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Anotace diplomové práce 

 KOSTRŮNEK, Tomáš. Vibrační diagnostika turboexhaustorů na aglomeraci. 

Ostrava, 2012.87. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních 

strojů a konstruování. Vedoucí práce doc. Ing. František Helebrant, CSc. Oponent práce 

Ing. Jiří Kozelský. 

 

 Cílem mé práce je poukázat na diagnostiku strojů pomocí sledování stavu vibrací, 

jako na velmi flexibilní nástroj technické diagnostiky, jež je možné aplikovat na širokou 

škálu strojního zařízení. V praktické části jsem uvedl popis několika závad jednotlivých 

částí soustrojí, které se mohou na daném stroji projevit. Tyto závady je možné pomocí 

sledování vibrací včasně detekovat a učinit včasná nápravná opatření, jež zabrání vzniku 

havarijní poruchy stroje. Během tvorby mé práce se na diagnostikovaném zařízení vyskytla 

závada uvolnění ustavovacích klínů pod ložiskovými domky, u které jsem provedl popis 

jednotlivých kroků pomocí vibrodiagnostiky, jenž vedly k lokalizaci závady a následnému 

nápravnému opatření.  

 

 KOSTRŮNEK, Tomáš. Technical diagnostics of machining tools. Ostrava, 2012.  

87. Master´s thesis. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Production 

Machines and Design. Supervisor doc. Ing. František Helebrant. Labour opponent Ing. Jiří 

Kozelský. 

 

Goal of this work is to point to diagnostics of machines with state observation 

of vibrations as very flexible tool for technical diafnostics, which is possible apply to wide 

scale of machinery. In practical part, I showed description of few faults of individual parts 

of sets, which can occur on a given machine. These faults are possible timely detect with 

observing of vibrations, and také timely corrective actions, which prevents accidental 

machine failures. During creation of my work occured fault of release bearing alignment 

wedges under houses on diagnosed device, which i made description of indivial steps with 

vibrodiagnostics, which led to localization of fault and subsequent corrective action. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

A    axiální směr 

AVERAGE  střední hodnota 

A/S   akciová společnost - dánské značení 

a    zrychlení 

a.s.    akciová společnost 

BCS   [BearCon Signature] analytická metoda stavu ložisek 

BPF   [Blade Pas Frequency] Frekvence průchodu lopatek  

CMSS   značení akcelerometru 

ČSN   Česká státní norma 

dB    decibel 

FFT   [Fast Fourier Transformation] Rychlá Fourierova transformace  

FL    síťová frekvence 

FP    skluzová frekvence  

f    frekvence 

GO    generální oprava 

g    gravitační zrychlení    

g    gram 

H    horizontální směr 

Hz    hertz 

ISO [International Standard Organisation] mezinárodní organizace 

zabývající se tvorbou norem 

kg    kilogram 

kW    kilowat 

kPa   kilopascal 

L    ložisko 

m    metr 

mm   milimetr 

ml    mililitr 

mm·s
-1

   milimetr za sekundu 

m
2
    metr čtvereční 

mV/g   milivolty na gravitační zrychlení 
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PCMCIA  typ paměťové karty 

PEAK   špička - metoda měření vstupního signálu 

PEAK-PEAK  špička-špička - metoda měření vstupního signálu 

RMS   [Root Mean Square] efektivní hodnota vibrací  

rad    radián 

SED   [Selective Envelope Detection] selektivní obálková metoda 

s    sekunda 

t    čas 

V    vertikální směr 

v    rychlost 

XMS   [eXtended monitoring software] program pro analýzu vibrací 

x    výchylka 

ω    úhlová rychlost 

°    stupeň 

°C    stupeň celsia  
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Úvod 
 

 Diplomová práce byla tvořena ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., která je 

světovým gigantem ve výrobě a zpracování surového železa a oceli. Její vyhotovení 

probíhalo ve spolupráci se závodem Údržba, který má na starost zajištění potřeb 

jednotlivých závodů celého komplexu. Rozsah činností tohoto závodu je velmi rozmanitý. 

Stará se konkrétně o diagnostiku a udržování jednotlivých strojů, jejich následné opravy 

a modernizaci, ale také např. o bezpečnost na pracovištích.  

 

 Cílem práce je provést a popsat analýzu turboexhaustoru na aglomeraci z hlediska 

sledování jeho provozních vibrací. Toto soustrojí je instalováno v závodu Vysoké pece, 

konkrétně na všech aglomeracích Sever. Turboexhaustor je v procesu aglomerace klíčovým 

strojem, díky kterému by v případě jeho poruchy docházelo k produkci nekvalitního 

aglomerátu, což by mělo za následek finanční újmy plynoucí ze ztrát z prodeje, či z prodeje 

produkovaného aglomerátu za sníženou cenu. 

 

 Vibrodiagnostika je silným nástrojem v prediktivní údržbě, kterým lze lokalizovat 

poruchy již v počáteční fázi jejich vývoje. Lze tedy po jejím odhalení navrhnout a následně 

provést včasné preventivní opatření k jejímu potlačení, či k úplnému eliminování. Tím 

dojde ke zkrácení času potřebného pro proces odhalení příčiny poruchy a její následné 

opravy. Minimalizace časového prostoje stroje zároveň snižuje celkovou finanční 

náročnost prováděné opravy plynoucí z neproduktivnosti celé linky.  
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1 Rešerše a analýza daného stroje v obecné rovině 

 

1.1 Představení společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 

Stavba největšího hutního kombinátu v České republice byla zahájena v roce 1942. 

Komplex byl založen společností Vítkovice železárny jako rozšíření firmy o jižní závod. 

K osamostatnění došlo 31.12. 1951 a nově vzniklý závod byl pojmenován Nová Huť 

Klementa Gottwalda.  

 

 Kombinát byl tvořen dvěma vysokými pecemi, pěti koksárenskými bateriemi, 

čtyřmi siemens – martinskými pecemi, válcovnou trub a částí elektrárny včetně 

vodohospodářství.  

 

 Od roku 1958 se podnik snažil zejména o rozšiřování kapacit pro základní suroviny, 

jako je koks, ocel a surové železo. To dalo vzniku dalším dvěma vysokým a pěti sklopným 

pecím a také čtyřem koksárenským bateriím.  

 

 V roce 1989 došlo k další změně v názvu. Společnost se přejmenovala na Nová 

Huť, státní podnik. Přibližně v této době začaly hutě s modernizací technologie odlévání. 

Z odlévání oceli do ingotů postupně přešly na plynulé odlévání oceli, čímž došlo k vyšší 

výtěžnosti a snížení energetické náročnosti.  

 

 Další zlom ve vývoji oceláren přišel až koncem ledna 2003, kdy ocelárny koupil 

v rámci privatizace podnikatel z Indie Lakshmi Mittal. Ocelárny získaly nový název Mittal 

Steel Ostrava, a.s. V červnu roku 2006 se tomuto podnikateli podařilo získat druhou 

největší ocelářskou společnost na světě Arcelor. Spojení dalo vznik novému světovému 

gigantu v ocelářském průmyslu, díky čemuž získaly ocelárny dnešní název ArcelorMittal 

Ostrava. [1] 

 

 Profil strategie společnosti je dnes postaven samozřejmě jednak na zpracování 

surového železa ale také na hutní druhovýrobě. Ta se zaměřuje převážně na dlouhé ploché 

a válcované výrobky. Z hlediska strojírenství má nejvyšší produkci v silničních svodidlech 
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a důlních výztužích. Z hlediska obslužné činnosti výroby a údržby má ArcelorMittal 

8 vlastních doplňkových závodů. Jsou to konkrétně: [1] 

 

1. Koksovna 

 

 Největší výrobce koksu v ČR, roční produkce cca 1,5 mil. tun. Zaměřen na výrobu 

chemických produktů, např. surový černouhelný dehet, surový koksárenský benzol, 

koksárenský plyn nebo kapalná síra. Produkty jsou určeny pro tuzemský trh i pro export. 

 

2. Vysoké pece 

 

 Závod má k dispozici 4 vysoké pece, ročně vyrobí 3 mil. tun surového železa. 

Převážná část je určena pro závod Ocelárna. Ocel dále zpracovává společnost EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL. Vysokopecní vsázka je vyráběna převážně vlastním provozem 

Aglomerace. 

 

3. Ocelárna 

 

 Největší výrobce oceli v ČR. Výroba oceli se provádí kyslíkovým pochodem 

ve čtyřech tandemových pecích. Finální úprava oceli na konkrétní požadavky se provádí 

v pánvových pecích. 

 

4. Válcovny 

 

 Výroba dlouhých a plochých válcovaných výrobků. Produkuje široký sortiment 

drátů, profilů a pásů.  

 

5. ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. 

 

 Výrobně-opravárenský závod. Na starost má správu a údržbu elektrických strojů 

a zařízení. Závod disponuje kovoobráběcími dílnami pro výrobu náhradních dílů a taky 

slévárnou, kde se vyrábějí litinové odlitky. 
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6. Údržba 

 

 Opravárenský a údržbářský komplex pro zajištění provozuschopnosti jednotlivých 

závodů kombinátu ArcelorMittal. Údržba zajišťuje poruchové služby strojního 

i elektrického zařízení a provádí údržbu a rekonstrukci staveb, žáruvzdorných vyzdívek 

v koksárenských hutních a energetických zařízení. 

 

7. ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. 

 

 Zajišťuje vodohospodářství, teplárenství, plynárenství a elektrickou energii 

pro jednotlivé závody společnosti. Svými fyzickými výkony je srovnatelný 

s jednoúčelovými energetickými společnostmi v ČR. 

 

8. Doprava 

 

 Zajišťuje interní železniční a silniční dopravu mezi jednotlivými závody podniku 

apodnikatelské subjekty v areálu společnosti. Celkem spravuje 199km kolejiště a 52,5km 

silnic. Dalšími službami závodu je opravování a údržba vozidel, provádění technických 

prohlídek, kontroly emisí atp. 

 

1.2 Popis aglomerace 

 

 Jedná se o proces přeměny jemnozrnných rudných materiálů do větších celků 

pomocí spékání za vysokých teplot. Účelem aglomerace je získání požadovaného 

chemického složení a zároveň získání vhodné velikosti granulátu vsázky do vysokých pecí. 

Výsledný produkt se nazývá aglomerát. Teplota při spékání rud se pohybuje v rozmezí 

1330-1480°C. [2] 

 

 Proces aglomerace začíná namícháním aglomerační směsi. Tu tvoří základní ruda, 

palivo a různá aditiva, jako jsou např. tavidla, okuje, recyklovaný aglomerát atp. Jako 

palivo se nejčastěji používá koksový mour o velikosti částic do 5mm a tvoří cca 5% 

objemu aglomerační směsi.  
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 Promíchaná směs se nasypává rovnoměrně na dopravní pás. Pro zakrytí průduchů 

dna pásu se nasypává vrstva 30 - 50mm hrubého recyklovaného aglomerátu. Celková výška 

násypu aglomerační směsi připravené ke spékání je až 600mm.  

 

 Dopravní pás s takto připravenou směsí nejdříve putuje pod zážehový kryt. Zde 

se pomocí plynových hořáků zapálí přimíchaný koksový mour, nebo jiné palivo, které bylo 

přimícháno do aglomerační směsi. V tomto bodě začíná samotný proces spékání neboli 

aglomerace. Pod touto částí dopravníku je instalováno výkonné odsávání, které je zde 

ze dvou základních důvodů: 

 

1. Umožňuje aglomerační směsi dokonalejší prohoření tím, že se vzduch s kyslíkem lépe 

dostává k hlubším vrstvám směsi. 

