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charakteristiku ventilátorů atd. spíše z teoretické stránky. 

Druhá část diplomové práce je naopak věnována vyvažování a vyvažovacím 

postupům ventilátorů z pohledu ryze praktického. Na základě konkrétních příkladů 

z praxe, které vycházejí ze spolupráce s firmou ESOS s.r.o. a také ze zkušeností s 

vyvažováním na vyvažovacím stroji typu 111V BRF R 45 KKV bylo snahou vytvořit 

kvalitní obraz o vyvažování ventilátorů.  

 

Annotation of Master Thesis 

TEPLÝ, J. The Methods of Balancing Procedures for a Ventilator : Master Thesis. 

Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering,  

Deparment of Production Machines and Design, 2011, 74 p. Thesis Head doc. Ing. 

Helebrant, F. CSc. 

 

This thesis deals with balancing the fan. The first part is focused on 

Vibrodiagnostics, unbalance, rotor balancing, air flow, etc. rather theoretical point of 

view.  

The second part of the thesis, by contrast, devoted to balancing and balancing 

procedures for fans of the purely practical point of view. On the basis of concrete 

examples of practices that are based on collaboration with ESOS Ltd and the experience 

of balancing on the balancing machine type 111V BRF R45  KKV was trying to create a 

good image of balancing fans. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

Α   Vstupní/výstupní úhel profilu lopatky     [°] 

   Úhel mezi vektory O a T       [°] 

φ   Kontaktní úhel        [°]  

  Kruhová frekvence        [rad·s
-1

]  

aj.   A jiné  

apod.   A podobně  

č.   Číslo  

ČSN   Česká státní norma  

deg  Stupeň         [°] 

F   Síla          [N]  

f   Frekvence kmitání        [Hz]  

FFT   Rychlá Fourierova transformace 

g   Tíhové zrychlení        [m.s-2] 

ISO   International Organization for Standardization (mezinárodní organizace 

pro normalizaci)  

kg   Kilogram  

kW  kilowat (jednotka výkonu)  

mn   Hmotnost nevývažku        [g] 

mk   Korekční závaží        [g] 

mz   Zkušební závaží        [g] 

mw   Pomocné závaží        [g] 

M   Hmotnost rotujících části (oběžné kolo, hřídel, spojka) 

max.   Maximum  

min.   Minimum  

N   Otáčky el. motoru        [ot/min] 

např.   Například  

O   Velikost vektoru původní nevývahy      [mm] 

Obr.   Obrázek  

P   Výkon         [kW] 

Pa   Pascal (jednotka tlaku) 
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rw   Poloměr pomocného vyvážku udávajícího vzdálenost jeho těžiště od osy 

rotace          [mm] 

rv   Vzdálenost nevývažku od osy rotace     [mm] 

resp.   Respektive  

SEE   Spectral Emitted Energy – metoda pro sledování provozního stavu ložisek  

T  Velikost vektoru spojnice konců naměřených vektorů   [mm] 

t   Čas          [s]  

Tab.   Tabulka  

tzv.   Tak zvaný  

v   Rychlost         [m·s
-1

]  

VEL   Velocity (rychlost vibrací)       [m·s
-1

]  

Xv   Hodnota amplitudy změřená při prvním běhu v měřeném bodě 
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0 Úvod  

 

Technická diagnostika představuje samostatný obor zabývající se bezdemontážními 

a nedestruktivními metodami a prostředky stanovení technického stavu objektu. 

Spolehlivost, jako jeden ze základních znaků jakosti každého technického zařízení,         

je podmíněna sledováním technického stavu objektu a včasným detekováním fyzikálních 

změn a procesů.   

Zajištění klidného chodu zařízení je velmi důležité, svědčí o tom např. to,                  

že z technického hlediska přispívá klidný chod k zajištění dlouhodobého bezporuchového 

provozu a u výrobních strojů má podstatný vliv na kvalitu výrobků. Z hospodářského 

hlediska se tím prodlužuje životnost stroje a zkracuje doba prostojů na nutné opravy. 

Aby byl chod stroje vyhovující, musí být budoucí síly, které vyvolávají chvění, 

minimální. Příčinu vzniku těchto sil můžeme hledat buď v samotné funkci stroje nebo 

v nevyváženosti rotujících částí. Nevývaha je jedním z nejčastěji diagnostikovaných 

problémů u rotačních strojů a ze statistického hlediska má za následek většinu poruch, 

odstávek zařízení a v neposlední řadě snížení životnosti. Nevývaha vede k provozní 

nespolehlivosti zařízení. Technická diagnostika se snaží problémy spjaté s nevývahou 

detekovat a navrhovat možnosti řešení. 

Předním cílem je nevývaze předcházet, pokud se tak nepodaří, je na místě 

diagnostika dané závady. Diagnostika směřuje k určení, zda-li se jedná o nevývahu,   

popř. určení jejího druhu, velikosti a dalších potřebných parametrů. Poté následuje 

samotné vyvážení. 

Vyvažování je postup, při kterém se zjišťuje a v případě nutnosti též koriguje 

rozložení hmoty rotoru s cílem zabezpečit, aby zbytková nevyváženost nebo vibrace 

ložiskových čepů a/nebo zatížení ložisek při frekvenci odpovídající provozním otáčkám 

se pohybovaly ve specifikovaných mezích. 

Vyvažování je postup měření vibrací, přidání nebo odebrání váhy s cílem upravit 

rozložení hmot. Za zdroj všech nevyvážení lze považovat méně kvalitní (odbytou) 

výrobu. Perfektního není možné dosáhnout za každou cenu [13]. 

Vyvažuje se za pomoci vyvažovacích strojů, což jsou stroje, pomocí nichž je 

možné zjistit míru nevyváženosti rotoru a upravit rozložení hmoty.  

Rotor představuje těleso schopné otáčení. Dokonale vyvážený rotor je ideální 

rotor, který má nulovou nevyváženost. Rotory můžeme členit na tuhé a pružné, na rotory 
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s jednou a dvěma vyvažovacími rovinami. Rotorů je celá řada a patří mezi ně                     

i ventilátory, které jsou předmětem mé diplomové práce.  

Ventilátory jsou rotační lopatkové stroje, sloužící k dopravě a stlačování plynů. Pro 

měření mechanického kmitání, volbu míst měření a režimu práce ventilátoru platí ČSN 12 

3063. Pokud má ventilátor možnost volby frekvence otáčení, musí být splněny maximálně 

přípustné hodnoty mechanického kmitání v celém oboru frekvencí otáčení ventilátoru.  

Pro posouzení jakosti chodu ventilátoru jsou stanoveny čtyři klasifikační pásma 

(podle ČSN 12 2011). Zaprvé velmi dobrý stav – nový ventilátor či ventilátor po generální 

opravě, za druhé provozní stav – oblast, ve které ventilátor může pracovat s provozní 

spolehlivostí (bez poruch), zatřetí přechodně přípustný stav – ventilátor lze provozovat 

jen v krajním případě a začtvrté nepřípustný stav – hrozí havárie stroje. 

K tomu, abychom odhalili aktuální stav ventilátoru a popřípadě jeho provozní stav 

zlepšili, slouží právě vyvažování. V úvodní části své diplomové práci se budu věnovat 

vyvažování z pohledu teoretického a v druhé části práce doplním pohled teoretický  

 i o aspekt praktický. 
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1 Technická diagnostika a vibrodiagnostika 

 

 Technická diagnostika je hlavním nástrojem kontrolně inspekční a revizní činnosti 

(zjišťování technického stavu a opotřebení), rozhoduje o nutnosti a rozsahu prováděných 

oprav (odstraňování následků opotřebení), patří k nástrojům a prostředkům autonomní 

údržby (snižování rychlosti opotřebení), kde ohodnocuje dodržování zásad správného 

provozu. Technická diagnostika je nejen základem k určení objektivního technického 

stavu stroje, ale také začátkem řetězce: technická diagnostika → provozní spolehlivost → 

jakost → systém údržby. Jinými slovy představuje technická diagnostika nedílnou součást 

konstrukčního procesu, protože vyčísluje a objektivizuje hodnotící výpověď 

s požadovanou jistotou k zabezpečení výrobního procesu a provozu stroje [5]. 

 Provoz všech strojů vázaných na rotující pohyb je provázen mechanickým 

kmitočtem – vibracemi, kterým se nelze v provozní praxi vyhnout. Vibrace jsou projevem 

chování mechanických částí stroje, kterými reagují na působení vnitřních a vnějších sil. 

Vibrace jsou zapříčiněny dynamickým namáháním stroje, technickým stavem ložisek, 

hřídelí, převodovek, nesouosostí, vůlemi pohybových součástí, stykem třecích ploch, 

střetem dvou navzájem pohybujících těles a nebo nevývahou rotujících částí. Většina 

závad rotačních strojů se projevuje vibracemi, proto používáme vibrační signály jako 

indikátory mechanického stavu strojů. 

 Základními parametry vibrací jsou frekvence (kmitočet) [Hz], která udává četnost 

jistého jevu v daném časovém úseku a amplituda, což je velikost vibračního signálu           

a souvisí se závažností závady. 

 Vibrace vyskytující se v praxi jsou s velmi nízkými amplitudami výchylky. 

Ustálená vibrace je charakterizována výchylkou, zrychlením a rychlostí v amplitudě         

a frekvencí a fází z časového pohledu. Tyto veličiny jsou spolu matematicky svázány,    

ale jedná se o zcela odlišné charakteristiky. Právě proto je potřeba zvolit k měření vibrací 

vhodný typ snímače a způsob měření. Snímače vycházejí z principu měření. Upevnění 

snímačů vibrací se dnes provádí pomocí šroubu, vosku, lepidla, magnetu nebo je použito 

ruční sondy. 

Existující snímače vibrací:  

 snímače výchylky – měří se v mikrometrech. Výchylka představuje změnu 

vzdálenosti nebo polohy objektu vzhledem k referenční poloze. Nevýhodou jsou 

velké rozměry, hmotnost a omezené frekvenční pásmo. 
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 snímače rychlosti – měří se v mm∙s
-1

 nebo in∙s
-1

, jako rychlost změny výchylky 

vibračního signálu. Jedná se o nejběžnější způsob měření vibrací. Nevýhodou je 

nepřesnost při nízkých frekvencích do 10 HZ a podobně je tomu u vyšších 

kmitočtů  nad 2 kHZ. 

 snímače zrychlení – měří se v mm∙s
-2

 nebo in∙s
-2

. Zrychlení znamená rychlost 

změny rychlosti. Princip je založený na piezoelektrických krystalech. Mají vysoký 

rozsah měření až do 400 kHZ. Jsou nejjednodušší, nejpřesnější, nejlehčí. 

 

Celkové vibrace představují celkovou vibrační energii měřenou v jistém 

frekvenčním rozsahu. 

Nejčastější a nejvhodnější metodou pro sledování vibračních signálů způsobem 

vhodným pro jejich analýzu z frekvenčního spektra je pomocí FFT – Fast Fourier 

Transformation. Díky frekvenční analýze pomocí FFT vyhodnocujeme celkové vibrace, 

čímž zajistíme celkovou mohutnost kmitání na dané frekvenční složce [12]. 

 Vibrodiagnostika využívá jako diagnostického parametru vibrace, a právě tento 

diagnostický parametr dává informace k určení objektivního technického stavu rotujících 

strojů. Včasná detekce možné závady je pak základním předpokladem pro strategické 

plánování nápravných opatření [5]. 
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2 Nevyváženost 

 

Nevyváženost (nevývaha) patří k nejčastějším, resp. nejobvyklejším zdrojům 

vibrací. Pojem nevyváženost se dá odvodit ze slov "vážit", "hmotnost". Na váze se 

dosáhne rovnováhy, pokud na obou stranách vážících misek je stejné závaží. Obdobně se 

tak dá posuzovat rozdělení hmoty rotoru ve vztahu ke své ose rotace. Nerovnoměrné 

rozdělení hmoty se označuje jako nevyváženost. Při rotaci způsobuje odstředivé síly, hluk 

a chvění, které se s vzrůstajícími otáčkami stupňují a stávají se velmi nepříjemnými. 

Nevyváženost je stav, kdy centrální hlavní osa setrvačnosti není totožná s osou 

rotace, tj. centrální hlavní osa setrvačnosti, představující osu tělesa procházející těžištěm 

k níž hmotnostní momenty setrvačnosti nabývají extrémních hodnot a deviační momenty 

jsou rovny nule, není totožná s osou rotace, která je pojímána jako geometrické místo 

bodů otáčejícího se tělesa, které mají nulovou obvodovou rychlost.  

