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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Bc. Prokop. L. Testování valivých ložisek za pomocí testovacího standu. Ostrava: Katedra 

výrobních strojů a konstruování – 340, Fakulta strojní,  VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

2012, 94 s. Diplomová práce, vedoucí: Ing. Blata, J., Ph.D. 

V rámci své diplomové práce jsem se zabýval konstrukcí a aplikací výukových standů, které 

jsou určeny pro testování valivých ložisek. První stand umožňuje pozorovat projevy nevývahy 

a zatížení na životnost ložiska, druhý vibrodiagnostiký stand je primárně určen pro určování 

vad na jednotlivých ložiscích způsobených: ztrátou maziva, nevhodným mazivem, vniknutím 

nečistot, korozí způsobenou špatným skladováním, etc. Stand umožňuje zkoumání vlivu 

parametrů nesouososti ložisek. Moje práce dále obsahuje kontrolní měření na standu, které má 

ověřit zda splňuje požadované vlastnosti. Dále obsahuje návrhy úprav standu, pro lepší plnění 

jeho funkce. Práce je doplněna o výkresy vybraných součástí a výběr z katalogových listů. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

 

Prokop, L. Testing of Rolling bearings using the test stand. Ostrava: Department of 

Production Machines and Design – 340, Faculty of Mechanical Engineering VŠB - Technical 

University of Ostrava, 2012. 94 p. Master thesis, supervizor: Ing. Blata, J., Ph.D. 

The aim of my thesis is construction and application exhausting stands that are determined for 

the  testing of rolling bearings. The first stand allows to observe manifestations of the 

imbalance and the load on the total lifetime period of the bearing. The second vibro diagnostic 

stand is primaly determined for determining defects in the each of the bearings, which are 

caused by the lossing of grease, unsuitable grease, ingress of the dirt and also corrosion – it is 

caused by the bad storage etc. The stand allows to research the effects of the unaxial 

alignment. The thesis also includes control measurements on the stand, which have to verify 

desired properties. Further the thesis contains proposals for modifications of the stand that are 

important for better fulfilling the stand function. The work is supplemented with drawing of 

the selected components and with the selection from the catalog lists. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

a Zrychlení mm.s
-2
] 

A/D Převod analogového na digitální  

Bp Průměru valivého elementu mm  

BPF Pásový filtr  

BPFI Frekvence závady na vnitřním kroužku Hz  

BPFO Frekvence závady na vnějším kroužku Hz  

BSF Frekvence otáčení kuliček Hz  

e Posun těžiště mm  

f Frekvence Hz  

F Síla N  

FFT Rychlá Fourierova Transformace  

M Hmotnost rotujících části g  

mk Hmotnost vyvazovacího závaží g  

mw Hmotnost pomocného vývažku g  

mz Hmotnost referenčního závaží g  

n Počet valivých prvků  

O Velikost vektoru původních vibrací viz
1
 

Pd Středním průměru ložiska mm  

rv Skutečný poloměr nevývažku udávající vzdálenost jeho těžiště od 

osy rotace 
mm  

rw Pol. pomocného vyvážku udávajícího vzdálenost jeho těžiště od osy 

rotace 
mm  

RPM Otáčky hřídele  

S Těžiště  

SEE Spectral Emitted Energy - metoda detekovaní vibrací  

SPM Shock Pulse Meter - metoda detekovaní vibrací  

T Perioda s  

t Čas s  

T Velikost vektoru vyvolaného referenčním závažím viz
1
 

U Nevývažek g  

v Rychlost mm.s
-1

 

X Okamžitá výchylka mm  

X0 Maximální výchylka mm  

  Střední kvadratická hodnota mm  

Xv Hodnota amplitudy změřená při prvním běhu v měřeném bodě mm  

Xef Střední absolutní hodnota mm  

Xo Maximální výchylka mm  

α Příčinkový činitel   

ω Úhlová rychlost Rad.s
-1

 

Φ Kontaktní úhel   

                                                           
1
 Dle měřené veličiny  
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1 Úvod 

 

Z důvodů snižování celkových nákladů na provoz firem, postupně dochází 

ke snižování nákladů ve všechčinnostech organizace, což sebou přináší zvyšování nároků na 

údržbu výrobních zařízení a tedy jejich levnější provoz. Vlivem této skutečnosti se od údržby 

při poruše, přes systémy plánovaných preventivních oprav, začaly prosazovat metody 

prediktivní údržby zařízení a její automatizaci. Při správné aplikaci prediktivní údržby se 

zlevňují náklady na samotnou údržbu stroje, prodlužuje jeho životnost a odstraňují 

neplánované prostoje zařízení. Pro provádění tétočinnosti bylo nutné vytvořit metody 

sledování stavu daného zařízení.  

Mezi tyto metody řadímetechnickou bezdemontážní diagnostikua technickou 

nedestruktivní diagnostiku. Do technické bezdemontážní diagnostiky se řadí například obory 

– Tribologie, Hluková diagnostika, Akustickou emise, Termografie, Ultrazvuková 

defektoskopie a dále také Vibradiagnostika, jejíž aplikací se budu zabývat v rámci diplomové 

práce, konkrétně pak vytvořením standu pro vyvažování.  

Vyvažování je velice důležité pro celkověbezproblémový provoz stroje a také jeho 

životnost.  Z tohoto důvodu je nezbytné veškerým nežádoucím nevývahám předcházet, 

případně je umět odstraňovat. Je tedy nezbytné, zajistit bezpečnoulokalizaci a její následnou 

eliminaci, díky čemužsplníme požadavky majitelů strojních zařízení, tj. snížíme prodloužením 

životnosti ložisek a tedy i celého zařízení, náklady jejich firem. 
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2 Rešerše 

 

2.1  Základní pojmy 

 

Téma práce tak jak je zadáno se neobejde bez přesné definice pojmů pevně s řešenou 

problematikou spjatých. Nejčastěji se vyskytující pojmy:  

Údržba: souhrn všech technických, administrativních a manažerských činností spojených 

s údržbou a provozováním strojního zřízení. Jejím cílem je zvýšení produktivity daného 

zařízení. 2  

Diagnostika: název pochází z řeckého dia-gnosis (skrze poznání); tento pojem se původně 

užíval v lékařství. Následně byl převzat technickými obory pro zjišťování technického stavu 

zařízení – Technická diagnostika.  

Diagnóza: vyhodnocení technického stavu objektu v daném při určitých provozních 

podmínkách v daném čase. Skládá se z identifikace a lokalizace vady, nebo poruchy zařízení. 

Prognóza: odhad dalšího vývoje stavu zařízení na základě získaných statistických údajů 

o stavu daného stroje.  

Geneze: analýza důvodů vzniku poruchy v daném zařízení. 

Diagnostické prostředky: souhrn všech technologických postupů, technických zařízení pro 

analýzu a sběr dat, programového vybavení pro analýzu dat, etc. Které užíváme pro zjištění 

stavu zařízeni.  

Technický stav objektu: soubor vlastností všech komponent daného zařízení, které určují 

schopnost daného zařízení vykonávat činnost, pro kterou bylo navržené.  

Porucha: stav kdy zařízení není schopno vykonávat činnost, pro kterou bylo navrženo. 

Provozuschopnost: stav zařízení, kdy je schopno vykonávat stanovenou funkci dle 

technických podmínek. 

Funkčnost: zařízení je schopno vykonávat danou funkci, ovšem nemusí splňovat všechny 

technické podmínky na ně kladené, tudíž nemusí být provozuschopné (velké vůle – 

nedodržení tolerancí výrobku). 

Vada: stav součásti, kdy je zjevné zhoršení jednoho nebo více z jejich parametrů vlivem 

opotřebení. Vada na součásti nemusí mít vliv na funkčnost zařízení, ale většinou zhoršuje 

parametry jeho chodu. Postupem času se vada zvětšuje a v případě včasného neřešení může 

způsobit havárii. 
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Havárie: mimořádná událost, při níž dojde k poškození nebo zničení zařízení. Příčinou bývá 

spatná údržba nebo obsluha stroje.  

Centrální hlavní osa setrvačnosti: osa tělesa procházející těžištěm, k ní momenty setrvačnosti 

nabývají extrémních hodnot a deviační momenty jsou rovny nule. 

Osa rotace: geometrické umístění místo bodů s nulovou obvodovou rychlostí na otáčejícím se 

tělese.  

Tuhý rotor: rotor, který se za rotace nedeformuje působením odstředivých sil nevývažků. Lze 

jej vyvažovat ve dvou libovolně zvolených rovinách [2]. 

Pružný rotor: rotor, který není tuhý. Lze jej vyvažovat ve více než dvou rovinách [2]. 

Nevyváženost: stav, kdy centrální hlavní osa setrvačnosti není totožná s osou rotace [2]. 

Vyvažovací rovina: rovina kolmá k ose rotoru, ve kterém se přidává, ubírá nebo přemisťuje 

korekční hmota [2]. 

Měřící rovina: rovina kolmá k ose rotoru, ve které se získávají informace o nevyváženosti 

rotoru [2]. 

Provozní vyvažování: vyvažování rotoru ve vlastním rámu, vlastních ložiskách, při 

provozních otáčkách a za provozních podmínek. Měří se odezva vibrace na odstředivé síly 

(výchylka, rychlost nebo zrychlení). [2] 

Online systémy: diagnostické zařízení, které umožňuje intuitivní sběr dat za provozu zařízení. 

Za pomoci obsluhy připadne automatické zjištění dané poruchy a možnosti jejího řešení. 

Offline systémy: jde buď o zjišťování stavu zařízení mimo provoz, případně za provozu, 

pomocí přesných, nebo i stále umístěných měřících zařízení, tato měření se provádí v určité 

časové periodě. 
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2.2 Vybrané diagnostické metody a jejich popis 

 

Tribodiagnostika – Tribologie 

Tribologie je věda zabývající sevzájemným působením dotýkajících se povrchů. Na 

tribologii navazují další obory, např. Tribotechnika, Tribofyzika, Tribomechanika. 

V souvislosti s diagnostikou nás zajímá tzv. Tribodiagnostika, což je věda zkoumající složení 

a stav maziv, hydraulických kapalin atd., kdy jsme schopni podle stavu kapaliny zjistit vady 

na celém zařízení.  Mezi vhodné aplikace tribodiagnostiky patří zejména hydraulické obvody, 

spalovací motory. 

 

Vibrodiagnostika 

Jde o jednu z nejvýznamnějších diagnostických metod. Využíváfrekvencí a velikosti 

jednotlivých vibrací pro určení stavu zařízení. Vibrace jsou buzeny všemi pohybujícími se 

součástmi v zařízeni, kde se zvětšují podle stavu opotřebení a také kazy, které způsobují vady 

na součástech (například prasklina na kroužku ložiska, do níž naráží jednotlivé kuličky). 

Z uvedeného důvodu je součástí diagnostiky frekvenční analýza, kde zjišťujeme, o kterou 

součást v zařízení se jedná a můžemezhodnotit její stav a predikovat její následnou životnost. 

Má velice široké využití například pro diagnostiku převodovek spalovacích elektrických 

motorů, nevývah hřídelů, diagnostiku ložisek apod. 

 

Hluková diagnostika  

Jde o snímání zvuků na frekvenci 20 Hz až 20 kHz, kdy je zvuk vydáván povrchem 

vzájemně se dotýkajících ploch a následně se vlnou šiří v prostředí (vzduchu, kovu, kapalině). 

Můžeme tak měřit zařízení bezkontaktně a určovat jeho poškození,podobně jako 

u vibrodiagnostiky. Nevýhodou je, že v uzavřených prostorách se zvuk odráží a interferuje, 

dále se také přidávají hluky okolních objektů. Hluková diagnostika se využívá pro 

diagnostiku spalovacích motorů, ložisek převodovek atd. 