 

2. Při procesu aglomerace vzniká velké množství prachu, který je takto odsáván přes 

turboexhaustory do filtrů. 

 

 Poté se aglomerát dostává na chladící dopravník, odkud se připravuje k expedici. 

Aglomerát pro export se třídí pomocí sít podle velikosti granulátu neboli frakce. Frakce, 

které se používají ve vysoké peci, jsou dvojí velikosti: 4-10mm a 20-50mm. Granulát, který 

je určen k recyklaci má hrubost 0-5mm jako jemná vratná frakce a 10 - 20mm jako 

podkladová vrstva. [3] Schématické zobrazení procesu aglomerace je znázorněno 

na obr. 01. 
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1.3 Popis měřeného stroje 

 

Princip fungování turboexhaustoru 

 

 Turboexhaustor je součástí každého pásu aglomerace. V nadneseném slova smyslu 

se dá říci, že se jedná v podstatě o vysavač, který nasává prachové částice přímo z pásu 

aglomerace. Nejvyšší koncentrace nově vznikajícího prachu je v sekci procesu zvaného 

spékárna a to přímo v zážehové peci. Proto je odsávání turboexhaustoru instalováno přímo 

pod touto zážehovou pecí. (obr. 02) Toto umístění má však ještě jednu nepřímou výhodu, 

což je umožnění přístupu hoření podporujícího kyslíku i do nejnižších vrstev připravené 

aglomerační směsi a tím zlepšení jeho prohoření a celkové kvality.  

 

 

Obr.02 - Pás aglomerátu a zážehová pec [3] 

 

 Potrubím o průměru 3,9m je tento prach vháněn přes turboexhaustor do prachového 

filtru, který společnost ArcelorMittal a.s. nově instalovala na aglomeraci Sever. Jedná se 

o tkaninový filtr, který má celkovou plochu 44 000m
2
. Udávaná účinnost filtru je 99,9% 

a má snížit celkové emise o 70%, což představuje snížení vypuštěného prachu do ovzduší 

o 270 tun. Princip jeho fungování lze popsat tak, že spaliny neboli prachové částice, jsou 

odsávány nejdříve z elektrostatických filtrů přes speciální tkaninu. Jakmile se na této 

tkanině vytvoří vrstva prachu, dojde k mechanickému odklepnutí a následnému odvozu 

a likvidaci těchto spalin. Budova pro filtr (Obr. 03) má rozlohu 60x60m a je vysoká 22m. 
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Společnost do instalace do tohoto zařízení investovala 1 miliardu Kč. Filtr získal 

od Hospodářské komory ocenění Český PATRON za nejvýznamnější investici do ekologie 

v České republice. Jeho výstavba byla započata v únoru 2010 a slavnostní spuštění 

proběhlo dne 21. října 2011.  

 

 

Obr.03 - Pohled na budovu filtru [4] 

 

Technické informace měřené soustavy 

 

 Stroj je poháněn synchronním 4-pólovým elektromotorem o výkonu 3600kW 

s otáčkami 1500min
-1

. Jeho váha činí 15 960kg. Rotor turboexhaustoru (obr.5) je 

s elektromotorem spojen napřímo pomocí zubové spojky. Jeho otáčky jsou tedy shodné 

s otáčkami elektromotoru, tudíž pracuje na konstantě cca 1500min
-1

. Rotor má průměr 

3900mm a je osazen 28 lopatkami. Je uložen v kluzných ložiskách (obr. 05), do kterých je 

pod tlakem dopravováno mazivo pomocí oběhového čerpadla. Celkový výkon 

turboexhaustoru je 3300kW. Pracovní tlak je udáván jako 1200mm vodního sloupce, což 

odpovídá cca 120kPa. Kopie výkresu je umístěna v příloze mé diplomové práce. 
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Obr. 04 - Turboexhaustor s elektromotorem 

 

 

Obr.05 - Rotor turboexhaustoru 
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1.4 Technická diagnostika pomocí sledování vibrací   

 

 Vibrodiagnostika je nedestruktivní bezdemontážní analytická metoda k určení stavu 

strojních částí a jeho mechanismů. Jako zdroj informací se využívají vibrace, které mohou 

být buzeny různými příčinami. Nejčastěji jsou zapříčiněny otáčkami, třením vzájemně se 

dotýkajících částí stroje, mechanickými rázy, elektricky, prouděním kapalin či plynů atp. 

 

 Cílem vibrodiagnostiky je predikovat vznikající poruchy a předcházet tak 

havarijním stavům diagnostikovaného stroje. Jinými slovy se jedná o snahu maximalizovat 

životnost, provozuschopnost a spolehlivost analyzovaného zařízení.  

 

 Zvýšené vibrace jsou totiž často příčinou nadměrného opotřebování jednotlivých 

komponent, čili díky nim dochází ke zkracování celkové spolehlivosti a životnosti stroje. 

Nejčastější příčiny, které je možno odhalit pomocí vibrodiagnostiky jsou: [5] 

 

 statická, dynamická a momentová nevyváženost 

 rovnoběžná a úhlová nesouosost 

 strukturální rezonance 

 mechanické vůle 

 nedostatečné mazání 

 uvolněný základ 

 prohnuté či poškozené hřídele 

 závady kluzných a valivých ložisek 

 závady na řemenových a ozubených převodech 

 závady lopatkových strojů 

 vůle kluzných i valivých ložisek 

 excentricita rotoru 

 kavitace 

 mechanické závady elektromotorů 

 nesprávné ustavení převodových elementů 

 

 



Diplomová práce                                                                             Bc. Tomáš Kostrůnek 

 

                                                                                                                                                    

 

VŠB - TUO 
- 20 - 

1.5 Teorie vibrací 

 

 Kmitání, neboli též vibrace, je definováno jako vratný pohyb hmotného bodu nebo 

tuhého tělesa kolem jeho klidové rovnovážné polohy, tj. stavu, kdy na těleso nebo bod 

působí nulové síly. Vibracemi tuhých těles vznikají tzv. vlny, což je přenos energie 

mechanismem bez přemístění hmoty. [6] 

 

 Harmonické vibrace jsou dány vztahem (1.1). Pro určení hodnoty výchylky kmitu je 

nutné znát alespoň jednu z určujících veličin, což je buď výchylka s, rychlost v nebo 

zrychlení a. Ostatní veličiny lze dopočítat ze vztahů (1.2, 1.3) 

 

)sin( 1101 txx             (1.1) 

t

s
v   [ 1sm ]        (1.2) 

t

v
a   [

2sm ]        (1.3) 

 

 V praxi jsou často vibrace dány kombinací několika frekvencí, čímž vznikají 

tzv. složené vibrace. Ty jsou součtem jednotlivých harmonických vibrací, čili je lze 

definovat vztahem (1.4). Periodické vibrace jsou charakterizovány tím, že poměr 

jednotlivých period je dán racionálními čísly. Takovéto vibrace se v praxi vyskytují 

v podstatě pouze u budičů. Pokud je však poměr period jednotlivých frekvencí dán 

iracionálním číslem, vznikají vibrace neperiodické, které se vyskytují u většiny případů 

v praxi. [6] 

 

)sin(...)sin( 01101 nnn txtxx       (1.4) 

 

Vibrace z hlediska diagnostiky 

 

 Měřením získaná data vibrací stroje se analyzují v podstatě dvěma způsoby. Jako 

základní formát těchto dat je časový záznam signálu (Obr. 07), ze kterého se poté pomocí 

Rychlé Fourierovy transformace (FFT) vypočítává spektrum závislosti amplitudy na 

frekvenci.  
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Časový záznam vibrací 

  

 Časová vlna vibrací je vyjádřením závislosti amplitudy na čase. Pro analýzu stavu 

stroje je však v praxi tento signál méně často používán. Nicméně lze pomocí něj zjistit 

nově vznikající poruchy, jako jsou např.: poškozené ozubené převody, závady valivých 

ložisek při nízkých otáčkách (do 10 min
-1

), problémy s vinutím elektromotorů, přidírání 

rotoru, problémy pístových kompresorů, jako jsou rázy pístu nebo rázy sacími i výpustními 

ventily atp. [7]. Jednoduchá časová vlna je popsána následujícími veličinami: (Obr. 06) 

 

 PEAK (špička): Udává přítomnost maximální hodnoty výkmitu signálu vibrací. 

 

 PEAK - PEAK (špička - špička): Maximální rozdíl výkmitů v daném časovém 

intervalu, neboli rozkmit. 

 

 AVERAGE (Střední hodnota): Vypočítává se jako průměr absolutních hodnot 

vlny. (1.5) 

T

dttx
T

Average
0

)(
1

        (1.5) 

 

 RMS [Root Mean Square] (Efektivní hodnota): Z hlediska vibrodiagnostiky se 

jedná o nejdůležitější hodnotu. Zahrnuje energii obsaženou v signálu i její časový 

průběh. Je tedy i měřítkem nebezpečnosti a škodlivosti mechanického kmitání. 

Výpočet je dán vztahem 1.6.  

 

T

dttx
T

RMS
0

2 )(
1

        (1.6) 
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Obr. 06 - Popis veličin časové vlny 

 

 

 

Obr. 07 -  Časový signál spalovacího motoru s jasně viditelnými rázy pístu [8] 

 

2. Rychlá Fourierova transformace FFT (Fast Fourier Transformation) 

 

 Jedná se o nejběžnější diagnostickou metodu. Smyslem transformace je 

v naměřeném časovém vzorku zviditelnit periodické vibrace, z kterých lze poté zjistit 

příčinu vznikající poruchy. FFT tedy znázorňuje závislost amplitudy na frekvencích. 

Samotný výpočet transformace lze provést přímo v datakolektoru neboli v analyzátoru 

automaticky po měření. Rychlá Fourierova transformace vychází ze vzorce (1.7).  
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 Protože měřený signál je prakticky vždy neperiodický, je potřeba provést jeho 

periodizaci, čili vybrat úsek signálu ke zpracování. To se provádí pomocí volby 

tzv. časového okna. Volba časového okna ovlivňuje kvalitu transformace vstupního 

signálu. Např. pro měření frekvencí, které jsou známé, je vhodné použít obdélníkové okno  

Rectangular. Okno typu Hanning je v praxi nejvíce používáno z toho důvodu, že má 

poměrně velkou váhu kvality zpracovaného signálu po téměř celé své délce. Okno typu 

Flat-Top se používá pro přesné zjištění frekvencí, které jsou ve spektru očekávány, což je 

vhodné využít např. při cejchování. [5] 

 

  

Obr. 08 - Citlivost měřeného signálu podle zvoleného okna. Vlevo okno typu Rectangular, 

uprostřed Hanning a vpravo Flat-Top.[9, 10] 

 

 Dalším důležitým kritériem měřeného signálu je volba měření vstupní veličiny. Při 

každém měření je možno měřit jednu ze tří veličin, tj. buď výchylku, rychlost nebo 

zrychlení. Uvažujeme-li jednu z veličin za frekvenčně nezávislou neboli konstantní,  lze 

ostatní závislosti veličin znázornit pomocí grafu závislosti frekvenčních veličin (obr. 09). 

Z obrázku vyplývá, jakou veličinu je vhodné zvolit pro detekci konkrétní poruchy.  

 

 

Obr. 09 - Frekvenční závislosti základních veličin vibrací [6] 
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Analýza výchylky (dráhy) 

 

 V praxi je nejméně užívaná měřená veličina. Je vhodná totiž k analýze velmi 

nízkých frekvencí v řádu několika Hz. Je možné ji použít např. k měření vůlí 

v mechanismech. Při vyšších hodnotách frekvencí již díky kinematice hřídele neumožňuje 

vůli dosáhnout svých maximálních hodnot. 