Nevyváženost rotujících částí vzniká nerovnoměrným rozložením hmot tělesa k ose 

rotace ať už nehomogenitou materiálu, nebo výrobními a montážními nepřesnostmi. Při 

rotaci těchto součástí vznikají odstředivé síly P = Nω², které rostou s druhou mocninou 

počtu otáček. Zvláště u rychloběžných strojů tak může i malá nevyváženost vyvolat velké 

odstředivé síly a tím také rozsáhlé chvění. Jak uvádějí Fryml, Borůvka (1962) potlačení 

těchto sil je značně komplikované, protože u složitých mechanických systémů jsou 

vibrace závislé nejen na fyzikálních vlastnostech použitého konstrukčního materiálu, ale 

také na poddajnosti rotujících částí strojů i jejich uložení a vzájemných vazbách.  

 

Specifikace nevyváženosti [2]: 

 počáteční nevyváženost: nevyváženost libovolného typu, kterou má rotor před 

vyvažováním 

 zbytková, konečná nevyváženost: nevyváženost libovolného typu, která zůstane po 

vyvažování 

 výsledná nevyváženost, výsledný nevývažek: vektorový součet nevývažků 

rozložených po délce rotoru 

 výsledná momentová nevyváženost (výsled. moment. nevývažek): vektorový 

součet momentů všech vektorů nevývažků, rozložených po délce rotoru, k rovině, 

v níž leží výsledný nevývažek 
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 dvojková nevyváženost: dvojice vektorů nevývažků stejné velikosti ale opačných 

směrů ve dvou radiálních rovinách vytvářející nevyvážený moment daný 

vzdáleností rovin 

 dynamická nevyváženost: stav, kdy hlavní centrální osa setrvačnosti má obecnou 

polohu vůči ose hřídele 

 statická nevyváženost: stav nevyváženosti, kdy hlavní centrální osa setrvačnosti je 

pouze rovnoběžně posunuta od osy hřídele 

 kvazistatická nevyváženost: stav nevyváženosti, kdy hlavní centrální osa 

setrvačnosti protíná osu hřídele v bodě různém od středu hmoty 

 

2.1 Druhy nevyváženosti 

 

 Pro každé těleso můžeme najít tři hlavní osy momentů setrvačnosti procházející 

těžištěm, které mají svůj zvláštní dynamický význam. Podle polohy, jakou zaujímá hlavní 

osa momentu setrvačnosti vzhledem k ose rotace, rozlišujeme tři druhy nevyváženosti: 

 statická 

 dynamická 

 momentová 

 

2.1.1 Statická nevyváženost  

 

Těleso je nevyváženo čistě staticky tehdy, jestliže jeho hlavní osa momentu 

setrvačnosti je rovnoběžná s osou rotace.  U statické nevyváženosti působí pouze jedna 

síla. Při statickém vyvažování se snažíme vhodným způsobem posunout těžiště zpět do 

osy rotace, k čemuž stačí přidání nebo ubrání hmoty v jedné vyvažovací rovině [4].  

Statickou nevyváženost je možné pozorovat, položíme-li rotor na plochu s co 

nejmenším třením. Rotor se otočí tak, že nejtěžší bod zaujme nejnižší polohu.  

Vyrovnání statické nevyváženosti v jedné vyvažovací rovině se provádí často u 

kotoučových rotorů. Pro toto vyvažování je vhodné používat především vertikální 

vyvažovací stroje. 
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Obr.2.1 Statická nevyváženost [10] 

 

2.1.2 Dynamická nevyváženost 

 

 O čistě dynamické nevyváženosti mluvíme tehdy, když těžiště tělesa je na ose 

rotace a hlavní osa momentu setrvačnosti je s osou rotace různoběžná. Čistě dynamická 

nevyváženost se odstraní připojením nebo odebráním dvou stejně velkých hmot ve dvou 

vyvažovacích rovinách, které vyvolají stejně velkou, ale v opačném směru působící 

dvojici odstředivých sil [4]. 

Dynamická nevyváženost se prakticky vyskytuje u všech rotorů. Pro vyvážení se 

proto používají jak horizontální tak i vertikální vyvažovací stroje. 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Dynamická nevyváženost [10] 

 

2.1.3 Momentová nevyváženost 

 

 Těleso je momentově nevyvážené tehdy, je-li jeho hlavní osa momentu 

setrvačnosti mimoběžná s osou rotace. Nevyváženost tohoto druhu je možno považovat 

za složenou z nevyváženosti čistě statické a dynamické a je v praxi nejčastější. 
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 Při vyvažování stroje se vyvažuje nejdříve statická nevyváženost a pak teprve 

nevyváženost dynamická. Toto vyvažování se musí provádět v několika rovinách. 

Dvě nevyváženosti mohou mít sice stejnou velikost, avšak jejich poloha je přesně o 

180° proti sobě pootočena. Toto rozdělení nevyváženosti se již nemůže zjistit prostým 

odvalením rotoru, protože rotor nezaujme za klidu žádnou jednoznačnou polohu. 

Otáčející se rotor provádí klátivý pohyb kolem osy (kolmo k ose rotace), neboť obě 

nevyváženosti vytvářejí moment. Následně je tento druh nevyváženosti označován jako 

momentová nevyváženost. 

Pro vyrovnání momentové nevyváženosti je potřebný opačný moment, tedy dvě 

stejně velké korekční nevyváženosti, které jsou ve vyvažovacích rovinách pootočeny 

vzájemně o 180°. Momentové nevyváženosti se musejí především zohlednit u dlouhých 

válcovitých rotorů. Pro vyvážení jsou proto obzvláště vhodné horizontální vyvažovací 

stroje. 

 

 

 

Obr. 2.3 Momentová nevyváženost [10] 

 

2.2 Příčiny nevyváženosti 

 

Příčiny nevývahy můžeme v prvé řadě dělit na výrobní, montážní a v druhé řadě na 

funkční.  

Mezi výrobní a montážní nevyváženosti řadíme např. nerovnoměrnou hustotu 

materiálu součástí, trvalé deformace součástí, výstřednosti rotačních ploch vůči ose 

rotace, nekruhovitost a ohnutí ložiskových čepů a neobrobené plochy. 

Mezi funkční nevyváženosti spadají např. vzájemné uvolnění části rotoru s možnou 

deformací, nerovnoměrné opotřebení rotoru, a kinetické příčiny nevyváženosti. 
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2.3 Účinky nevyváženosti 

 

Projevem nevývahy jsou budící síly, které se projevují vibracemi a hlukem. 

Nevyváženost obvykle způsobuje větší dynamické zatížení ložisek, což způsobuje jejich 

kratší životnost a závady. Zároveň zvyšuje dynamické namáhání rotoru, může způsobit 

kolizi statoru s rotorem a případnou havárii stroje. 

Ložiska, zavěšení skříně a fundamenty mohou být vibracemi silně namáhány, a tím 

podléhají značnému opotřebení. Výrobky s nevyváženými díly mají často krátkou 

životnost. 

Kvůli chvění se může uvolnit potřebné tření ve šroubových spojích a svěrných 

spojeních až do té míry, že se tyto díly rozpojí. Elektrické spínače jsou rušeny vibracemi, 

elektrická vedení se mohou na přípojných místech přerušit. Nevyváženost může provozní 

bezpečnost zásadně omezit - ohrožení pro člověka a stroj. 

Od elektrického nástroje s neklidným chodem nelze očekávat precizní funkčnost. 

Námaha k dosažení užitku se zvýší, avšak nástroj se rychleji unaví. Také obráběcí stroje 

jsou zásadně ovlivňovány chvěním a vibracemi: brousící a vysoceotáčkové stroje na 

obrábění dřeva nepracují čistě a vyrábějí více zmetků, pokud nástroj a vřeteno nejsou 

přesně vyváženy. 

 

2.4 Působení nevyváženosti 

 

 Rotující nevyvážené těleso nepůsobí pouze silově na ložisko a základ, ale 

vyvolává vibrace stroje. Podle daných otáček závisejí tyto dva efekty na geometrických 

rozměrech a rozložení hmotnosti rotoru a u stroje také na tuhosti ložisek a základu. 

Výsledná nevyváženost a výsledná momentová nevyváženost (výsledná dvojková 

nevyváženost) mají rozdílné silové účinky na ložiska a na vibrace stroje. V praxi jsou 

proto obě nevyváženosti často uvažovány odděleně. I když je nevyváženost stanovena 

jako dynamická nevyváženost ve dvou rovinách, je třeba vědět, že ve většině případů je 

její působení rozdílné podle toho, převládá-li výsledná nevyváženost nebo výsledná 

dvojková nevyváženost [1]. 
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3 Základní metody vibrační diagnostiky 

 

„Vibrace strojních zařízení a následně vyzařovaný hluk jsou obecně buzeny 

zvnějšku kinematicky nebo sílově, jsou také samobuzeny změnou parametrů apod. 

pravidelnost buzení a jeho intenzita je dána technickým stavem zařízení a jeho stupněm 

opotřebení. Nosičem informace o některém signálu pak může být modulační signál 

s nízkým frekvenčním rozsahem ve srovnání s frekvencí nosné složky, harmonické složky 

základního signálu apod. Hlavním nástrojem vibrodiagnostiky je frekvenční analýza…“   

( Helebrant, Ziegler, 2005:31) 

Mezi základní metody vibrační diagnostiky řadíme Kepstrální analýzu, Obálkovou 

metodu, Technologii SEE, Vysokofrekvenční detekci, Orbitální analýzu, Modální 

analýzu, Metodu zviditelnění provozních tvarů kmitů, Frekvenční analýzu pomocí FFT a 

trendování vibrací.  

Právě dvě naposledy uváděné metody ve své práci rozeberu podrobněji, protože 

patří k nejpoužívanějším metodám vibrační diagnostiky a sám jsem je aplikoval v praxi, 

jak se dočtete v praktické části mé práce. 

 

3.1 Frekvenční analýza pomocí FFT  

 

Nejčastější a nejvhodnější metodou pro sledování vibračních signálů způsobem 

vhodným pro jejich analýzu z frekvenčního spektra je pomocí FFT – Fast Fourier 

Transformation (rychlá Fourierova transformace). V nematematickém vyjádření to 

znamená, že vibrační signál je rozložený na určité amplitudy odpovídající různým 

frekvenčním složkám. Vyjádřeno v souladu s předchozí otázkou, tak pomocí FFT 

vyhodnocujeme celkové vibrace, čímž zajistíme celkovou mohutnost kmitání na dané 

frekvenční složce [12]. 

FFT umožňuje analyzovat vibrační amplitudy různých složek frekvenčního spektra. 

Možnost sledovat vibrace, které se vyskytují při určitých frekvencích.  

K vlastní diagnostice závad se využívá celého frekvenčního spektra, tzn. vyšších 

harmonických, subharmonických, vysokofrekvenční defekce (High Frequency Detection), 

které nás upozorňují na závadu ložiska (Obr.č. 3.1). Poté lze zjistit např.: nesouosost, 

nevyváženost, mechanické uvolnění, ohnutý hřídel. 
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Obr. 3.1 Frekvenční spektrum [11] 

 

3.1.1 Projevy nevývahy ve FFT 

 

Statická nevyváženost - statická nevývaha (silová) je ve fázi a je stacionární. 

Amplituda, která je důsledkem nevývahy se zvětšuje s kvadrátem otáček (3x větší otáčky 

– 9x větší vibrace). První harmonická složka otáček je vždy přítomna a obvykle dominuje 

ve spektru. Měřením amplitudy vibrací na ložiskových domcích můžeme přímo zjistit 

velikost nevyváženosti [5]. Viz. Obr.č. 3.2. 

 

Obr. 3.2 Projev statické nevyváženosti ve frekvenčním spektru [5] 

 

Momentová nevyváženost - momentová nevývaha (dvojicová) má tendenci 

k posunu fáze o 180
o
 na stejném hřídeli. První harmonická je vždy přítomna a obvykle 
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dominuje ve spektru. Amplituda se mění s kvadrátem otáček. Může způsobit velké 

radiální a axiální vibrace. Zjištění je opětovné možné měření vibrací na ložiskových 

domcích [5]. Viz. Obr.č.3.3 

 

Obr. 3.3 Projev momentové nevyváženosti ve frekvenčním spektru [5] 

 

Dynamická nevyváženost - centrální osa setrvačnosti a osa rotoru jsou 

mimoběžné. Dominuje amplituda otáčkové frekvence rotoru. Fázový rozdíl je obecný. 

Velká nevyváženost může způsobit nelinearitu a výskyt amplitudy s 2x frekvenci 

otáčkovou a opět měříme na ložiskových domcích [5]. Viz. Obr.č.3.4. 

 

Obr. 3.4 Projev dynamické nevyváženosti ve frekvenčním spektru [5] 

 

3.2 Celková mohutnost kmitání (trendování vibrací) 

 

Celkové vibrace představují celkovou vibrační energii měřenou v jistém 

frekvenčním rozsahu (nejčastěji 10 – 1000 Hz). Měřením celkových vibrací stroje nebo 
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jeho částí a porovnáním této hodnoty s její normální úrovní, získáme informaci o 

ojektivním technickém stavu stroje. 