 

Akustická emise 

Využívá se fyzikálního jevu, kdy do tělesa vysíláme signál a následně jej snímáme.  

Většina látek obsahuje ve svém objemu nehomogenity, které jsou obvykle charakterizované 

koncentrací napětí. Působením vnějších i vnitřních sil dochází k uvolnění napětí nehomogenit 

a k šíření napěťového vlnění (vln) na povrch a vnitřnímu tření, které se šíří k povrchu, kde se 
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napěťové vlny dají zachytit a zpracovat. Z nich lze usoudit na chování zkoušeného materiálu, 

určit polohu zdrojů napětí a předvídat jeho další funkci. 

 

Termografie 

Jedná o metodu, kdy zkoumáme teplotu tělesa, když v místech, kde se 

projevujezávada, uvolňuje teplo a díky jeho působení se zvyšuje teplota.  Teplotu můžeme 

měřit jak kontaktně tak bezkontaktně v jednotlivých uzlech, případně uděláme snímek 

termokamerou, která zachycuje infračervený snímek daného objektu – dostáváme takzvaný 

termogram, který následně můžeme rychle vyhodnocovat. Termografie je vhodná například 

pro sledování stavu ložisek, stavu elektromotorů atd.  

 

Ultrazvuková diagnostika 

Ultrazvukemrozumíme zvuk nad frekvencí 20 kHz, pro technickou diagnostiku pak 

využíváme frekvence mezi 100 kHz – 50 MHz. Ultrazvuk má tu výhodu, že poskytuje 

rychlou odezvu je schopen zjistit vměstky, trhliny, jeho pomocí možno zjišťovattloušťku 

materiálu.  Další výhoda je, že se dá snadno vizualizovat.  Využití je prokontrolu materiálu 

svarů, kontrolu stavu úbytkumateriálu vlivem koroze, nebo oděru (například u potrubí).  

 

Průmyslová radiologie 

Jde o prosvěcování materiálu pomocí rentgenového (ionizačního) záření. Pomocí 

zeslabení záření při průchodu materiálem zjišťujeme vnitřní vady v materiálu.  Využití je 

i zde pro zjišťování vměstků trhlin v materiálu a kontrolusvarů. 

 

Kapilární defektoskopie 

Jde o zkoušku, která zjišťuje povrchové trhliny v materiálu. Využívá principu 

kapilární vzlínavosti, kdy se materiál natře penetrační kapalinou, poté přebytečná kapalina 

odstraní a nanese se vývojky. Následně se čeká, až penetrační kapalina začne vzlínat a zbarví 

vývojku,poté zkoušku vyhodnotíme. Užití je pro zjištění trhlin na součástech, jako jsou 

hřídele, nosníky apod. 
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2.3 Mechanické periodické kmitání 

 

U periodického kmitání se po stejné době, periodě, pravidelně opakuje stejný časový 

průběh. Nejjednodušším způsobem periodického kmitání je harmonické kmitání. [3]  

 
 

Obr.1.  Příklad harmonického kmitání s vyznačením maximální amplitudy, střední 

kvadratické a absolutní hodnoty [6] 

 

Frekvence kmitání:  

 (2.1) 

Pro posuvné kmitání je okamžitá výchylka:  

 (2.2) 

Rychlost: 

 (2.3) 

Zrychlení:  

 (2.4) 

Střední absolutní hodnota:  

 (2.5) 

Střední kvadratická hodnota: 

 (2.6) 
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Většina kmitání není čistě harmonickým pohybem. Příklad neharmonického 

periodického pohybu je uveden na Obr. 2 [3] 

 

Obr. 2  Příklad neharmonického periodického kmitu [6] 

Velmi účelnou metodou pro určení kmitání je frekvenční analýza. Tato metoda je 

založena na matematickém teorému formulovaném Fourierem: jakoukoliv periodickou funkci 

lze vyjádřit jako kombinaci harmonických funkcí a celistvými násobky základní frekvence. 

 

Jednotlivé časové složky tvoří frekvenční spektrum, jehož průběhje zakreslen na 

obrázku 2, je uvedeno na následujícím obrázku. [3] 

 

Obr. 3  Příklad periodického signálu ve frekvenční součásti [6] 
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2.4  Druhy vibrodignostických snímačů 

 

Vibrace jsou způsobovány namáháním stroje, technickým stavem hřídelí, ložisek, 

převodovek, nevývahou rotujících částí, nesouosostí hřídelů, vůlemi pohybových částí, 

stykem třecích ploch, vzájemným dotykem pohyblivých součástí.  

Při měření by měl diagnostický signál co nejpřesněji zaznamenávat vibrace zařízení, 

v praxi se objevují vibrace s velmi nízkou amplitudou, zrychlením a frekvencí. Tyto 

parametry jsou navzájem matematicky provázané, avšak jedná se o rozdílné charakteristiky.  

Snímače můžeme rozdělit podle sledované veličiny na: snímače výchylky, snímače 

rychlosti, snímače zrychlení.  

 

2.4.1 Snímače výchylky 

 

Lze je sestrojit na základě těchto fyzikálních principů: optické, indukční, kapacitní, 

magnetické. V praxi se setkáváme nejčastěji se snímači indukčními, které pracují se změnou 

indukčnosti cívky – vyvolává změnu proudu protékajícího obvodem. Tyto jsou 

vysokofrekvenční a kvůli tomu jsou citlivé na rušení, proto se konstruují jako integrované se 

základní elektronikou, to ale způsobuje jejich vetší rozměry a muže způsobit problém 

s vahou, kdy snímač by mohl ovlivňovatvibrace zařízení.  

V současnosti se stále častěji setkáváme se snímači optickými, které jsou bezdotykové 

(měří absolutní výchylku vůči pevnému bodu), vibrace určuje střídavá složka výstupního 

signálu a polohu stejnosměrná složka.  

 

2.4.2  Snímače rychlosti 

 

Jde o nejstarší druh snímačů. Vyznačují se snadnou konstrukcí samotného snímače, 

avšak snímač má značná omezení, co se jedná o maximální měřenou frekvenci, nebo 

o citlivost na okolní magnetická pole, pro to se dnes užívají již jen minimálně. Konstrukce 

snímače rychlosti, v tomto případě jde o absolutní snímač kmitavého pohybu, ale kvůli 

vnitřnímu mechanicky – elektrickému uspořádání dostáváme rychlost kmitání jeho pouzdra, 

viz Obr. 4. 
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Obr. 4  Princip uspořádání absolutního kmitavého pohybu [17] 

 

2.4.3 Snímače zrychlení 

 

Nazýváme je též akcelerometry. Jsou dnes nejrozšířenějším druhem 

vibrodiagnosickýckých snímačů. Využívají principu piezoelektrického jevu. Jejich signál 

může být zpracován na libovolnou veličinu. Jejich nesporná výhoda je velký frekvenční 

rozsah, malérozměry, malé hmotnost, pak velká tuhost samotného snímače. Technické 

provedenísnímačeje zachycen na Obr. 5, pohled na reálný snímač na Obr. 6. 

 

Obr.5  Základní konstrukční uspořádání piezoelektrických akcelerometrů a) Delta Shear
®
, b) 

PlanarShear, c) s centrálními tlakovým namáháním (B - těleso snímače, m - seizmická hmota, 

P – piezoelektrický prvek, R – předpínací prstenec, S – předpínací disk [17] 

 

Obr. 6  Reálný akcelerometr [11] 
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2.4.4  Vliv uchycení snímačů  

 

Z důvodu přesnosti měření je nutné přemýšlet i nad připevnění snímače k měřenému 

zařízení. Nevhodné připevnění snímače může degradovat celé měření.   

 

Obr. 7  Vliv způsobu uchycení snímače na jeho amplitudovou frekvenční charakteristiku [17] 

 

2.5  Vibradiagnostická měřidla 

 

2.5.1  Vibrační pero 

 

Jako příklad lze uvést přístroj od firmy SKF pod obchodním názvem Vibpen, Obr. 8. 

Jedná se o kompaktní zařízení. Snímací i vyhrnovací člen jsou ukryty v jednom přístroji. 

Přístroj zobrazuje dvě hodnoty měření, které vyhodnocujeme dle měřeného zařízení.  

První hodnotou je sumární hodnota vibrací, odpovídá normě ISO 10816-1, 

kterázobrazuje hodnoty vibrací ve frekvenčním rozsahu 10 Hz – 1 kHz. Tento rozsah nám 

dovoluje určit problémy tykající se ustavení stroje, rovnosti hřídele, nevývahy atp. Druhou 

hodnotou je obálkové zrychlení. Je to metoda určujícíhodnoty vibrací v pásmu 10 kHz – 30 

kHz, tyto frekvence odpovídají vadám na ozubení, ložiscích. Tato hodnota je velice vhodní 

z důvodu, že tyto frekvence by se podle metodiky ISO ztratili v šumu a závadu bychom 

neodhalili. 

Výhodou zařízení je jeho kompaktnost a jednoduché použití. Nevýhodou je, že 

neposkytuje záznam vibrací a čidlo se s měřeným zařízením spojuje pouze přitlačením pera, 

což může měření zkreslit, viz Obr. 7. 
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Obr.7  Vibrační pero od společnosti SKF Vibpen CMPV 50 mm/s RMS [12] 

 

2.5.2  FFT analyzátory 

 

Jedná se o kompaktní přístroje, které v sobě obsahují filtraci, A/D převodník (převod 

analogového na digitální a jeho řízení)a následně provádí FFT Rychlou Fourierovu 

Transformaci (Fast Fourier Transformation). Dále obsahuje interní paměť a software, který 

umožňujerůzné aplikace dle výrobcezařízení, například vyvažováni, ustavováni snímaní ve 

všech osách. Přístrojeumožňujípřipojení několika kanálů, mezi kterými lze přepínat. Dále je 

v přístroji interní paměť, která umožňuje uložení naměřených dat, ty lze později stáhnout do 

počítače k dalšímu zpracování. Jde o velice univerzální přístroje,jejichž vývoj jde velice 

rychle kupředu. Pro příklad uvádím přístroj SKF Microlog Analyzer AX na Obr. 8. 

Jde o velice moderní přístroj s velkým displejem, velice odolné konstrukce připravené 

pro nasazení v běžných provozních podmínkách.  Přístroj je čtyř kanálový. Umožňuje 

vyvazování jak jednoose, tak dvojose v širokém rozsahu, hodnocení ložisek v sobě obsahuje 

modul pro rozběh a doběh. Zařízení umožňujepřipojení všech druhů snímačů vibraci 

(zrychlení, rychlosti, výchylky), dále připojení teplotních čidel, čidel tlaku, případně 

uživatelských čidel.  
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Obr.9  SKF Microlog Analyzer [13] 

 

2.6  Druhy nesouososti 

 

Správné ustavení pohonu stroje má zásadní vliv na jeho životnost, přesnost 

i energetické ztráty. 

 

2.6.1  Radiální přesazení 

 

Radiální přesazení znamená vzdálenost mezi osami v daném bodě, viz Obr. 10. Cílem 

ustavování je dosáhnutí stavu, kdy rotační osy udávaných stojů budou souosé, což znamená 

eliminování posunutí ve všech bodech podélné hřídele. [2] 

 

Obr. 10  Radiální přesazení [2] 
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2.6.2 Axiální přesazení 

 

Axiální přesazení znamená úhel mezi dvěma osami rotace, viz Obr. 11, kde jasně 

vidíme, jak hřídel pohybového stroje je nakloněna k hřídeli stacionárního (referenčního) 

stroje. Sklon je kvantifikován jako rozdíl posunutí v nějakých dvou rovinách. [2]  

 

Obr. 11  Axiální přesazení (úhlová nesouosost) [2] 

 

2.6.3 Kombinované přesazení 

 

Je jasné, že v praxi se často setkáme s kombinací obou základních druhů nesouososti, 

graficky viz Obr. 12. [2] 

 

Obr. 12 Kombinované axiální a radiální přesazení. [2] 

 

Pro zjednodušení vyjádření nesouososti je dobré vyjadřovat hodnoty nesouososti ve 

dvou na sobě kolmých rovinách, proto většinou volíme vertikální a horizontální přesazení, viz 

Obr. 13. [2] 
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Obr. 13  Varianty nesouososti [2] 

 

2.7 Metody ustavování strojů 

 

V současnosti disponujeme širokým spektrem metod pro ustavení strojů.  