 

Analýza rychlosti 

 

 V praxi velmi používaná veličina. Je ideální pro zjišťování poruch projevujících 

se v nižších frekvencích. Ve spektru rychlosti lze velmi dobře detekovat např. nevývahu 

na rotačních částech strojů, nesouosost polohovou i úhlovou, ohnutí hřídele atp. 

 

Analýza zrychlení 

 

 Zrychlení je opět velmi využívaná veličina k analýze stavu stroje. Používá se pro 

zjištění defektních složek, které se projevují ve vysokých frekvencích. Zrychlení je 

např. vhodné pro detekci stavu ložisek, mechanického uvolnění rámu stroje, problémům 

s mazáním nebo problémům se vznikem kavitace.   

 

Obecný postup měření 

 

 Měření vibrací se provádí nejčastěji v těsné blízkosti ložisek, tzn. na pevně 

ukotvené části rámu stroje či ložiskového domku. Tato místa se volí z toho důvodu, 

aby docházelo k co možná nejlepšímu přenosu vibrací z ložiska k upevněnému snímači. 

Měření se provádí vždy z téhož zvoleného místa. Nejčastěji se na vytipované místo lepí 

podložka, na kterou se při měření magneticky přichytí senzor. Různé způsoby uchycení 

snímače a příslušné závislosti citlivosti na měřitelných frekvencích je zobrazena na obr. 10. 

Měření se zpravidla provádí ve třech směrech a to v horizontálním, vertikálním a axiálním.   
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Obr. 10 - Různé způsoby uchycení snímače včetně jejich citlivostí [6] 

 

Vliv uchycení snímače na citlivost měření: 

1) ruční sonda 

2) upevnění šroubem přes permanentní magnet 

3) přilepená kovová podložka se šroubem 

4) přímé přilepení snímače (lepidlem, samolepící podložkou, včelím voskem) 

5) upevnění pomocí zavrtaného šroubu do objektu 

 

 Sběr dat lze na stroji provádět v přímém provozu, pokud stoj pracuje v dlouhodobě 

stejných, nebo podobných pracovních podmínkách. Nejčastěji se za takové stoje považují 

kompresory, ventilátory, vývěvy atd. Pokud je diagnostikované zařízení namáháno 

rozdílnými pracovními podmínkami, je snaha diagnostika uvádět stroj při měření 

do stejného zatížení. To zajistí přílišné nezkreslování naměřených hodnot a tím pádem 

kvalitnější analýzu vibrací. Nejčastěji se jedná o diagnostiku obráběcích strojů a zařízení. 

 

 Pro zjištění vývoje a trendu vibrací stroje je nutné toto měření provádět 

v pravidelných časových intervalech. Z prvního měření stroje je tedy těžké provést 

kompletní vyhodnocení z důvodu nemožnosti porovnání dat s jeho normálním stavem. 

Nejčastější periody pro měření jsou měsíční, kvartální a půlroční obchůzky. V případě 

zjištění blížící se poruchy se tato časová perioda může zkrátit podle aktuální potřeby 

až na týdenní či denní periodu.  
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1.6 Dílčí závěr 

 

 V kapitole Rešerše a analýza dané problematiky v obecné rovině jsem provedl 

představení společnosti ArcelorMittal, kde jsem popsal historický vývoj dané společnosti 

od jejího založení až po současnou podobu. Dále je zde uveden soupis závodů, do kterých 

se společnost v dnešní době člení.  

 

 Dále je v kapitole také popsán proces aglomerace a klíčových částí tohoto procesu. 

Je zde uvedeno začlenění diagnostikovaného turboexhaustoru do celku procesu aglomerace 

včetně popisu jeho funkce a také jeho hlavních částí.  

 

 Ohledně vibrodiagnostiky je v dané kapitole uvedena základní teorie vibrací, možné 

typy závad, které lze pomocí analýzy vibrací predikovat již v raném stádiu, typy měřených 

veličin, obecný postup při měření vibrací strojů, princip zpracování získaných dat pomocí 

Rychlé Fourierovy transformace FFT a vliv volby časového okna na celkovou přesnost 

analýzy. 

 

 

2 Ideově technický návrh diagnostiky včetně metodického 

postupu implementace 
 

2.1 Použité nástroje pro analýzu daného stroje 

 

Akcelerometr CMMS 2200 

 

 Jedná se nízkoprofilový standardní senzor zrychlení neboli akcelerometr. 

Je vyráběn firmou SKF. Ke stroji byl senzor upevněn pomocí magnetického držáku. Senzor 

CMSS 2200 je určen pro měření vibrací univerzálními přenosnými přístroji i pro použití 

v on-line monitorovacích systémech vibrodiagnostiky. Snímač je zobrazen na obr. 11. [11] 
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Obr. 11 - Akcelerometr CMMS 2200 

 

Technické parametry: 

 

 Hmotnost snímače je 145g při rozměrech 53x38x25mm. Senzitivita je výrobcem 

udávána na hodnotě 100mV/g. Zrychlení je schopen snímat až do velikosti 80g s přesností 

ztráty 1% signálu na maximální hodnotu. Příčná citlivost snímače je nižší než 5%, 

což zaručuje minimální zkreslování získávaného signálu díky vlivu nežádoucích vibrací 

z okolí senzoru. Teplotní rozsah, pro které je akcelerometr konstruován se pohybuje 

v mezích -50 až 120°C, což zaručuje stabilizaci naměřených dat jak při velmi nízkých, tak 

i při vysokých teplotách. Rozsah pro měření frekvencí je udáván výrobcem v rozmezí 

±3dB od 0.7Hz do 10 000Hz. Citlivosti snímače na teplotě a na měřitelných frekvencích 

jsou znázorněny na obr. 12 a obr. 13. 

 

 

Obr. 12 - Citlivost snímače na měřené frekvenci [11] 

 

 

Obr. 13 - Citlivost snímače na teplotě [11] 
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Datakolektor VIBROTEST 60 

 

 Přístroj je vyráběn dánskou firmou Brüel & Kjaer A/S. Je určen pro pochůzkovou 

diagnostiku a spojuje v sobě funkce datakolektoru a analyzátoru. Zařízení lze také použít 

k vyvažování rotačních částí strojů v provozu. Standardní dodávaná paměťová karta typu 

PCMCIA má kapacitu 32 MB, což dle výrobce dovoluje uložení naměřených dat až z 5000 

bodů. Podporuje současný vstup dvou snímačů a jednoho snímače otáček, což dovoluje 

měřit i fázový posuv frekvencí a rozšiřuje tak možnosti analýzy měřeného stroje. [12] 

 

 Přístroj dovoluje měřit výchylku, rychlost i zrychlení a to metodami RMS neboli 

efektivní hodnotou, špičkovou hodnotou, nebo metodou špička - špička. Na vstupní signál 

lze aplikovat okénkové funkce typu Rectangular, jež je zde pojmenováno jako okno 

Uniform, dále Hanning a Flat-Top. Naměřená data lze převádět v reálném čase do FFT 

spekter, obálky, nebo BCU, což je speciální metoda pro sledování stavu ložisek. Dobu 

průměrování při sběru dat lze volit od 3 až do 999 s. Celková přesnost přístroje, která je 

udávána výrobcem je ± 2%. Zařízení je kompatibilní se softwarem XMS (Extended 

Monitoring Software), který byl použit pro analýzu a také s programem VIBRO-REPORT 

[12].  

 

 
Obr. 14 - VIBROTEST 60 [12] 
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Software XMS (eXtended Monitoring Software) 

 

 

 Extended monitoring software (XMS) je dodáván firmou Brüel & Kjaer A/S. Jedná 

se o speciální program k analýze a hodnocení stavu diagnostikovaných strojů pomocí 

naměřených dat vibrací. Umožňuje analýzu dat pomocí frekvenčních spekter FFT nebo 

kepster. Dále pak podporuje metodu obálky, speciální metodu BCS (BearCon Signature) 

pro analýzu ložisek nebo SED (Selective Envelope Detection). [13] 

 

 Je kompatibilní s přístroji VIBROTEST 60, jež byl použit pro měření dat vibrací 

analyzovaného stroje. Systém XMS také dovoluje sledování instalovaných snímačů 

v reálném čase, čili podporuje on-line monitorování důležitých výrobních strojů 24 hodin 

denně. Je kompatibilní s monitorovacími systémy VIBROCONTROL 6000 Compact 

monitor (Obr. 15), do kterých jsou zapojeny samotné snímače. S těmito klienty komunikuje 

pomocí technologie OPC - Client/Server. Online snímače umožňuje sledovat v nezávislém 

okně, což nebrání k používání softwaru současně k analýze jiných strojů. [13] 

 

 

Obr. 15 - VIBROCONTROL 6000
TM

 Compact monitor [14] 

 

 XMS dovoluje přiřazení fotografií k jednotlivým diagnostikovaným strojům, 

což urychluje jejich vyhledávání a zpřehledňuje naplánované trasy. Zároveň je možno 

ke každému stroji umístit jednoduché ukazatele o stavu mohutnosti celkových vibrací 

na konkrétním měřeném místě, který upozorňuje změnou barvy na překročení nastavených 

alarmových pásem. (obr. 16) 
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Obr. 16 - Přiřazené fotografie analyzovaných strojů obchůzky a schéma konkrétního stroje 

se sledováním měřených bodů. [13] 

 

 Systém XMS se také snaží podpořit uživatelské prostředí programu. Dovoluje 

např. tvorbu protokolu o vyhodnocení měření přímo v prostředí software XMS, jež lze 

exportovat do formátu pdf a ten následně odeslat pomocí připojení k internetu. Dalším 

usnadněním práce v programu XMS představuje on-line podpora demo ukázek s názornými 

pracovními úkony a jejich popisem.  

 

 

2.2 Popis měřících míst na stroji 

 

Měřená místa elektromotoru 

 

 Měřená místa na elektromotoru jsou dvě a to na volném konci elektromotoru, které 

je označováno jako bod 3 a na straně výstupu hřídele značeném jako bod 4. Na obou 

stranách elektromotoru se vibrace měří ve všech směrech, tedy v H - horizontálním, V -

 vertikálním a A - axiálním směru. Značení sestavy turboexhaustoru zde začíná až bodem 

3 z toho důvodu, že na Aglomeraci jih se u elektromotoru používá frekvenční budič, 

na kterém jsou měřeny body 1 a 2.  
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Měřená místa turboexhaustoru 

 

 Soustava od elektromotoru neobsahuje převodovou skříň, ale rotor turboexhaustoru 

je přes spojku napojen přímo na hřídel elektromotoru. Jeho otáčky jsou tedy shodné 

s otáčkami elektromotoru. Turboexhaustor je standardně měřen na ložisku u spojky - bodu 

5 a na koncovém ložisku soustavy - bodu 6. Měření je stejně jako u elektromotoru 

prováděno ve třech směrech.  

 

 

Obr. 17 - Popis měřených míst 

 

2.3 Možné poruchy soustrojí 

 

 Metodami vibrodiagnostiky lze předcházet mnoha poruchám již v rané  fázi jejího 

vývoje. Pro názornost bude uvedeno několik možných poruch, které lze analyzovat pomocí 

vibrodiagnostiky na jednotlivých částech soustrojí turboexhaustoru a to v podstatě 

již v jejich počátečním stádiu vývoje.  
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Obecné poruchy soustrojí: 

 

 Jedná se o poruchy, které mohou vzniknout stejně tak na elektromotoru 

i na turboexhaustoru. Jako nejpravděpodobnější takové závady na daném soustrojí považuji 

možnost uvolnění základu jednoho ze strojů a dále vznik rezonance.  