Celkovou mohutností (intenzita) kmitů, se poté rozumí hodnota naměřená na 

funkčně důležitém nebo nejdůležitějším místě stroje, kterou porovnáme s její předchozí 

hodnotou a limitní (mezní) hodnotou, čímž získáme informaci o objektivním technickém 

stavu dané části. Pokud tyto hodnoty vyneseme do funkční závislosti, tak získáme tzv. 

Vanovou křivku, která značí časový průběh hladiny vibrací během technického života pro 

danou část stroje. Z vanové křivky pak můžeme následně predikovat zbytkovou životnost. 

Trendování se neobejde bez určení limitních hodnot vibrací. Vlastní určení limitních 

hodnot vibrací je možné celou řadou známých postupů, tzv. určené výrobcem zařízení, 

určení odpovídající normou a předpisy (ČSN ISO apod.) až po použití matematicko-

statistických metod. Překročení musí být důkladně analyzováno a teprve poté je možné 

provést odpovídající závěry [5]. 
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4 Vyvažování 

 

Postup, při kterém se zjišťuje a v případě nutnosti koriguje rozložení hmoty rotoru 

s cílem zabezpečit, aby zbytková nevyváženost nebo vibrace ložiskových čepů a/nebo 

zatížení ložisek při frekvenci odpovídající provozním otáčkám se pohybovaly ve 

specifikovaných mezích, se nazývá vyvažování.  

Vyvažuje se za pomoci vyvažovacích strojů, což jsou stroje, pomocí nichž je možné 

zjistit míru nevyváženosti rotoru a upravit rozložení hmoty založeného rotoru tak, že lze, 

je-li to nutné, zmenšit otáčkovou frekvenční složku vibračního pohybu ložiskových čepů 

nebo tutéž složku síly přenášené do ložisek [2]. 

Nevyváženost rotoru může být způsobena konstrukcí, materiálem, výrobou a 

montáží. Každý rotor má určité individuální rozložení nevyváženosti po délce, dokonce i 

při sériové výrobě. 

Rotor je těleso schopné otáčení. Dokonale vyvážený rotor je ideální rotor, který má 

nulovou nevyváženost.  

K diagnostikování problémů souvisejících s nevyvážeností je nutno použít měření 

celkových vibrací frekvenčního spektra a měření fáze. Výstupem je určení polohy a 

hmotnosti nevývažku.  

 

Vlastní postup vyvažování musí zjednodušeně obsahovat [5]: 

 Provedení referenčního měření – přilepení fázové reference, roztočení objektu na 

provozní otáčky, změření a uložení referenčních hodnot (amplituda a fáze 

vibrací), určení hodnoty testovacího závaží výpočtem, upevnění testovacího 

závaží na zvolené místo, roztočení objektu na provozní otáčky a změření odezvy. 

 Provedení korekčního měření – výpočet korekčního závaží, připevnění korekčního 

závaží po odstranění testovacího na vypočtené místo, roztočení objektu na 

provozní otáčky a změření odezvy (amplituda a fáze). 

 Ukončení měření – je-li provedené vyvažování v pořádku, tak ukončíme měření, 

není-li, tak korekční krok opakujeme. 

 

Vyvažováním by měla amplituda ve frekvenčním spektru na otáčkové frekvenci 

výrazně klesnout. 

Před samotným vyvažováním je nutná příprava objektu. Dobrá příprava je 

určujícím předpokladem pro úspěšné vyvažování. Příprava zahrnuje vizuální kontrolu 
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stroje, kontrolu uchycení stroje, kontrola konstrukce stroje, vnějšího i vnitřního povrchu 

rotoru. Měla by být provedena kontrola rotoru s ohledem na možnost upevnění 

vyvažovacích závaží. Volné závaží přináší velká bezpečnostní rizika a může způsobit 

značné poškození stroje. 

Důležitým aspektem u vyvažování je dodržování bezpečnosti. Veškeré 

bezpečnostní předpisy musí být dodrženy.  

Před vyvažováním je nutno provést vibrační analýzu pro potvrzení zda-li je 

problémem skutečně nevývaha a není-li zde jiný problém, který by měl být odstraněn 

dříve.  

 Každé provozní vyvažování vyžaduje: 

 možnost roztočit a zastavit rotor, aby bylo možné provést kalibrační chody 

 možnost přidat, resp. ubrat závaží z rotoru v požadovaném místě 

 bezpečné a pevné uchycení závaží 

 

4.1 Zjištění typu nevývahy 

 

Na základě zjištěných vibračních dat v místě uložení rotoru na ložiskách je většinou 

možno spolehlivě rozhodnout o jaký typ nevývahy jde. V ideálním případě se 

předpokládá symetrické rozložení hmotnosti rotoru a symetrické uložení rotoru. V jiných 

případech je nutno následující tvrzení korigovat [5]: 

 Pokud rotor vykazuje statickou nevývahu, pak vibrace budou logicky vykazovat 

stejné amplitudy a fáze na obou ložiskách 

 Pokud rotor vykazuje momentovou nevývahu, jsou vibrace na obou ložiskách 

stejné úrovně s odečtem fáze posunutým o 180 deg. 

 V případě kvazistatické nevývahy jsou vibrace rozdílné úrovně na jednotlivých 

ložiskách a fáze je posunuta o 180 deg. 

 Rotor s dynamickou nevývahou má rozdílné odečty amplitud a fázi na 

jednotlivých ložiskách. 

 

4.2 Význam vyvažování 

 

Vyvažování znamená přiblížit osu těžiště k ose rotace co nejpřesněji, zlepšit 

rozložení hmoty rotujícího tělesa natolik, aby se toto dané těleso otáčelo ve svém uložení 
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bez působení volných odstředivých sil a aby jeho ložiska nebyla namáhaná periodickými 

silami s frekvencí otáček. 

 

4.3 Vyvažovací tolerance 

 

Přípustná zbytková nevyváženost je taková velikost nevývažku tuhého rotoru 

v určité rovině (měřící rovině) nebo korekční rovině, která je specifikovaná jako 

maximum, pod níž je stav nevyváženosti hodnocen jako přípustný. Pro stanovení 

vyvažovacích tolerancí je žádoucí použít speciální referenční roviny.   

V těchto referenčních rovinách platí pouze, že velikost každého zbytkového 

nevývažku musí zůstat menší než příslušná toleranční hodnota, bez ohledu na jeho 

úhlovou polohu.  

Pro určitý rotor v tuhém stahu existují vždy dvě ideální roviny pro vyvažovací 

tolerance.  Ve většině případů jsou tyto roviny blízko ložiskových rovin. Mimoto se přes 

ložiska přenášejí na okolí vibrace a síly, jejichž redukce je obvykle cílem vyvažování [1]. 

Rotory, které jsou mimo vyvažovací tolerance, je třeba korigovat. Tyto korekce 

nevyváženosti nemohou být v mnoha případech provedeny v rovinách, kde byly 

stanoveny vyvažovací tolerance, ale musejí se provést tam, kde lze přidat, odstranit nebo 

přemístit materiál.  

Počet potřebných korekčních rovin závisí na velikosti a rozložení počáteční 

nevyváženosti, právě tak jako na konstrukci rotoru. 

 

4.4 Rotor 

 

Jak jsem již popsal výše, rotorem je těleso schopné otáčení. Rozlišujeme tuhé a 

pružné rotory. Tuhý rotor je rotor, jehož průhyb vyvolaný daným rozložením 

nevyváženosti je menší než přípustné meze ( a to pro jakékoli otáčky až do maximálních 

provozních otáček).  U tuhého rotoru jsou provozní otáčky rotoru pod kritickými 

otáčkami stanovenými pro konkrétní rotor. Za pružný rotor považujeme rotor, který nelze 

posuzovat za tuhý v důsledku jeho pružného pohybu, jeho provozní otáčky jsou nad 

kritickými otáčkami rotoru. 
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 Rotor s jednou vyvažovací rovinou ( statické vyvažování) – použití jedné 

vyvažovací roviny může stačit u rotorů diskového tvaru pokud vzdálenost mezi 

ložisky je dostatečně velká a pokud je axiální házení disku dostatečně malé. Pro 

vyvažování v jedné vyvažovací rovině je nutné dosáhnout statické rovnováhy 

rotoru v jakékoli jeho úhlové poloze [1]. V jedné vyvažovací rovině se vyvažují 

rotory jejichž sedmi až deseti násobek šířky nepřesáhne průměr daného rotoru 

(krátký rotor).  

 

 Rotor se dvěma vyvažovacími rovinami (dynamické vyvažování) – jestliže 

tuhý rotor neodpovídá podmínkám stanoveným pro rotory diskového tvaru, tak 

jsou nutné dvě vyvažovací roviny. Pro vyvažování ve dvou rovinách je nutné, aby 

se rotor otáčel, protože jinak by dvojková nevyváženost nebyla zjištěna [1]. 

Jestliže sedmi až deseti násobek šířky rotoru přesáhne velikost průměru daného 

rotoru, je nutné vyvažovat ve dvou vyvažovacích rovinách (dlouhý rotor). 

 

4.4.1 Rotorové sestavy 

 

Rotorové sestavy lze vyvažovat jako celek nebo po částech.  V každá sestavě se 

nevývažky částí superponují a montážní chyby tvoří dodatečné nevývažky vyvolané 

například házením a vůlemi. 

Rozlišujeme tedy: 

 vyvažování vcelku: jedná se o nejlepší způsob, jak zohlednit všechny nevývažky 

rotoru a všechny příslušné montážní chyby v jednom kroku 

 vyvažování po částech: je pravidlem, že se vyvažují všechny díly na stejnou 

hodnotu specifického zbytkového nevývažku 

 

Nelze-li dodržet toleranci vyvážení sestavy pomocí vyvažování každého oddílu 

odděleně, musí se nakonec vyvážit sestava jako celek. 
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4.4.2 Ventilátory 

 

Existuje řada rotorů, o kterých bych zde mohl referovat (např. setrvačníky, 

řemenice, klikové hřídele apod. Patří mezi ně i ventilátory a vzhledem k zaměření své 

diplomové práce popíši právě ventilátory podrobněji. 

Ventilátor je rotační lopatkový stroj, sloužící k dopravě a stlačování plynů. U 

ventilátorů je poměr stlačení nízký, cca 1,0 až 1,1, takže je správné hovořit spíše o 

dopravě vzdušnin než o jejich stlačování. Ventilátory mají sací a výtlačné potrubí stále 

propojeno. K přenosu energie ze stroje vzdušinu dochází vlivem dynamického působení 

lopatek oběžného kola. Většina vzduchotechnických zařízení se neobejde bez určitého 

ventilátoru, jehož hlavním úkolem je při dopravě vzduchu jednotlivými elementy zařízení 

překonávat tlakové ztráty potrubního systému [8]. 

 

          Obr. 4.1 Příklad plastového ventilátoru s odstředivou spojkou 

  

Ventilátory je možno dělit podle několika hledisek [8]: 

1. Rozdělení ventilátorů podle směru průtoku vzdušiny oběžným kolem: 

 

 Radiální ventilátory 

Tento ventilátor se skládá z oběžného kola, jehož součástí jsou lopatky, zajišťující 

nasávání vzdušiny v axiálním směru a její výtlak ve směru kolmém na směr 

rotace. Podle směru zakončení lopatek dělíme ventilátory na stroje s dopředu, 

radiálně nebo dozadu zahnutými lopatkami. 
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Obr. 4.2 Radiální ventilátor [8] 

 

 Axiální ventilátory 

U axiálních ventilátorů proudí vzdušina ve směru osy rotace oběžného kola. 

Základními součástmi tohoto typu ventilátoru jsou rotor s oběžnými lopatkami a 

stator zajišťující buď řízený vtok do oběžného kola nebo naopak přiřazení statoru 

za oběžné kolo slouží k usměrnění proudu vzduchu na straně výtoku. U 

ventilátorů větších výkonů je důležitou součástí axiálního ventilátoru difusor, 

který může být řešen jako vnitřní nebo vnější. 

 

 

Obr. 4.3 Axiální ventilátor [8] 
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 Diagonální ventilátory 

Představují přechod mezi ventilátory axiálními a radiálními. Vtok vzduchu do 

ventilátoru je prakticky v axiálním směru, tedy ve směru osy rotace oběžného 

kola, ale vzdušina při průtoku rotorem nezmění směr proudění vůči této ose o 90º 

jako tomu je ventilátoru radiálního, ale o hodnotu menší, jak je znázorněno na 

obrázku. 

 

 

Obr. 4.4 Diagonální ventilátor [8] 

 

 Diametrální ventilátory 

Jedná se o dvoustupňové urychlování dopravované látky, neboť vzduch prochází 

lopatkovou mříží dvakrát. Směr proudění leží v rovině kolmé na osu rotace. 

