová charakteristika motoru pro f = 60 Hz [16] 

 

 

Obrázek 46 – Trakční charakteristika motoru [16] 

 

2.2 ZKUŠEBNA MOTORŮ 

 Zkušební pracoviště bylo uvedeno do provozu v květnu 2004. Lze zde provádět zkoušky 

TAM dle ČSN EN 60349. Napájení a ovládání zkušebního pracoviště (v návaznosti  

na napájecí zdroj proměnného trakčního napětí 400-900 VDC), umoţňuje provádění zkoušek 

střídavých asynchronních motorů napájených z elektronických měničů (střídačů).  

 Ve zkušebně (viz Obrázek 47) je umístěno zatěţovací soustrojí (viz Obrázek 48)  

a kontejnery s hnacím a zatěţovacím střídačem vč. regulátorů. Napájení střídačů je přivedeno 

z napájecího zdroje zkušebny. V prostoru zkušebny je dále umístěn rozvaděč RQ s ručními 

odpojovači pro odpojení střídačů od motorů, rozvaděč RQ1 s DC stykači a tlumivkou 

doplňující funkci hnacího střídače. 

 Ve velínu zkušebny je umístěn ovládací PULT a přechodová skříňka RP pro propojení 

pultu s 1RM1 a střídači v kontejnerech.  Jako pult bylo vyuţito PC napájecího zdroje 

doplněné a upravené pro potřeby zkušebního pracoviště.  



 

 

 

Obrázek 47 - Schéma umístění zatěžovacího soustrojí ve zkušebně motorů [16] 

 Tabulka 4 – Specifikace strojního zařízení zkušebny [16] 

Provozní soubor:  PS 01 SPECIFIKACE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ ZKUŠEBNY 

Projekční značení Typ ks 

Zatěţovací soustrojí:  1 

1 ZR Základový rám  
Rám + loţe 

(3800x995mm) 

ZR a přední díl (2000x995mm)  
1 

ZR b zadní díl (1800x995mm)  

2 M1 Trakční AM zatěţovací  1 

3 D1 Stojan pro M1 č.v. 1 

4 SP Axiální čepová spojka č.v. 1 

5 S Setrvačník č.v. 1 

6 K Kardan  1 

7 M2 Trakční AM motor testovaný (zkoušený)  1 

8 D2 Stojan pro M2 č.v. 1 

9 SE1 Indukční čidlo IB 04 VB 1 

 

Obrázek 48 - Náčrt soustrojí pro zkoušky trakčních asynchronních motorů [16] 



 

 

Tabulka 5 – Elektrická zařízení zkušebny [16] 

Provozní soubor:  PS 02 ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ ZKUŠEBNY 

Projekční značení  Typ ks 

+KONT_TVEURO 1 Hnací střídač (pro testovaný motor) CAC 105B 1 
+KONT_TVEURO 2 Zatěţovací střídač (pro zatěţovací motor)  1 

+RQ Pole s ručními odpojovači 720x500x1500mm č.v.  1 
+RQ1 Pole s DC stykači a tlumivkou 420x600x1500mm č.v.  1 

+1RM1 

 

Pole pomocného napájení panel 1200x600x2200mm č.v.  1 

2.3 POPIS ZATĚŢOVÉHO SOUSTROJÍ 

 Zatěţovací soustrojí se skládá ze zatěţovacího TAM (M1), stojanu pro M1 (D1), axiální 

čepové spojky (SP), setrvačníku (S), indukčního čidla (SE1), kardanu (K), trakčního AM 

motoru testovaného /zkoušeného/ a stojanu pro M2 (D2). Tyto zařízení jsou umístěna  

na základových rámech (fémách) přední (ZRa) a zadní (ZRb) viz  Tabulka 4 a Obrázek 48. 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZATĚŢOVACÍHO SOUSTROJÍ  

Max. otáčky: 4 500    [min
-1

]    
  šířka    - 995               [mm] 
délka   - 3800             [mm] 
výška  - max. 850            [mm] 
   Hmotnost: 3200    [kg]    
 

 

Obrázek 49 - Rozměrový náčrt soustrojí pro zkoušky trakčních asynchronních motorů [16] 

 

Obrázek 50 

Pohled na levou část soustrojí 
(zatěžovací motor, spojka a setrvačník)  

Obrázek 51 

Pohled na pravou část soustrojí  
(setrvačník, kardan /za krytem kardanu/ a testovaný motor)  

 



 

 

 

Obrázek 52 – I. pohled (na levou část soustrojí) 

 
Obrázek 53 – Náčrt testovacího soustrojí: SITUACE pro Obrázek 52 a Obrázek 54 

 

 

Obrázek 54 – II. pohled na soustrojí  



 

 

 

2.4 SOUČASNÝ STAV ZÁTĚŢOVÉHO SOUSTROJÍ  

2.4.1 Základ 

 Základ zátěţového soustrojí tvoří dva plovoucí svařované rámy - frémy (viz Obrázek 48), 

přední rám ZRa (rozměr: šířka x délka x výška = 995x2000x200 v mm) a zadní rám ZRb 

(rozměr: šířka x délka x výška = 995x1800x200 v mm), které jsou pruţně uloţeny přes 

isolátory Istako na pevné podlaze zkušebny.  

 U obou rámů je základová plocha a upínací T dráţky vytvořeny z několika dlouhých 

plochých ocelových pásů, které jsou k sobě a ke svařované konstrukci rámu připojeny pomocí 

šroubů (viz Obrázek 56). 

 

Obrázek 55 – Náčrt testovacího soustrojí: SITUACE pro Obrázek 56 

 

Obrázek 56 – Konstrukce základových rámů 
 



 

 

 Celá tato konstrukce základových rámů jiţ napovídá, ţe se v tomto případě nedá počítat  

s velkou přesností ani tuhostí základu. Samotný základový rám uţ je velkým zdrojem 

nepřesností, vibrací a rezonancí.  

 Protiotřesové izolátory Istako (viz Obrázek 56) byly měněny před rokem. Po jejich 

výměně nebyla provedena kontrola rovinnosti rámu, ani souososti zatěţovacího soustrojí. 

 V místě, kde na sebe navazují oba díly základu, bylo při vizuální kontrole zjištěno,  

ţe rámy jsou vůči sobě nerovnoběţné a navíc, jak vertikálně tak i horizontálně, přesazené  

(viz Obrázek 58 a Obrázek 59). 

 

Obrázek 57 – Náčrt testovacího soustrojí: SITUACE pro Obrázek 61 a Obrázek 59 

 

POHLED NA SPOJ SHORA LEVÝ BOK 

 

POHLED NA SPOJ SHORA PRAVÝ BOK 

 

Obrázek 58  

Návaznost dílů základu pohled shora vpravo 

Obrázek 59  

Návaznost dílů základu pohled shora vlevo 

  

 Z tohoto stavu lze usuzovat, ţe je buď velmi nerovná plocha podlahy zkušebny, nebo 

špatně vyrobený jeden, případně, i oba díly základu.  