 

Uvolněný základ 

 

 V praxi se vyskytují dva možné typy uvolnění základu stroje. První možností 

uvolněného základu je mechanické uvolnění. Poruchová frekvence mechanického uvolnění 

je buzena vlastními otáčkami stroje, tudíž se porucha bude projevovat na násobcích 

otáčkové frekvence a na polovině otáčkové frekvence. Příčina vzniku uvolněného základu 

může být např. uvolnění nebo poškození kotevního šroubu, prasklina v rámu stroje, 

ulomená patka atp. Protože se nejedná o vysokofrekvenční kmitání, porucha se projeví 

nejlépe v časovém záznamu rychlosti vibrací nebo v FFT spektrech rychlosti.  Projev 

poruchové frekvence ve spektru je znázorněn na obr. 18. [15] 

 

 

Obr. 18 - Spektrum poruchové frekvence uvolněného kotevního šroubu [15] 

 

 Dalším typem uvolnění, které se může v praxi objevit zejména u nových strojů je 

strukturní uvolnění, neboli měkkost základu, rámu, či patek stroje. Frekvence takto 

uvolněného stroje je opět buzena otáčkami, čili ve spektrech bude opět dominantní první 

otáčková frekvence. Pro potvrzení analýzy strukturního uvolnění je nutno provést navíc 

analýzu fázového posunu vibrací. Fáze frekvence kmitání může být posunuta o 90 až 180° 

a to mezi díly, kde se tato měkkost vyskytuje. Např., objeví-li se fázový posun mezi rámem 

stroje a jeho patkou, je zřejmé, že mezi těmito částmi stroje není dostatečná tuhost.  

Na obr. 19 je ve spektru rychlosti znázorněn projev poruchy na dominantní otáčkové 

frekvenci. V pravé části obrázku je patrné frekvenční posunutí o 180° mezi rámem stroje 
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a betonovým základem, z čehož vyplývá, že v tomto případě se jedná o měkký základ pod 

strojem.  

 

 

Obr. 19 - Spektrum, fázové posunutí a schéma poruchy měkkého podkladu stroje [15] 

 

Rezonance 

 

 Problém s rezonancí nastává, když je vlastní frekvence stroje shodná s některou 

z budících frekvencí. Dochází k významnému zvýšení amplitudy kmitání a k fázovému 

posunu vibrací a to o 90° v rezonanci a 180° po průchodu přes rezonanci. Nejčastější 

podnět k rezonančnímu buzení jsou kritické otáčky rotoru, frekvence kmitání hnaných 

řemenů nebo i nosný rám stroje. Posunutí fáze a vliv na amplitudu vibrací je znázorněn na 

obr. 20. 

 

 

Obr. 20 - Amplituda a fázové posunutí v rezonanci [15] 

 

 Pro názornost berme v úvahu buzení rezonance kritickými otáčkami rotoru. Stroj 

nesmí v těchto otáčkách pracovat. Kritické otáčky stroje mohou být oproti pracovním 

otáčkám vyšší i nižší. Vyšší kritické, než pracovní otáčky v podstatě nepředstavují 

problém. Pokud jsou však kritické otáčky nižší, než pracovní, je důležité přes tuto hodnotu 

projít co nejrychleji a to buď dostatečnou akcelerací, nebo dostatečně výkonnou brzdou. 
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Při práci stroje ve frekvenci, která budí rezonanci nebo v násobcích těchto frekvencí 

dochází ke značnému zvýšení vibrací. Takové vibrace výrazným způsobem zkracují 

životnost a může tak dojít ke vzniku poškození nebo až ke katastrofické poruše. V FFT 

spektru se rezonance projeví nárůstem otáčkové frekvence a jejích násobků a nárůstem 

frekvence průchodu lopatek BPF (Blade Pas Frequency) a jejich násobků s možnými 

postranními pásmy.  Zobrazeno na obr. 21. BPF je násobek počtu lopatek a otáček rotoru.  

 

 

Obr. 21 - Spektrum rezonance buzené otáčkovou frekvencí rotoru [15] 

 

Možné poruchy elektromotoru: 

 

 Elektromotor je složité zařízení, na kterém existuje možnost vzniku řady poruch jak 

mechanických i elektrických. Mnoho z nich jde odhalit právě pomocí analyzování spekter 

vibrací. Jako pravděpodobné možné poruchy u daného elektromotoru považuji mimo jiné 

problémy s rotorovými tyčemi, uvolnění cívek na statoru, nebo i uvolněný konektor. 

 

Vady na rotorových tyčích 

 

 Objevují se u velkých elektrických motorů. Dochází k tvoření trhlin a následnému 

lámání rotorových tyči z důvodu nadměrného zatěžování elektrickými silami. Rotorové 

tyče elektromotoru jsou tedy nejvíce zatěžovány ve fázi rozběhu, protože jimi prochází 

největší elektrické proudy právě tehdy, když se rotor otáčí mnohem nižšími otáčkami, 

než jsou synchronní. [16] Průchod elektrického proudu zahřívá rotorovou klec, ve které 

následně dochází k roztažení rotorových tyčí, což má za následek poškozování svarových 

spojů mezi tyčemi a zkratovacími kroužky.  
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 Poruchové frekvence poškození rotorových tyčí se vyznačují první otáčkovou 

frekvencí s postranními pásmy a zároveň špičkou na frekvenci dvojnásobku skluzové 

frekvence Fp. Poruchové spektrum je znázorněno na obr. 22. Skluzová frekvence 

představuje poměr synchronních a skluzových otáček. Tzn., pokud jsou synchronní otáčky 

3000min
-1

, a skutečné např. 2850 min
-1

, jsou skluzové otáčky rovny 150 min
-1

. Tudíž se 

jedná o poměr 3000/150, což je rovno 20 min
-1

. Z toho vyplývá, že za 20 otáček bude jedna 

rotorová tyč procházet stejnou polaritou rotujícího magnetického pole a jednou za 10 

otáček opačným pólem. Z toho důvodu bude k buzení vibrací docházet na dvojnásobné 

hodnotě skluzové frekvence.  

 

Obr. 22 - Spektrum poruchy rotorové tyče [15] 

 

Uvolněné vinutí statoru 

 

 I při značně malém uvolnění se jedná o velmi destruktivní stav, protože dochází 

k obrušování izolace drátů. Ztráta izolace vede ke zkratování závitů, nebo zkratu obvodu 

se zemí a následné poruše statoru. Ve spektru se projeví zvýšená síťová frekvence 50Hz 

se svými harmonickými násobky.  

 

Obr. 23 - Příklad spektra při uvolněném vinutí statoru [15] 
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Uvolněný konektor 

 

 V případě špatného kontaktu konektoru vznikají problémy s fází elektrického 

proudu. Špatný kontakt může vzniknout v důsledku uvolnění nebo ulomení konektoru. 

V případě takové poruchy budou buzeny vibrace o dvojnásobku síťové frekvence FL 50Hz 

a jejich postranní pásma s odstupem o 1/3 síťové frekvence, což je asi 16,7Hz. Vibrace 

na dané frekvenci může narůstat do velmi vysokých hodnot, v krajním případě může dojít 

i ke katastrofické poruše elektromotoru. Na obr. 24 je zobrazeno spektrum s dvojnásobnou 

síťovou frekvencí a s jejími postranními pásy.  

 

 

Obr. 24 - Spektrum poruchy uvolněného konektoru [15] 

 

 

Možné poruchy spojky 

 

 Poruchy spojky jsou závislé převážně na jejím typu. U soustrojí turboexhaustoru 

byla použita zubová spojka, u níž sice není pravděpodobnost vzniku nesouososti tak vysoká 

a to z toho důvodu, že se s jednotlivými stroji prakticky nepohybuje, ale v praxi je tento 

nedostatek velmi rozšířeným jevem. Proto považuji za vhodné provést popis nesouososti 

detekované na spojce. Jako další možnou poruchu spojky považuji její mechanické 

poškození. Tato závada však nelze metodami vibrodiagnostiky v podstatě odhalit, proto 

uvedu pouze popis diagnostiky nesouososti hnacího hřídele elektromotoru a hnaného 

hřídele rotoru turboexhaustoru pomocí sledování stavu vibrací. 
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Nesouosost hřídelů 

 

 Existují dva základní druhy nesouososti a to nesouosost úhlová a nesouosost 

způsobená posunutím. V praxi se však jen zřídka vyskytují takovéto nesouososti. Nejčastěji 

zastoupeným typem je kombinace obou těchto nesouosostí.  

 

 Úhlová nesouosost je charakteristická tím, že v axiálním směru vznikají vysoké 

špičky na násobcích otáčkové frekvence. Tyto vibrace jsou od sebe posunuty o 180°, tedy 

v protifázi přes spojku. V případě vysoké úhlové nesouososti vzniká ve spektru řada 

harmonických násobků otáčkové frekvence. Nejvíce častým jevem jsou však špičky 

na první, druhé a někdy i na třetí otáčkové frekvenci, z nichž dominantní je zpravidla 

druhá. Tato dominance však není podmínkou. Znázornění nesouososti a příslušné spektrum 

je na obr. 25. 

 

 

Obr. 25 - Spektrum a znázornění úhlové nesouososti [15] 

 

 Nesouosost vzniklá paralelním posunutím hřídelů se projevuje zvýšením vibrací 

v radiálním, tj. v horizontálním nebo ve vertikálním směru měřených vibrací. Spektrum 

je v podstatě shodné s nesouosostí úhlovou, tudíž se opět projevuje řada harmonických 

násobků od otáčkové frekvence. Počet špiček je závislý na velikosti nesouososti. Paralelní 

nesouosost je znázorněna na obr. 26 

 

 

Obr. 26 - Spektrum a znázornění úhlové nesouososti [15] 
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Možné poruchy turboexhaustoru 

 

 Rotor turboexhaustoru je uložen v kluzných ložiskách. Pro kluzná ložiska existují 

v podstatě tři základní typy možných defektních spekter, mezi něž patří opotřebení ložisek, 

neboli vůle v ložiskách, WHIRL a WHIP. Jako další možné příčiny vzniku poruchy 

či zvyšování opotřebení turboexhaustoru považuji vznik nevývahy a poškození lopatek 

rotoru. Tyto poruchy mohou vzniknout obrušováním rotoru částicemi nasávanými 

z aglomerátu. Popis těchto závad bude uveden níže.   

 

Vůle v ložiskách 

 

 Opotřebení kluzného ložiska se projeví vznikající vůlí mezi povrchem ložiska 

a povrchem hřídele uložené v tomto ložisku. Opotřebená kluzná ložiska jsou velmi 

náchylná na nevyváženost, kdy i malá nevývaha může způsobit kmitání o velké amplitudě.  

 

 Poruchová frekvence je buzena otáčkami stroje, proto bude ve spektru dominovat 

otáčková frekvence a řada jejích harmonických násobků, výjimečně až 20. Spektrum může 

být velmi podobné obecné nesouososti, ale oproti ní se ve spektru daného opotřebení 

objevuje vysoká úroveň prahu šumu. Zpravidla se největší amplitudy vibrací projevují 

ve vertikálním směru, neznamená to však, že u některých nemůže dominovat velikost 

kmitání ve směru horizontálním. Na obr. 27 je znázorněno spektrum FFT s poruchovými 

frekvencemi způsobené vůlemi v kluzném ložisku. 

 

Obr. 27 - Spektrum vůle mezi ložiskem a hřídelí [15] 
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WHIRL 

 

 Též nestabilita oleje, neboli víření oleje je stav, kdy olejový klín v podstatě tlačí 

hřídel kolem dokola své osy na stěnu ložiska a tím způsobuje vibrace. Tyto mohou být 

někdy dosti vysoké a mohou se zaměňovat s rezonancí stroje při kritických otáčkách 

rotoru. WHIRL se však vždy projevuje na 0,40 - 0,48 násobku otáčkové frekvence. Jedná 

se o nestabilní děj, protože se zvětšuje odstředivá síla, která následně zvyšuje síly od víření 

oleje. WHIRL se může měnit v závislosti na změně viskozity oleje, změně tlaku oleje 

a změny vnějšího předpětí. Na obr. 28 je princip vzniku vibrací WHIRL a spektrum 

charakterizující tyto frekvence. 