 

Obr. 4.5 Diametrální ventilátor [8] 
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2. Rozdělení ventilátorů podle dopravního tlaku: 

 Ventilátory nízkotlaké (do 1000 Pa) 

 Ventilátory středotlaké (1000 až 3000 Pa) 

 Ventilátory vysokotlaké (nad 3000 Pa) 

 

3. Rozdělení ventilátorů podle počtu stupňů 

 

4. Rozdělení ventilátorů podle přenosu energie: 

 Ventilátor s pohonem napřímo 

 Ventilátor s pohonem na spojku 

 Ventilátor s pohonem s převodem (nejčastěji řemenovým) 

 

5. Rozdělení ventilátorů podle výkonu pohonu [3]: 

 do 15 kW 

 15 kW až 75 kW 

 75 kW až 300 kW 

 nad 300 kW 

 

Pro měření mechanického kmitání, volbu míst měření a režimu práce ventilátoru 

platí ČSN 12 3063. Pokud má ventilátor možnost volby frekvence otáčení, musí být 

splněny maximálně přípustné hodnoty mechanického kmitání v celém oboru frekvencí 

otáčení ventilátoru. 

Pro posouzení jakosti chodu ventilátoru jsou stanovena čtyři klasifikační pásma [3], 

znázorněná na Obr. č. 4.6, 4.7, 4.8: 

 Pásmo A (velmi dobrý stav) – nový ventilátor či ventilátor po generální opravě 

 Pásmo B (provozní stav) – oblast, ve které ventilátor může pracovat s provozní 

spolehlivostí (bez poruch) 

 Pásmo C (přechodně přípustný stav) – ventilátor lze provozovat jen v krajním 

případě 

 Pásmo D (nepřípustný stav) – oblast, ve které nesmí být ventilátor provozován 

(nebezpečí havárie) 
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Obr. 4.6 Klasifikační třídy určené k posuzování jakosti chodu ventilátoru [3] 
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Obr. 4.7 Klasifikační třídy pro axiální ventilátory [3] 

 

Obr. 4.8 Klasifikační třídy pro radiální ventilátory [3]  
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5 Statické vyvažování 

 

Staticky vyvažujeme obvykle jen takové součásti, které mají tvar disku, tj. mají 

malou axiální délku a pracují při nízkých provozních otáčkách. Statické vyvážení, jako 

předběžnou operaci konečného vyvážení diskových rotačních těles, je možno doporučit 

nezávisle na provozních otáčkách. Zejména u součástí turbín, turbokompresorů apod. 

„Při statickém vyvažování se nechá vyvažované těleso volně kývat nebo odvalovat 

na předem zvoleném přípravku. Volba přípravku závisí hlavně na rozměrech a váze 

vyvažovaného tělesa, popřípadě na průměrech čepů, kterými se těleso stýká s opěrnou 

dráhou.“ (Fryml, Borůvka, 1962:24) Aby citlivost statického vyvážení byla co největší, je 

nutné, aby třecí odpory vznikající při pohybu tělesa byly co nejmenší. 

Kvalita statického vyvážení strojních součástí závisí především na správné volbě 

pomocných zařízení. Při volbě typu použitého přípravku je třeba vzít v úvahu tyto 

činitele: potřebnou přesnost vyvážení, rozměry, tvar a váhu součástí a charakter výroby. 

Rozlišujeme následující druhy přípravků:  

 přípravek s pravítky 

 přípravek s válečky 

 přípravek s naklopitelnými válečky 

 přípravek s disky 

 jednodiskový přípravek 

 vyvažovací váhy 

 speciální přípravky 

 

K vyvažování se používá vyvažovací stroj pro vyvažování v jedné rovině – statický 

vyvažovací stroj, jež může být gravitační nebo odstředivý, umožňující získání údajů pro 

vyvažování v jedné rovině [2]. 

Gravitační vyvažovací stroj (nerotační) znamená vyvažovací stroj uzpůsobený pro 

bezrotační podepření tuhého rotoru a pro získání informace o velikosti a úhlu statické 

nevyváženosti. 

Odstředivý vyvažovací stroj (rotační) je přizpůsoben k podepření a zajištění rotace 

rotoru a pro měření dynamických sil nebo pohybů s otáčkovou frekvencí vznikající 

v důsledku nevyváženosti rotoru. 
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Podstatou statického vyvažování je přemístění těžiště tělesa do osy rotace.  V praxi 

to funguje tak, že se toto posunutí provádí tak, že se v rovině procházející těžištěm rotoru 

a osou rotace, v tzv. „těžkém místě“ hmota patřičné velikosti odstraní a nebo se v 

„lehkém místě“ naopak přidá. Vyvažovací metody se pak navzájem liší způsoby, jakými 

se určuje velikost korekční hmoty.  

Korekční hmota je hmota připevněná na rotor v dané korekční rovině pro zmenšení 

nevyváženosti na žádoucí úroveň. Korekční rovina rovná se vyvažovací rovina, což je 

rovina kolmá k ose hřídele rotoru, ve které se provádí korekce nevyváženosti [2]. 

Hledání polohy na rotoru, kam se přídavná vloží, je prakticky u všech způsobů 

stejné, protože jde vždy o nalezení polohy těžiště.  

 

Druhy vyvažovacích metod podle [4]: 

 vyvažování zkusmé 

 vyvažování s použitím pomocného vývažku 

 vyvažování měřením doby kyvu 

 vyvažování diferenciální metodou 

 vyvažování s použitím pohyblivých závaží 

 vyvažování putujícím nevývažkem 

 vyvažování těžkých oběžných kol vodních turbín 

 statické vyvažování za rotace 
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6 Dynamické vyvažování 

 

Zároveň se stavbou moderních rychloběžných strojů se zvyšovaly i nároky na 

klidnost jejich chodu a statické vyvažování se ukázalo jako nedostačující. Proto se mnoho 

techniků zabývalo vývojem nových vyvažovacích metod a zařízení, které by zaručily co 

nejpřesnější splnění všech požadavků, a to nejen po stránce technické, ale i po stránce 

ekonomické. 

Dynamické účinky nevyvážených hmot jsou vyvolány jejich odstředivými silami, 

které jsou úměrné součinu hmot a jejich vzdáleností od osy rotace. Nevývažek je určen 

kromě velikosti také úhlovou polohou vzhledem ke zvolené referenční rovině pevně 

spojené s vyvažovaným rotorem. Z toho důvodu lze nevývažek vyjádřit jako vektor, tj. 

veličinou danou směrem a velikostí. Při dynamickém vyvažování počítáme tedy s vektory 

nevývažků resp. vývažků a vektory kmitů, které tyto nevývažky vyvolají např. na 

ložiskových podporách [4].  

 

6.1 Vyvažování v jedné rovině 

 

6.1.1 Vektorová metoda 

 

Při vyvažování v jedné rovině je nejprve zjištěna amplituda a fáze (za provozu 

stroje) otáčkové složky vibrací na jednom ložisku v jednom směru. Vektorově se tyto 

hodnoty vynesou - délka vektoru reprezentující vibrace je vynesena v zadaném poměru. 

Poté následuje umístění zkušebního závaží – jeho velikost je buď určena analyzátorem tj. 

vestavěný program, nebo se volí s ohledem na otáčky a hmotnost rotoru (pravidlem je, 

aby odstředivá síla od zkušebního závaží nepřekročila 10% statického zatížení 

podpěrných ložisek). 

Po přidání zkušebního závaží mohou nastat tyto případy: 

 Pouze náhodou může být závaží přidáno do těžkého místa rotoru, čím se nevývaha 

zhorší. To způsobí zvýšení vibrací, ale fázový úhel se nezmění 

 Rovněž náhodou může být závaží přidáno naproti těžkému místu rotoru. Pokud je 

závaží těžší než těžké místo rotoru, fáze se otočí o 180 deg a vibrace budou na 
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nějaké nové úrovni. Pokud závaží bude lehčí než těžké místo, dojde ke snížení 

vibrací a fázový úhel zůstane stejný 

 Nejpravděpodobněji bude závaží umístěno někde mezi výše citované možnosti, a 

výsledné vibrace i fázový úhel se ustálí na nových hodnotách. 

 

Znovu změřené vibrace a fázový uhel jsou vyneseny opět do vektorového grafu. 

V Obr.č. 6.1 jsou původní naměřené hodnoty reprezentovány písmenem O a hodnoty po 

přidání zkušebního závaží O+T. Spojnice konců těchto vektorů představuje efekt 

přidaného zkušebního závaží, označen písmenem T. Snaha je získat korekční závaží 

takové, které má stejnou velikost ale opačný směr než původní nevývaha. Pro dopočítání 

korekčního závaží je nutné odměřit velikost vektoru T a následné dosazení do vzorce: 

 










T

O
mm zk   [kg.10

-3
]        

mk – korekční závaží 

mz – zkušební závaží 

O – velikost vektoru původních vibrací 

T – velikost vektoru spojnice konců naměřených vektorů 

 

Obr. 6.1 Vektorový výpočet pro vyvažování v jedné rovině [5] 
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Úhel  mezi vektory O a T je odměřen z diagramu. Tento úhel reprezentuje 

umístění korekčního závaží vzhledem k umístění zkušebního závaží. Směr posunutí 

závaží závisí na použité metodě měření fáze. 

 

6.1.2 Tříbodová metoda (tříkružnicová metoda) 

 

Měření vibrací provádíme vždy v jednom bodě a záleží, kterou vyvažovací rovinu 

chceme vyvažovat. Měřící bod musí být vyznačen tak, aby byla kdykoliv zachována 

opakovatelnost měření. Na první harmonické odečteme hodnotu amplitudy  rychlosti 

vibrací (samozřejmě za provozu). Na výkrese sestrojíme kružnici k0 o poloměru rovném 

hodnotě této amplitudy. Někdy je nutné kreslit v měřítku pro lepší rozlišitelnost. Stroj 

zastavíme a tím je ukončen první běh. 

Při zastaveném a zajištěném stroji proti nahodilému zapnutí rozdělíme oběžné kolo 

na tři části vzájemně posunuté o 120
o
 . Na každé části vyznačíme bod na stejném 

poloměru a označíme je čísly 1,2,3. Do těchto bodů budou postupně připevňovány 

pomocné vývažky a při stejných otáčkách budou proměřeny vibrace v měřeném bodě a 

odečteny hodnoty amplitud. Po změření těchto amplitud je ukončen druhý, třetí a čtvrtý 

běh. Hmotnost pomocného vývažku se volí podle empirického vztahu: 

 

w

v
w

r

MX
m 

 [kg.10
-3

]        

Xv - je hodnota amplitudy změřená při prvním běhu v měřeném bodě 

         M - je hmotnost rotujících části (oběžné kolo, hřídel, spojka) 

rw - je pol. pomocného vyvážku udávajícího vzdálenost jeho těžiště od osy rotace 

 

Z naměřených hodnot se graficky určí příčinkový činitel , potřebný pro výpočet 

hmotnosti mn hledaného vývažku Obr.č. 6.2, takto: 

 kolem zvoleného počátku O se opíše kružnice ko poloměrem rovným Xv 

 na kružnici ko se vyznačí body 1, 2, 3 odpovídající místům připojování 

pomocného vývažku W 

 kolem bodu l se opíše kružnice k1 poloměrem Xv1, kolem bodu 2 kružnice k2 

poloměrem Xv2 a kolem bodu 3 kružnice k3 poloměrem Xv3 
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 všechny tři kružnice by se teoreticky měly protnout v jednom bodě P. Vlivem 

nelineárních vlastností měřené soustavy a vlivem určitých nepřesností měření se 

dostanou obvykle tři průsečíky P1, P2, P3; jejich spojením vznikne trojúhelník, 

jehož plocha je určitou mírou nelinearity soustavy, popřípadě nepřesností měření 

 spojnice těžiště  P1 P2 P3 s bodem O je příčinkový činitel ; jeho směr určuje 

tentokrát rovinu nevyváženosti zcela jednoznačně, přičemž průsečík  s ko udává 

„lehké místo“ L 

 

Hmotnost mn hledaného nevývažku se určí ze vztahu: 

v

w
w

v
n

r

r
m

X
m


  [kg.10

-3
]        

Xv - je hodnota amplitudy změřená při prvním běhu v měřeném bodě 

rw - je pol. pomocného vyvážku udávajícího vzdálenost jeho těžiště od osy rotace 

mw – hmotnost pomocného vývažku 

 - příčinkový činitel, graficky zjištěn 

rv – je skutečný poloměr nevývažku udávající vzdálenost jeho těžiště od osy rotace 

 

Vypočtený vývažek o hmotnosti mn se připojí do místa L. 