 Mezi osami obou rámů je znatelná úhlová nesouosost, která se s velkou pravděpodobností 

projeví u všech zařízení upínaných do dráţek těchto frém.  



 

 

2.4.2 Stojan zatěţovacího motoru a zatěţovací motor  

 Stojan zatěţovacího motoru D1 je podloţen kovovými podloţkami o tloušťce  

50 mm, pro vyrovnání osové výšky zátěţového motoru M1 se setrvačníkem S. Takto 

podloţený stojan je „soustavou“ podloţek, upínek z plechu a čtyř šroubů (viz Obrázek 61; 

detail A) upnut k základovému rámu ZRa. 

 

Obrázek 60 – Náčrt testovacího soustrojí: SITUACE pro Obrázek 61 

POHLED STOJAN D1 A ZÁTĚŽOVÝ 
 MOTOR M1 ZLEVA 

POHLED STOJAN D1 A ZÁTĚŽOVÝ  
MOTOR  M1 ZPRAVA 

 
Obrázek 61 – Připojení stojanu a zatěžovacího motoru k základu 

Kaţdá taková „upínací soustava“, která je poskládaná z různých segmentů (viz Obrázek 61; 

detail A) se stává potencionálním zdrojem vibrací a rezonancí. 

 Zatěţovací motor M1 je šrouby, přes tři patky, které jsou podloţeny gumou o tloušťce  

3 mm, připevněn ke stojanu zatěţovacího motoru D1 (viz Obrázek 61; detail B a C).  



 

 

Horní patka motoru leţí na ploše stojanu vytvořené z plechu (viz Obrázek 61; Detail C). 

Boční dvě patky na izolačních deskách, které jsou k drţáku zatěţovacího motoru D1 

přišroubovány (viz Obrázek 61; detail B). 

2.4.3 Axiální spojka  

Axiální čepová spojka SP je bezúdrţbová. Jediný prvek, který je nutno častěji kontrolovat 

nebo měnit je polytanové pouzdro čepu spojky. Dle Provozního předpisu soustrojí  

pro zkoušky (TAM), jsou stanoveny ještě následující kontroly a kontrolované hodnoty. 

KONTROLOVANÉ HODNOTY:  

5 mm   - axiální vůle spojky 

500 hod. provozu  - kontrola pojistných krouţků 

2 000 hod. provozu  - výměna pouzder 

8 000 hod. provozu  - výměna kompletních čepů 
 

 Celé soustrojí je provozováno od května 2004. V období od 1. 5. 2004 do 30. 4. 2011 by 

mělo být teoreticky zařízení vyuţíváno přibliţně 1 766 pracovních dnů. Na zkušebním 

soustrojí se denně vyzkouší jeden motor. Doba zkoušky motoru při zatíţením se přibliţně 

pohybuje od 1 hodiny aţ po 1,3 hodiny denně, z těchto skutečností vyplývá, ţe zatěţovací 

motor M1, axiální čepová spojka SP i setrvačník S jiţ pracují zhruba 1 800 aţ 2300 

provozních hodin. Z výše uvedených důvodů by bylo vhodné vyměnit pouzdra spojky a 

provést kontrolu pojistných krouţků i celkového stavu spojky.  

 

 

Obrázek 62 – Spojení zatěžovacího motoru a setrvačníku axiální čepovou spojkou 



 

 

 Nevyhovující stav spojky a nejspíš i značná úhlová nesouosost zatěţovacího motoru M1  

a setrvačníku S je viditelná i na fotografii (viz Obrázek 62). U běţné axiální čepové spojky 

výrobci uvádějí pro provozní otáčky spojky 6002nSPOJ [ot/min] úhlovou výchylku 

 0,3 = ΔKw [°] (viz Tabulka 1), při průměru příruby spojky 250DSPOJ [mm] je přepočtené 

úhlové vychýlení 1,3 = ΔKw [mm]. Ve skutečnosti, je úhlové vychýlení výrazně větší 

2 = SKUT.ΔKw [mm]. Totéţ platí i pro radiální přesazení. Povolená výchylka bývá 

 0,5 = ΔKr [mm], ale její skutečná velikost je víc neţ dvojnásobná 1,2 = SKUT.ΔKr [mm]. 

  Často se chybně předpokládá, ţe při pouţití pruţné axiální spojky dojde k vyrovnání 

případné nesouososti dvou spojovaných strojů. Tento omyl, pak vede k sniţování ţivotnosti 

nejen samotné spojky, ale i jiných částí takto spojených strojů. Navíc se nepříjemně se zvyšují 

vibrace a hlučnost celého soustrojí. Nesouosostí, v tomto případě, budou trpět především 

loţiska zátěţového motoru M1, loţiska setrvačníku S jsou, jiţ z principu samotné funkce 

setrvačníku S, proti těmto účinkům více odolná. 

2.4.4 Setrvačník 

 Setrvačník S reprezentuje setrvačnou hmotnost vozidla (odpovídající kinetické energii 

rozjetého vozidla to je přibliţně 18 tun při rychlosti 60 km/hod. Pro snímání otáček je osazen 

na hřídeli kódovací kotouč, který umoţňuje pomocí indukčního snímače SE1 měřit a na pultu 

zobrazit otáčky setrvačníku S. Setrvačník S je konstruován stavebnicovým způsobem. Je 

navrţen na celkovou poţadovanou zátěţ, včetně moţnosti tuto zátěţ, dle poţadavku, měnit. 

Toho dosáhneme výměnou zatěţovacích prvků setrvačníku, sniţováním počtu zátěţí a jejich 

vzájemnou kombinací. Jednou za rok je nutné provést kontrolu stavu náplně loţisek 

setrvačníku. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY  

Krouticí moment:   1703,37[Nm] 

Moment setrvačnosti:  40         [kgm
2
] 

   
  

Vlastní hmotnost:   594       [kg] 

 

            Obrázek 63 – Náčrt řezu setrvačníkem 



 

 

 

                  Obrázek 64 –  Náčrt testovacího   soustrojí SITUACE pro Obrázek 65 

 

Obrázek 65 – Uchycení kotvících šroubů setrvačníku v základovém rámu ZRb a ZRa 

 Přední rám ZRa a zadní rám ZRb spojuje setrvačník S, který má dva kotvící šrouby 

upevněny v předním rámu ZRa  a druhé dva v rámu ZRb (viz Obrázek 65). Plní tak funkci 

jediného spojovacího prvku obou rámů. Otázkou je, zda je vhodné, aby byly rámy takto 

spojeny.  

2.4.5 Kloubová hřídel  

 Kardan K se při vizuální kontrole jeví zcela v pořádku, ale to neznamená, ţe není 

nevhodně a nadměrně namáhán. K havárii předešlého kardanového hřídele došlo přibliţně  

po pěti letech provozu. Po této události bylo zkušební zařízení dovybaveno ochranným 

krytem (viz Obrázek 66) a tímto, v současné době pouţívaným, kardanem. 