 

2.7.1  Mechanické metody 

 

Příměrná pravítka, Obr. 14 

Ustavení „od oka“, přeměření pravítkem bylo (někde stále je) často používanou 

metodou. Protože rozlišovací schopnost lidského oka je asi 1/10 mm, je tím limitována 

i přesnost ustavení. Korekční hodnoty pro patky stroje jsou obvykle odhadovány a více méně 

záleží na zkušenosti ustavujícího pracovníka a jeho znalostech ustavovaného stroje. 

Výsledkem je, že se stroj ustavuje na několikrát a ani tak není výsledná přesnost nijak 

závratná. [2] 

 

Obr. 14  Ustavení pomocí příměrného pravítka [2] 
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Lístkové spároměry, Obr. 15 

Jde o něco přesnější metodu než předchozí, kdy velikost podložení patek určujeme 

podle velikosti spáry mezi kotouči spojky a odstupu pomoci spároměrů vždy ve 4 místech. [2] 

Kuželový kalibr, Obr. 15 

Jde principiálně o stejnou metodu jako předchozí jen s tím rozdílem, že místo 

spároměru se používá kužel, na kterém odečteme velikost spáry. [2] 

 

Obr. 15  Ustavení pomocí Lístkových spároměrů a Kuželového kalibru [2] 

 

Tyto metody se doposud v praxi běžně požívají a mají své místo v procesu přesného 

ustavení jako metoda hrubého ustavení. Zmíněné metody závisí na integritě čel spojek a na 

jejich házení vzhledem k ose hřídele. Jsou to jednoduché metody a kupříkladu u spojek 

s rozdílným průměrem je velmi obtížné je aplikovat. [2] 

 

2.7.2  Metody požívající číslicové úchylkoměry 

 

Ustavování pomocí číselníkových úchylkoměrů znamená výrazné zvetšení přesnosti 

o řád, tedy na 1/100 mm. Předpokládá se to však u patřičně zkušeného a vyškoleného 

pracovníka, který namontuje vše potřebné a bude při měření správně postupovat. Nezbytnou 

pomůckou pro výpočet korekčních hodnot pro patky je kalkulačka. 

Číselníkový úchylkoměr je měřicí přístroj, viz Obr. 16, k měření relativní polohy. 

Základní částí je kruhová číselníková stupnice (ciferník), pouzdro a vysouvací tyčka (plunžr), 

která je opatřena pružinou a lze jí pohybovat do pouzdra a z pouzdra, což způsobuje otáčení 

ručičky (ukazatele), a to ve směru hodinových ručiček (pohyb do pouzdra, + hodnoty) a proti 

směru hodinových ručiček (pohyb z pouzdra, - hodnoty). Nula, resp. 12.00 hodin, se 

nastavuje natočením stupnice na nulu při cca středové poloze plunžru. Úchylkoměr je 

uchycen svorkou k nosné tyči, která je upnuta do nějakého upínacího přípravku. 
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Obr. 16 Číselníkový úchylkoměr [2] 

 

Čelně obvodová metoda, Obr. 17 

Uvedená metoda je ve své podstatě nejstarší uznávanou metodou pro ustavování do osy. 

Používalo se a dosud používá mnoho obměn této metody, včetně metody s příměrným 

pravítkem nebo se spároměrkami, s jedním nebo dvěma úchylkoměry, metoda pokusu 

a omylu apod. [2] 

Vlastní montáž upínacích přípravků je nutno provádět následujícím způsobem [2]:  

 nikdy se nemontuje přípravek na pohyblivou část spojky,  

 snažíme se o dosažení maximální možné dráhy indikátoru s ohledem na geometrii 

ustavovaného stroje; pokud se čelní indikátor dotýká přímo čela spojky, zajistíme, aby 

se plunžr indikátoru dotýkal čela blízko jeho vnějšího okraje,  

 přípravky montujeme do polohy dovolující rotaci; žádoucí je možnost pohybu 

v rozmezí 360°,  

 před prováděním vlastního měření určíme průhyb tyče nesoucí obvodový indikátor 

a zajistíme, aby byly hodnoty naměřené indikátorem platné a opakovatelné, 

 při zabrzděné spojce namontujeme upínací přípravek (konzolu) na stacionární hřídel 

nebo na hlavu spojky,  

 z namontované konzoly provedeme překlenutí spojky pomocí tyče pro uchycení 

indikátoru,  

 konzolu pootočíme do polohy 12.00 hodin,  
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 připevníme čelní číselníkový úchylkoměr a plunžr se vycentruje na polovinu výšky 

zdvihu (aby v kladném i záporném směru měl stejnou možnost pohybu),  

 připevníme obvodový číselníkový úchylkoměr a plunžr se vycentruje na polovinu výšky 

zdvihu, 

 nakonec určíme dle geometrie stroje početně nebo graficky velikost distančních 

podložek.  

 

Obr. 17  Užití čelní obvodové metody [2] 

 

Reverzní obvodová metoda 

Je známou a dosti preferovanou metodou ustavování hřídelů do osy. Používá dva 

úchylkoměry umístěné na obvodu spojky, viz Obr. 18, jak stacionárního, tak pohyblivého 

stroje a měří ve dvou rovinách relativní polohu hřídele pohyblivého stroje k hřídeli 

stacionárního stroje, kterou určíme následně pomocí výpočtu nebo graficky s využitím dvou 

měření posunutí. Je zřejmé, že úchylkoměr na stacionárním stroji měří posunutí v rovině 

podél hřídele stacionárního stroje a úchylkoměr na pohyblivém stroji naopak. Reverzní 

obvodová ustavovací metoda tedy nepotřebuje hodnoty odečtené z čela spojky, čímž 

eliminujeme axiálně plovoucí konce hřídele. [2] 
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Vlastní konstrukce přípravků k použití a nasazení reverzní obvodové metody jsou 

konstruovány tak, aby bylo možné ustavení jak nepropojených, tak propojených hřídelů. 

Zásady jsou následující [2]:    

 nikdy nemontujeme přípravky na pohyblivé části spojek,  

 snažíme se o maximální vzdálenost mezi úchylkoměry, jakou dovoluje geometrie 

ustavovaného stroje; obecně platí pravidlo, že plunžry by měly od sebe vzdáleny 

alespoň 100 mm,  

 přípravky namontujeme do polohy dovolující rotaci; žádoucí je možnost pohybu 

v rozmezí 360°,  

 před prováděním vlastního měření určíme průhyb tyčí nesoucí obvodové indikátory 

a zajistíme, aby byly hodnoty naměřené indikátory platné a opakovatelné,  

 při smontované spojce namontujeme upínací přípravky (konzoly) na hřídele nebo 

obvod spojky,  

 z namontovaných konzol upevníme tyče a provedeme jimi překlenutí spojky,  

 konzoly pootočíme do pozice 12.00,  

 připevníme číselníkové úchylkoměry a plunžry vycentrujeme na polovinu výšky 

zdvihu (aby v kladném i záporném směru měly stejnou možnost pohybu), 

 nakonec určíme dle geometrie stroje početně nebo graficky velikost distančních 

podložek.  

 

Obr. 18  Reverzní obvodová ustavovací metoda [2] 
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2.7.3  Laserové metody  

 

Laserové přístroje měří s přesností až 1/1000 mm a řídící jednotka automaticky po 

vložení požadovaných rozměrů vypočítává korekční hodnoty pro patky, přesazení v rovině 

spojky a informuje, zdali je ustavení v požadované toleranci.  

V současné době existuje celá řada laserových systémů od různých výrobců, 

využívaných v ustavovacích procedurách hřídelů do osy. Jejich hlavní výhodou je, že zde 

nedochází k nepřesnostem měření vlivem prohnutí nosných tyčí číselníkových úchylkoměrů. 

Ustavovací přístroje na bázi laserů se v zásadě sestávají ze tří základních částí: Laseru 

přijímače a zobrazovací jednotky s aplikačním softwarem. Je logické, že jedna jednotka     

(TD-S) se upevňuje na stacionární části stroje a jedna jednotka (TD-M) na pohyblivé 

vyrovnávané části stroje a každá z jednotek TD obsahuje laser (vysílač) a detektor (přijímač), 

viz Obr. 19. [2] 

 

Obr. 19  Uchycené TD jednotek při laserovém ustavování [2] 

 

Jeden laser s jedním nebo dvěma cíly 

Měří horizontální i vertikální složky s úhlem současně. Je nutné propojení hřídelů, tzn. 

současné otáčení. [2] 

 

Dvojice laseru jako reverzní indikátorová metoda 

Každá TD jednotka musí obsahovat jak vysílač, tak přijímač. Na tomto principu dnes 

pracuje většina ustavovacích laserových systémů.  [2] 
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2.8 Postup ustavování pohonů strojů 

 

Jednotlivé kroky ustavování pohonů strojů jsou následující [2]: 

 Příprava, v první řade si musíme uvědomit, jak je pohon zařízení konstrukčně řešen 

(kolik je v blízkosti spojení hřídelů prostoru, jaká je použitá spojka, jak je řešeno 

uchycení samotného pohonu k rámu, atd.). Poté si musíme ujasnit, za jakých 

provozních podmínek bude stroj fungovat (teplota, otáčky, etc.), jak má tuhé hřídele 

a tyto vlastnosti zohlednit. Podle toho zvolíme metodu, kterou budeme pohon 

ustavovat. Zajistíme potřebné vybavení (měřidla, distanční podložky, etc.). 

 Provedeme předběžnou kontrolu jednotlivých součástí (ložisek, hřídelů, spojky). 

 Hrubé ustavení, pohon ustavíme přibližně na rám, namontujme spojku, pokud to 

spojka umožňuje tak volně (nedotažené šrouby, apod.).  

 Instalace měřicího zařízení a následné měření. 

 Konečné ustavení, kdy vyrovnáme osy hřídelů stacionárního a pohyblivého stroje. 

 Kontrolní měření, zda souosost odpovídá toleranci pro daný stroj.  

 

2.9 Vyvažování pomocí vibrodiagnostiky 

 

Vyvažování je jedena z důležitých aplikací vibrodiagnostiky, protože nevývaha patří 

k nejčastějším zdrojům vibrací.  

 

2.9.1  Důsledky a příčiny nevývahy 

 

Rozlišujeme tři základní druhy nevývah, a to statickou, dynamickou a momentovou. 

Nejvíce se vyskytují problémy s nevývahou dynamickou. Nevývaha způsobuje, že se hlavní 

osa setrvačnosti neshoduje s hlavní osou rotace součásti, což vyvolává nežádoucí vibrace na 

otáčkové frekvenci stroje, jak v axiálním, tak radiálním směru, kde radiální směr převažuje. 

Vibrace se také mohou vyskytovat na dvojnásobku otáčkové frekvenci stroje. Negativním 

důsledkem nevývahy jsou vybuzené síly, které způsobují vibrace a hluk stroje. Tyto síly dále 

způsobují vetší dynamické zatížení ložisek, což zkracuje jejich životnost. Velké nevývahy 

mohou způsobit poškození hřídele, povolování šroubových spojů, přerušení elektrického 

vedení, tomůže skončit až havárií celého stroje. U výrobních strojů se vlivem vibrací také 

zhoršuje přesnost výrobků. Nevývahu způsobují: nerovnoměrné rozložení hustoty materiálu 

v součásti, výrobní nepřesnosti, trvalé deformace na součásti, neobrobené plochy, 
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nerovnoměrné opotřebení součástí, poškození případně ovalita ložiskových čepů, kinematické 

příčiny (klikový mechanizmus), funkce samotného zařízení (např. ventilátory). 