 

Obr. 6.2 Tříbodová metoda [5] 
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6.1.3 Metoda putujícího nevývažku („pokus - omyl“) 

 

Nejprve jsou změřeny celkové hodnoty vibrací na jednotlivých ložiskových 

domcích v dostupných směrech a jejich hodnoty uvedeny do tabulky. Je vybrán ložiskový 

domek s největší mohutností vibrací, na kterém se provádí měření. Dále se rozdělí 

vyvažovaný kotouč po obvodu na vhodný počet částí. Zvolený nevývažek se umístí 

postupně do všech míst rozděleného kotouče.  

Všechny naměřené hodnoty jsou vyneseny do grafu, tím zjistíme, při kterém 

umístění jsou vibrace nejmenší a do tohoto místa pak umístíme vyvažovací závaží. Jeho 

hmotnost je rovněž určena pokusně. 

Tato metoda je poměrně zdlouhavá a základní nevýhodou je potřeba několikrát 

zastavovat a rozjíždět vyvažované zařízení. Přesnost této metody také není nikterak 

dobrá, z důvodu nepřesného umístnění a zvolené hmotnosti závaží. 

 

 

Graf 6.1 Příklad grafického zobrazení nevývažku 

 

6.2 Vyvažování ve dvou rovinách 

 

Vektorové grafické řešení vyvažování ve dvou rovinách je stejně jako u vyvažování 

v jedné rovině, založeno na měření amplitudy a fáze otáčkové složky vibrací na ložiskách.  
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  Postup vyvažování je následující: 

 měření vibrací nevyváženého rotoru na ložiskách A a B, a zaznamenání výsledků 

měření 

 přidání libovolného zkušebního závaží do roviny #1 

 měření vibrací na ložiskách A a B, se zaznamenáním výsledků měření 

 sejmutí zkušebního závaží v rovině #1 a přidání libovolného zkušebního závaží do 

roviny #2 

 měření vibrací na ložiskách A a B, a zaznamenání výsledků měření 

 

Podobně jak u grafické metody vyvažování v jedné rovině, jsou výsledky vyneseny 

do grafu na Obr.č. 6.3. Samotný diagram i příslušné výpočty jsou však komplexnější než 

v případě vyvažování v jedné rovině. V dnešní době je zde použito vyvažovacích 

programů, zjednodušení úkonu. 

 

 

Obr. 6.3 Vektorový diagram u vyvažování ve dvou rovinách [5] 
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7 Provozní vyvažování strojů v praxi 

 

Cílem vyvažování je vyvážit rotor tak, aby byly splněny předpoklady vysoké 

spolehlivosti a životnosti objektu s vyvažovaným rotorem, a bylo dosaženo dostatečné 

bezpečnosti jeho provozu a komfortu obsluhy s ohledem na přijatelné hladiny hluku a 

vibrací. 

Jak je známo, rotující odstředivé síly od nevyvážených hmot rostou úměrně s 

druhou mocninou otáček. Čím vyšší jsou otáčky rotoru, tím naléhavější je potřeba 

splynutí geometrické a rotační osy rotoru. Toho je dosaženo, jestliže výslednice všech 

odstředivých sil působících na rotor je nulová. Jde samozřejmě o ideální stav, který se v 

praxi vyskytuje jen výjimečně a ke kterému je třeba se přiblížit technickými prostředky. 

Právě na dosažení co nejmenší odstředivé síly působící na rotor je založen princip 

vyvažování. 

Vyvažování rotorů je součástí již jejich výrobních procesů. Uskutečňuje se neustále 

zdokonalovanými vyvažovacími zařízeními s podstatně vyšší citlivostí, přesností a 

rychlostí, často vybavenými počítači, které automaticky zpracovávají data o vyvažování, 

vypočítávají hmotnost vyvažovacích závaží a řídí tisk protokolů. Vyvažování ve 

velkosériové výrobě zahrnující odebrání materiálu i upnutí rotoru se uskuteční během 

několika sekund. V kusové či malosériové výrobě není požadavek na rychlost vyvažování 

naléhavý. Složité situace nastávají, jestliže rotory při různých otáčkách vykazují rozdílné 

deformace a musí být vyvažovány jako pružná tělesa.  

Současní světoví výrobci uvedli na trh řadu speciálních vyvažovacích strojů pro 

vyvažování rotorů o hmotnosti několika gramů až řádově desítek tun a v extrémních 

případech s provozními otáčkami až 60 000 min
-1

 (některé rotory leteckých motorů s 

lopatkami). Vyvažovací stroje jsou konstrukčně řešeny pro nejrůznější druhy výrobků a 

jejich funkce významně ovlivňuje jakost i cenu výrobku [7]. 

Není však efektivní soustavně sledovat vyvážení rotorů u všech točivých strojů v 

průběhu jejich využívání, neboť u mnoha točivých strojů hrozí porucha zhoršením 

nevyváženosti rotoru jen výjimečně, a navíc nezpůsobí katastrofu ani větší ekonomické 

škody. 

Je i mnoho točivých strojů, které nelze vyvažovat standardním způsobem na 

klasickém vyvažovacím stroji z ekonomických důvodů, neboť montáž a demontáž rotoru 

a jeho transport k vyvažovacímu stroji a zpět, proces vyvážení a doba odstavení stroje by 
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byly příliš nákladné. Tento problém lze většinou řešit tzv. provozním vyvažováním rotoru 

pomocí přenosného měřicího přístroje, který disponuje potřebnými funkcemi.  

Základní podmínkou provozního vyvážení je přístup k vyvažovací rovině, resp. k 

rovinám, ve kterých se provádějí vyvažovací zásahy na smontovaném a 

provozuschopném stroji. Tento způsob vyvažování je vhodný např. pro různé ventilátory, 

elektromotory pro pohony různých strojů, velké generátory atd., kde všude získáme 

přístup k vyvažovacím rovinám rotoru jednoduchým sejmutím jeho víka.  

Postup při provozním vyvažování se od klasického vyvažování podstatně liší, 

protože předem neznáme vztah mezi velikostí vibrací a velikostí nevývahy, která tyto 

vibrace způsobuje. Tento vztah je třeba nejprve zjistit. Prvním krokem při provozním 

vyvažování je zjištění výchozího vektoru vibrací vůči referenční značce, libovolně 

umístěné na rotující části stroje. Následuje testovací běh, před kterým je nutno ve zvolené 

vyvažovací rovině zvětšit nebo zmenšit vhodné testovací závaží, což má za následek 

změnu vektoru vibrací proti výchozímu vztahu. Z naměřených hodnot vibrací se vypočte 

velikost a úhlová poloha vyvažovacího závaží. Po provedení vyvažovacího zásahu 

kontrolní běh ukáže, zda byly sníženy vibrace na požadovanou velikost. V negativním 

případě je třeba vypočítat další velikost vyvažovacího závaží a jeho úhlovou polohu. V 

kladném případě je vyvažování ukončeno. Minimálním základním požadavkem na 

přístroj pro provozní vyvažování je, že musí selektivně změřit amplitudu a fázový úhel 

vibrací (vektor), přičemž toto měření musí být synchronizováno vhodným referenčním 

snímačem s otáčkami vyvažovacího stroje. 

Moderní přístroje pro provozní vyvažování jsou zpravidla vybaveny softwarem, 

jehož součástí je i program řešení vyvažovacích rovnic pro vyvažování tuhých rotorů v 

jedné nebo ve dvou rovinách. Přístroj formou dialogu řídí uživatelův vyvažovací postup. 

Hodnoty vibrací naměřené při jednotlivých krocích a potřebné k provedení příslušných 

výpočtů jsou do paměti přístroje vkládány samočinně po stlačení příslušného dialogového 

tlačítka. Klávesnicí přístroje se zadávají pouze data o hmotnosti a umístění testovacího 

závaží. Uživatel může zpravidla volit mezi numerickou nebo grafickou formou zobrazení 

hodnot na displeji. Celý postup vyvažování včetně změřených nebo zadaných hodnot a 

rozhodnutí je zpravidla dokumentován současným tiskem protokolu vestavěnou 

tiskárnou. V případě opakovaného vyvažování jednoho stroje nebo většího počtu stejných 

strojů uložených na identických základech lze po prvním vyvážení nebo po vyvážení 

prvního z nich uložit do paměti potřebné charakteristické hodnoty, a ty pak použít pro 



Diplomová práce 

 

44 

 

následná opakovaná vyvažování. V tomto případě odpadá potřeba provádět testovací běh 

a postup vyvážení se zkracuje [7].  

Provozní vyvažování pomocí přenosných přístrojů přináší značné úspory času, 

finančních prostředků a rychlou návratnost investic především v provozech s větším 

počtem vyvažovaných strojů, které je třeba po určité době provozu vyvážit.  

 

7.1 Vyvažování ve spolupráci s firmou ESOS s.r.o. 

 

Nabyté teoretické poznatky o vyvažování rotorů jsem měl možnost díky firmě 

ESOS s.r.o. v Ostravě, pod vedením Ing. Lukáše Heisiga, rozšířit i o poznatky praktické. 

Společně s panem Heisigem jsem se účastnil vyvažování ventilátoru o průměru 700 mm,  

výkonu elektromotoru 110 kW a otáček 2980 min
-1

. 

Pokud bych měl popsat, jak samotné vyvažování probíhalo, tak musím začít tím, že 

je při každém vyvažování potřeba používat předepsané nebo doporučené ochranné a 

pracovní pomůcky a dodržovat zásady bezpečnosti práce. 

Před zahájením vlastního vyvažování jsme museli zjistit výkon motoru 

vyvažovaného zařízení, provozní otáčky a způsob uložení (tuhé nebo pružné). 

Na základě těchto údajů jsme podle normy ČSN ISO 122011 (Maximální přípustné 

hodnoty mechanického kmitání pro ventilátory) nastavili přípustné hodnoty vibrací 

daného zařízení. 

Obecně je nutné pro vlastní vyvažování zpřístupnit oběžné kolo ventilátoru buď 

demontáží sacího potrubí – zpřístupnění oběžného kola z čela, nebo otvorem po obvod 

krytu – zpřístupnění oběžného kola z boku. Pokud to dostatek prostoru umožňuje, tak se 

oběžné kolo rozdělí na čtyři části, kde se následně umisťuje vyvažovací závaží. 

Rozdělení, pokud to ventilátor dovoluje, muže být po takových částech, aby celý obvod 

ventilátoru představoval pomyslnou kružnici 360°. Rozdělení by mělo být co nejpřesnější, 

aby při umísťování závaží nedocházelo k odchylkám. Vlastní vyvažování proběhlo trojím 

spuštěním ventilátoru, přičemž jsme museli dozorovat, aby se během spouštění v okolí 

rotujícího odkrytovaného oběžného kola nikdo nezdržoval. 

První spuštění: referenční sběr dat (amplituda otáčkové frekvence + fáze) – údaje o 

úrovni nevývahy na samotném kole bez závaží. 

Druhé spuštění: sběr dat s pokusným tárovacím závažím – do zvolené polohy jsme 

umístili přesně zvážené závaží (pro přesné zvážení je vhodná digitální váha s rozlišením 

1g). Obě hodnoty: polohu a hmotnost závaží jsme zaznamenali do vyvažovacího 



Diplomová práce 

 

45 

 

programu. Po zastavení jsme demontovali pokusné závaží a upevnili vypočítané skutečné 

závaží do příslušných poloh na oběžném kole. 

Třetí spuštění: doladění. Po dosažení přípustných mezí se stávající závaží zajistilo 

proti uvolnění – navařením závaží na lopatku. 

 

Celý průběh vyvažování – amplitudy vibrací při jednotlivých chodech, informace o 

použitých závažích, otáčky – jsou zaznemenávány v paměti vyvažovacího zařízení a jsou 

později podkladem pro vyhotovení protokolu o vyvažování, jehož součástí je i grafické 

znázornění FFT spekter ve stavu před vyvážením a po vyvážení. Technická zpráva o 

vyvažování je odeslána do 7 dnů od provedení vyvažování. V případě zjištění 

dodatečných nedostatků na stroji jako uvolnění od základů, nesouosost, rezonance či jiné, 

jsou tyto nedostatky nahlášeny okamžitě. 

 

 

 

 

Obr. 7.1 Trendování 
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Obr. 7.2 Trendování 

 

 

 

Obr. 7.3 Spektrum před vyvážením - detekce nevývahy - dominantní diskrétní složka na 

frekvenci otáčení 
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Obr. 7.4 Spektrum po vyvážení - dominantní diskrétní složka na frekvenci otáčení klesla 

na minimální úroveň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.5 Schéma ventilátoru (1 – 4: ložiska) 
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Kouřový ventilátor 1 - měřící 

bod 

vibrace  

ČSN 12 2011 

1 - motor volný konec Pásmo C  

5,8mm/s 

2 - motor u spojky Pásmo B 

4,2mm/s 

3 - ventilátor - domek u spojky Pásmo B 

4,7mm/s 

4 - ventilátor - domek u kola Pásmo C 

6mm/s 

 

Tab. 7.1 Hodnoty před vyvážením 

 

Kouřový ventilátor 1 - měřící 

bod 

vibrace  

ČSN 12 2011 

1 - motor volný konec Pásmo A 

1,5mm/s 

2 - motor u spojky Pásmo A 

1,2mm/s 

3 - ventilátor - domek u spojky Pásmo A 

1,07mm/s 

4 - ventilátor - domek u kola Pásmo A 

1,1mm/s 

 

Tab. 7.2 Hodnoty po vyvážení 

 

Celkové hodnoty rychlostí vibrací řadily provoz strojního zařízení do pásma 

přechodně přípustného stavu viz. Obr. č. 7.6. Po vyvážení došlo k poklesu celkových 

hodnot na velmi dobrý stav. 