 

 

 

Obrázek 66 – Kryt kardanu 

 

2.4.6 Stojan testovaného motoru a testovací motor 

 Protoţe se na tomto zkušebním zařízení testuje několik typů motorů, jsou pouţívány  

i různé druhy stojanů D2. Kaţdý stojan je uchycen čtyřmi upínkami a šrouby (viz Obrázek 67, 

DETAIL D a POHLED P). Šrouby jsou zašroubovány do kamenů v T dráţkách frémy 

(zadního rámu ZRb). Kaţdý stojan D2 se při instalaci na rám základu ZRb ustavuje pouze tak, 

ţe se zkontroluje vzdálenost stojanu, ve dvou místech, od jednoho boku rámu.  

 Patky samotného testovaného motoru M2 leţí volně na pruţných pryţových izolátorech, 

umístěných na upínacích deskách drţáku D2 (viz Obrázek 67). Šrouby jsou provlečeny přes 

otvory patky motoru, izolátoru a drţáku testovaného motoru D2 a nejsou utaţeny. Protoţe 

otvory pro šroub jsou vyrobeny s obvyklou vůlí pro šroub M24, jak na motoru, tak i v drţáku 

D2, nedá se předpokládat, ţe by tyto šrouby nějak zajistily souosost drţáku a motoru. Motor 

se po usazení na drţák motoru, jiţ dál neustavuje a mylně se předpokládá, ţe případnou 

nesouosost hřídelů setrvačníku S a testovaného motoru M2 vyrovná kardan K. 

 Pro podloţení patek se pouţívá pryţový izolátor, z jiného typu vozu.  

V současné době jsou na trhu nabízeny různé speciální izolátory chvění, bylo by proto vhodné 

tyto moţnosti prověřit.   



 

 

 

Obrázek 67 – Detaily uchycení stojanu testovaného motoru k základu a zkoušeného TAM 

 ke stojanu 

 

2.5 BĚŢNÉ MĚŘENÍ VIBRACÍ  

 Měření vibrací je jednou z  předepsaných zkoušek pro Výrobní kusovou zkoušku 

asynchronního motoru, dle ČSN EN 60 349-2.  

Co říká norma 

 Kaţdý stroj musí být zkoušen s ohledem na vibrace spojené s nevyváţeností stroje. 

Běţně musí být zkouška taková, aby se prokázalo, ţe stroj běţí klidně, je-li namontován  

na zkušebním stanovišti a napájen napětím síťového kmitočtu.  



 

 

 Zkouška se provádí vţdy aţ po zkoušce zvýšenými otáčkami. Vibrace se měří v 5 bodech 

motoru (viz Obrázek 68) při frekvencích od 20 [Hz] do max. frekvence s krokem 5 [Hz]. 

Začíná se měřit od nejvyšší frekvence. [16] 

Měřicí body  

 

Obrázek 68 – Náčrt měřicích míst při současném měření vibrací na zkušebně motorů [16] 

2.5.1 Postup provedení zkoušky 

1. Elektricky připojený testovaný motor při této zkoušce leţí volně na pruţných podloţkách 

stojanu. 

2. V reţimu testu NAPRÁZDNO, nastavíme napětí U1 = 315 [V] (podbuzení) a maximální 

poţadovanou frekvenci FS  = 130 [Hz] (viz Obrázek 69) , spustíme střídač. 

 

 

Obrázek 69 – Náhled na část okna panelu při nastavování hodnot režimu zkoušky [16] 

3. Po dosaţení max. otáček odpovídajících nastavené frekvenci se změří vibrace v 5 bodech. 

4. Frekvenci sníţíme o 5 [Hz], počkáme, aţ motor poběţí odpovídajícími otáčkami a opět 

změříme vibrace. (Tento postup opakujeme při všech frekvencích.)  

 

 Naměřené hodnoty jsou obsluhou ručně opisovány z displeje měřicího přístroje  

A4900-Vibrio II a zaznamenány do zkušebního protokolu.  

 Z těchto hodnot je pomocí programu Excel vytvořen graf. Hodnoty vibrací nesmí 

překročit hodnotu 2,8 [mm/s]. Motor se měří (viz Obrázek 68) na hnacím konci 

ve vertikálním směru-bod A , v horizontálním směru-bod C a v axiálním směru-bodE .  

Na nehnacím konci ve vertikálním směru-bodB  a v horizontálním směru-bodD .  

Při vyhodnocování vibrací se, ale naměřené hodnoty ve vertikálním směru (z bodu A  aB ) 

průměrují a totéţ se děje i s hodnotami naměřenými ve směru horizontálním (z bodu C  aD ).  

 Vibrace naměřené na hnaném a nehnaném konci hřídele spolu nemusí nijak nesouviset  

a mohou indikovat problém, například s loţiskem, který se vyskytuje právě v tomto místě. 

Vytvořit průměrnou hodnotu z dvou míst měřeného stroje moţná umoţní splnit podmínku 



 

 

„Hodnoty vibrací nesmí překročit hodnotu 2,8 mm/s“ i motorům u kterých budou vibrace 

v jednom z měřených bodů překračovat dovolený limit, ale z pohledu zásad technické 

diagnostiky motorů je tento způsob zcela zavádějící a nevhodný.  

2.5.2 Výsledky provedeného běţného měření  

 Motor pro měření a kontrolu vibrací nebyl zvlášť vybírán. Byl to právě zhotovený motor, 

který výroba předala ke kontrole.  

MOTOR BYL BĚŢNĚ TESTOVÁN NA ZKUŠEBNĚ S TĚMITO VÝSLEDKY [16]: 

Tabulka 6 – Výchozích naměřených hodnot 
 

Tabulka 7 – Výchozích špičkových hodnot 

osa     HO VO AX 

mm/s     2,6 2,5 1,8 

1/min     1300 2200 2100 
 

 

Graf 1- Výchozích naměřených hodnot 

f1 n A B VO C D HO AX  

Hz 1/mi

nn 
mm/s 

130 2600 1,46 1,13 1,30 1,54 1,36 1,45 1,23 

125 2500 1,52 1,34 1,43 1,73 1,60 1,67 0,89 

120 2400 1,57 1,20 1,39 1,87 1,33 1,60 1,00 

115 2300 2,08 2,44 2,26 1,69 1,52 1,61 1,46 

110 2200 2,25 2,76 2,6 2,04 1,96 2,00 1,74 

105 2100 1,28 2,15 1,72 1,81 1,93 1,87 1,8 

100 2000 0,79 1,97 1,38 1,82 2,30 2,06 1,51 

95 1900 0,54 2,05 1,30 1,06 2,27 1,67 1,56 

90 1800 0,72 1,61 1,17 1,27 1,87 1,57 1,32 

85 1700 1,08 1,69 1,39 1,22 1,68 1,45 1,12 

80 1600 1,70 2,29 2,00 1,10 1,47 1,29 1,04 

75 1500 1,46 1,74 1,60 1,22 1,34 1,28 1,26 

70 1400 1,04 1,39 1,22 1,66 2,08 1,87 0,98 

65 1300 0,78 1,25 1,02 2,62 2,56 2,6 1,15 

60 1200 0,69 0,98 0,84 1,43 1,80 1,62 1,10 

55 1100 0,68 1,04 0,86 1,25 1,39 1,32 0,77 

50 1000 0,67 0,78 0,73 1,41 0,96 1,19 0,74 

45 900 0,42 0,85 0,64 0,97 1,00 0,99 0,55 

40 800 0,38 0,67 0,53 0,68 1,11 0,90 0,68 

35 700 0,40 0,50 0,45 0,78 1,12 0,95 0,78 

30 600 0,42 0,33 0,38 0,57 0,61 0,59 0,54 

25 500 0,48 0,69 0,59 0,44 0,46 0,45 0,32 

20 400 0,20 0,31 0,26 0,33 0,39 0,36 0,27 
 

 