 

 

Obr. 28 - Spektrum a princip poruchy WHIRL [15] 

 

WHIP 

 

 Nestabilita oleje, též označováno jako tlučení oleje, se projevuje tehdy, když je stroj 

provozován na dvojnásobku kritických otáček rotoru. V podstatě se jedná o nestabilitu 

oleje WHIRL, která se zafixuje na kritických otáčkách, ale po jejich překročení nezmizí, 

nýbrž se naváže na otáčky rotoru a s narůstající frekvencí otáčení narůstá i velikost těchto 

vibrací. Jinými slovy olejový film již tedy nenese hřídel a odstředivé síly jsou zvyšovány 

narůstajícími otáčkami. Jedná se opět o nestabilní děj, který může končit až katastrofickou 

poruchou stroje. Frekvenční spektrum je obdobné jako u nestability oleje s tím rozdílem, 

že špička víření oleje nezmizí ani po překročení frekvence otáčení, u které byla vyvolána. 

Na obr. 29 je znázorněna závislost vzniku tlučení oleje a její růst v závislosti na otáčkové 

frekvenci rotoru. 
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Obr. 29 - Vznik WHIP a závislost na otáčkách [15] 

 

Nevývaha 

 

 Nevývaha se může prakticky projevit u jakýchkoli rotačních částí strojů, tedy 

také u elektromotorů. Ty však bývají vyvažovány již při jejich výrobě, proto je vznik 

nevývahy u něj spíše ojedinělým, až velmi náhodným jevem a u zaběhnutých strojů je 

v podstatě vyloučený.  Z toho důvodu uvádím poruchu vyvolanou vlivem nevývahy pouze 

u možných poruch turboexhaustoru.  

 

 Nevývaha je v praxi nejčastější příčinou zkracování životnosti rotačních strojů. 

Existují tři základní druhy nevývahy a to silová, momentová a jejich kombinace dynamická 

nevyváženost. Nevývaha je vždy detekována na hodnotě první otáčkové frekvence rotoru. 

Velikost špičky ve spektru je odvislá od velikosti nevývahy. 

 

 Silová nevyváženost se dá definovat též jako posunutí těžiště tělesa mimo jeho osu 

rotace. Jedná se o ustálený děj. Vyskytuje se nejčastěji u relativně plochých rotujících částí, 

jako jsou například vrtule, lopatková kola atp. Velikost vibrací je přímo úměrná velikosti 

nevývahy a roste se čtvercem rychlosti. Tzn., že pokud dojde k trojnásobnému zvýšení 

frekvence otáček, vibrace se vlivem nevývahy zvýší devítinásobně. Tento typ 

nevyváženosti je možné korigovat pouze jedním závažím, které je umístěno v jedné rovině. 

U silové nevývahy nejsou fáze v žádném směru od sebe nijak posunuty. Silová 

nevyváženost se spektrem a fází je znázorněna na obr. 30. Oproti tomu fáze ve směru 

horizontálním vůči směru axiálnímu je posunuta přibližně o 90°, ale rozdíl může nabývat 

hodnot v rozsahu až 30° na každou stranu.  
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Obr. 30 - Spektrum a fáze silové nevývahy [15] 

 

 Momentová, neboli dvojicová nevývaha se objevuje nejčastěji u válcových 

rotačních částí, jako jsou bubny, větší hřídele atd. Velikost vibrací je stejně jako u silové 

nevývahy úměrná čtverci rychlosti. Korekční závaží je v případě momentové nevývahy 

nutno umístit minimálně ve dvou rovinách. Fázový posuv na ložiskách je ve stejných 

směrech od sebe posunut o 180°.  Oproti tomu v kolmých směrech, tedy ve směru 

vertikálním vůči axiálnímu je fázový posuv vibrací opět cca 90° v rozsahu ±30°. Avšak 

dalším rozdílem od silové nevyváženosti je buzení vysokých vibrací i v axiálním směru. 

 

 

Obr. 31 - Spektrum a fáze momentové  nevývahy [15] 

 

 Dynamická nevyváženost, též nazývána jako obecná, je v praxi nejčastěji 

zastoupeným typem nevývahy. Pro korekci obecné nevývahy jsou potřeba dvě roviny, 

stejně jako u nevývahy momentové. Fázový posun vibrací v jednom směru může být 

jakýkoliv v rozmezí od 0° do 180°. Tento rozdíl posunu vibrací má však významně 

souhlasit s kolmým směrem.  

 

 

Obr. 32 - Spektrum a fáze dynamické nevývahy [15] 
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Poškození lopatek rotoru 

 

 Poškozená lopatka se ve spektru bude v podstatě projevovat stejně jako nevývaha 

na zvýšené hodnotě první otáčkové frekvence, nikoli však tak výraznou hodnotou. Zároveň 

dojde k menšímu nárůstu hodnoty na frekvenci  průchodu lopatek (Blade Pass Frequency - 

BPF), která je definována součinem otáčkové frekvence a počtem lopatek na oběžném 

kole. Protože se jedná o velmi slabé navýšení hodnot lze tuto vadu ve spektru rychlosti 

snadno přehlédnout. Nejzřetelněji jde toto poškození detekovat v časové vlně vibrací, 

kde se pravidelně při průchodu poškozené lopatky přes měřený směr detekuje zřetelné 

zvýšení hodnoty amplitudy rychlosti. Časová vlna znázorňující poškození lopatky stroje je 

znázorněna na obr. 33. 

 

 

Obr. 33 - Spektrum a časová vlna poškozené lopatky rotoru [15] 

 

2.4 Návrh diagnostiky novými metodami 

 

 Diagnostika daných turboexhaustorů je již provozována v řádu několika desítek let, 

tudíž lze většinu možných vznikajících problémů detekovat pomocí metod 

vibrodiagnostiky již v jejich počátečním stádiu. Výše uvedené možné poruchy jsou 

jen výčtem několika takových poruch a nelze vyloučit řadu dalších možných problémů 

na celém soustrojí.  

 

 Jako první možnost vylepšení diagnostiky vibrací daného soustrojí doporučuji 

na měřená místa turboexhaustoru trvale instalovat měřící on-line systém sledování stavu 

vibrací stroje. Turboexhaustor sice není stěžejním zařízením v procesu aglomerace, 

bez kterého by linka aglomerace nemohla být provozována, ale v případě, že by nastal jeho 

výpadek,  došlo by k produkci velmi nekvalitního aglomerátu a závod Aglomerace jih 
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by byl nucen linku nakonec odstavit. Z tohoto důvodu tudíž hrozí vysoké finanční ztráty 

z prodlevy v produkci celé linky díky následku selhání soustrojí turboexhaustoru. 

 

 On-line diagnostika stavu vibrací stroje není bezprostředně nutná pro sledování 

opotřebení jednotlivých částí a dílů soustrojí a to z toho důvodu, že se konkrétně v případě  

onoho opotřebení jedná o dlouhodobější proces, který lze bezpečně sledovat 

i pochůzkovým neboli periodickým měřením vibrací. On-line systémy jsou však velmi 

účinným nástrojem pro předcházení náhlým a neočekávaným poruchám na stroji, díky 

kterým může dojít až ke katastrofickému zničení stroje. Mezi takovéto poruchy patří např. 

uvolnění rámu stroje nebo některého z jeho částí, vniknutí cizího předmětu do rotorové 

komory, odlomení lopatky rotoru, porucha v přivádění maziva do ložisek atp. 

 

 Za další možnost rozšíření diagnostiky pomocí analyzování vibrací je sledování 

polohy osy hřídele rotoru neboli orbity. Jedná se o analýzu, která rozšiřuje možnosti 

vibrodiagnostiky a umožňuje tak upřesnění, či potvrzení analýzy diagnostikovaného 

problému. Pomocí orbitální analýzy hřídele lopatkového rotoru lze odhalit např. vznikající 

vůle v kluzných ložiskách, případnou nesouosost nově ustaveného rotoru nebo vibrace 

vyvolané vířením, či tlučením oleje.  

 

 Avšak největším nedostatkem v analýze daného stroje je dle mého názoru úplná 

absence tribodiagnostiky používaného oleje. Mazivo je na stroji kontrolováno pouze 

z hlediska požadovaného množství a požadovaného tlaku.  

 

 Protože stroj pracuje ve velmi prašném prostředí, doporučuji do celkové analýzy 

stroje zařadit i tribodiagnostické metody pro sledování čistoty maziva. Jako vhodnou 

aplikaci tribodiagnostiky považuji u daného oleje sledovat jeho kód čistoty. Pro kód čistoty 

je vytvořeno více klasifikačních systémů, ale v praxi nejčastěji používanými jsou normy 

ISO 4406 a její český ekvivalent ČSN 65 6206, či NAS 1638. [17] Klasifikační třída dle 

jednotlivých norem pro provozování strojů je udávána přímo výrobci jednotlivých 

strojů. [18] 
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Charakteristika oleje dle norem 

 

Norma NAS 1638 zařazuje olej vždy do jedné ze 14 tříd, jež je charakterizována dle 

velikostí částic zjištěných ve 100ml oleje. Náhled tabulky normy je na obr. 34. [17]  

 

 

Obr. 34 - Náhled normy NAS 1638 [17] 

  

 U norem ISO 4406 a ČSN 65 6206 je dán kód čistoty dvěma čísly oddělenými 

lomítkem. První číslo stanovuje počet částic větších než 5µm, druhé číslo zařazuje počet 

částic větších, než 15 µm. Náhled normy ISO 4406 je na obr. 35. [17]  
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Obr. 35 - Náhled normy ISO 4406 [17] 

 

 Tab. 01 představuje doporučené orientační hodnoty pro distribuční rozdělení částic 

podle kódu čistoty ISO 4406. Hodnoty, které jsou uvedeny v této tabulce se týkají 

konkrétně zařízení hydrauliky, ale také ložisek. [20] 

 

PÁSMO NÍZKÝ STŘEDNÍ ZVÝŠENÝ VYSOKÝ 
VELMI 

VYSOKÝ 

TŘÍDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

KÓD 

ČISTOTY 
10/0 15/1 15/1 17/1 17/1 19/1 19/1 22/1 22/2 >25 

Tab. 01 - Distribuce částic dle normy ISO 4406 [20] 
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 Dalším důležitým ukazatelem kvality oleje, který doporučuji sledovat, je jeho 

viskozita. Viskozita, též někdy nazývána jako vazkost, udává míru vnitřního tření v mazivu 

a je důležitým ukazatelem pro mazací oleje. Viskozita je závislá na teplotě maziva a to tak, 

že při jejím zvyšování hodnota viskozity klesá.  

 

 Významným indikátorem pro diagnostiku stavu viskozity oleje je jeho změna jak 

dovyšších, tak do nižších hodnot. Zvyšování viskozity ukazuje na pravděpodobnou oxidaci 

maziva, možné vniknutí vody do oleje nebo degradací některých aditiv. Při vysoké 

viskozitě dochází k vyšší spotřebě energie v důsledku vyšší odporové síly proti pohybu. 

Naopak při snižování viskozity dochází až k nedostatečné mazací schopnosti oleje a hrozí 

vážné poškození ložisek turboexhaustoru. Proto považuji za důležité daný ukazatel 

periodicky analyzovat. Měření viskozity se provádí pomocí viskozimetrů, přes něž se nechá 

protékat analyzovaný olej a měří se čas, za jaký proteče určité množství oleje.  