Spektra FFT rychlosti vibrací detekovaly nevývahu oběžného kola. Na oběžné kolo 

bylo přidáno cca 134g. 
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Obr. 7.6 Klasifikační třídy pro axiální ventilátory [3] 
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                  Před vyvážením                   →                     Po vyvážení 

 

1  H- 5,8mm/s 

2 H- 4,2mm/s 

2V - 8,5mm/s* 

2A - 6,9mm/s 

3H - 4,7mm/s 

3V - 7,6mm/s* 

3A - 4mm/s 

4H - 6mm/s 

4V - 8mm/s* 

4A - 3,3mm/s 

 

Tab. 7.3 Hodnoty před vyvážením a po vyvážení 

 

*Zvýrazněné hodnoty v levém sloupci…hodnoty vykazující vyšší vibrace, jež se podle 

klasifikačních pásem axiálních ventilátorů nacházejí v pásmu C (přechodně přípustný 

stav) 

 

7.2 Vyvažování na vyvažovacím stroji typu 111V BRF R 45 KKV 

 

Mimo výše uvedenou první část praktické části bych chtěl rozšířit svou diplomovou 

práci také o mé několikaleté praktické zkušenosti s vyvažováním na vyvažovacím stroji 

typu 111V BRF R 45 KKV ve firmě Josef Bezdíček, Zámrsk.  

 

1  H- 1,5mm/s 

2 H- 1,2mm/s 

2V - 1,7mm/s 

2A - 3,4mm/s 

3H - 1,07mm/s 

3V - 1,57mm/s 

3A - 1,2mm/s 

4H - 1,1mm/s 

4V - 1,4mm/s 

4A - 0,9mm/s 
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Obr. 7.7 Ovládací panel s vyvažovacími stolicemi 

 

7.2.1 Parametry stroje 

 

Vyvažovací stroj typu 111V BRF R 45 KKV je univerzální vyvažovací stroj 

skládající se ze strojního lože, hnacího agregátu, měřícího přístroje, ložiskových stojanů, 

pojezdového ústrojí, zachycovacího zařízení a příslušenství.  

 

 

Obr. 7.8 Vyvažovací stolice s náhonem přes kardan 
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Tento elektrodynamický horizontální vyvažovací stroj se hodí pro všechny úkoly 

vyvažování. Stroj se skládá ze standardních stavebních skupin, což umožňuje přizpůsobit 

jej všem požadavkům opravárenských provozů a umožňuje též provádět další přístavby a 

přestavby. 

Strojní lože K 105 je dlouhé 2 400 mm. Strojní lože by mělo být účelně ustaveno 

v odpovídající výši na betonový podstavec. 

Tento stroj umožňuje vysokoobrátkové vyvažování kloubových hřídelů ve dvou 

rovinách, vyvažování kotoučovitých těles v jedné rovině, jakož i vyvažování klikových 

hřídelů kotev elektromotorů a podobných tuhých těles ve dvou rovinách. 

Maximální váha vyvažovaného tělesa, tuhého – do 200 kg, kotoučovitého tělesa 

včetně uložení – do 50 kg, kloubového hřídele – do 100 kg. Průměr vyvažovaného tělesa 

může být maximálně 780 mm.  

 

 

Obr. 7.9 Vyvažovací trn 

 

Měřící přístroj typu M 315 se vyznačuje samostatným ukazatelem nevyváženosti 

pro dvě roviny vyvažování. Pro každou rovinu: 1 ukazovací přístroj pro velikost 

nevyváženosti a 1 otočný knoflík pro úhlovou polohu nevyváženosti. Dále má 

zabudované spínací kompensace pro rozčlenění rovin a elektrický výmaz počáteční 

nevyváženosti. 
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Obr. 7.10 Měřící přístroj typu M 315 

 

Velikost nevyváženosti, jakož i úhlová poloha se ukážou samostatně pro každou 

vyvažovanou rovinu. K tomu je zde otočný knoflík úhlové polohy (potenciometr pro 

vyhledání úhle), kterým se nastaví výchylka ručičky na přístroji, který je nad ním uložen, 

na největší hodnotu. Ručička tak udává velikost nevyváženosti. 

 

 

Obr. 7.11 Ilustrační foto ukazatelů 
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Značka "+" značí, že na tomto místě vyvažovaného tělesa je příliš materiálu. To 

znamená, že při zjištění úhlové polohy pod označením „+“ musí se odebrat materiál, např. 

Odvrtáním. 

Značka "-" značí, že na tomto místě vyvažovaného tělesa je příliš málo materiálu. 

To znamená, že při zjištění úhlové polohy pod touto značkou "-" se musí přidat materiál, 

např. přivařením plechu. 

Elektrickým kompenzačním spínáním, které je v přístroji zabudováno pro odčlenění 

rovin, je možno ukazatele sladit tak, aby vykazovaly údaje přesně pro předpokládané 

roviny vyvažování. 

 

 

Obr. 7.12 Ovládací panel 

 

P1, P2……….. Oddělení rovin 

C1, C2………..Citlivost 

9-27, 0-18 ……Kalibrovací potenciometry 

 

Oběma kalibrovacími potenciometry lze regulovat velikost ukazatele v každé 

vyvažované rovině tak, aby odpovídala snadno čitelnému celému číslu pro vyrovnání 

nevyváženosti, přičemž přibližně určitý počet dílků odpovídá určité hloubce vývrtu v mm. 
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7.2.2 Seřízení stroje pro vyvažování 

 

Seřízení pro nové vyvažované těleso s neznámými hodnotami nastavení zahrnuje 

základní nastavení potenciometru: P1 a P2 na 0 (rozčlenění rovin), C1 a C2 na 10 

(citlivost).  

Vyvažované těleso přivedeme do otáček, S2 nastavíme na U+K, knoflíky úhlů 

postavíme na 9 – 27 a to na tu polohu ze dvou možných, která udává kladné hodnoty. 

Jestliže jedna z ručiček přesáhne pro příliš velkou nevyváženost stupnici, potom se musí 

přepnout tlačítky S1 na citlivost na 2, 5 nebo 10.  

Dále přivedeme údaje vymazavšími otočnými knoflíky 9 – 27 (pos. 3+4) na O, 

přičemž S1 zapneme opět na 1 (žádné tlačítko není stlačeno). Knoflíky úhlů nastavíme na 

0 – 18 a sice na tu polohu ze dvou možných, která udává kladné hodnoty.  

Je-li přístroj na horním dorazu, S1 přepneme na 2, 5 nebo 10. Údaje přivedeme 

vymazávacími knoflíky 0 – 18 (pos- 3+4) na O, přitom S1 opět zapneme na 1.  

Tímto jsme učinili nevyváženost tělesa elektricky 0. 

Kontrola spočívá v následujícím: při otáčení knoflíků úhlů zůstanou ukazatele na 0, 

jinak se musí shora uvedený postup opakovat. 

Jestliže rozsah nastavení otočných vymazávacích knoflíků (pos. 3+4) nedostačuje, 

musí se předběžné vyvažování odzkoušet zhruba. 

 

V levé rovině vyvažování vyvažovaného tělesa, pokud možno na radius vyvažování 

ve vertikální ose při 0º stupnice pro úhle uložíme tárovací hmotu o známé velikosti, tak 

aby se dosáhla na levém přístroji plná výchylka.  

Knoflíky úhlů nastavíme na 0 – 18 (+ ramena ukazují na 0º) a zapneme stroj. 

Levým knoflíkem úhlů otáčíme až levý ukazatel (1) ukáže maximum, ručička může být 

několik stupňů nad nebo pod 0º, v závislosti na přesnosti, se kterou byla uložena tárovací 

hmota.  

Pravý knoflík úhlů nastavíme na stejnou úhlovou polohu. Potenciometr P2 stlačíme 

dolů a otáčíme tak daleko doprava, až ručička pravého přístroje stojí na 0. Jestliže se 

ručička při otáčení potenciometru P2 od 0 oddálí, pak otáčíme vlevo.  

Stroj vypneme. 
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V pravé rovině vyvažování vyvažovaného tělesa, pokud možno v radiusu vyvážení 

ve vertikální ose při 0° stupnice úhlů uložíme tárovací hmotu o známé hmotnosti, tak aby 

na pravém přístroji byla úplná výchylka. 

Pravým knoflíkem úhlů otáčíme až ukazatel vpravo ukazuje maximum. 

Levý knoflík úhlů nastavíme též na stejnou polohu úhle.  

Potenciometr P1 stlačíme dolů a otáčíme tak dlouho vpravo až ručička levého 

přístroje stojí na 0. Jestliže se ručička při otáčení potenciometru P1 oddálí od 0, potom 

musíme otáčet vlevo. 

 Stroj se dále otáčí. Pomocí kalibrovacího potenciometru C2 zkalibrujeme ukazatel 

na pravém přístroji podle přiložené tárovací hmoty.  

Stroj vypneme. 

 

Tárovací hmotu vpravo odstraníme a přiložíme ji vlevo na stejné místo jako 

předtím. Zapneme stroj.  

Levý knoflík úhlů otáček otáčíme vlevo dokud nám neukáže maximum. 

Kalibrovacím potenciometrem C1 zkalibrujeme údaj na levém přístroji podle tárovací 

hmoty.  

Stroj vypneme. 

 

Poté po odstranění testovacích závaží nastavíme S2 na U, čímž se ukáže původní 

nevyváženost tělesa. Seřízení platí pro všechna tělesa stejného druhu. 

Je-li původní nevyváženost příliš velká, je možné zaletovat ložiskové stojany, 

přičemž je ukazatel pootočen o 180°. Což znamená, že znaménka "+" a "-" jsou 

zaměněny. 

 

7.2.3 Seřízení citlivosti 

 

Při volbě závaží použitého ke kalibrování ukazatele by se mělo vycházet z toho, že 

je nutno splnit dvě podmínky: 

 Při kalibrování by se mělo dosáhnout téměř úplné výchylky ukazovacího přístroje. 

 Tolerance udaná pro zbývající nevyváženost má odpovídat malé, ale přesto ještě 

dobře čitelné výchylce ručičky.   
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Aby byly obě podmínky splněny, doporučuje se pro kalibrování použít závaží  

velké tak, aby odpovídalo desetinásobku zbytkové toleranci.  

Směrodatnou hodnotou pro velikost kalibrovací hmoty je:  K=3*G/r 

Jinými slovy…trojnásobná váha rotoru G (kg) dělena vyvažovacím radiusem r 

(cm), dává kalibrovací váhu K (gram).   

 

7.2.4 Vyvažování unášeče na hřídeli náhonu 

 

Spojení náhonu stroje s vyvažovaným tělesem (např. klikovou hřídelí, válcem, 

ventilátorem nebo kloubovou hřídelí automobilu) se vytvoří malou kloubovou hřídelí a na 

ní upevněným unášečem. Tímto unášečem může být spojovací pouzdro, příruba nebo 

něco podobného. 

Následující uvedené pracovní postupy slouží k tomu, aby se odstranila případná 

nevyváženost unášeče na hřídeli náhonu pomocí technologie pootočení o 180°: 

 

1. Postup A - Konvenční vyvážení:  

 Uložit vyvažované těleso. 

 Upnout. 

 Vyvážit až do ukázání „0“. 

 

2. Postup B - Vyvažování s pootočením o 180°: 

 Vyvažované těleso natočit tak, aby 0° na kotouči se stupnicí bylo přímo 

pod značkou. Na unášeči a vyvažovaném tělese označit úhel 0° barevnou 

tužkou nebo křídou. 

 Vyvažované těleso uvolnit z unášeče hřídele náhonu. 

 Hřídel náhonu natočit tak, aby 180° na kotouči se stupnicí bylo přesně pod 

značkou. Vyvažované těleso se přitom nesmí pootočit. 

 Vyvažované těleso opět spojit s hřídelí náhonu. 

 Stroj zapnout. Údaj, který nyní najdeme na levém přístroji s otočným 

knoflíkem pro polohu úhlů, se skládá z jedné poloviny z nevyváženosti 

unášeče a z druhé poloviny ze zbytkové nevyváženosti vyvažovaného 

tělesa na straně náhonu. Údaj si zaznamenat. Stroj vypnout. 
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 Vyvážení unášeče na hřídeli náhonu: 

Např. údaj obnáší 20 dílků při 270°. Z toho je 10 dílků nevyváženost 

hřídele náhonu a zbývajících 10 dílků nevyváženost vyvažovaného tělesa. 