Po vyhodnocení naměřených hodnot lze říct, ţe zatěţovacího soustrojí má v rozsahu 

zkušebních otáček několik rezonancí: 

 Horizontálně 1300, 2000 aţ 2200 [otáček/min] 

 Vertikálně 1600, 2200 [otáček/min] 

 Axiálně 2100 [otáček/min] 
 

 Tyto rezonance pocházejí buď od samotné konstrukce soustrojí, anebo od konstrukce 

motoru. Vibrace při vyšších otáčkách, tzn. od 1200 [otáček/min] a výš, jsou zesíleny 

rezonancí konstrukce základu, stojanu i samotného motoru, a proto nevhodně ovlivňují 

hodnoty vibrací testovaného elektromotoru. 



 

 

2.6 KONTROLNÍ MĚŘENÍ 

 Kontrolní měření vibrací bylo provedeno na tomtéţ motoru, stejným způsobem  

(viz 2.5.1 Postup provedení měření). Vzhledem k nedostatku času, který nám byl pro tato 

měření poskytnut, nemohl být motor znovu proměřen při všech otáčkových frekvencích, proto 

bylo měření prováděno ve frekvencích, kde se objevovala špička. 

2.6.1 Pouţité vybavení 

 Přenosný přístroj MICROLOG firmy SKF Condition Monitoring  

Pracuje, jako samostatný frekvenční analyzátor (viz PŘÍLOHA č. 1), nebo jako datakolektor 

pro PRISM4, coţ je specializovaný program firmy SKF pro detailní analýzu dat pro 

prediktivní údrţbu. 

 

Obrázek 70 - Přenosný přístroj MICROLOG firmy SKF Condition Monitoring [18] 
 

 Piezoelektrický snímač CTC AC 150-1A 
 

 

Obrázek 71 - Piezoelektrický snímač CTC AC 150-1A [19] 



 

 

 Přenosný přístroj, určený pro dílenskou orientační diagnostiku A4900-Vibrio II 

firmy ADASH s.r.o. Běţně pouţívaný při zkoušce vibrací na zkušebně.  

 

Obrázek 72 - Měřicí přístroj Adash 4900 Vibrio [16] 

 

 

Vstupy: 1x IPC (pro připojení akcelerometru) 

 

Výstup: 1x mono AC, 8 ohm /0,5 W  

               (pro připojení sluchátek) 

Měřící pásma:   

10Hz – 1kHz [mm/s] 

  2Hz – 200Hz [mm/s] 

  5kHz – 16 kHz [g] 

  1,5 kHz – 16 kHz [g] 

  0,5 kHz – 16 kHz [g] 

Zpracování dat:  

 měření efektivních hodnot (TRUE RMS) 

 měření špičkových hodnot (TRUE PEAK) 

 odhad otáč. frekvence (120-12 000 RPM) 

 spektrální analýza 

 časový signál 

 

Měřící rozsah:  

automatický, max. 80g peak pro snímač  

100 mV/g, +/-12V  peak AC 



 

 

2.6.2 Hodnoty kontrolního měření 

Tabulka 8 – Naměřené hodnoty vibrací při běžném a kontrolním měření 

f1 RPM A Ak M2V B Bk M1V C Ck M2H D Dk M1H E Ek M2X F Fk M1X 

[Hz] [1/min] VERTIKÁLNÍ ROVINA [mm/s] HORIZOTÁLNÍ ROVINA [mm/s] AXIÁLNÍ ROVINA [mm/s] 

130 2600 1,5 1,0 2,5 1,1 1,0 2,0 1,5 1,8 1,8 1,4 1,5 1,6 1,2 1,7 1,9 

n
em

ěř
en

o
 

1,4 1,5 

115 2300 2,1 1,3 1,5 2,4 1,7 2,2 1,7 3,8 3,5 1,5 2,0 2,0 1,5 1,7 1,7 2,8 2,8 

110 2200 2,3 2,0 3,0 2,8 2,6 3,1 2,0 2,8 2,1 2,0 2,8 2,6 1,7 1,6 2,5 2,3 2,0 

105 2100 1,3 0,8 1,1 2,2 1,4 2,8 1,8 2,9 2,4 1,9 1,2 2,6 1,8 1,4 1,1 1,0 3,3 

100 2000 0,8 0,8 1,0 2,0 0,7 1,8 1,8 2,1 2,0 2,3 1,1 1,4 1,5 0,8 1,2 0,8 1,1 

70 1400 1,0 1,0 0,9 1,4 0,8 2,2 1,7 1,5 1,7 2,1 0,8 2,4 1,0 0,9 1,3 0,7 1,2 

65 1300 0,8 0,8 0,8 1,3 0,8 2,4 2,6 1,0 2,4 2,6 0,6 2,0 1,2 0,9 1,3 0,7 1,2 

20 400 0,2 0,4 0,5 0,3 0,4 2,6 0,3 0,3 0,6 0,4 0,2 1,4 0,3 0,3 0,7 0,3 0,7 

 

První běţné měření 
přístrojem VIBRIO II firmy Adash s.r.o. v místech A, B, C, D, E 
 

Druhé kontrolní měření 

přístrojem VIBRIO II firmy Adash s.r.o. v místech A, B, C, D, E 

/Hodnoty označeny Ak, Bk, Ck, Dk a Fk / 
 

Kontrolní měření jiným přístrojem 
přístrojem MICROLOG firmy SKF, v místech M2V, M1V, M2H, M1H, M2X, M1X  
 

2.6.3 Měřicí místa  

 

Obrázek 73 – Původní označení měřicích míst a označení měřicích míst dle zvyklostí  

fy CMMS s.r.o. 