 

 Existuje samozřejmě mnoho dalších možnosti, jak diagnostiku daného soustrojí 

rozšířit o sledování řady dalších možných poruch. Moderní technická diagnostika pokrývá 

velmi rozsáhlé možnosti, jakými způsoby lze stroje diagnostikovat. Pro představu lze stroj 

analyzovat pomocí hlukové diagnostiky, analýzami akustických emisí, termografickými 

metodami, ultrazvukovými metodami, potenciometry a řadou dalších způsobů technické 

diagnostiky pro zjišťování technického stavu strojů. Jako nejúčinnějším rozšířením 

a vylepšením dosavadní technické diagnostiky daného stroje však považuji výše zmíněné 

a popsané metody.  

 

 

2.5 Dílčí závěr 

 

 V první části pojmenované Použité nástroje kapitoly Ideově technický návrh včetně 

metodického postupu implementace byly popsány použité nástroje pro provádění 

vibrodiagnostiky. Konkrétně jsou popsány vlastnosti a technické parametry použitého 

snímače vibrací CMSS 2200. Dále možnosti daného datakolektoru a analyzátoru 

pro měření stavu vibrací VIBROTEST 60 a použitý software pro provedení samotné 

analýzy XMS (eXtended Monitoring Software).  
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 V následující části byla popsána měřená místa na elektromotoru a jeho technické 

parametry. Zároveň je zde uveden popis měřících míst turboexhaustoru s charakteristikou 

měřených směrů a vysvětlením použitého číselného značení celého soustrojí.  

 

 Nejrozsáhlejší částí druhé kapitoly je popis možných příčin vzniku poruchy 

na soustrojí, kterým lze předcházet pomocí vibrodiagnostiky. Tyto možné příčiny vzniku 

poruchy jsem rozdělil podle pravděpodobného výskytu na jednotlivých strojích a dílech 

soustavy turboexhaustoru. U každé zmíněné poruchy je uveden její popis a přiložené 

názorné spektrum charakterizující popisovanou poruchu.  

 

 Konkrétně je zde uveden popis obecných možných poruch, čili takových, které se 

mohou objevit na elektromotoru i na samotném turboexhaustoru. Další možné příčiny 

závady jsou rozděleny podle možnosti vzniku na jednotlivých částech. Uveden je popis 

eventuálních příčin závad charakteristických pro použitý elektromotor, jako jsou vady 

na rotorové kleci, uvolněné vinutí a uvolněný konektor. Jako možnou závadu na použité 

spojce považuji příčinu nesouososti, u které je uvedeno její rozdělení a charakteristika. 

V popisu možných poruch turboexhaustoru jsou uvedeny tři základní možné defekty 

charakteristické pro kluzná ložiska, což je opotřebení ložisek, neboli vůle v kluzných 

ložiskách, WHIRL a WHIP. Jako další možné nebezpečí příčiny vzniku poruchy považuji 

nevývahu a poškození lopatky rotoru turboexhaustoru.  

 

 Poslední část se zabývá návrhem vylepšení dosavadní prováděné technické 

diagnostiky soustrojí turboexhaustoru. Jako možné zlepšení považuji zavedení on-line 

sledování stavu vibrací stroje, dále rozšíření dosavadní diagnostiky o tribologické metody, 

jako je sledování znečištění oleje kódem čistoty a jeho stav viskozity.  
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3 Aplikace na podmínky daného stroje 
 

3.1 Podmínky měření 

 

 Soustrojí turboexhaustoru bylo měřeno pomocí datakolektoru a analyzátoru 

VIBROTEST 60, ke kterému byl připojen akcelerometr CMSS 2200. Uchycení snímače 

vibrací k měřeným místům bylo řešeno pomocí magnetu přišroubovanému k tomuto 

senzoru. Z možných měřených veličin se na stroji měřila pouze rychlost, která vycházela 

z výpočtu efektivní hodnoty RMS, tedy z Root Mean Square. Výchozí okénková funkce 

byla použita typu Hanning. Vibrace byly filtrovány pro rozsah od 500Hz do 10kHz. 

Analýza naměřených hodnot byla prováděna v programu XMS, tedy Extended monitoring 

software.  

 

 Během tvorby mé diplomové práce ve společnosti ArcelorMittal došlo k nákupu 

nového datakolektoru a nového vibrodiagnostického software. Proto považuji za vhodné 

tuto skutečnost uvést k podmínkám, za kterých nyní měření probíhá, i když celý 

popisovaný problém v mé práci byl řešen pomocí nástrojů uvedených v předchozím 

odstavci. Měřené veličiny turboexhaustoru se nyní rozšířily o měření obálky zrychlení. 

Výchozí výpočty obálky zrychlení vychází z hodnot maximálního výkmitu vibrací, tedy 

z metody měření špička-špička, neboli Peak-Peak. Frekvenční filtr je nastaven pro měření 

shodných frekvencí, tudíž od 500Hz do 10kHz. U nynějšího měření se samozřejmě měří 

opět i rychlost, která vychází stejně jako u dřívějších měření z efektivní hodnoty RMS. 

Nyní je pro měření používán přístroj SKF Microlog Analyser AX, který je opět používán 

v kombinaci s akcelerometrem CMSS 2200. Tento snímač se opět připevňuje k měřeným 

místům pomocí magnetického držáku. Naměřená data jsou nyní vyhodnocována 

v programu pro analýzu vibrací SKF @aplitude Analyst.   

 

 Měření soustrojí turboexhaustoru probíhalo dříve i nyní za běžného provozu, což je 

vhodné z důvodu nezkreslování budících vibrací. Protože instalovaný elektromotor nemá 

žádný budič, je provozován neustále na plný výkon. Tím jsou zajištěny stále stejné 

podmínky pro měření vibrací a v naměřených datech jsou tím pádem vyloučeny větší 

výkyvy, které by plynuly z příčiny nestejnorodých měřících podmínek.  
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3.2 Analýza a vyhodnocení vibrací soustrojí turboexhaustoru 

 

 V polovině září roku 2011 bylo zaznamenáno skokové navýšení hodnot rychlosti 

v dosud setrvalém trendu. K nárůstu došlo ve všech měřených bodech soustrojí. 

K nejrapidnějšímu zvýšení hodnot rychlosti ve všech směrech však došlo zejména u ložiska 

turboexhaustoru ze strany u spojky, které je značeno jako ložisko L5.  

 

Hodnocení stavu stroje dle normy 

 

 Hodnoty nárůstu všech rychlostí vibrací jsou uvedeny v tab. 02. Čísla ve sloupci 

TREND znamenají průměrnou očekávanou hodnotu z hlediska vývoje dosavadního trendu 

a čísla sloupce NÁRŮST ukazují hodnotu, na které byly vibrace zjištěny posledním 

měřením. Odečítání těchto hodnot bylo prováděno z obrázků, nikoli přímo z programu 

XMS. Jedná se tudíž o hodnoty orientační, avšak pro názornost jsou tyto hodnoty plně 

dostačující. Trendy rychlosti ze všech měřených bodů a jejich příslušných směrů jsou 

obsaženy v příloze diplomové práce, která je řazena na konci dokumentu. 

  

 

LOŽISKO L3 LOŽISKO L4 LOŽISKO L5 LOŽISKO L6 

TREND 

[mm.s
-1

] 

RŮST 

[mm.s
-1

] 

TREND 

[mm.s
-1

] 

RŮST 

[mm.s
-1

] 

TREND 

[mm.s
-1

] 

RŮST 

[mm.s
-1

] 

TREND 

[mm.s
-1

] 

RŮST 

[mm.s
-1

] 

A 0,3 4,6 0,5 1,3 5,9 10,1 3,9 5,8 

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

V 0,3 0,9 0,2 0,4 4,1 8,8 1,2 1,8 

Tab.02 -  Porovnání skokového vývoje trendu rychlosti vibrací 

 

 Naměřené hodnoty rychlosti vibrací se hodnotí dle předepsaných norem. 

Pro turboexhaustor jsem zvolil normu ČSN 12 2011 - Tab. 3 Klasifikační třídy pro radiální 

ventilátory. Pro jednoznačné určení klasifikační třídy normy je nutné znát výkon pohonu 

ventilátoru a způsob jeho uložení. Soustava turboexhaustoru je poháněna elektromotorem 

o výkonu 3300kW. Pro uložení soustrojí turboexhaustoru k betonovému základu nebyly 

použity silentbloky ani žádné tlumící prvky, což znamená, že soustava turboexhaustoru je 

uložena pevným způsobem. Těmito podmínkami je dána klasifikační třída 5 příslušné 

normy. V tab. 03 jsou popsána jednotlivá pásma, do kterých je rozdělena příslušná 

mohutnost kmitání. 
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LIMITNÍ HODNOTY 

MOHUTNOSTI KMITÁNÍ    

[mm.s-1] 

DO 2,8 2,8 - 7,1 7,1 - 11,2 
NAD 

11,2 

PÁSMA DLE ZJIŠTĚNÉ 

MOHUTNOSTI KMITÁNÍ 
A B C D 

Tab. 03 - Definice jednotlivých tříd mohutnosti vibrací klasifikační třídy 5 dle ČSN 12 2011 

 

Definice jednotlivých pásem: 

 

pásmo A: velmi dobrý stav  - hodnoty pro nové stroje, nebo po GO 

pásmo B: provozní stav   - lze pracovat s provozní spolehlivostí  

pásmo C: přechodně přípustný stav - lze provozovat v krajním případě  

pásmo D: nepřípustný stav  - nelze stroj provozovat 

 

 Dále je nutno podotknout, že hodnoty dané normou mají pouze orientační charakter. 

Diagnostik tudíž musí při hodnocení stavu stroje přihlédnout na konkrétní podmínky 

daného soustrojí, jako je vývoj dosavadního trendu, tvar spekter vibrací, rozdílné pracovní 

zatížení stroje při měření, či jakékoliv nestandardní chování, což můžou být např. citelně 

zvýšené vibrace, změny provozních teplot, neobvyklé akustické projevy atp. Vyhodnocení 

měřících míst z jednotlivých měřících bodů dle normy ČSN 12 2011 je uvedeno v tab. 04. 

 

MĚŘENÉ MÍSTO 
SMĚR MĚŘENÍ VIBRACÍ 

AXIAL HORIZONTAL VERTIKAL 

L3: elektromotor - volný konec B A A 

L4: elektromotor - strana spojky A A A 

L5: turboexhaustor - strana spojky C C C 

L6: turboexhaustor - volný konec B A B 

Tab. 04 - Vyhodnocení mohutnosti vibrací dle ČSN 12 2011 Tab. 3 - klasifikační třída 5 

 

 Z hlediska normy ČSN 12 2011 - tab.3 spadá celkové hodnocení stroje do pásma C, 

což je přechodně přípustný stav. V této oblasti je možno stroj provozovat pouze 

při stanovení zvláštních opatření [19]. Tato opatření jsou zajištěna zvýšeným sledováním 

stroje z důvodu nalezení a eliminaci vzniklé poruchy.  
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Hodnocení stavu stroje analýzou tvaru spekter 

 

 Všechna spektra z měření jsou z důvodu zachování přehlednosti diplomové práce 

umístěna v příloze. Do textové části jsem zařadil pouze spektra, která jsou nejvíce 

vypovídající o vznikajícím problému a ve kterých je tento problém nejvíce patrný. 

 

 Na ložisku L3 u volného konce elektromotoru v axiálním směru sice došlo 

k nejvyššímu poměrnému nárůstu mohutnosti vibrací v rychlosti, ale ve spektru se toto 

zvýšení projevilo pouze nárůstem první otáčkové frekvence 22,5Hz na hodnotu 1,781 

mm.s
-1

 s náznaky jejích harmonických násobků. Spektrum je zobrazeno na obr. 36. 