Na unášeči na 270° na místě spojení s vyvažovaným tělesem přiložit 

závaží, které zmenší údaj o 10 dílků. Zapnout stroj. Údaj nyní obnáší 10 

dílků na 270, což znamená, že se má krýt s předtím provedeným 

označením. Tento údaj představuje zbytkovou nevyváženost vyvažovaného 

tělesa na straně náhonu a vyrovná se na vyvažovaném tělese. Poté stroj 

vypnout a zbytkovou nevyváženost na vyvažovaném tělese odstranit. 

Kontrolu provedení vyvážení provedeme pootočením ze 180° zpět na 0°. 

Údaj by měl být po spuštění stroje v celém rozsahu 0. 

 

7.2.5 Vyvažování s přetočením 

 

O vyvažování s přetočením případně před vyvážením s přetočením svědčí údaj „0“ 

na levém ukazovacím přístroji. Zbytková nevyváženost vyvažovaného tělesa a 

nevyváženost unášeče jsou stejně velké a protisměrné. Navzájem se proto ruší. 

Jestliže vyvažované těleso se vzhledem k hřídeli náhonu otočí o 180°, otočí se též 

jeho zbytková nevyváženost o těchto 180°. Zatímco nevyváženost unášeče zůstává na 

místě. Obě dvě nevyváženosti se sčítají, neboť leží ve stejném směru. Což dosvědčuje 

konkrétní údaj. Poté, co se jedna polovina tohoto údaje na hřídeli náhonu vyváží 

(vyrovná), zůstává na tomto místě ještě zbytková nevyváženost vyvažovaného tělesa. 

Tato zbytková nevyváženost se vyváží na vyvažovaném tělese běžným způsobem. 

 

7.2.6 Vyvažování na pevné vyvažovací stolici v jedné rovině 

 

Při vyvažování na pevné vyvažovací stolici je velmi důležité dodržovat několik 

zásad pro přesné a kvalitní vyvážení. Jednou z těchto zásad je pevné a přesné upnutí 

vyvažovaného ventilátoru. I malá nepřesnost může způsobit, že vyvážení bude provedeno 

pouze v tomto jednom místě upnutí, avšak v případě pootočení či sundání a znovu 

nasazení ventilátoru na vyvažovací stolici bude nevývažek mimo vyvažovací tolerance 

nebo se posune na stupnici o několik desítek stupňů. 
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Jednou z nejčastějších chyb při vyvažování je, že vyvažovací trn pro uchycení 

s rotorem (trn je spojen s vyvažovací stolicí a s rotorem) je opotřebovaný častým 

používáním a vlivem opotřebení vzniká vůle, která způsobuje vyvážení pouze v jednom 

místě upnutí. 

Další chybou může být nesouosost, která může vzniknout již při výrobě trnu, a dále 

pak také vůle na osazení na vyvažovací stolici.  

Během své praxe na vyvažovacím stroji 111 V BRF R 45 KKV jsem prováděl 

několik zkušebních testů s různými druhy rotorů (i ventilátorů), které byly vyvažovány 

s různými druhy upnutí a různými druhy vyvažovacích trnů.  

 

Vyvažoval jsem např. hliníkový ventilátor o průměru 540 mm a váze 2,8 kg, hrubý 

odlitek tělesa středu ventilátoru měl 250 mm. Na průměru 180 mm bylo 6 otvorů na 

upevnění ventilátoru, středící průměr měl 50 mm, celková šířka ventilátoru byla 50 mm. 

Z průměru 250 mm vycházelo 6 lopatek s tvarováním na proudění vzduchu. Na vnějším 

kraji měly lopatky tloušťku 13 mm a na vnitřním okraji 8 mm.  

Obecně lze za nejčastější problém při nevývaze považovat opracování a jakost 

povrchu lopatek. Na průměru 540-490 mm měly lopatky o 10 mm větší šířku než zbytek 

lopatky. Přechod ze širší na užší byl zajištěn rádiusem, který byl dán tvarem formy 

odlitku. Takto vzniklý rádius byl pouze ručně začištěn, což může nevývahu také 

způsobovat.  

Ventilátor se vyvažoval při 1500 ot·min
-1

 a vyvažoval se pomocí olověných nýtů po 

obvodu lopatek. Maximální počet nýtů byl 10 ks na 1 lopatku.  

Nejčastější problém byl v poloze nevývažku, který se nacházel na krajích lopatek 

vyvažovaného ventilátoru. Nýty musely být umístěny z důvodu bezpečnosti nejméně 24 

mm od jakéhokoli okraje a mezi jednotlivými nýty musela být mezera 12 mm. Tím se 

samotné vyvažování velice ztížilo a následně se stalo, že nýtů bylo po dokončení 

vyvažování podstatně více, než kdyby vycházel nevývažek na střed lopatky.   

Ventilátor měl počáteční nevývažek 49g na 342°. Místo nevývahy na lopatce 

ventilátoru bylo označeno, ventilátor byl sundán a přenesen na stojanovou vrtačku. Na 

stojanové vrtačce byly vyvrtány otvory o průměru 11mm a kraje byly zahloubeny 

vrtákem o průměru 14mm. Z obou stran byl do připravených děr vložen nýt, který byl 

odlit do připravené formy. Vložený nýt byl rozklepán a přebytečný materiál byl 

odbroušen. Tak bylo provedeno celkem na čtyřech nýtech.  
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Poté byl ventilátor znovu upnut na vyvažovací stroj. Nevývažek klesl na 28g, 

hodnota úhlu se posunula na 305° z důvodu rozložení nýtů na lopatce, protože nelze 

upevnit všechny nýty do stejného místa. Ventilátor byl opět sundán a přenesen ke 

stojanové vrtačce, kde byly zhotoveny tři díry v lopatce z důvodu možnosti posunutí 

nevývažku na jiný stupeň.  

Po opětovném přidání nýtů na druhou lopatku byl proveden třetí běh na 

vyvažovacím stroji. Nevývažek klesl na 15g na 340°, což znamenalo, že se nevývažek 

posouval mezi dvěma lopatkami. Proto byl ventilátor již poněkolikáté přenesen na 

stojanovou vrtačku a byly vyvrtány dvě díry na lopatce se třemi nýty.  

Ve spodní řadě nýtů se musí otvory vyvrtávat tak, aby nebyly středy děr přímo pod 

sebou. Kdyby se tak stalo, tak by došlo k narušení pevnosti lopatky.  

Po čtvrtém běhu na vyvažovacím stroji byl zjištěn nedovažek 7g na 337°. To mi 

ukázalo, že nevývažek klesl, avšak nikoli v takové míře jako v předchozích případech. 

Příčinou bylo posunutí nýtů blíže ke středu ventilátoru.  

Z toho důvodu byl přidán další nýt. Při pátém běhu byl nedovažek 3g na 300°. Stav 

byl stále neuspokojivý, proto byl přidán ještě jeden nýt o průměru 6mm. Po posledním 

(šestém) běhu na vyvažovacím stroji byl ventilátor vyvážený.  

Zbývající nedovažek byl nulový, tolerance na tento ventilátor byly 2g. Tímto byly 

podmínky splněny a ventilátor prošel tolerancí na maximální přípustný nevývažek. I při 

pootočení ventilátoru o 180° byl nevývažek nulový. 

 

 

Obr. 7.13 Vyvažovací stolice s přírubou a trnem 
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Při vyvažování ventilátorů odlitých z hliníku je třeba brát v úvahu všechny aspekty, 

které by mohly mít vliv na nevyváženost. Jeden z aspektů, které musíme brát na zřetel je 

to, že při přidávání nýtů nejdříve materiál odebíráme a poté přidáváme těžší.  

Důležitým aspektem je také konický tvar lopatek, což znamená, že na lopatce nemá 

žádný nýt v jedné řadě stejnou váhu. Dále se běžně stává, že se na základě přání 

zákazníka nesmí změnit geometrie lopatek, při přidávání posledního nýtu musíme 

brát tedy v úvahu, aby nebyl ventilátor převážený.  

Při dovážení do předem dané tolerance máme v případě jen omezenou možnost 

zabroušení lopatek.  

Při nasazení na vyvažovací trn, který měl vůli 0,08 mm se nevývažek změnil na 8g. 

Úhel nedovažku byl při každém pootočení jiný, což znamená, že by byl ventilátor 

dovážený jen v jednom místě a po návratu na provozní místo by vznikaly vibrace, které 

by měly za následek hluk a brzké opotřebení ložisek.  

Při vyvažování těchto typů ventilátorů se setkávám i s ventilátory, které jsou 

nesoustředné již od samotného odlití a nemožnost opracování tělesa ventilátoru způsobuje 

též velkou nevývahu. Vyvažování těchto druhů ventilátorů je velice náročné vyvažovat 

s ohledem na velké množství vad od výroby.  

V těchto případech je nutné počítat s tím, že se prodlouží doba vyvažování, což má 

za následek vyšší cenu. Doba vyvažování se prodlužuje díky častému sundávání ze stolice 

a náročnějšímu způsobu odebírání resp. přidávání materiálu pomocí vyvažovacích nýtů. 

Díky nesouměrné tloušťce materiálu ventilátoru je těžké předem určit hmotnost 

přidávaného materiálu, od čehož se odvíjí zvýšený počet běhů na vyvažovacím stroji 

k zjištění konečné fáze nevyváženosti.  

 

Vyvažoval jsem též plastové ventilátory s ocelovým nábojem. Tyto ventilátory se 

používají jako chladící ventilátory a pracují při 600 ot·min
-1

. Od zákazníka často zaznívá 

přání vyvažovat v jedné rovině při 600 ot·min
-1

 s maximálním konečným nevývažkem 5g. 

Tyto ventilátory se oproti hliníkovým ventilátorům vyznačují lepším opracováním a 

přesnější výrobou.  

Konkrétní ventilátor měl průměr 596 mm a 4 kg. Ocelový náboj měl kuželovou 

středící díru. Díky tomuto středícímu průměru bylo těžší vyrobit upínací trn oproti 

válcovému otvoru. Upínací trn jsem vyrobil na tolerance h7, aby bylo dosaženo 

maximální přesnosti při vyvažování.  
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Samotné uchycení ventilátoru bylo zajištěno šroubem M8 a podložkou, která 

přitlačovala ventilátor do kuželové části.  

Při každém upnutí ventilátoru do vyvažovací stolice je nutné překontrolovat, zda je 

vše dobře upevněno, aby nedošlo k vytržení ventilátoru při vyvažování.  

Po prvním spuštění a ověření, že je vše dobře upevněné se může přejít ke 

zkalibrování stroje, nastavení parametrů a k samotnému vyvažování.  

Tyto plastové ventilátory se vyvažují pomocí bezbarvého silikonu, který se 

umisťuje do připravených otvorů v plastové části ventilátoru na průměru 300 mm nebo se 

přidávají vyvažovací podložky pod hlavy šroubů na průměru 250 mm, které zajišťují 

spojení plastové části s ocelovým nábojem.  

Podle velikosti nevývažků je nutné rozhodnout, kam se bude závaží umisťovat a 

jaká metoda se zvolí.  

Po prvním běhu měl ventilátor nedovažek 8g na 135°. Zvolil jsem vyvažování 

pomocí silikonu do připravených otvorů ve tvaru čtverce a rozměrech 12x12 mm. Není 

snadné při vytlačování z tuby odhadnout množství silikonu potřebného k vyvážení.  

Po přidání určitého množství silikonu proběhl druhý běh, který vykazoval 

nevývažek 3g na 135°.  

Nevývažek byl stále přítomen, proto jsem přidal další silikon a uskutečnil třetí běh. 

Ten vykazoval nevyváženost 1g na 135°, ale se znaménkem " +" , což znamenalo, že 

ventilátor byl převážený v místě přidání závaží.  

Po odebrání malého množství silikonu proběhl čtvrtý běh s nulovou nevývahou. 

Tento ventilátor byl ve vyvažovacích tolerancích již po prvním běhu. Ale já se vždy 

snažím vyvažovat na maximální nejnižší možnou nevývahu. Samozřejmě pokud zde není 

jiný problém např. omezený prostor k přidávání nebo odebírání materiálu atd.  

U tohoto druhu ventilátorů je kratší doba vyvažování, jelikož se ventilátory 

nemusejí sundávat z vyvažovací stolice a vyvažují se přímo na ní. To snižuje výslednou 

cenu, která je tím pádem příznivější pro zákazníka.  