 

 

2.6.4 Porovnání průběhu vibrací 

 

Graf 2 – Průběh vibrací ve vertikální rovině 

 

Graf 3 – Průběh vibrací v horizontální rovině 



 

 

 

Graf 4 – Průběh vibrací v axiální rovině 

2.6.5 Hodnoty kontrolního měření motoru při zatíţení 

Tabulka 9 – Naměřené hodnoty vibrací při zatížení  

pořadí  

měření  

označení  

měřícího místa 

měření přístrojem  pořadí  

měření 

označení  

měřícího místa 

měření přístrojem 

MICROLOG VIBRIO II MICROLOG VIBRIO II 

1. M2V A 5,1 5,6 7. Patka M1V 9 14 

2. M1V B 5,6 5,5 8. Patka M2V 6,8 18 

3. M2H C 2,3 6 9. Patka M3V 3,7 5,4 

4. M1H D 2,1 1,8   

Naměřené hodnoty vibrací jsou v [mm/s] 

 

5. M2X E 2 5,2 

6. M1X F 2,8 2,1 
 

  

Graf 5 – Naměřené hodnoty vibrací při zatížení 



 

 

Během měření motoru při zatíţení, byl motor upnut k drţáku. Všechny tři patky měřeného 

motoru byly podloţeny běţně pouţívaným pryţovým tlumičem a přitaţeny šrouby M 24 

upínacím momentem 35 [Nm]. Zkouška probíhala při poměrně nízkých otáčkách   

RPM = n = 1000 [ot./min], napájecí frekvence z měniče  f1 = 50 [Hz]. Při tomto měření byly 

snímány i vibrace na všech třech patkách ve vertikálním směru. Označení měřicích bodů 

zůstalo stejné, jako u předešlého měření (viz Obrázek 73), jen byly přidány tři měřicí místa 

(viz Obrázek 74). 

 

Obrázek 74 – Měřicí místa na patkách TAM 
 

Z výsledků měření motoru při zátěţi (viz Tabulka 9), je na první pohled zřejmé, ţe hodnoty 

vibrací se značně rozchází. 

 Na soustrojí se testují motory převáţně válcového tvaru, na kterých nejsou připravená 

ţádná rovná měřící místa. Snímač se tedy ve vertikální i horizontální rovině přikládá na oblé 

plochy pláště motoru. Současný snímač vibrací má navíc rovnou stykovou plochu a proto, 

z dříve popsaných důvodů (viz 1.9.2), dochází k „viklání“ snímače při měření coţ značně 

ovlivňuje kvalitu měření. Bylo by vhodné pouţívat snímač určený pro oblé plochy. Další 

moţností, proč se hodnoty rozcházejí je moţnost poruchy některého z pouţitých přístrojů.   

2.6.6 Kontrola přesnosti měření 

 Pro 1. porovnání souborů hodnot prvního běţného měření a druhého kontrolní 

měření přístrojem VIBRIO II firmy Adash s.r.o. (v místech A, B, C, D, E), 

i pro 2. porovnání souborů hodnot druhého kontrolní měření přístrojem VIBRIO II firmy 

Adash s.r.o. a měření jiným přístrojem, přístrojem MICROLOG firmy SKF. Je pouţita 

statistická metoda párového T-testu. 

  Je to metoda, která umoţňuje ověřit, zda dvě normální rozdělení mající stejný (byť 

neznámý) rozptyl, z nichţ pocházejí dva nezávislé náhodné výběry, mají stejné střední 

hodnoty (resp. rozdíl těchto středních hodnot je roven určitému danému číslu). V praxi  

se T-test často pouţívá k porovnání, zda se výsledky měření na jedné skupině významně liší  

od výsledků měření na druhé skupině.[17] 



 

 

Tabulka 10 – Naměřených hodnot 
DVOUVÝBĚROVÝ PÁROVÝ T-TEST *7) 

Pro 1. porovnání dvou měření provedených 

stejným přístrojem VIBRIO II 

  Soubor 1 Soubor 2 

Střední hodnota 1,5325 1,33 

Rozptyl 0,456608974 0,658051282 

Pozorování 40 40 

Pears. korelace 0,507578321 
 Hypotetický rozdíl 

středních hodnot 0 
 Rozdíl 39 
 t stat 1,714196507 
 P(T<=t) (1) 0,047215472 
 t krit (1) 1,684875122 
 P(T<=t) (2) 0,094430945 
 t krit (2) 2,022690901  (KRITÉRIUM) 

 

VIBRIO II 
první 
běžné 
měření  

VIBRIO II 
druhé 

kontrolní 
měření  

MICROLOG 
měření 
jiným 

přístrojem 

Soubor 1 Soubor 2 Soubor 3 

1,5 1 2,5 
2,1 1,3 1,5 
2,3 2 3 
1,3 0,8 1,1 
0,8 0,8 1 
1 1 0,9 

0,8 0,8 0,8 
0,2 0,4 0,5 
1,1 1 2 
2,4 1,7 2,2 
2,8 2,6 3,1 
2,2 1,4 2,8 
2 0,7 1,8 

1,4 0,8 2,2 
1,3 0,8 2,4 
0,3 0,4 2,6 
1,5 1,8 1,8 
1,7 3,8 3,5 
2 2,8 2,1 

1,8 2,9 2,4 
1,8 2,1 2 
1,7 1,5 1,7 
2,6 1 2,4 
0,3 0,3 0,6 
1,4 1,5 1,6 
1,5 2 2 
2 2,8 2,6 

1,9 1,2 2,6 
2,3 1,1 1,4 
2,1 0,8 2,4 
2,6 0,6 2 
0,4 0,2 1,4 
1,2 1,7 1,9 
1,5 1,7 1,7 
1,7 1,6 2,5 
1,8 1,4 1,1 
1,5 0,8 1,2 
1 0,9 1,3 

1,2 0,9 1,3 
0,3 0,3 0,7 

   
 

 

Tento test prokázal, ţe oba výběrové soubory jsou 

z hlediska statistiky přibliţně stejné 1,7  2   
 

DVOUVÝBĚROVÝ PÁROVÝ T-TEST *7) 

Pro 2. porovnání dvou měření provedených 

přístrojem VIBRIO II a přístrojem MICROLOG 

  Soubor 3 Soubor 2 

Stř. hodnota 1,865 1,33 

Rozptyl 0,535153846 0,658051282 

Pozorování 40 40 

Pears. korelace 0,603705003 
 Hyp. rozdíl stř. 

hodnot 0 
 Rozdíl 39 
 t stat 4,900774342 
 P(T<=t) (1) 8,56039E-06 
 t krit (1) 1,684875122 
 P(T<=t) (2) 1,71208E-05 
 t krit (2) 2,022690901  (KRITÉRIUM) 

 

 

Tento test prokázal, ţe výběrové soubory jsou 

z hlediska statistiky zcela rozdílné 4,9  2   
 

*7) Výpočet je proveden pomocí aplikace Microsoft Office 

Excel 2007 

 Z těchto testů je zřejmé, ţe výsledky měření přístrojem VIBRIO II a přístrojem 

MICROLOG nelze porovnat. 