 

 

Obr. 36 - Spektrum axiálního směru rychlosti ložiska L3 volné strany elektromotoru  

 

 Ložisko elektromotoru L4 na straně u spojky nevykazovalo ve spektru žádné 

vysoké hodnoty rychlosti, ale prakticky ve všech směrech se objevila řada harmonických 

násobků od otáčkové frekvence. Zřetelné harmonické násobky jsou jasně patrné opět 

v axiálním směru měření vibrací. Příslušné spektrum je na obr. 37. 
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Obr. 37 - Spektrum axiálního směru rychlosti ložiska elektromotoru L4 na straně spojky 

 

 Spektra rychlosti vibrací turboexhaustoru na ložisku 5 ze strany spojky vykazovaly 

rapidní nárůst hodnoty rychlosti na první otáčkové frekvenci ve všech směrech a vytvoření 

čtyř jejích harmonických násobků ve směru horizontálním a vertikálním. Ve směru 

axiálním bylo detekováno pět harmonických násobků otáčkové frekvence rotoru 

turboexhaustoru. Spektrum z axiálního směru měření je vloženo do obr. 38. 

 

 

Obr. 38 - Spektrum rychlosti ložiska L5 turboexhaustoru na straně spojky 

 

 Rovněž spektra rychlosti ložiska L6 detekovala řadu harmonických násobků, které 

byly patrné ve všech směrech. Nejvyšší hodnoty byly naměřeny ve směru axiálním 

a horizontálním. Ve spektru z axiálního měření byla dominantní třetí harmonická otáčková 

frekvence. Počet viditelných násobků dané frekvence se zde vyšplhal až na 17. Náhled 

spektra umístěn v obr. 39. 

 

 

Obr. 39 - Spektrum ložiska turboexhaustoru L6 z měření v axiálním směru 
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3.3 Detekce vzniklé poruchy  

 

 Jako nejdůležitějším vodítkem pro analýzu stavu stroje pomocí vibrací z měřených 

spekter je detekce vysokých hodnot první otáčkové frekvence. Tyto se však projevily 

prakticky pouze u ložiska L5, čili na ložisku turboexhaustoru ze strany spojky, navíc 

ve všech měřených směrech. Vysoká první otáčková frekvence ukazuje v drtivé většině 

případů na nevývahu rotoru stroje, která se nejzřetelněji projevuje právě ve spektrech 

rychlosti vibrací. Takový projev nevývahy však bývá dominantní pouze v jednom směru 

měření. Z toho vyplývá, že poruchové frekvence stroje pravděpodobně nejsou buzeny 

od nevývahy, ale nejspíše se bude jednat o jinou vznikající poruchu soustrojí.  

 

 Dalším důležitým ukazatelem ve spektrech rychlosti jsou detekce harmonických 

násobků od konkrétní frekvence. V našem případě se jedná o harmonické násobky 

otáčkové frekvence rotoru. To ukazuje na možnou nesouosost hřídelů, ale vzhledem 

k tomu, že se porucha ve spektrech projevila rázově, dá se tato porucha vyloučit, protože 

by se projevila ihned po výměně a ustavení rotoru turboexhaustoru.  

 

 Detekce řady harmonických násobků je také projevem obecného uvolnění, což se 

jeví jako nejpravděpodobnější příčina poruchy z hlediska spektrální analýzy. V případě 

turboexhaustoru se může jednat o uvolnění rotoru v uložení valivých ložisek, čili jejich 

opotřebení. Jako další možné uvolnění se jeví povolení, či poškození kotevních šroubů 

elektromotoru nebo turboexhaustoru. V krajním případě může jít až o prasklý rám stroje.  

 

3.4 Lokalizace místa závady a prediktivní opatření 

 

 Aby bylo možné určit, kde se konkrétní uvolnění nachází, je vhodné při měření 

vibrací na jednotlivých částech stroje zjistit, kde nejsou vibrace ve shodné fázi. Uvolnění se 

projeví pomocí sledování vibrací tak, že dojde mezi uvolněnými místy ke zřetelnému 

fázovému posunu. Další možnost pro určení konkrétního místa uvolnění je lokalizování 

míst, kde dochází k enormnímu nárůstu mohutnosti vibrací.   
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 Pro lokaci poruchy byl zvolen druhý způsob možného zjištění místa, kde došlo 

k uvolnění, tedy pomocí sledování růstu vibrací na vytipovaných místech. Jako vhodné 

měřící body byly zvoleny všechny kotevní šrouby turboexhaustoru, což znamená ukotvení 

ložiskových domků k nosnému rámu stroje a následné ukotvení nosných dílů ložiskových 

domků k betonovému základu podlahy. Prudký nárůst se projevil na kotevních šroubech 

ložiskového domku u spojky, čili pod ložiskem L5. Tedy v místě, kde byl detekován 

největší nárůst mohutnosti vibrací. Náhled ukotvení ložiskového domku k nosnému dílu 

rámu a jeho ukotvení k betonovému základu stroje je zobrazeno na obr. 40. Z obrázku je 

také patrné umístění kotevních šroubů ložiskového domku a nosného dílu rámu 

turboexhaustoru. Kompletní protokol z provedeného měření uvolnění šroubů je umístěn 

v příloze DP.  

 

 

Obr. 40 - Způsob ukotvení turboexhaustoru a ložiskového domku 
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 Na obr. 41 je znázorněno rozmístění a číselné značení kotevních šroubů 

ložiskového domku i nosného dílu rámu turboexhaustoru. V tab. 05 jsou uvedeny naměřené 

hodnoty mohutnosti rychlosti vibrací.  

 

 

Obr. 41 - Číslování kotevních šroubů a popis stojanu ložiskových stojanů ložisek L5 a L6 

 

 

 

POLOHA 
LOŽISKO L5 

[mm.s
-1

] 

LOŽISKO L6 

[mm.s
-1

] 

1 9,8 4,6 

2 16,1 2,1 

3 10,6 4,3 

4 8,8 0,4 

5 4,9 0,9 

6 5,2 1,4 

7 1,8 2,5 

8 1,9 0,5 

9 2,4 0,5 

 Tab. 05 - Mohutnost vibrací na jednotlivých šroubech 

 

 Po zjištění uvolnění na kotevních šroubech bylo následně provedeno jejich dotažení. 

Poté proběhlo nové kontrolní měření, které ukázalo, že k poklesu vibrací dotažením 

vytipovaných kotevních šroubů nedošlo. Je tedy zřejmé, že se uvolnění projevuje z jiné 

příčiny, než z povolení, či poškození kotevních šroubů stojanu ložiskového domku 

čipodstavy rámu turboexhaustoru u ložiska L5.  

 

 Proto bylo nutné stroj odstavit, aby bylo možné provést demontáž horního dílu 

turboexhaustoru. Po sejmutí tohoto dílu byl umožněn přístup ke kontrole ukotvení 
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turboexhaustoru v betonovém základu. Po následné prohlídce se ukázalo, že skutečnou 

příčinou vzniku uvolnění byly volné klíny u ložiska L5 na vnitřní straně, které ustavují 

základový díl rámu turboexhaustoru. Poloha těchto klínů je jasně patrna z výřezu výkresu 

turboexhaustoru na obr. 42. 

 

 

Obr. 42 - Popis a znázornění místa uvolnění 

 

 Spodní díl turboexhaustoru při demontáži je znázorněn na obr. 43. Na pravé straně 

je ložisko L5, viditelná je zde i spojka a elektromotor. Tato oprava probíhala koncem září 

roku 2011. 
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Obr. 43 - Foto z demontáže turboexhaustoru 

 Po zpřístupnění k ukotvení základového dílu turboexhaustoru byl očividný 

uvolněný klín, který částečně vyčníval z mezery mezi betonovým podkladem 

a základovým dílem rámu turboexhaustoru. Patrno na obr. 44. 

 

 

Obr. 44 - Vyčnívající uvolněný klín pod ložiskovým domkem 
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Obr. 45 - Mezera vzniklá vypadnutím klínů mezi rámem a betonovým podkladem 

 

 Uvolněné klíny pod základovým dílem rámu turboexhaustoru pod ložiskem L5 byly 

navráceny do své původní polohy. Z prediktivních důvodů bylo nutno zafixovat polohu 

těchto klínů na patřičném místě, aby nedošlo k jejich opětovnému uvolnění během provozu 

turboexhaustoru. Tato fixace byla provedena svarovými spoji mezi patřičnými klíny 

a dnem nádoby turboexhaustoru.  

 

 Dále bylo provedeno měření souososti ložiskových stojanů turboexhaustoru. 

Měřením bylo zjištěno, že se ložiskové stojany naklání směrem k sobě, čili v axiálním 

směru k oběžnému kolu.  Proto byly oba ložiskové stojany podloženy podkladovými 

plechy na vnitřní straně. Konkrétně pro ložiskový stojan ložiska L5 byla použita podložka 

tloušťky 2mm a pro ložiskový stojan ložiska L6 byla použita podložka o tloušťce 1mm.  
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3.5 Dílčí závěr 

 

  V kapitole 3 Aplikace na podmínky měřeného stroje byly popsány podmínky, 

za kterých probíhalo měření. Protože během tvorby mé práce byly nakoupeny nové nástroje 

vibrodiagnostiky, jsou v pracovních podmínkách zmíněny i nynější podmínky, za kterých 

se měření provádí.  

 

 Další částí kapitoly je analýza a vyhodnocení naměřených hodnot. Tuto jsem 

rozdělil na hodnocení dle zjištěných mohutností vibrací dle normy ČSN 12 2011, kde jsem 

provedl vyhodnocení a zařazení stroje do klasifikační třídy, podle které jsem vypracoval 

vyhodnocení celkového stavu soustrojí a následně jej zařadil do příslušného pásma 

provozu. Jako další analýzu pro zjištění konkrétní vzniklé závady jsem použil analýzu tvarů 

spekter, díky níž se prokázalo, že se jedná o obecné uvolnění. Do textové části jsem 

z důvodu přehlednosti a názornosti řešení daného problému, nevkládal všechna poskytnutá 

spektra. Pro možnost náhledu jsou ale vloženy v příloze mé diplomové práce. 

 

 Následujícím krokem bylo lokalizování zjištěné poruchy. V této části byly popsány 

kroky, jakými se postupovalo při hledání konkrétního místa, ve kterém k uvolnění došlo.  

Jsou zmíněna možná uvolnění, která by mohla detekovat podobná spektra, či hodnoty, jako 

u periodického měření, kterým byla závada zjištěna. Speciálními metodami diagnostiky 

byla zjištěna lokalizace místa, v němž se pravděpodobně detekovaná závada nachází. 

Postupným měřením se ukázalo, že zvýšené hodnoty mohutnosti vibrací nebyly způsobeny 

povolením či poškozením kotevních šroubů, jak se původně předpokládalo. Skutečnou 

příčinou poruchových frekvencí bylo uvolnění ustavovacích klínů mezi základovým dílem 

rámu turboexhaustoru a betonovým podkladem. Zároveň bylo popsáno prediktivní opatření 

proti opětovnému uvolnění těchto klínů.  
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4 Vyhodnocení provedené diagnostiky 
 

4.1 Vyhodnocení opravy z hlediska vibrodiagnostiky 

 

 Po provedení nápravných opatření proti zjištěné závadě a následného ustavení 

rotoru a horního dílu turboexhaustoru bylo uskutečněno kontrolní měření všech kotevních 

šroubů turboexhaustoru u ložiskových domků L5 a L6. Výsledné naměřené hodnoty 

celkové mohutnosti vibrací v rychlosti jsou shrnuty v tab.  06. Protokol z měření je přiložen 

v příloze diplomové práce. 