 

2.9.2  Druhy nevyváženosti 

 

Statická nevyváženost, Obr. 20 

Jde o případ, kdy nevývahu způsobuje jedna samostatná síla, která posouvá osu 

setrvačnosti rovnoběžně oproti ose rotace. Tato nevývaha je pozorovatelná tak, že těleso 

umístíme do osy rotace, aby se mohlo volně otáčet. V tomto případě se těleso samovolně 

ustaví do polohy, kdy nejtěžší bod je v nejnižší poloze. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Statická nevyváženost  

Obr. 20  Statická nevyváženost 

 

Jde o případ, kdy nevývahy jsou posunuty, přičemž jsou vyvolány dvěma stejně 

velkými silami posunutými o 180 . Z uvedeného plyne, že osa rotace a osa setrvačnosti 

hřídele vzájemně svírají určitý uhel a těžiště hřídele je umístěno v průsečíku těchto os. 

Momentovou nevývahu nelze měřit v klidu, neboť její projev začne být znatelný až v případě 

rotace hřídele, kdy nalézáme hodnoty vibrací na protějších koncích hřídele posunuty o 180 . 

Momentovou nevyváženost odstraňujeme buď dvojicí závaží, nebo souměrným odebráním 

materiálu, kdy vyvoláme shodný moment posunutý tak, aby se účinek nevývahy 

vynuloval. [3] 
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Obr. 21  Momentová nevyváženost  

 

Dynamická nevyváženost, Obr. 22 

Jde vlastně o kombinaci dvou předchozích variant nevývahy, kdy celková 

nevyváženost vzniká výrobními tolerancemi a v důsledku je osa momentová a osa rotace 

skloněna pod uhlem, ale těžiště je mimo osu rotace. Pokud chceme dynamickou nevývahu 

odstranit obvykle nejdříve odstraňujeme statickou část, poté momentovou. Toto vyvažování 

musíme provést v několika rovinách[3].   
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Obr. 22  Dynamická nevyváženost  
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2.10 Projevy nevývahy v FFT 

 

Jedná se o jedinou frekvenci, jejíž amplituda je ve všech radiálních směrech stejná. Má 

sinusový průběh, který odpovídá otáčkové frekvenci. Obvykle nemá ve spektru svoje násobky 

a její amplituda se zvětšuje v případě, že se blíží k vlastní frekvenci stroje. [3]  

 

2.10.1 Statická (silová)nevývaha, Obr. 23 

 

Statická nevývaha 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. [3] 

 

Obr. 23  Projev ve frekvenčním spektru statické nevývahy [3] 

 

2.10.2 Momentová (dvojicová) nevývaha, Obr. 24 

 

Má tendenci k posunu fáze o 180 na stejném hřídeli. První harmonická je vždy 

přítomna a obvykle dominuje ve spektru. Amplituda se mění s kvadrátem otáček. Může 

způsobit velké radiální a axiální vibrace. Zjištění je opětovné možné měřením vibrací na 

ložiskových domcích. [3] 

 

Obr. 24  Projev ve frekvenčním spektru momentové nevývahy [3] 
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2.10.3 Dynamická nevyváženost, Obr. 25 

 

Stav, kdy 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. [3] 

 

Obr.25  Projev ve frekvenčním spektru dynamické nevyváženosti [3] 

 

2.9.4 Měření fáze 

 

Pro zjištění nevývahy je nutné vibrační signál spárovat s reálním otáčením hřídele. 

Proto je nutné doplnit měřeníúdajem o veličinu. Toto měření není analýzouvibrací, avšak je 

nutné pro výpočet vyvážení hřídele.   

 

2.11 Provozní vyvažování 

 

Metody používané k vyvažování jsou zpravidla závislé na dvou hodnotách, a to na 

měření vibrací a naměření fáze. Existuje pouze jediná metoda, která měření fáze nepotřebuje, 

která se uplatňuje při vyvazování v jedné rovině tzv. Tříbodová metoda.  

 

2.11.1 Statické vyvazování 

 

Jeho užití je vhodné zejména u plochých kotoučů, kde je poměr délky kotouče l k jeho 

průměru D menší než 0,2, případně 1,5 pro pomaloběžné součásti (otáčky nižší než  

300 ot/min). Tímto způsobem odstraňujeme jen statickou nevývahu, proto jeho použití 

u dlouhých hřídelů je neúčinné. 
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2.11.2 Dynamické vyvažování 

 

Měření začínáme zjištěním charakteristiky nevyváženého rotoru, které se dle určené 

metodysnažíme odstranit.  

 

2.11.2.1 Vyvažování v jedné rovině 

Základem je zjištění amplitudy a fáze otáčkové složky nevyváženého hřídele, poté na 

hřídele přidáme závaží. Hodnota velikosti přidaného závaží se musí vhodně zvolit. Obvykle 

se používá takové závaží, které odpovídá 10% zatížení ložiska.  Dále provádíme opakované 

měření a hodnoty takto nevyváženého rotoru využijeme pro výpočet požadovaných 

korekcí. 3  

Po přidání závaží mohou nastat tyto tři případy 3 : 

a) Náhodně umístíme závaží do místa nejtěžší části rotoru. Poté se zvýší výchylka rotoru 

a fázový posun zůstává stejný. 

b) Přidáme závaží naproti nejtěžší části rotoru, kdy se nám toto projeví buď tím že se 

výchylka sníží a fáze zůstane stejná (závaží je lehcí jak nevývaha), nebo vibrace 

dosáhnou nějaké nové úrovně a fáze se posune o 180  (závaží těžší jak nevývaha). 

c) Nejpravděpodobnějšípřípad je, že závaží umístíme někde mezi tyto dva případy a jak 

fáze, tak výchylka se ustálí na nových hodnotách. 

 

Tyto hodnoty můžeme zakreslit do diagramu, Obr. 26 

 

Obr. 26 Vektorový výpočet pro vyvažování v jedné rovině 3  

 

Vektor O je velikost vektoru vibrací, která způsobovala nevývaha, vektor T je velikost 

vektoru vibrací, kterou způsobilo závaží. O+T a je výsledná velikost vibrace, která projevila 
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po přidání závaží. Našim cílem je dopočíst velikost závaží, které odstraní působení původního 

vektoru O na nulovou hodnotu, kde užíváme vzorce: 

 (2.7) 

Kde: 

je hmotnost vyvažovacího závaží 

je hmotnost přídavného závaží 

 je velikost vektoru původních vyvrací 

 je velikost vektoru vibrací způsobeného přídavným závažím 

 

2.11.2.2 Tříbodová metoda 

Při využití metody si nejprve změříme hodnotu vibrací naprázdno při ustálených 

(provozních otáčkách), poté stroj zastavíme a rotor si rozdělíme po 120  a tyto body si 

nezměnitelně označíme. Dále umístíme závaží a rotor necháme rozjet na provozní otáčky, 

změříme hodnotu amplitudy vibrací, kterou si v měřítku vyneseme do diagramu. Poté postup 

opakujeme přidáváním dalších závaží a vynášením kružnic. Tyto kružnice by se měly 

protnout v jednom bodě, ovšem kvůli nelinearitě soustavy a nepřesnosti měření 

obvykledostanemetři body, které vyznačují trojúhelník, jež tuto nelinearitu popisuje. Následně 

se dá určit úhel α potřebný pro výpočet hmotnosti  tento uhel odpovídá spojnici střed 

trojúhelníku se středem rotace od určeného bodu, viz Obr. 27. 3  

 

Obr. 27 Tříbodová metoda 3  
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Hmotnost pomocného závaží určíme podle empirického vztahu: 

 (2.8) 

Kde: 

je hodnota amplitudy změřená při prvním běhu v měřeném bodě 

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

je pol. pomocného vyvážku udávajícího vzdálenost jeho těžištěod osy rotace 

 

Následnou hmotnost vyvažujícího závaží spočteme dle vztahu:  

 (2.9) 

Kde: 

je hodnota amplitudy změřená při prvním běhu v měřeném bodě 

je poloměr pomocného vyvážku udávajícího vzdálenost jeho těžiště od osy rotace 

je hmotnost pomocného vývažku 

 je příčinkový činitel, graficky zjištěn 

je skutečný poloměr nevývažku udávající vzdálenost jeho těžiště od osy rotace 

 

2.11.2.3 Vyvažování ve dvou rovinách 

Je založené na stejném principu jako vyvažování v jedné rovině avšak 

zaznamenáváme data amplitud vibrací při snímání na dvou ložiscích současně. Poté 

přidáváme postupně závaží do první roviny, provedeme měření a následně sejmeme první 

závaží a umístíme závaží do druhé roviny. Dále hodnoty amplitud vynášíme opět do 

diagramu, viz Obr. 28, shodné jsou i výpočty avšak je složitější se v nich orientovat. V dnešní 

době mívají vibrodiagnostické přístroje v sobě již program na výpočet jak umístění tak 

hmotnosti potřebných závaží. 3    
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Obr. 28  Vektorový diagram u vyvažování ve dvou rovinách 3  

 

2.11.3 Kombinace a rozdělení vyvažovacích závaží 

 

Často se v praxi stává, že pro snížení vibrací jeden cyklus vyvažování nestačí, a proto 

je nutné měření opakovat, v takovém případě pak mluvíme o tzv. dolaďovacím běhu. Po 

tomto vyvážení je ovsem vhodné vyvažující závaží spojit do jednoho, k čemuž použijeme 

jednoduchý vektorový výpočet, viz Obr. 29. Případně se může stát, že z konstrukčních 

důvodů nelze umístit závaží do vypočtené souřadnice, pak používáme stejný vektorový 

výpočet, kde jedno závaží nahrazujeme dvěma umístěnými co nejblíže vypočtenému.  

 

Obr. 29  Vektorový diagram pro kombinaci závaží v rotoru se třemi korekčními závažími 3  
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2.12 Nasazení vibrodiagnostiky pro zjišťování vad na ložiscích 

 

Ložiska jsou klíčovou komponentou většiny strojů, jejich životnost a stav přímo 

ovlivňuje stav celého stroje jeho přesnost a životnost, kdy při jejich velkém poškození může 

dojít k havárii stroje, případně i k jeho zničení. Z tohoto důvodu se vyvinula řada metod pro 

sledování jejich stavu a určení zbytkové životnosti. Většina ložisek odejde před výpočtovou 

životností. Odhaduje se, že jen 10 – 20 % ložisek se dožije jejich výpočtové životnosti. 

Poruchy ložisek bývají nejčastěji způsobeny: nedokonalým mazáním, požitím špatného 

maziva, znečištěním maziva nečistotami, případně jinými částicemi, jejich nesprávným 

skladováním, vniknutím vlhkosti, nesprávnou aplikací ložiska v daném stroji, nesprávnou 

montáží, atp. Ložiska jde základně rozdělit na valivá Obr. 30 a kluzná Obr. 31. 

 

 

Obr. 30  Valivá ložiska [21] 

 

 

Obr. 31  Kluzná ložiska [15]  
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2.12.1 Valivá ložiska  

 

Valivá ložiska jsou velmi rozšířená součást. Vyskytují se v různých zařízeních napříč 

všemi strojírenskými aplikacemi, kde zajišťují přenos síly mezi rotujícími a pevnými 

součástmi stroje.  