 

Druhý plastový ventilátor, jež jsem vyvažoval, měl nevývahu 15g na 38°. Z důvodu 

vyšší hodnoty nevyváženosti jsem použil vyvažovací podložky, protože při použití 

velkého množství silikonu by mohlo dojít k uvolnění silikonu z připravených otvorů, 

které měly hloubku 30 mm. Po přidání podložky o váze 12g a malého množství silikonu 

vykazoval ventilátor nulovou nevývahu.  
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Na těchto příkladech se ukázalo, že i při relativně přesném opracování a shodnosti 

tloušťek materiálů může nevývaha oproti očekávání dosahovat různých hodnot. 

Vyvažování má velký význam pro předcházení opotřebení ložisek a pro prodloužení 

životnosti a provozuschopnosti stroje.  

 

 

 

Obr. 7.14 Plastový ventilátor s ocelovým nábojem 

 

 

 

Obr. 7.15 Příruba s trnem  
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7.2.7 Vyvažování na pevné vyvažovací stolici ve dvou rovinách 

 

Vyvažování ve dvou rovinách je přesnější než vyvažování v jedné rovině, avšak 

tato práce je také mnohem složitější. Vyvažují se ventilátory, které mají mnohem větší 

poměr šířky oproti průměru.  

Všeobecná zásada je, že při vyvažování v jedné vyvažovací rovině by neměl  

průměr ventilátoru přesáhnout sedminásobek šířky daného tělesa. Pokud se tak stane, 

mělo by se vždy vyvažovat ve dvou rovinách.  

 

 

Obr. 7.16 Upnutí přes kardan 

 

Jednou jsem měl za úkol vyvážit ventilátor o průměru 500 mm a šířce 100 mm. 

Ventilátor byl plechový s ocelovým nábojem a vážil 8 kg. Maximální přípustný 

nevývažek, který byl požadován byl 4g. Jelikož výrobní postup těchto ventilátorů 

zahrnuje velké množství svarů, očekával jsem vyšší nedovažky.  

Ventilátor má levou stranu bez otvorů a pravou otevřenou pro horizontální nasávání 

vzduchu a vertikální vypouštění. Pracovní otáčky jsou 1000 ot·min
-1

. 

Tento typ vyvažování se prodražuje, pokud se však nejedná o sériovou výrobu, díky 

upínacím trnům, které jsou zapotřebí k vyvažování. Vyvažovací trn musí mít středící 

průměr, na který se nasadí ventilátor a zajistí maticí. Musí mít také broušené válcové 

plochy, které se mohou odvalovat po broušených kolečkách. Na průměru válcové plochy 
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až tolik nezáleží z důvodu flexibilního nastavení průměrů odvalovacích koleček. Dále pak 

musí mít na konci trnu upínací průměr na unášeč, který je spojen s malou kloubovou 

hřídelkou. Průměr je většinou tolerován na h7.  

Při tomto způsobu upnutí můžou být příčinou nevývažků šrouby, které zajišťují trn 

proti proklouznutí nebo vypadnutí z unášeče. Díry se závitem pro tyto šrouby je nutno 

vytvořit přesně naproti sobě o 180°. Při vyfrézovaní drážky pro pero (tato drážka bývá 

většinou u klikových hřídelů a u rotorů, kde budou nasazeny řemenice) je nutné šrouby 

upravit tak, aby byla stejně těžké. Hmotnost je nutno upravit jednak ubroušením nebo 

uříznutím šroubů tak, aby šrouby při otáčení opisovaly stejnou pomyslnou kružnici.  

Další z možných závad způsobujících nevývahu je hrubost opracování povrchu 

upínacího trnu. Upínací trn musí mít určité vybrané plochy bez škrábanců, rýh a jiných 

poškození. Ty by totiž mohly způsobovat nerovnoměrnost odvalování po broušených 

kolečkách. Tak by došlo k přenosu vibrací ke snímačům.  

Po upnutí ventilátoru, nastavení stolic s odvaly a upnutí náhonu hřídelky 

s unašečem může začít seřizování vyvažovacího stroje. Seřizování ve dvou rovinách je 

složitější než v jedné vyvažovací rovině. Důležité je zvolení vhodného závaží pro 

zkalibrování stroje. Literatura doporučuje používat závaží asi desetinásobné zbytkové 

tolerance. Je ovšem důležité přihlédnout k hmotnosti daného rotoru a jeho průměru. 

Vztah pro výpočet daného závaží je, jak již bylo výše uvedeno: K= 3*G/r 

Po splnění těchto požadavků a nalezení vhodného závaží pro kalibrování jsem mohl 

začít se seřízováním. Seřízení pro tento ventilátor bylo snazší než se na první pohled 

zdálo. Ventilátor i přes značný počet svarů, které byly jak po jeho obvodě, tak i na čele, 

nevykazoval vibrace, které by znepříjemňovaly vyvažování a vyžadovaly další kroky 

k seřízení stroje.  

Seřízení proběhlo stejně tak, jak jsem uvedl v samostatné podkapitole 7.2.2 - 

Seřízení stroje pro vyvažování. Změna byla samozřejmě v kalibrovacím závaží. Seřízení 

probíhá vždy na základě několika možností. Vždy záleží na upnutí vyvažovaného rotoru. 

Jestliže je rotor upnut na přírubách na stolici s pevnými ložisky a nebo na stojanech 

s odvaly a náhonem přes malou kloubovou hřídelku s unášečem. Každý způsob upnutí má 

své seřízení.  

Tento ventilátor byl, jak již bylo výše popsáno, vyvažován na odvalech a byl hnán 

přes malou kloubovou hřídelku. Po seřízení a prvním běhu byly nalezeny vady - házivost 

obou čel ventilátoru (1mm) a nesouosost pravého čela s nábojem. Tyto závady byly 
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zapříčiněny svařováním ventilátoru a následným upnutím materiálu. Zároveň byly 

zjištěny hodnoty nevývažku v rovině první 25g při 49° a v rovině druhé 19g při 62°.  

I tento způsob vyvažování je z pohledu náročnosti jednodušší. Příčinou je, že se 

daný ventilátor nemusí sundávat ze stolice při odebírání resp. přidávání závaží. Po 

domluvě se zákazníkem jsem závaží přidal navařením CO2 na levé straně (rovina první) 

z čela plného průřezu a na pravé straně (rovina druhá) také z čela kvůli volnému průchodu 

vzduchu přes dané lopatky.  

Po upravení závaží na požadovanou váhu, bylo závaží navařeno na určený úhel. Po 

druhém běhu byly zjištěny nedovažky 2g v rovině první a 3g v rovině druhé, obojí na 

tomtéž úhlu.  

Při navařování závaží se musí počítat s hmotností svaru. Hmotnost záleží na 

velikosti závaží a potřebné velikosti svaru na dostatečně pevný spoj. Na základě mých 

zkušeností s navařováním závaží je třeba ponechat pro tyto nedovažky rezervu 3-4g.  

Po zjištění nedovažku jsem přidal malé množství svaru, abych dorovnal nevývažky. 

Po třetím běhu byly zjištěny nedovažky v obou rovinách 1g na stejném úhlu, ale se 

znaménkem „+“.  

Pro úplné dorovnání nevývažku jsem úhlovou bruskou ubrousil potřebné množství 

materiálu a upravil vzhled navařeného materiálu, např. odstraní otřepy atd. Což je také 

těžké odhadnout pro nemožnost zvážení daného materiálu.  

Po čtvrtém běhu byl nevývažek nulový a vyvažování bylo ukončeno. Podobně 

svařené ventilátory, jejichž nedovažky jsou zapříčiněny technologií svařování a 

následného pnutí materiálu, způsobují házivost ventilátoru a tím i možnou nevývahu. U 

takto svařovaných ventilátorů je nevývaha úzce spjata s nesouměrným množstvím svaru, 

které se používá na naváření lopatek.  

 

Obr. 7.17 Vyvažovací trn 
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Během své praxe jsem se setkal také s celoplastovým ventilátorem, který měl 

průměr 550 mm, lopatky měly různé zakřivení a měl se vyvažovat při 1500 ot·min
-1

.Další 

detailnější informace bohužel vzhledem k utajovaným datům uvést nemohu.  

Po dohodě se zákazníkem bylo zvoleno vyvažování za pomoci olověných nýtů, 

podobně jako u ventilátorů z hliníku. Po dohodě s vývojáři továrny byl vyroben trn a 

unášeč na upnutí daného ventilátoru.  

Po seřízení a zkušebním běhu mohlo začít vlastní vyvažování. V rovině první měl 

nedovažek 18g při 180° a 10g při 295° v druhé rovině.  

Po vyjmutí z vyvažovacího stroje a přidání nýtů na daný úhel proběhl druhý běh. 

Nedovažky se snížily v rovině první na 5g při stejném úhlu a v rovině druhé na 0g při 

stejném úhlu.  

Po dodání zbylého nedovažku v podobě nýtu o průměru 3 mm byl nevývažek 

nulový v obou rovinách.  

Zákazník mi tento ventilátor předal jako zkušební kus. Po vyvážení byl ventilátor 

předmětem testování ve zkušebně továrny, kde bylo zjištěno, že je na základě zjištěných 

parametrů třeba, aby ventilátor pracoval při vyšších otáčkách. Ventilátor byl testován 

s postupně navyšujícími se otáčkami. Avšak při určitých vyšších otáčkách praskl a 

rozlomil se. Tyto testy se potvrdily i u jiných kusů, proto firma dále pracuje na konstrukci 

ventilátoru a složení jeho materiálu tak, aby mohl pracovat při nově zvolených (vyšších) 

otáčkách. 
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8 Závěr 

 

Ve své diplomové práci jsem se snažil postihnout téma vyvažovacích postupů 

ventilátorů. Na samotném začátku své diplomové práce jsem se věnoval technické 

diagnostice, jakožto hlavnímu nástroji kontrolně inspekční a revizní činnosti, jež vede      

ke zjišťování technického stavu a opotřebení strojních zařízení.  

Mimoto jsem se v teoretické části práce věnoval tématice vibrací, nevyváženosti      

a jejím následkům. Nevyváženost (nevývaha) patří k nejčastějším, resp. nejobvyklejším 

zdrojům vibrací. Nevyváženost je stav, kdy centrální hlavní osa setrvačnosti není totožná 

s osou rotace. 

Zároveň jsem se snažil z teoretického hlediska postihnout téma ventilátorů a jejich 

vyvažování.  

Nabyté teoretické poznatky o vyvažování ventilátorů jsem měl možnost díky firmě 

ESOS s.r.o. v Ostravě, pod vedením Ing. Lukáše Heisiga, rozšířit i o poznatky praktické. 

Při provedeném provozním vyvažování, jsem zjistil, že vyvažovaný axiální 

ventilátor vykazoval na základě čtyř klasifikačních pásem (podle ČSN 12 2011) vibrace 

pro stav nazývaný - přechodně přípustný stav (8,5 mm∙s
-1

, 7,6 mm∙s
-1

, 8 mm∙s
-1

).           

Při vyhodnocování spekter jsem zjistil, že jsou vibrace zapříčiněny nevývahou,            

která dominuje na otáčkové frekvenci. Po vyvážení vykazoval ventilátor vibrace, jež jsou 

v klasifikačním pásmu hodnoceny jako velmi dobrý stav (1,7 mm∙s
-1

, 1,57 mm∙s
-1

, 1,4 

mm∙s
-1

). 

Praktickou část své práce jsem se také snažil rozšířit na základě mých 

několikaletých praktických zkušeností s vyvažováním na vyvažovacím stroji typu      

111V BRF R 45 KKV ve firmě Josef Bezdíček, Zámrsk.  

Použitím této metody, tedy vyvažování na pevné vyvažovací stolici, jsem zjistil,     

že na velikost nevývahy má nejčastěji vliv kvalita opracování povrchu ventilátoru, 

technologie výroby a použitý materiál při výrobě ventilátoru. 

Výhodou této klasické metody vyvažování je rychlost vyvážení, zjištění výrobních 

vad a mnoho dalších konstrukčních řešení. Tuto metodu je vhodné používat především    

při sériové výrobě, než je díl montován na místo účelu a také u těch dílů, které jsou 

snadno demontovatelné. 

Naopak výhodou provozního vyvažování je, že se vyvažovaný díl nemusí 

demontovat, nehrozí časově rozsáhlá odstávka stroje, nevznikají tím dlouhé prostoje, 
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které jsou z ekonomického hlediska velmi nákladné. Tato metoda se vyplatí hlavně          

u velkostrojů, kde ostatní náklady spojené s vyvažováním šplhají do tisíců korun        

(např. demontáž-montáž, doprava, mzdové náklady, odstávka stroje atd.). 

Hlavním aspektem pro zákazníka je vždy konečná cena. Na pevné vyvažovací 

stolici se pohybuje cena za vyvážení řádově ve stokorunách, ale nejsou zde započítány 

ostatní náklady spojené s vyvažováním. Ceny za provozní vyvažování se sice pohybují 

řádově v tisícikorunách, na straně druhé však odpadají ostatní náklady s vyvažováním 

spojené. 
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