 

POLOHA 
LOŽISKO L5 LOŽISKO L6 

PŘED PO PŘED PO 

1 9,8 NEUVEDENO 4,6 NEUVEDENO 

2 16,1 0,7 2,1 0,5 

3 10,6 0,5 4,3 0,9 

4 8,8 0,3 0,4 0,3 

5 4,9 0,3 0,9 0,3 

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

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

8 1,9 1,0 0,5 0,4 

9 2,4 1,4 0,5 0,3 

Tab. 06 -  Srovnání velikosti vibrací na kotevních šroubech u ložiskových domků L5 a L6 

 

Stav stroje z dle normy ČSN 12 2011 

 

 Po kontrolním měření velikosti vibrací na šroubech bylo provedeno měření 

na standardních bodech soustrojí turboexhaustoru. V trendu u všech měřených bodů došlo 

k výraznému poklesu. Tyto hodnoty jsou shrnuty v tab. 07, kde jsou pro srovnání uvedeny 

i hodnoty mohutnosti vibrací před provedenou opravou.  

 

SMĚR 
LOŽISKO L3 LOŽISKO L4 LOŽISKO L5 LOŽISKO L6 

PŘED PO PŘED PO PŘED PO PŘED PO 

A 4,6 0,4 1,3 0,5 10,1 2,1 5,8 1,8 

H 0,4 0,3 0,6 0,2 7,8 0,9 2,8 0,4 

V 0,9 0,2 0,4 0,2 8,8 0,8 1,8 0,4 

Tab. 07 - Srovnání hodnot z jednotlivých bodů měření a jejich směrů. 
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 Po provedení opravy je nutné opět stroj zařadit z hlediska velikosti vibrací 

do konkrétního pásma příslušné normy hodnocení vibrací. Norma, která byla použita pro 

hodnocení soustrojí turboexhaustoru je ČSN 12 2011. Tab. 3 - klasifikační třída 

5. Výsledné hodnocení stroje spadá do pásma A: velmi dobrý stav. Pásmo B je definováno 

rozmezím od 2,8 do 7,1 mm.s
-1

, kam nespadá žádná zjištěná hodnota ze všech měřených 

míst soustrojí. Vyhodnocení jednotlivých bodů a jejich směrů je uvedeno v tab. 08. 

 

MĚŘENÉ MÍSTO 

SMĚR MĚŘENÍ VIBRACÍ 

AXIAL 
HORIZONTA

L 

VERTIKA

L 

L3: elektromotor - volný konec A A A 

L4: elektromotor - strana spojky A A A 

L5: turboexhaustor - strana spojky A A A 

L6: turboexhaustor - volný konec A A A 

Tab. 08 - Vyhodnocení mohutnosti vibrací dle ČSN 12 2011 Tab. 3 - klasifikační třída 5 

  

Stav stroje z dle tvaru spekter FFT 

 

 Po zařazení stroje do příslušného pásma provozuschopnosti je důležité provést 

kontrolu tvaru spekter FFT a zhodnotit eliminaci vzniklé poruchy. Kromě toho se snížením 

celkových vibrací stroje nyní mohou projevit závady, které jsou prozatím ve fázi vzniku. 

Jimi buzené frekvence totiž mohly být zcela přehlušeny vibracemi hlavní závadou stroje 

a ve spektrech FFT tak mohlo dojít k jejich přehlédnutí, či dokonce potlačení projevení 

jejich poruchových frekvencí vybuzením vysokého prahu šumu.  

 

 Na ložisku L3 došlo k poklesu velikosti rychlosti vibrací na otáčkové frekvenci 

v axiálním směru měření. Tento pokles představuje sníženo o asi 60% na hodnotu 

0,739mm.s
-1

. Spektrum je vloženo pod obr. 46. 
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Obr. 46 - Spektrum rychlosti vibrací ložiska 3 z axiálního směru měření 

 

 Ložisko elektromotoru L4 vykazovalo řadu harmonických násobků od otáčkové 

frekvence. Opravou stroje došlo prakticky k jejich úplnému potlačení. Stejně vysoká špička 

zůstala na frekvenci 4násobku otáčkové frekvence, což ukazuje, že se jedná o běžnou 

provozní frekvenci stroje. Spektrum je na obr. 47. 

 

 

Obr. 47 - Spektrum rychlosti vibrací ložiska 4 z axiálního směru měření 

 

 Ložisko L5 vykazovalo extrémní nárůst špičky otáčkové frekvence a její 

harmonické násobky. Hodnota na této frekvenci je nyní 0,37mm.s
-1

, což je pokles o více 

než 90%. Spektrum daného bodu a směru je znázorněno na obr. 48. 
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Obr. 48 - Spektrum rychlosti vibrací ložiska 5 z axiálního směru měření 

 

 Ložisko L6 detekovalo také řadu harmonických násobků otáčkové frekvence. Tato 

řada byla opravou eliminována. Otáčková frekvence nyní vykazuje rychlosti kolem 

0,5mm.s
-1

 RMS. Spektrum na obr. 49. 

 

 

Obr. 49 - Spektrum rychlosti vibrací ložiska 6 z axiálního směru měření 

 

 Ze spekter FFT rychlosti vibrací vyplývá, že příčina uvolnění byla zcela odstraněna. 

V žádném spektru se neprojevili poruchové frekvence, které by tuto závadu 

charakterizovaly.  
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4.2 Shrnutí průběhu opravy turboexhaustoru 

 

 Pro lepší názornost průběhu jednotlivých operací, které byly provedeny od zjištění 

závady po její odstranění je přiložen vývojový trend ložiska L5 (obr. 50), kde byla 

detekována největší mohutnost vibrací. Všechny trendy v jednotlivých směrech tohoto 

ložiska mají v podstatě stejný charakter, proto přikládám z důvodu lepší přehlednosti 

trendový vývoj mohutnosti vibrací rychlosti jenom z vertikálního směru měření. Ostatní 

trendy jednotlivých míst a příslušných směrů jsou zařazeny v příloze této práce.  

 

 

Obr. 50 - Trend vývoje mohutnosti vibrací s označenými kroky jednotlivých operací 

 

Popis vývoje trendu od detekce poruchy po její odstranění 

 

BOD 1: Detekováno zvýšení ustáleného trendu. Nemusí nutně znamenat vznikající 

poruchu, může být způsobeno z různých důvodů, jako např. chybné uchycení 

senzoru.  

 

BOD 2: Měření pro potvrzení vývoje trendu. V tomto bodě došlo k detekci uvolnění 

z naměřených spekter. V návaznosti na toto zjištění byla navržena a provedena 

kontrola dotažení a stavu kotevních šroubů těla rámu turboexhaustoru. 

 

BOD 3: Kontrolní měření po provedení příslušného opatření, tedy po dotažení všech 

kotevních šroubů. 
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BOD 4: Potvrzení vývoje trendu. Prokázáno, že se nejednalo o původní detekovaný 

problém. Z toho důvodu byla navržena kontrola celé podstavy těla 

turboexhaustoru za účelem zjištění a odstranění konkrétní příčiny závady.  

 

BOD 5: Časové období, ve kterém proběhla plánovaná kontrola, kdy se prokázala hlavní 

příčina vzniku poruchy, tedy uvolněné ustavovací klíny. 

 

BOD 6: Kontrolní měření po provedené opravě. Z měření zjištěn výrazný pokles celkové 

mohutnosti vibrací i v ostatních časových trendech vývoje vibrací stroje.  

 

BOD 7: Dvě krátce po sobě jdoucí měření pro potvrzení vývoje trendu. Prokázáno, 

že příčina poruchy byla odstraněna.  

 

BOD 8: Provedeno periodické měření. Ve vývoji trendu se již jedná o ustálený stav.   

 

 

4.3 Dílčí závěr 

 

 V kapitole 4 bylo provedeno vyhodnocení provedené opravy soustrojí 

turboexhaustoru. Vypracováno srovnání naměřené celkové mohutnosti vibrací na všech 

měřených místech před zjištěnou poruchou a po jejím odstranění.  

 

 Zjištěné hodnoty velikosti vibrací po provedení opravy spadají z hlediska normy 

ČSN 12 2011 - Tab. 3, klasifikační třída 5, do pásma A, čili celkové hodnocení stavu stroje 

zní velmi dobrý stav. Dále byla provedena kontrola tvaru nově naměřených spekter FFT 

rychlosti. Z hlediska analýzy daných spekter došlo prakticky k úplnému odstranění příčiny 

vzniku uvolnění.  

 

 V další části bylo provedeno shrnutí jednotlivých kroků postupu provedené opravy 

od detekování neznámé poruchy až po její odstranění a následné ustálení hodnot v trendu 

velikosti vibrací a eliminaci poruchových spekter zjištěné závady. 
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5 Závěr 
 

 Záměrem mé diplomové práce bylo poukázat na nástroj technické diagnostiky, 

jakým je sledování stavu stroje pomocí jeho provozních vibrací. Pravidelným měřením 

a následnou analýzou zjištěných spekter měření, ať už časových nebo FFT, lze odhalit 

velké množství poruch, které jsou ještě ve fázi vzniku.  

 

 V mé práci jsem se snažil přiblížit nástroje a metody vibrodiagnostiky,  které se 

jevily jako nejvhodnější pro analýzu daného turboexhaustoru. Z toho důvodu jsem také 

provedl souhrn možných poruch, které se mohou na daném soustrojí projevit. Ke každé 

takové poruše je uveden její stručný popis a následný způsob, jak lze každou závadu 

odhalit pomocí vibrodiagnostiky z měřených směrů a příslušných spekter časového 

záznamu nebo FFT.  

 

 Konkrétní závada, která se projevila během tvorby mé práce bylo uvolnění 

základového ukotvení stroje. Metodami vibrodiagnostiky se tato závada lokalizovala 

a následně byla provedena nápravná opatření k jejímu odstranění. Jednotlivé kroky, které 

vedly k jejímu odhalení jsou popsány v kapitole 3 Aplikace na podmínky daného stroje.  

 

 Pravidelnou diagnostikou turboexhaustoru se podařilo minimalizovat škody 

na stroji, které by vznikly bez včasného zásahu proti rozšíření závady. Bez včasné detekce 

by hrozilo např. značné poškození ložisek, následně i poničení rotoru turboexhaustoru 

a spojky. Náklady potřebné pro opravu takto poničeného stroje by byly pravděpodobně  

až několikanásobně vyšší a to z důvodu navýšení nákladů na nákup nebo repasi poničených 

dílů, ale také kvůli delší časové odstávce stroje a tím pádem celého procesu aglomerace.  
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Příloha A: Trendy rychlosti vibrací jednotlivých měření 

 

Ložisko L3-motor 
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Ložisko L4-motor 
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Ložisko L5-ventilátor 
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Ložisko L6-ventilátor 
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Příloha B: Spektra rychlosti vibrací - špatný stav 

 

Ložisko L3 
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Ložisko L4 
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Ložisko L5 
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Ložisko L6 
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Příloha C: Spektra FFT rychlosti vibrací - dobrý stav 

 

Ložisko L3 
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Ložisko L4 
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Ložisko L5 
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Ložisko L6 
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Příloha D: Náhled výkresu turboexhaustoru 
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Příloha E: Obsahová část protokolu z 1. kontrolního měření pro 

potvrzení trendu nárůstu vibrací 
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Příloha F: Obsahová část protokolu měření vibrací na kotevních 

šroubech ložiskových stojanů L5 a L6. 
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Příloha G: Obsahová část protokolu z provedených nápravných opatření  
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