Porucha valivého ložiska může vzniknout dvěma způsoby – prvním je takzvaný 

pitting, obr. 32, který je způsoben tím, že cyklické podpovrchové napětí způsobuje trhliny 

v materiálu, které se postupně zvětšují a pronikají k povrchu, při přechodu valivého prvku 

přes trhlinu se postupně tato trhlina zvětšuje, až dojde k zničení ložiska. Tento proces 

můžeme popsat čtyřmi stádii poškození, kdy jde o dlouhodobý proces. Druhý typ poškození 

je způsoben poškození valivé plochy, toto poškození vzniká na povrhu plochy a šíří se 

směrem do materiálu. V obou případech ložisko produkuje vibrace, které je možno měřit a při 

správné interpretaci poskytuje dostatek času na zjištění příčiny poškození ložiska a jejího 

odstranění a prodloužení životnosti ložiska. Případně si naplánovat výměnu toho to ložiska, 

i v tomto případě je nutné zjistit důvod poškození ložiska a odstranit jej. 

 

Obr. 32  Vada ložiska na vnější dráze [3]   

Je tedy zřejmé, že po záběhu ložisko funguje bezporuchově a se stoupajícím 

opotřebením se exponenciálně zvětšuje počet vad na ložisku, viz Obr. 33, což vede k zničení 

ložiska. Pokud si toto uvědomíme, tak je jen logickým důsledkem vhodnost použití 

trendování měřeného ložiska v závislosti na čase, z kterého je možná predikce zbytkové 

životnosti ložiska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33  Časový průběh změřených vibrací ložiska a možnost detekce vady podle 

jednotlivých diagnostických metod [3] 
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2.12.1.1 Projev poškození ložiska ve frekvečním spektru 

Detekce signálu vibrací ložiska ovšem není snadná, protože musíme signál vydávaný 

ložiskem separovat od nízkofrekvenčních signálů, které jsou vyvolány například nevývahou 

hřídele, jeho ohnutím atd. V takovém případě se poměrně malý signál ztrácí v šumu, případně 

v rezonačních frekvencích stroje. Proto je nutné měření provádět přístroji, které mají velký 

dynamický rozsah minimální sum od zesilovačů a elektronický obvod pro zesílení signálů 

ložiska.  V případě analýzy pomocí FFT spektra je vhodné znát přesnou frekvenci, na které se 

porucha ložiska projeví. Tyto frekvence lze idealizovaně spočítat, viz Obr. 34. Idealizace 

spočívá v předpokladu dokonalého odvalování valivých prvků ložiska po povrchu dráhy 

kroužku, kdy reálný pohyb prvku po dráze je složený  s odvalování a prokluzu. 

 

 

Obr. 34  Povrchové frekvence valivého ložiska [3] 
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Pokud tedy známe geometrii sledovaného ložiska, můžeme provádět frekvenční 

analýzu. Avšak pokud se jedná o počáteční stádia poruchy, jsou amplitudy signálu velmi 

nízké, proto byly vytvořeny alternativní metody pro zjišťování závad, které zvýrazňují 

odezvové signály malých opakujících signálů pocházejících od závad. Například celkové 

hodnoty zrychlení (a jejich poměr špičkové a efektivní hodnoty), filtrovaný signál zrychlení 

v daném pásmu, Spike Energy, HFD, Shok Pulse Meter (SPM), Crest Faktor. Většinou se tyto 

metody snaží o tendování dané hodnoty a tím zjištění poškození daného ložiska. Ovšem ne 

vždy se pomocí této metody dosáhne zjištění zdroje vysokofrekvenčního signálu, který 

nemusí generovat jen ložisko, ale například ozubené převody, rezonance rámu zařízení ETA. 

Jedinou přesnou metodou zjišťování je tzv. Obálková metoda signálu zrychlení, kterou 

vyvinulo SKF Condition Monitoring.  

Účelem vytvoření obálky je zvýraznění malých signálů. Zpracování signálů pomocí 

metody obálky je dvoustupňový proces. Metoda nejprve oddělí ložiskové signály o vyšších 

frekvencích od nízkofrekvenčních vibrací stroje pomocí pásmového filtrování. Obrázek 35.b 

ukazuje filtrovaný výstup v časové oblasti originálního signálu 35.a. Je zde ukázána 

i frekvenční oblast uvedených signálů. Problémem měření v tomto okamžiku je detekovat 

malé amplitudy. Proces filtrování způsobí sérií špiček, které odpovídají rázům jednotlivých 

ložiskových elementů při průchodu přes poškození. Signál od závady je v časovém oboru 

velmi úzký, což má za následek, že energie komponenty se rozloží na velmi široký frekvenční 

rozsah a v důsledku toho jsou amplitudy harmonických složek frekvence závady 

pravděpodobně ponořeny v šumu. V elektronickém obvodu pro vytvoření obálky se vytváří 

přibližně kvadrát filtrovaného časového signálu. Protože je signál od závady opakovací, může 

být simulován pomocí harmonické řady sinusových vln, které jsou celými násobky frekvencí 

závad. Výsledek takto zpracovaného signálu je na obr. 35.c. Pokud je pak zpracováno FFT 

spektrum signálu, ukazuje ložiskové poruchové frekvence a jejich harmonické složky. Je 

vidět, že proces vytvoření obálky modifikoval a zvýraznil vyfiltrované vysokofrekvenční 

složky původního simulovaného signálu od malé vady, což jasně ukazuje jeho harmonickou 

opakovací frekvenci. Kdyby existovala pouze základní nízkofrekvenční sinusová vlna, potom 

by jak obálkovaný signál v časovém oboru, tak všechny složky ve frekvenčním oboru byly 

rovny nule. [3] 
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Obr. 35  Obálka signálu zrychlení [3] 
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2.12.1.2 Etapy poškození ložiska 

V praxi ložisko vykazuje různé indikátory poškození, které je řadí do tzv. čtyř etap 

poškození [3]:  

První etapa 

Znamená, že ložisko je stále ještě „dobré“. Avšak když proběhne podstatná část 

životnosti ložiska, mikro-pitting má za následek, že se ložisko zhorší do stavu, kdy se na 

valivých drahách rozvíjejí velmi malé krátery. Na tyto malé vady ne vždy dopadají nárazy 

s dostatečnou silou, aby byly generovány měřitelné vibrační signály v oboru rychlosti vibrací. 

Zde technologie SEE
®
, patentovaná SKF, často dává detekovatelný signál, který se vztahuje 

k periodickému plošnému doteku. Když se ložisko zhoršuje a valivé prvky narážejí na vady, 

ve FFT začínají být vidět harmonické násobky frekvence závady.  

Druhá etapa 

Znamená ložisko s určitým opotřebením, což je indikováno harmonickými násobky. 

Není žádný důvod měnit ložisko v tomto okamžiku. Demontovaná ložiska v této etapě 

vykazovala pozorovatelné poškození, které představovaly nepatrné mikrosváry na valivých 

drahách. Avšak když roste amplituda harmonických složek, je rozumné zvětšit četnost sběru 

dat. Zhoršování stavu ložiska je obvykle lineární po určitou dobu a může být trendováno, ale 

jak se zkracuje životnost, stává se děj nelineárním.  

Třetí etapa 

Životnost ložiska se blíží k závěru. FFT spektra ukazují základní frekvenci závady 

a harmonické násobky často začínají mít postranní pásma s otáčkovou frekvencí hřídele. Toto 

obzvlášť platí u BPFI (BallPassFrequencyInnerRace - frekvence závady na vnitřním 

kroužku), kde vada rotuje přes zatíženou zónu ložiska. Vibrace se zvyšují, když vada prochází 

zatíženou zónou a signál je modulován, takže vytváří otáčková postranní pásma. Signál BPFO 

(BallPassFrequencyOuterRace - frekvence závady na vnějším kroužku) obvykle souvisí 

s konstantním zatížením ložiska, pokud uvolnění ložiska, nevývaha, nesouosost nebo ohnutý 

hřídel nemoduluje signál od vady, což má často za následek otáčková postranní pásma.  

Např. při použití BPFO 107,6 Hz na hřídeli s otáčkovou frekvencí 30 Hz budou 

postranní pásma na frekvenci 77,6 Hz a 137,6 Hz (107,6 plus a minus 30), druhá harmonická 

bude mít postranní pásma na frekvenci 185,2 Hz a 245,2 Hz (215,2 plus a minus 30). Další 

rozvoj závady bude generovat další postranní pásma ve dvojnásobku otáčkové frekvence 
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(47,6 Hz a 167,6 Hz). Když se postranní pásma překrývají, stávají se spektra obtížnější 

z hlediska analýzy.  

Ložisko má své poslední dny životnosti a mělo by být vyměněno co nejdříve. V průběhu třetí 

etapy kromě informací ve spektru i celkové amplitudy poskytují klíč ke stavu ložiska.  

Čtvrtá etapa 

Životnost (trvanlivost) v tomto okamžiku je extrémně krátká a vyžaduje okamžité 

provedení nápravné akce. Je často charakterizována ve spektrálním oboru rychlosti nebo 

zrychlení širokopásmovým šumem („kupou“ amplitud) v oblasti frekvencí závad ložiska. Ve 

spektru obálky zrychlení se objeví frekvenční komponenty závady v ložisku s vysokou 

amplitudou a také otáčková postranní pásma 1x a 2x (která indikují uvolnění) okolo BPFO 

a v extrémním případě se také objeví komponenty, odpovídající poškození klece.  

 

2.12.1.3 Příklady projevů poškození ložiska ve spektru  

Následující spektra ilustrují ložiska v různých etapách ve srovnání s obvyklým 

odečtem rychlosti vibrací. Ačkoliv se normálně nedíváme do oboru časové obálky, signály od 

vady v ložisku budou viditelné, pokud je vada dostatečně velká [3] 

 

 

Obr. 36  Obálka zrychlení/čas [3] 

 

Na Obr. 36 závada na vnitřním kroužku ukazuje vzrůst, když každý váleček prochází 

přes vadu. Značky ukazují, že interval je 0,00748 sekundy, což se rovná frekvenci 133,5 Hz. 

Ložisko bylo poškozeno při montáži. [3] 
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Obr. 37  Rychlostní spektrum vibrací [3] 

 

Na Obr. 37 je spektrum vibrací stejného ložiska (6201). Ve spektru rychlosti (palce/s) 

vidíme BPFO, protože vada byla velká, ale nejsou zde harmonické násobky a amplituda je 

malá. Složka 60 Hz a harmonické složky jsou komponenty šumu od síťového napájení. [3] 

 

 

Obr. 38  Obálka zrychlení/čas [3] 

 

Na obrázku 38 jsou stejná data, zpracovaná použitím obálky zrychlení. [3] 



Diplomová práce  Bc. Libor Prokop 

 

VŠB – TU Ostrava  46 

 

 

Obr. 39  Technologie SEE [3] 

 

Nakonec na Obr. 39 je odpovídající spektrum SEE. Amplitudové jednotky jsou 

vyjádřeny jako jednotky SEE. Pro lepší souhlas by bylo vhodné nastavit rozsah na 600 Hz, při 

kterém by byly vidět další harmonické složky, jako je tomu na obrázku 38. Když se díváme 

na tyto čtyři obrázky, mohli bychom se divit, zda jsou všechna tato měření potřebná. Avšak 

když je potřeba učinit rozhodnutí, zda odstavit stroj nebo ne, je rozumné použít všechny 

diagnostické nástroje. Čím více kvalitních informací máme, tím lepší je naše rozhodnutí [3] 

 

 

Obr. 40  Rychlostní spektrum vibrací[3] 

 

Na Obr. 40 je spektrum pro ložisko MRC, které bylo nesprávně skladováno. Bylo 

ponecháno na polici po sedm let v kyselém prostředí, které mělo za následek naleptání 

kuliček a boku dráhy. Když bylo ložisko namontováno, kuličky generovaly BSF (Ball Spin 

Frequency - frekvence otáčení kuliček) na 95,0 Hz. Ve spektru rychlosti, které je na obrázku 
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40, tato komponenta - BSF - není. Je pouze ve spektru obálky, které je na obrázku 41. 