 Zapůjčený přístroj fy CMMS je pravidelně kalibrován a kontrolován včetně snímače i 

kabelu. Přístroj ze zkušebny byl jiţ několikrát kalibrován, ale snímač s kabelem za celou dobu 

provozu (tj. 7 let) nikdo nekontroloval. Je proto moţné, ţe je poškozen snímač nebo kabel 

snímače. Pokud jsou některá vlákna kabelu snímače ulomená, mohou být výsledky měření 

zatíţeny chybou. Proto bylo vhodné nechat přeměřit a případně opravit snímač i jeho kabel. 



 

 

2.7 FREKVENČNÍ ANALÝZA NAMĚŘENÝCH HODNOT 

2.7.1 Projev frekvenčního měniče ve spektru 

 Pro řízení otáček TAM se pouţívá frekvenční měnič, ten pří své funkci vnáší do spektra 

špičky, způsobené proudovými pulzy.  Abychom mohli, správně provést frekvenční analýzu, 

musíme odlišit špičky modulované měničem od těch, které by mohly způsobovat mechanické 

problémy.  

 Na obrázku (viz Obrázek 75) vidíme špičky postranních pásem odpovídající přesně 

nastavené frekvenci na měniči tj.  f1 = 130 [Hz]. Tyto špičky jednoznačně způsobil měnič a 

ne vada loţiska. Nicméně tyto pulsy můžou poškodit ložisko tím, že přeruší mazací film.  

 Ze spektra také vyplývá, že tyto amplitudy jsou velmi vysoké, aţ 4,4 [Gs], mohou proto 

zapříčinit anebo značně přispět k předčasnému poškození loţiska. Tyto výrazné špičky od 

frekvenčního měniče se vyskytují v oblasti vysokých frekvencí, a proto při měření celkových 

vibrací v rozsahu 10[Hz] aţ 1[kHz], tyto jevy neovlivní výsledek měření.  

 

*8) Při tomto měření byly otáčky motoru RPM = 2600 [ot./min], což odpovídá nastavení frekvenčního 

měniče na  f1= 130 [Hz]. Motor nebyl zatížen a volně ležel ve stojanu. 
 

 

Obrázek 75 – Frekvenční spektrum měření zrychlení M1-ACC 5000Hz; RPM 2600 

(lineární stupnice) 



 

 

2.7.2 Poškození loţiska 

* 9) Při tomto měření byly otáčky motoru RPM = 2200 [ot./min], to odpovídá nastavení frekvenčního 

měniče na  f1= 110 [Hz]. Motor nebyl zatížen a volně ležel ve stojanu. 
 

 

Obrázek 76 – Frekvenční spektrum měření rychlosti M1V-VEL; RPM 2200 (lin. stupnice) 

 

Obrázek 77 – Část frekvenčního spektra (Obrázek 76) měření rychlosti M1V-VEL;  

RPM 2200 (lin.stupnice) 



 

 

 

Obrázek 78 – Frekvenční spektrum měření rychlosti M1V-VEL; RPM 2200 (log. stupnice) 

 

 V tomto spektru dominuje frekvence 190[Hz]. Tento signál je navíc zesílen rezonancí 

patky. Tato dominantní frekvenční řada je způsobena poškozením vnějšího krouţku loţiska, 

které vzniklo při nevhodné montáţi. 

Kontrola:  

V tomto místě je namontováno LOŢISKO NJ 310/C3 SKF, jedná se o speciální jednořadé 

válečkové loţisko s větší radiální vůlí neţ normální.  

 

otáčky rotoru           2002RPM [min
-1
]  

průměr válečku           
  

16d0 [mm] 

vnitřní průměr ložiska    50d [mm] 

vnější průměr ložiska    110D [mm] 

 

 

střední průměr ložiska 80)50110(5,0)dD(5,0ds  [mm]

   [mm] úhel dotyku                 0α  [°] 

počet válečků
                  13c [ks]

 

Obrázek 79 – Náčrt 

ložiska pro výpočet 

 

 

 

Frekvence kmitání způsobená poškozením vnějšího krouţku 
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2.7.3 Projev rezonance základu 

 Na standu se nachází řada rezonancí, které znehodnocují měřená data. Základ, na kterém 

testovaný motor leţí, není v pořádku. Je příliš měkký a místo, aby vibrace utlumoval, tak je 

zesiluje. 2X je 61,5% první otáčkové frekvence 1X, třetí otáčková 3X je jiţ na 64,1% 1X a 

čtvrtá otáčková 4X dokonce aţ na 75,5% 1X.  

 

*10) Při tomto měření byly otáčky motoru RPM = 2600 [ot./min], což odpovídá nastavení 

frekvenčního měniče na  f1= 130 [Hz]. Motor nebyl zatížen a volně ležel ve stojanu. 
 

 
Obrázek 80 – Frekvenční spektrum měření rychlosti M1H-VEL2; RPM 2600 (lin. stupnice)        

 

Obrázek 81 – Frekvenční spektrum měření rychlosti M1H-VEL2; RPM 2600 (log. stupnice) 



 

 

*8) Při tomto měření byly otáčky motoru RPM = 2200 [ot./min], to odpovídá nastavení frekvenčního 

měniče na  f1= 110 [Hz]. Motor nebyl zatížen a volně ležel ve stojanu 
 

 

Obrázek 82 – Frekvenční spektrum měření rychlosti M1H-VEL; RPM 2200 (log. stupnice) 

 

V tomto spektru dominuje frekvence 188 [Hz] od loţiskové závady (viz 2.7.2 Poškození 

loţiska). Můţeme zde opět vidět, jak je signál značně zesílen rezonancí konstrukce. 

  Rezonance v HORIZONTÁLNÍM směru je kolem 16 [Hz] a pak v oblasti od 150[Hz] až 

po 250 [Hz]. 

 

*11) Při tomto měření byly otáčky motoru RPM = 2100 [ot./min], což odpovídá nastavení 

frekvenčního měniče na  f1= 105 [Hz]. Motor nebyl zatížen a volně ležel ve stojanu. 
 

 

Obrázek 83 – Frekvenční spektrum měření rychlosti M1X-VEL2; RPM 2100 (log. stupnice) 

 

Rezonance v AXIÁLNÍM směru jsou přibližně ve 100 [Hz] a v oblasti od 180[Hz] až po 250 

[Hz] i kolem 300[Hz]. 



 

 

 2.7.4 Projev nesouososti 

 Při posuzování technického stavu zkušebního soustrojí bylo zjištěno, ţe celá soustava 

není dobře ustavena. Následující frekvenční spektrum je sloţeno ze dvou spekter. Červeně je 

označeno spektrum zatíţeného motoru měřeného při f1 = 50 [Hz] a n = 1000  [ot./min]. 

Modře pak spektrum bez zatíţení motoru při f1 = 65 [Hz]  a n = 1300  [ot./min].  