Ačkoliv jsou amplitudy spektra velmi malé, vadný valivý prvek produkoval za chodu stroje 

klepavý zvuk. [3] 

 

 

Obr. 41  Obálka zrychlení [3] 

  

Na Obr. 41 je spektrum ložiska s poškozenou klecí. Vlastník byl nešťastný, když 

vysoké amplitudy vibrací a analýza potvrzovaly poškození klece. Bylo zjištěno, že ložisko je 

dvacet let staré! Dalším problémem zde bylo to, že osmá harmonická od FTF 

(FundamentalTrainFrequency - frekvence poškození klece) se překrývala se třetí harmonickou 

otáčkové frekvence. Ložisko bylo vyměněno a vibrace klesly na přijatelnou úroveň. [3]  

Další příklady jednotlivých analýz viz příloha č. 1 

Z výše uvedeného je jasně viditelný přínos obálky zrychlení a technologie SEE
® 

ač jde 

o relativně nové metody. [3] 

 

2.12.1.4 Možnosti nápravy včasně detekované závady na valivém ložisku 

Pakliže máme ložisko správně navržené,můžeme postupovat následovně: 

 V první fázi je vhodné zkontrolovat mazivo jeho množství a vhodnost pro danou 

aplikaci (případě je vyměnit). 

 Upravit mazání jeho intervaly.  

 Provést vymytí ložiska a zbavit ho nečistot, které se v něm usadili. 

 Pokud jde o ložisko oběhově mazané, zlepšit filtraci maziva. 



Diplomová práce  Bc. Libor Prokop 

 

VŠB – TU Ostrava  48 

 

 Pokud se projevují příznaky nevývahy, nesouososti, nebo průhybu hřídele, tak tyto 

nedostatky odstranit.  

 Při plánované odstavce pootočit vnější kroužek ložiska aby se vada na oběžné dráze 

ložiska dostala mimo oblast největšího zatížení ložiska.  

 Dodržovat návod k údržbě případně jej upravit tak aby zohlednil stav ložisek.  

 

2.12.2  Kluzná ložiska 

 

Kluzné ložisko je vlastně otvor, ve kterém s vůlí prochází hřídel, díky čemu se může 

hřídel v ložisku otáčet. Pro vhodné kluzné vlastnosti bývá ložiska vyrobené z materiálu 

s nízkým koeficientem tření (např. Litina, mosaz, měď, kompozitní materiály). Tento typ 

ložisek se užívá buď pro velmi nízké otáčky, případně kývavý pohyb, nebo v kombinaci 

s tlakovým mazáním naopak pro velmi vysoké otáčky, kde je nutná vysoká přesnost souososti 

hřídele. K jejich výhodám patří jednoduchá konstrukce, možnost použití dělených ložisek 

a tím snadná montáž na místech kde by valivé ložisko nebylo možné umístit, případně by 

vycházelo příliš veliké (např. klikové hřídele spalovacích motorů), možnost oprav 

poškozených ložisek, případně oprava hřídele přebroušením a výměna pánve. Nevýhody jsou 

větší ztráty třením, vetší nároky na kvalitní mazání. 

Vzhledem ke konstrukci dělených kluzných ložisek se nejčastěji setkáváme 

s citronovými ložisky a přesazenými ložisky, viz Obr. 42. 

 

Obr. 42 Nejčastější typy vad kluzných ložisek [22] 
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Jejich diagnostika pomocí vibrací je velmi obtížná, protože vibrace tlumí vrstva 

maziva. Z tohoto důvodu při měření na stoji, kde se vyskytují kluzná ložiska, musíme prvně 

určit, o jaké ložisko se jedná a jakým způsobem je ložisko mazané.Vyskytují se ložiska: 

se suchým, polosuchým a kapalným mazáním. Tento způsob diagnostiky ložisek je spíše 

doplňkový například k tribodiagnostickým metodám.  
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3 Návrh vibrodiagnostických standů 

 

V rámci výukového programu byly uvolněny grantové prostředky na výrobu dvou 

výukových standů pro názornou ukázku užití vibrodiagnostikých metod. První stand je určen 

na demonstraci vyvažovacích metod, viz kapitola 2.9, druhý výukový stand pak pro zjišťování 

vad valivých ložisek, viz kapitola 2.10.1. 

 

3.1  Stand vyvažovací 

 

Konstrukční návrh, znázorněný na Obr. 43, 44, 45, vyvazovacího standu jsem 

vyhotovil v rámci grantu VŠB. Stand jako takový má sloužit k předvedení příčin a důsledků 

nesprávného vyvážení rotačních součástí a názorným demonstracím vyvažovacích metod.  

Dále vyvažovací stand by měl umožňovat sledování změn parametrů souososti, zatížení, 

mazání a dopady vzniklých vibrací na stav ložisek. 

 

Požadavky na konstrukci standu:  

 možnost libovolného rozvážení, 

 možnost snadného transportu, 

 použití stanoveného motoru, 

 regulace otáček pomocí frekvenčního měniče, 

 použití stanovených ložiskových domků. 

  

3.1.1 Použité komponenty 

 

Základová deska 

Základová deska byla volena jako hliníkový profil od českého výrobce ALUTEC 

K&K a.s., následně v průběhu řešení se však přistoupilo k použití profilu jiného. Tato 

konstrukční změna, vzhledem k darování profilu, se jednoznačně jevila jako finančně 

výhodnější varianta oproti nákupu původně zamýšleného profilu. 
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Elektromotor  

Elektromotor byl zakoupen třífázový asynchronní Siemens 1LA7 o výkonu 0,55 kW 

při 2 800 otáčkách za minutu. Osová výška tohoto motoru je 71 mm, další parametry jsou pak 

přesně uvedeny v příloze č. 2 

 

Frekvenční měniče 

Pro potřeby zařízení byl použit měnič Taian E2-203-H1F 1 x 230 V od společnosti 

Taian Electric. Parametry měniče jsou uvedeny v příloze č. 3 

 

Ložiskové domky  

Pro potřeby projektu byly zakoupeny ložiskové domky UCP 204 s vnitrním průměrem 

ložiska 20 mm, ložiskový domek byl upraven frézováním pro snadnou montáž  

vibrodiagnostických snímačů. Rozměry jsou uvedeny v příloze č. 4 

 

Spojka 

Spojka byla volena s ohledem na výstupní průměr hřídele elektromotoru a vstupní 

průměr hřídele. Konkrétně byla zvolena spojka GIFLEXGE-T 19/24 AB, což je pružná 

hřídelová spojka. Tato spojka se dodává nevrtaná, z tohoto důvodu byly vyvrtány 

a vystruženy otvory pro montáž dle příslušných hřídelů. Přílohy č. 5 obsahuje rozměry dané 

spojky. 

  

Hřídel 

Původně byla navržena hřídel dutá o jednotném vnějším průměru 20 mm, toto řešení 

se následně ukázalo jako nevhodné vzhledem k vůli nasazených kotoučů, která způsobovala 

nevhodné vibrace. Hřídel je tedy vyrobena s osazením pro ložiska a vnitřní průměry kotoučů 

byl upraveny na průměr 22 mm. Za materiál hřídele byla zvolena ocel 11 500. Výkres hřídele 

je uveden v příloze č. 6.  

 

Kotouče 

Kotouče byly navrženy dle rozměrů ostatních komponent, tak aby byla možná snadná 

montáž závaží, které způsobují nevývahu a zároveň montáž vyvažovacích závaží. Za materiál 

kotoučů byl zvolen hliník ČSN 42 4415.00 (AlMg5). Výkres kotouče je uveden v příloze č. 7. 
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Stojan ložiskového domku 

Tato součást byla vytvořena za účelem vyrovnání osových rozdílů mezi ložiskovými 

domky a výškou osy elektromotoru, zároveň také umožňuje montáž kotoučů. Za materiál 

stojanu byl zvolen hliník ČSN 42 4415.00 (AlMg5). Výkres stojanu jest uveden v příloze č. 8. 

 

Závaží 

Je možné použít v podstatě libovolné závaží umístěné na obvod kotouče. Jako velmi 

vhodný materiál se jeví běžná plastelína.  

 

3.1.2  Obrazová dokumentace 

 

 
 

Obr. 43  Počítačový model (Inventor) vyvažovacího standu – přední pohled 
 

 

Obr. 44  Počítačový model (Inventor) vyvažovacího standu – zadní pohled 
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Obr. 45  Počítačový model (Inventor) vyvažovacího standu – vrchní pohled 

 

V rámci grantové práce byl s několika úpravami, viz popis výše, stand vyroben 

a uveden v činnost, viz fotografická dokumentace níže uvedená na Obr. 46 a 47.  

 

 

Obr. 46  Smontovaný vyvažovací stand – pohled č. 1 
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Obr. 47  Smontovaný vyvažovací stand – pohled č. 2 

 

3.2 Stand pro určování vad ložisek 

 

Konstrukční návrh standu graficky zachyceného na Obr. 48, 49 vyhotovil Bc. Ivo 

Rozsypálek v rámci grantu VŠB. Stand jako takový má sloužit k předvedení různých zatížení 

a provozních vlivů, které se podílejí na celkové úrovni vibrací, celkové životnosti ložisek 

apod. Pro simulaci ovlivňujících faktorů jsou využity změny zatížení v radiálním směru, 

změny souososti celého zařízení (rovnoběžná i úhlová nesouosost), změny mazání, množství 

maziva, použité mazivo, mazací intervaly, množství maziva, změna otáček atd. podílejících se 

na změně celkové životnosti ložisek.  

 

Požadavky na konstrukci standu:  

 možnost vyosení ložisek v radiálním směru, 

 možnost snadné výměny ložisek, 

 použití stanoveného motoru, 

 regulace otáček pomocí frekvenčního měniče, 

 použití stanovených ložiskových domků. 
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3.2.1 Použité komponenty 

 

Nosný rám 

 Byl vytvořen jako obrobený ocelový svařenec, na který je přímo namontovány 

elektromotor a ložiskové domky. U vybraných domků je možnost horizontálního vyosení 

domku pomocí šroubu. Výkes nosného rámu je uveden v příloze č. 9. 

 

Elektromotor  

 Elektromotor byl pořízen třífázový asynchronní Siemens 1LA7 o výkonu 0,3 kW při 

2.800 otáčkách za minutu, osová výška tohoto motoru je 71 mm, další parametry jsou 

uvedeny v příloze č. 2. 

 

Ložiskové domky 

 Pro účely projektu byly použity ložiskové domky UCP 204 s vniřrním průměrem 

ložiska 20 mm, ložiskový domek byl upraven frézováním pro snadnou montáž 

vibrodiagnostických snímačů. Rozměry jsou zachyceny přílohou č. 3. 

 

Hřídel 

 Byla navržena hřídel dutá o jednotném vnějším průměru 20 mm. 

 

Spojka 

 Spojka byla volena s ohledem na výstupní průměr hřídele elektromotoru a vstupní 

průměr hřídele. Pro účely projektu byla zvolena spojka GIFLEXGE-T 19/24 AB, což je 

pružná hřídelová spojka. Tento typ spojky se dodává nevrtaný, a proto byly dodatečně 

vyvrtány a vystruženy otvory pro montáž dle příslušných hřídelů. V příloze č. 5 jsou uvedeny 

její skutečné rozměry.  
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3.2.2 Obrazová dokumentace 

 

 

Obr. 48  Počítačový model (Inventor) standu pro určování vad ložisek – přední pohled 

 

 

Obr. 49  Počítačový model (Inventor) standu pro určování vad ložisek –  zadní pohled 
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 Stand pro určování vad ložisek, který byl zhotoven a následně uveden v činnost je 

fotograficky zobrazen na níže uvedeném Obr. 50 a Obr. 51.  

 

Obr. 50  Složený stand pro určování vad ložisek – pohled č. 1 

 

 

Obr. 51  Složený stand pro určování vad ložisek – pohled č. 2 
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4 Praktická měření 

 

4.1 Ustavování vibrodiagnostických standů 

 

 V rámci praktické části diplomové práce proběhlo ustavení standu, pro určování vad 

ložisek, viz Obr. 52, a to aplikací Laserové metody, která je popsána v kapitole 2.7.3. Přitom  

se jednalo o zařízení od firmy Easy-Laser, které umožňuje automatické vyhodnocení 

nesouososti a po zadání geometrie zařízení vypočítává přímo velikosti posunutí nutných 

k ustavení zařízení, viz  Obr. 53. Toto posunutí se provádí pro vertikální směr podložením 

patek motoru pomocí nerezových podložek přesné tloušťky, viz Obr. 54. Pro horizontální 

směr doladíme pomocí posunu na motoru (poklepem na patky). Před samotným ustavením 

bylo provedeno měření vibrací na ložiscích, viz kapitola 4.2. 

 

 

Obr. 52  Nainstalovaný ustavovací laserový přístroj 

 

 
 

Obr. 53  Grafické znázornění nesouososti a hodnot tloušťky podložek vkládaných pod patky 
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Obr. 54  Nerezové podložky použité pod motor 

 

 Toto ustavení nezpůsobilo výraznější úbytek zrychlení vibrací na jednotlivých 

ložiscích, což přisuzuji jednak použité spojce, která je konstrukčně řešena tak, aby 

eliminovala pomocí pružného členu radiální i axiální přesazení, jednak konstrukci uložení 

hřídele. Hřídel je uložena v devíti ložiscích, díky výrobním nepřesnostem domků, je 

způsobeno její složité prohnutí, od kterého se vybuzují vibrace. Ustavením se ovšem projevilo 

výrazné snížení zahřívání vlastního těla spojky, z čehož lze usuzovat, že se zmenšily ztráty 

a provoz tohoto zařízení byl hospodárnější.   

 

4.2 Měření vibrací na ložiscích 

 

 Měření vibrací bylo provedeno pomocí FFT analyzátoru od společnosti Adash. 

Ložiska byla měřena vždy ve stejném pořadí, viz Obr. 55, společně s měřením vibrací bylo 

provedeno i měření otáček zařízení pomocí laseru připojeného k analyzátoru a dále měření 

hluku. Před zaháněním testu bylo z ložisek znázorněných na Obr. 55, pod čísly 2, 5 a 8 

vymyto mazivo.  

Obr. 55  Označení ložisek na standu 
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4.2.1 Výpočet frekvencí ložisek 

 

 Renomovaní výrobci poskytují údaje frekvencí ložisek jako katalogové hodnoty, avšak 

pro ložiska, která byla použita v rámci projektu, katalogová hodnota není známa. Z tohoto 

důvodu je nutné přijít k přibližnému výpočtu frekvencí projevu chyb na ložisku dle Obr. 34. 

Pro výpočet frekvencí je nutno znát následující údaje: Střední průměr ložiska , 

Průměru valivého elementu , Otáčky hřídele , Kontaktní úhel , Počet valivých 

elementů . 

 

 

 

 0  

 

Pro zjištění těchto údajů bylo nutné provést demontáž ložiska na jeho prvočinitele. 

 

Poškození vnějšího kroužku:  

 (4.1) 

Poškození vnitřního kroužku:  

 (4.2) 

Poškození valivých elementů:  

 (4.3) 

Poškození klece: 

 (4.4) 

 

Alternativní výpočtové vzorce [8] 

Tyto vzorce používáme, pokud neznáme rozměry ložiska, ale víme počet valivých 

elementů. 
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Poškození vnějšího kroužku:  

 (4.5) 

Poškození vnitřního kroužku:  

 (4.6) 

Poškození valivých elementů:  

 (4.7) 

Poškození klece: 

 (4.8) 

 

4.2.2 Měření rychlostí vibrací ve vertikálním směru 

 

Měření rychlosti ve vertikálním směru bylo postupně provedeno na všech ložiscích. 

Záznam těchto měření je uveden: před ustavením na Obr. 56, po ustavení na Obr. 57 a po 

ukončení testu na Obr. 58. Konkrétní hodnoty jednotlivých rychlostí pro daná ložiska jsou 

uvedeny v Tab. 1. 

 

 

Obr. 56  Měření rychlostí vibrací před ustavením stroje  
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Obr. 57  Měření rychlostí vibrací po ustavení 

 

 

Obr. 58  Měření rychlosti vibrací po ukončení testu 

 

 

 



Diplomová práce  Bc. Libor Prokop 

 

VŠB – TU Ostrava  63 

 

Tab.1 Velikosti rychlosti vibrací pro jednotlivá ložiska před a po ustavení a po dokončení  

testu.  

 

Na tabulce je jasně vidět snížení rychlosti vibrací vlivem ustavení, avšak jejich 

hodnota je stále velmi vysoká, při testu se hodnota rychlosti vibrací snižuje vlivem záběhu 

ložisek a při ukončení testu už můžeme pozorovat, že na ložiscích 2, 5, 8 jsou patrné zvýšené 

hodnoty vibrací. 

 

4.2.3 Měření zrychlení vibrací ve vertikálním směru 

 

Byla provedena měření zrychlení ve vertikálním směru postupně na všech ložiscích. 

Tato měření se opakovala – před ustavením viz Obr. 59, po ustavení viz Obr. 60 a po 

ukončení testu viz Obr. 61, hodnoty jednotlivých zrychlení pro daná ložiska jsou uvedena 

v Tab. 2. 

 

 

Obr. 59  Měření zrychlení vibrací před ustavením stroje  

 

Ložisko 
Před ustavením 

(mm/s) 

Po ustavení  

(mm/s) 

Po ukončení testu 

(mm/s) 

1 1,14 0,81 0,45 

2 1,15 0,63 0,73 

3 0,80 0,56 0,64 

4 1,08 0,62 0,63 

5 1,23 0,83 1,00 

6 1,03 0,76 0,65 

7 1,47 1,69 0,62 

8 1,53 0,65 0,93 

9 1,82 1,65 0,48 



Diplomová práce  Bc. Libor Prokop 

 

VŠB – TU Ostrava  64 

 

 

 

Obr. 60  Měření zrychlení vibrací po ustavení stroje 

  

 

Obr. 61  Měření zrychlení vibrací po ukončení testu 

 

Tab.2 Velikosti zrychlení vibrací pro jednotlivá ložiska před a po ustavení a po dokončení  

testu.  

 

Ložisko 
Před ustavením  

(g) 

Po ustavení  

(g) 

Po ukončení testu 

(g) 

1 0,18 0,15 1,82 

2 0,17 0,21 4,11 

3 0,17 0,18 1,69 

4 0,24 0,25 1,75 

5 0,74 0,38 1,38 

6 0,18 0,21 0,79 

7 0,21 0,21 0,62 

8 0,19 0,24 0,73 

9 0,13 0,17 0,50 
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Ve zrychlení není vidět vliv ustavení hřídele.  Hodnoty po ustavení výrazně klesly jen 

u ložiska č. 5, ostatní hodnoty kolísají kolem hodnot před ustavením. U diagramu po ukončení 

testu, viz Obr. 61, můžeme pozorovat výrazně vysokou hodnotu u ložiska č. 2, která ovlivňuje 

velikost zrychlení vibrací u dalších ložisek na hřídeli. Kdy vzdáleností od něj velikost 

ovlivnění klesá, z čehož lze usuzovat, že na ložisku č. 2 je problém. Dále ve sledovaném 

diagramu lze pozorovat mírné zvýšení hodnot na ložiskách č. 5 a č. 8. 

 

4.3 Dlouhodobé sledování ložisek s odstraněným mazivem 

 

U těchto ložisek šlo předpokládat, že jejich provozní poškození bude větší než 

u zbylých ložisek, tudíž pro tato ložiska bylo provedeno dlouhodobé měření vibrací 

v axiálním směru. Časový průběh tohoto měření lze pozorovat na Obr. 62, na kterém vidíme 

průběh otáček stroje během testu.  

 

Obr. 62  Průběh otáček během testu 

 

V čase 9:49 bylo pomocí stavěcích šroubů na ložiscích č. 2, č. 5, č. 8. přidáno 

předpětí, které způsobilo vetší zatížení ložiska. V čase 11:19 byl test ukončen, důvodem 

k ukončení testu bylo zadření ložiska č. 2.  

 

4.3.1 Sledování a rozbor vibrací na ložisku č. 2 

 

Vycházíme z časového průběhu zrychlení Obr. 57, kdy varovnou hodnotu pro všechna 

tři ložiska určujeme na hodnotě 1,2 g, po překročení této hodnoty by mělo být započato 

zkoumání frekvenčních spekter a určen důvod překročení. 
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Obr. 63  Časový průběh zrychlení v axiálním směru pro ložisko č. 2 

 

Z diagramu je patrné, že ložisko již od počátku vykazovalo zvýšenou hodnotu 

zrychlení vibrací, kdy konečné hodnoty před zadřením dosahovaly 8 g, je tu patrné výrazné 

snížení vibrací po zavedení horizontální síly. 

V tomto případě se nejdříve zaměřujeme na frekvenční spektrum vibrací, pro 

názornost jsou volena spektra odpovídající časovým hodnotám z počátku testu, viz Obr. 64 

a jeho konce viz Obr. 65.  Spektra jsou uvedena pro rozsah frekvencí 0 – 6 400 Hz. 

 

 

Obr. 64  Frekvenční spektrum zrychlení pro ložisko č. 2 na počátku testu 
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Obr. 65  Frekvenční spektrum zrychlení pro ložisko č. 2 na konci testu 

 

Obr. 65 nám ukazuje vysokofrekvenční vibrace, které jsou způsobovány pro nás 

neznámou příčinnou. Pokud chceme nalézt frekvence ložiska, musíme omezit frekvenční 

rozsah na 0 – 350 Hz, což je zachyceno pro počátek testu na Obr. 66 a pro jeho konec pak na 

Obr. 67. 

 

 

Obr. 66  Frekvenční spektrum zrychlení omezené na 0 – 350 Hz pro ložisko č. 2 na počátku 

testu 
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Obr. 67  Frekvenční spektrum zrychlení omezené 0 – 350 Hz pro ložisko č. 2 na konci testu 

 

V tomto rozsahu jsou již na výše vyobrazených záznamech patrné špičky způsobené 

vadami na ložiskových částech, je tu patrné poškození kuličky, vnějšího i vnitřního kroužku.   

Analogicky ke stejným závěrům můžeme dojít z frekvenčního spektra rychlostí, viz 

Obr. 68 pro začátek testu a viz Obr. 69 pro konec testu. 

 

 

Obr. 68  Frekvenční spektrum rychlostí omezené 0 – 350 Hz pro ložisko č. 2 na začátku testu 
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Obr. 69  Frekvenční spektrum rychlostí omezené 0 – 350 Hz pro ložisko č. 2 na konci testu 

 

Poškozování ložiska je dobře patrné z časového záznamu, viz Obr. 70, kdy výchylky 

na časovém záznamu pro konec testu se jeví naprosto nahodilé a nelze určit, co je způsobuje. 

Jejich amplituda se však během testu neustále zvyšuje a lze tedy předpokládat brzkou havárii. 

Z frekvenčního spektra jak rychlosti tak zrychlení lze vyčíst, že ložisko má již poruchy na 

vnitřním, vnějším kroužku a valivých prvcích a je na pokraji 3 a 4 etapy životnosti ložiska. 