 Druhá otáčková frekvence 2X u nezatíţeného motoru je minimální (viz Obrázek 84)  

proti první otáčkové  1X  ( Fund Amp. = 0,2957;  2nd Amp. = 0,0647). U zatíţeného motoru 

je druhá otáčková frekvence 2X daleko vyšší neţ 1X  ( Fund Amp. = 0,9254;   

2nd Amp. = 1,2018), coţ je důkaz nesouososti zatěţovacího soustrojí, nebo nesouososti 

vzniklé nevhodně uchyceným drţákem motoru ke standu (viz Obrázek 67; DETAIL D). 

 
Obrázek 84 – Porovnání spekter měření rychlosti v místě M1H  

2.7.5 Rezonance patek motoru 

*12) Při měření byly otáčky motoru RPM=1000 [ot./min],to odpovídá nastavení frekvenčního měniče 

na  f1= 50 [Hz]. Motor byl zatížen a upnut ve stojanu, přes patky, šrouby M24, upínací silou 35[Nm]. 

PATKA 1 

Ve spektru dominuje 3X (viz Obrázek 86; Obrázek 87). Je to důkaz špatné konstrukce patky. 

Patka je málo pevná a i přesto, ţe je dobře upnuta a leţí na izolátoru celou svoji plochou, 



 

 

rezonuje. Je velmi pruţná. U této patky je velké riziko, ţe se brzy vytvoří únavový lom a 

dojde k havárii, ulomení patky.  Takovou patku je nutné více zpevnit. Bylo by potřeba zvětšit 

její tloušťku, zmenšit otvor v patce a současně přidat nebo posílit  výstuţná ţebra.   

 

Obrázek 85 – Detail Patka 1; MV1  

 
    Obrázek 86 - Frekvenční spektrum rychlosti Patka 1 M1V-VEL2; RPM 1000(lin. stupnice) 

 
Obrázek 87 - Frekvenční spektrum rychlosti Patka 1 M1V-VEL2; RPM 1000 (log. stupnice) 



 

 

PATKA 2 

 

Obrázek 88 – Detail Patka 2; MV2 

 Ve spektru dominuje 3X (viz Obrázek 89; Obrázek 90). Tak jako u Patky 1 je to důkaz 

špatné konstrukce patky a je nutné ji stejným způsobem upravit. 

 

Obrázek 89 - Frekvenční spektrum rychlosti Patka 2 M2V-VEL2; RPM 1000 (lin. stupnice) 

 

Obrázek 90 - Frekvenční spektrum rychlosti Patka 2 M2V-VEL2; RPM 1000 (log. stupnice) 



 

 

PATKA 3 

 

Obrázek 91 – Detail Patka 3; MV3 

 Ve spektru dominuje 3X (viz Obrázek 92; Obrázek 93), ale, jak je vidět ze spektra, u této 

patky je špička výrazně niţší (Ampl.= 2,3 [mm/s]) neţ u Patky 1 (Ampl.= 8 [mm/s])   

a  Patky 2 (Ampl.= 5,1 [mm/s]). Z fotografie (viz Obrázek 91) je hned na první pohled 

zřejmé, ţe Patka 3 má mnohem lepší konstrukci, je dobře vyztuţena dvěma masívními ţebry, 

ale i přesto, by bylo vhodné zesílit tloušťku ţeber a patky.  

 
Obrázek 92 - Frekvenční spektrum rychlosti Patka 3 M3V-VEL2; RPM 1000 (lin. stupnice) 

 
Obrázek 93 - Frekvenční spektrum rychlosti Patka 3 M3V-VEL2; RPM 1000 (log. stupnice) 



 

 

POROVNÁNÍ FREKVENČNÍCH SPEKTER PATEK 

 

Obrázek 94 – Porovnání tří frekvenčních spekter rychlosti Patka 1 M1V-VEL2;  

Patka 2 M2V-VEL2 a Patka 3 M3V-VEL2 při stejném RPM 1000 (lin. stupnice) 

 

Obrázek 95 – Porovnání tří frekvenčních spekter rychlosti Patka 1 M1V-VEL2;  

Patka 2 M2V-VEL2 a Patka 3 M3V-VEL2 při stejném RPM 1000 (log. stupnice) 

 

 Patky mají maximální rezonanci kolem 50 [Hz] a Patka 3 má tuto oblast zúţenou. 

V našem případě měření náhodně dopadlo tak, ţe třetí harmonická otáčková budí tyto 

rezonance. Tzn., ţe výsledky měření vibrací nevypovídají ani tak o stavu motoru, nýbrţ 

svědčí o naladění soustavy*13) na 50 [Hz]. Coţ také způsobilo znásobení, zesílení 

skutečných vibrací motoru, a proto byly naměřeny velké hodnoty vibrací.  

 

*13) Frekvenční naladění bude vždy jiné v závislosti na okrajových podmínkách, tj. na uchycení 

držáku motoru, na stanu apod.  



 

 

3 VYHODNOCENÍ ANALÝZY 

3.1 IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ 

 V rámci prověření a analýzy stávajícího stavu měření vibrací motoru na zkušebně motorů 

byly zjištěny následující skutečnosti. 

 

 Vizuální prohlídkou soustrojí bylo zjištěno: 

1. Frémy nezaručují přesnost ustavení ani dostatečnou pevnost-tuhost. 

2. Plovoucí základové rámy (frémy) jsou vůči sobě špatně ustaveny. 

3. Velká nerovnost základových rámů nebo podlahy zkušebny. 

4. Neuspokojivý stav spojky. 

5. Nesouosost hřídelů zatěţovacího motoru a setrvačníku. 

6. Setrvačník leţí na spoji obou rámů a oba rámy spojuje. 

7. Sloţité upnutí drţáku testovaného motoru k základu. 

8. Problematické ustavení drţáku testovaného motoru a samotného  

zkoušeného motoru. 

 

  Z kontrolního měření vyplynuly tyto další problémy: 

9. Nevhodné a zavádějící průměrování hodnot vibrací. 

10. Podezření na poškozený snímač nebo kabel snímače. 

11. Pro měření vibrací na zakřivených plochách válcových motorů  

je pouţíván snímač, s nevyhovující (rovnou) stykovou plochou. 

12. Na motorech nejsou vytvořena vhodná měřicí místa. 

13. Málo tuhý (pevný) drţák testovacího motoru. 

 

  Analýzou frekvenčních spekter se prokázalo: 

14. Poškození vnějšího krouţku loţiska vlivem nevhodné montáţe. 

15. Rezonance standu, pocházející jak od konstrukce zkušebního  

soustrojí, tak od samotného testovaného motoru. 

16. Měkké, velmi pruţné patky motoru. 



 

 

3.2 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 Veškeré změny a úpravy na zkušebním soustrojí by měly směřovat k zvýšení tuhosti  

a přesnosti standu. Je nutné odstranit všechny příčiny mechanického uvolnění a tím i 

rezonance, které významně ovlivňují hodnoty měření.  

 

Proto na základě zjištěných skutečností navrhuji: 

 Vyrovnat základové rámy do roviny a správně ustavit celé zkušební soustrojí 

Po celou dobu provozu (tj.7let) nebylo soustrojí ustavováno a kontrolováno, ani po několika 

výměnách izolátorů Istako. Zjištěná nesouosost nadměrně zatěţuje a poškozuje loţiska 

zatěţovacího motoru, spojku, ale i spojovací kardan a tím se zvyšuje riziko havárií těchto 

součástí.  