 

 

Obr. 70  Časový záznam průběhu vibrací na konci testu ložiska č. 3 

 

 

 

 



Diplomová práce  Bc. Libor Prokop 

 

VŠB – TU Ostrava  70 

 

4.3.2  Sledování a rozbor vibrací na ložisku č. 5 

  

Vycházíme z časového průběhu zrychlení, viz. Obr. 71, kdy alarmovou hodnotu jsem 

nastavil pro všechna tři ložiska na 1,2 g, po překročení této hodnoty má být započato 

zkoumání frekvenčních spekter a určen důvod překročení.   

 

 

Obr. 71  Časový průběh zrychlení v axiálním směru pro ložisko č. 5 

 

Toto ložisko se od počátku jevilo jako vadné. Pro bližší příčiny závady na ložisku opět 

sáhneme k frekvenčnímu spektru zrychlení na rozsahu 0 – 350 Hz pro počátek testu, viz 

Obr. 72, pro konec viz Obr. 73, neboť se amplitudy při větším rozsahu opět jeví nevýrazné. 

 

 

Obr. 73  Frekvenční spektrum zrychlení pro ložisko č. 5 na počátku testu na rozsahu  

0 – 350 Hz 
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Obr. 74  Frekvenční spektrum zrychlení pro ložisko č. 5 na konci testu při rozsahu 0 – 350 Hz 

 

I pro ložisko č. 5 provedeme spektra rychlostí, výsledky šetření pro počátek testu jsou 

zaznamenány na Obr. 75 a na Obr. 76 pro konec testu. 

 

 

Obr. 75  Spektrum rychlostí ložiska č. 5 pro počátek testu 
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Obr. 76  Spektrum rychlostí ložiska č. 5 pro konec testu 

 

Z výše vyobrazeného spektra rychlostí na konci testu je patrné poškození jak klece, tak 

kuliček, tak vnitřního i vnějšího kroužku. Ložisko ve stavu na konci testu se nachází ve třetí 

fázi životnosti. Dále Obr. 77 následuje časový záznam vibrací. 

 

 
Obr. 77  Časový průběh zrychlení vibrací na konci testu ložiska č. 5 

 

Na časovém záznamu vibrací lze pozorovat již značné špičky vykazující značné 

poškození ložiska. 

 

4.3.3  Sledování a rozbor vibrací na ložisku č. 8 

 

Vycházíme z časového průběhu zrychlení, viz Obr. 78, kdy alarmovou hodnotu opět 

máme stanovenu na hodnotě 1,2 g, po překročení této hodnoty by mělo být započato 

zkoumání frekvenčních spektra. 
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Obr. 78  Časový průběh zrychlení v axiálním směru pro ložisko č. 8 

 

Toto ložisko se jeví ze všech tří jako nejlepší, prakticky se stále vyskytovalo 

v hodnotách bezproblémových, postupem času se vzhledem k zatížení dostalo do hodnot 

varovných, přípustnou hodnotu zrychlení přesáhlo až po zvýšení zátěže.  

Pro podrobnější zkoumání opět určuji hodnoty na frekvenčním spektru zrychlení na 

rozsahu 0 - 350 Hz pro začátek testu, viz Obr. 79 a pro konec viz Obr. 80, kdy se tyto 

amplitudy při větším rozsahu opět jeví nevýrazné a ztrácejí se v šumu. 

 

 

Obr. 79  Frekvenční spektrum zrychlení pro ložisko č. 8 na začátku testu při rozsahu 

0 – 350 Hz 
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Obr. 80  Frekvenční spektrum zrychlení pro ložisko č. 8 na konci testu při rozsahu 0 – 350 Hz 

 

Jako další metodu opět volím spektrum rychlostí, výsledky šetření pro začátek testu 

jsou zachyceny Obr. 81 a pro konec testu Obr. 82. 

 

Obr. 81  Spektrum rychlostí ložiska č. 8 na začátku testu 
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Obr. 82  Spektrum rychlostí na konci testu 

 

Z výše zaznamenaného spektra rychlosti lze usuzovat, že v ložisku začíná docházet 

k opotřebení na těle kuličky. Ze spektra zrychlení můžeme usuzovat, že také dochází 

k poškozování vnějšího a vnitřního kroužku. Ložisko se na základě zhodnocení výsledků 

pravděpodobně nachází na konci druhé až počátku třetí fáze opotřebení. Dále uvádím časové 

spektrum vibrací na konci testu, viz Obr 83. 

 

 

Obr. 83  Časové spektrum vibrací 
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5 Kontrolní řezy ložisek 

 

Pro zjištění skutečného stavu ložisek jsem zvolil ložiska č. 2 a č. 5.  

 

Rozebrání referenčního ložiska 

Zcela nové ložisko bylo původně rozebráno, tak jak je vidíme na obr. 84, a to za 

účelem zjištění rozměrů, poté bylo použito jako referenční k posouzení stavu opotřebení 

testovaných ložisek. 

 

 

Obr. 84  Rozebrané neporušené ložisko 

 

Testovaná ložiska byla rozebrána pomocí úhlové brusky, kdy byl opatrně přebroušen 

vnější kroužek ložiska, poté následovala demontáž klece a kuliček. Testované ložisko č. 2 jest 

zachyceno na Obr. 85, ložisko č. 5 pak na Obr. 86. 

  

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce  Bc. Libor Prokop 

 

VŠB – TU Ostrava  77 

 

 

 

Obr. 85  Rozebrané ložisko č. 2  

 

 

Obr. 86  Rozebrané ložisko č. 5  

 

5.1  Zjištění vad na ložisku č. 2 

 

Po rozebrání ložiska v něm byla zjištěna směs zbytku nevymytého maziva s kovovými 

pilinami. Současně bylo jisté, že tuto vadu způsobila oválná klec, viz Obr. 87, která třela jak 

o vnitřní, tak o vnější kroužek, což způsobilo zadření ložiska. Dále byly na ložisku nalezeny 

známky poškození na kuličkách, viz Obr. 88, pak také pitting na oběžné dráze vnějšího 

kroužku, viz Obr. 89, i vnitrního kroužku, viz Obr. 90. Všechny uvedené vady jsou viditelné 

i na Obr. 85. 
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Obr. 87  Deformovaná klec ložiska 

 

Na výše uvedeném obrázku je patrná změna barvy klece po vyhřátí, dále na přední 

části jsou vidět stopy po zdaření, kdy klec dřela o vnější kroužek. Prasknutí kroužku bylo 

způsobné pozdější manipulací. 

 

 

Obr. 88  Detail kuličky pořízený USB mikroskopem 

 

Na kuliče dle Obr. 88 jsou jasné známky poškození, které pravděpodobně způsobila 

směs pilin z poškozené klece a zbytku maziva, která obrušovala povrch kouličky. A dále zde 

vidíme detail poškození klece. 

 

 



Diplomová práce  Bc. Libor Prokop 

 

VŠB – TU Ostrava  79 

 

 

 

Obr. 89  Známky pittingu na vnějším kroužku ložiska 

 

Pitting se vykytoval ve větší míře asi na polovině oběžné dráhy ložiska a byl viditelný 

pouhým okem viz Obr. 85. 

 

 

Obr. 90  Známky pittingu na vnějším kroužku ložiska 

 

Pitting, tak jak je zachycen na předcházejícím obrázku, byl viditelný pouhým okem 

v různé intenzitě po celé oběžné dráze vnějšího kroužku ložiska. 
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5.2 Zjištění vad na ložisku č. 5 

 

Ložisko č. 5 se po rozebrání jevilo v lepším stavu jak ložisko č. 2. Uvnitř byly 

minimální zbytky maziva, jehož absence zapříčinila nadměrné zahřívání, což se nejvýrazněji 

projevilo na změně barvy kuličky, viz Obr. 91, ovšem barevné změny byly také viditelné na 

vnějším i vnitrním kroužku. Pod USB mikroskopem jsem nalezl známky pittingu na vnějším 

viz Obr. 92, i vnitrním kroužku viz Obr. 93. V některých prostorách klece pro kuličky je vidět 

počínající oleštění vnitřní stany klece.  

 

 

Obr. 91  Porovnání kuliček z ložiskek, a. refereční kulička pocházenící z nového ložiska, 

b. kulička pocházenjící z ložiska č. 5, c. kulička pocházenjící z ložiska č. 2 

 

Na předešlém obrázku je jasně patrné, že kulička z ložiska č. 5 výrazně změnila barvu, 

při pozorném pohledu lze najít změny struktry povrchu, které mohou být způsobeny 

počátečním pittingem, avšak kvůli odrazu světla se toto za pomocí USB mikroskopu 

nepovedlo oveřit.  
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Obr. 92  Známky počátečního pitingu na vnějším kroužku  ložisku č. 5 

 

Výše vidíme, že známky pittingu jsou bez zvětšení pomocí USB mikroskopu prakticky 

neznatelné, ztácejí se v berevné změně povrchu ložiska.  

 

 

Obr. 93  Známky počátečního pitingu na vnitřním kroužku  ložisku č. 5 

 

I z Obr. 93 je patrné, že známky pittingu jsou bez zvětšení pomocí USB mikroskopu 

prakticky neznatelné, ztácejí se v berevné změně povrchu ložiska. 

 

5.3 Shrnutí rozebrání ložisek 

 

Vady na ložiskách odpovídaly vadám zjištených ve frekvečním spektru daných 

ložisek.  



Diplomová práce  Bc. Libor Prokop 

 

VŠB – TU Ostrava  82 

 

 

6  Závěr 

 

V rámci mé diplomové práce jsem se v rámci rešerše zabýval problémy, které jsou 

spojeny s diagnostikou valivých ložisek.  

Pro názornou prezentaci nevývahy jsem navrhl konstrukční řešení vyvažovacího 

standu, souběžně se mou řešil Bc. Ivo Rozsypálek stand pro určování vad ložisek. V rámci 

navrhování standů byly provedeny konstrukční úpravy pro snadnou montáž 

vibrodignostických snímačů tak, aby byla zaručena snadná obsluha standů.   

V další části diplomové práce jsem se zaobíral ověření parametrů standu pro určování 

vad ložisek. Tento stand zadané parametry splňuje, ovšem z praktického měření vyplynulo, že 

pro lepší názornost by bylo vhodné provést následující konstrukční úpravy:  

 Jako nevhodná se jeví použitá neznačková čínská ložiska, která mají již z výroby 

značné vibrace. Ložiska je vhodné nechat před samotným zahájením testu zaběhnout 

a ustavit. Vhodnou alternativou se jeví domky vyráběné značkou FAG se shodným 

označením UCP 204, která přesně rozměrově odpovídají použitým čínským 

ložiskovým domkům.   

 Osadit stand jinak konstrukčně řešenou hřídelí, a to z důvodu, že stávající hřídel se 

v některých ložiskových domcích protáčela, což způsobilo vibrace znepřehledňující 

spektra. 

 Pro snadnější ustavení elektromotoru v horizontálním směru se jeví jako vhodné osadit 

stand stavěcími šrouby opírajícími se o patky elektromotoru. 
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8 Přílohy 

 

Příloha č. 1  Další příklady jednotlivých analýz.- Technická diagnostika a spolehlivost II s121-

125 
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Příloha č. 2  Katalogové hodnoty motorů 1LA7 
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Příloha č. 3  Parametry frekvenčního měniče TAIAN   E2-203-H1F  
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Příloha č. 4  Parametry ložiskového domku CMB UCP204 

Rozměry:  

 

 

Parametry: 
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Přílohy č. 5  Parametry ložiskového domku CMB UCP204 

 

 

Příloha č. 6 Výkres hřídele SN1KID-LP-02 

 

Příloha č. 7 Výkres kotouče SN1KID-LP-03 

 

Příloha č. 8 Výkres stojanu domku SN1KID-LP-04 

 

Příloha č. 9 Výkres nosného rámu SN1KID-IR-02 

 

 