 Navrhnout definované uchycení a ustavení 

 Pokud se tak nestane, bude druhá harmonická otáček, vţdy znehodnocovat naměřená data. 

 Provést celkovou údrţbu spojky  

Tzn. vyměnit pouzdra, zkontrolovat pojistné krouţky i celkový stav spojky. 

 Navrhnout spolehlivější a přesnější způsob upnutí drţáku motoru 

Uchycení drţáku motoru na stand je nevyhovující a proto se musí překonstruovat. 

 Zpevnit drţák motorů 

Frekvenci konstrukčních rezonancí musíme zvýšit minimálně 10x nad rozsah zkušebních 

otáček. To vyţaduje, abychom drţák motoru, který je málo tuhý, jak v horizontálním směru, 

tak i ve směru axiálním, zpevnili.  Proto by bylo vhodné drţák tzv. „zavětrovat“ tj. vyztuţit, 

aby se neţádoucími pohybu v těchto rovinách zabránilo (viz Obrázek 96 – Předběţný návrh 

úpravy stojanu motoru). 

 

Obrázek 96 – Předběžný návrh úpravy stojanu motoru 



 

 

 Navrhnout změnu pro zvýšení tuhosti patek motoru 

Vertikální rezonance jsou pravděpodobně způsobeny měkkými patkami motoru, proto Patky, 

především Patku 1 a 2, je nezbytné více zpevnit. Patku zpevníme tím, ţe zvětšíme její 

tloušťku a současně přidáme nebo posílíme  výstuţná ţebra. Jde o konstrukční nedostatek 

motoru, který by měl řešit konstruktér. Při současném stavu hrozí velké riziko havárie. Na 

patce se brzy vytvoří únavový lom a patka se ulomí. 

 Navrhnout změnu pro vytvoření měřicích ploch na motoru  

Pro přesné výsledky měření je klíčové zajistit, aby byl snímač co nejpevněji spojen s měřicím 

místem a nemohl se při měření „kývat a viklat“. Proto by bylo vhodné vytvořit měřicí plochy 

uţ při výrobě motoru. 

 Výměna snímače 

Okamţitým, i kdyţ jen nouzovým (prozatímním) řešeními je vyměnit snímač s rovnou 

plochou, za snímač s prizmatem. 

 Pravidelná kalibrace pouţívaných přístrojů 

Je důleţité pravidelně kalibrovat celý měřící řetězec. Nejen přístroj, ale i snímač a jeho kabel. 

 Neprůměrovat hodnoty měření 

Vibrace naměřené na hnaném a nehnaném konci hřídele spolu nemusí nijak nesouviset  

a mohou indikovat problém, například s loţiskem, který se vyskytuje právě v tomto místě. 

Vytvořit průměrnou hodnotu z dvou míst měřeného stroje moţná umoţní splnit podmínku 

„Hodnoty vibrací nesmí překročit hodnotu 2,8 mm/s“ i motorům u kterých budou vibrace 

v jednom z měřených bodů překračovat dovolený limit, ale z pohledu zásad technické 

diagnostiky motorů je tento způsob zcela zavádějící a nevhodný. 

 Při výrobě motorů dodrţovat stanovené výrobní postupy 

Při výrobě motorů je nutné důsledně dodrţovat stanovené postupy, dané technologie a 

kontrolní měření. Pouţívat předepsané přípravky a nástroje.  

 Loţiska je nutno montovat předepsaným způsobem. Během montáţe nesmí být síla vedena 

přes valivé elementy. 



 

 

4 ZHODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 V této práci jsem si stanovila prověřit současný stav zkušebního soustrojí v podniku, 

abych mohla posoudit, zda je za příčinou zvýšených vibrací závada motoru, nebo chyba při 

měření vibrací na zkušebně motorů. 

 Zjistila jsem, ţe současný stav zkušebního soustrojí můţe ovlivňovat výsledky měření, 

jelikoţ má v rozsahu zkušebních otáček několik rezonancí, které pochází od samotné 

konstrukce standu, tj. od základu (frém), drţáku motoru, který je málo tuhý (jak v axiálním 

tak i horizontálním směru) ale i od jejich nevhodného spojení. Ve vertikálním směru, jsou 

rezonance, v tomto konkrétním případě, vyvolány konstrukcí motoru (poddimenzováním jeho 

upínacích patek), patky jsou příliš měkké a pruţí. Obecně platí, ţe rezonance  

(od mechanického uvolnění) značně zesílí, znásobí (aţ 100x), i ve skutečnosti velmi malé 

vibrace.  

 Po vyhodnocení měření byla zjištěna a následně opravena porucha kabelu snímače, která 

také po nějakou dobu mohla ovlivňovat výsledky měření vibrací. Bylo by velmi vhodné 

nechat kabel, snímač i přístroj kalibrovat.  

 Navrhuji vyměnit uchycení snímače za vhodnější typ, pro snímání vibrací na oblých 

plochách, protoţe „kývání“ a „viklání“ snímače při měření, zmenšuje pracovní oblast snímače 

a navíc naměřená data jsou zatíţena chybou měření. 

 Vibrace motoru se měří bez zátěţe a proto zjištěná nesouosost standu, hodnotu vibrací 

neovlivní, ale při zkouškách se zátěţí, tato nesouosost velmi poškozuje loţiska zátěţového 

motoru, spojku i kardan. Značně se tak sniţuje jejich ţivotnost a zvyšuje se reálné riziko 

havárie, především kardanu. 

 Zvýšené hodnoty vibrací motoru můţe zapříčit i výroba tím, ţe nejsou dodrţovány 

výrobní a montáţní postupy, nebo nebyly pouţity vhodné přípravky a nástroje. V tomto 

konkrétním případě, je ve frekvenčním spektru vidět poškození vnějšího krouţku loţiska, 

které vzniklo při montáţi tím, ţe síla byla vedena přes valivé elementy. 

 Současné vybavení zkušebny neumoţňuje nijak zjistit, čím jsou vysoké vibrace 

způsobeny. Pracovníci zkušebny mohou jen „typovat“ podle místa zvýšených vibrací co by 

asi mohlo vibrace způsobovat.  Pro tyto účely, by bylo vhodné vybavit zkušebnu měřicím 

přístrojem, s moţností sběru dat pro frekvenční analýzu. Na trhu jsou nabízeny různé typy 

takových přístrojů. Já osobně mohu doporučit pro tyto účely zcela vyhovující a finančně 

dostupný přístroj CMMS®CHECKER²  od firmy CMMS s.r.o. Tato firma navíc nabízí sluţbu 

vyhodnocení těchto spekter přes internet, ale můţe také vyškolit určené pracovníky tak, aby si 

mohli tyto analýzy provádět sami. 
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