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POŽITÁ OZNAČENÍ             

n otáčky rotoru   [min-1]                 
fR frekvence otáčení rotoru [Hz]
f0 vlastní frekvence vibrací [Hz]
fZ základní budicí frekvence [Hz]
f odstup bočního pásma [Hz]
fZP základní zubová frekvence [Hz]
fRP základní řemenová frekvence [Hz]
fKP základní řetězová frekvence [Hz]
fKL základní budicí frekvence kluzného ložiska [Hz]
fBPFO chybová frekvence při poškození vnějšího kroužku valivého ložiska [Hz]
fBPFI chybová frekvence při poškození vnitřního kroužku valivého ložiska [Hz]
fBSF chybová frekvence při poškození valivého tělesa valivého ložiska [Hz]
fTF chybová frekvence při poškození klece valivého ložiska [Hz]
fL síťová frekvence elektrické sítě (50 Hz) [Hz]
fES chybová frekvence při excentricitě statoru [Hz]
fS skluzová frekvenece [Hz]
P počet pólů,
NS synchronní frekvence [Hz]
m hmotnost [kg]
k tuhost [N·m-1]
b součinitel viskózního tlumení [N·s·m-1]
fV vlastní frekvence [Hz]
H(f) dynamická tuhost [s2·kg-1]
M(f) poddajnost (mobilita) [s·kg-1]
A(f) akcelerance [kg-1]
x výchylka vibrací [m]
x rychlost vibrací [m·s-1]
x zrychlení vibrací [m·s-2]
fV vlastní frekvence [Hz]
fV vlastní frekvence [Hz]
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1. Diagnostika základních závad

Konstrukční části strojů a strojních zařízení jsou složitými dynamickými soustavami, 
které jsou budičem vibrací. Schopnost budit vibrace a velikost vibrační energie závisí 
především na:

 konstrukci součásti,
 tvaru součásti,
 kvalitě výroby součásti,
 opotřebení součásti,
 dynamických vlastnostech součásti v soustavě celého stroje.

Z pohledu konstrukce lze zdroje rozdělit na:
 zdroje systematické, kdy je schopnost budit vibrace dána konstrukcí a nelze ji 

odstranit kvalitou výroby nebo použitými materiály. Tyto vibrace lze pouze omezit 
optimalizací konstrukce nebo použitím tlumicích prvků.

 Zdroje závislé na kvalitě výroby. Vibrace závisí na kvalitě výroby součásti, lícování, 
použitých materiálech nebo jejím opotřebení. Konstrukce součásti v sobě schopnost 
budit vibrace nepředpokládá.

Z pohledu dynamických vlastností lze zdroje vibrací rozdělit na:
 zdroje parametrické, které budí vibrace z důvodu proměnlivosti parametrů 

diferenciální rovnice vibračního pohybu (3.1). Jedná se o periodickou změnu 
hmotnosti, tuhosti nebo tlumení.

 Zdroje neparametrické, kde lze předpokládat, že hmotnost, tuhost a tlumení se 
nemění. Vibrace tedy pochází z vnějšího buzení.

1.1 Identifikace zdrojů ve spektrech vibrací

Vycházejme ze základního předpokladu, že periodicky pracující stroj bude vyzařovat 
periodické vibrace. Pokud je zdrojem vibrací poškození některé součásti, bude i to produkovat 
periodické vibrace. Každému zdroji lze tedy dohledat frekvenci buzení, která se ve spektru 
vibrací projeví s amplitudou úměrnou stupni poškození. Identifikaci zdroje lze uskutečnit
výhradně měřením a hodnocením výsledků měření. Výhodným zdrojem informací jsou data 
získaná v rámci prediktivní nebo proaktivní údržby založené na vibrodiagnostice. Počet 
frekvenčních špiček (amplitud na příslušných budicích frekvencích) příslušných jedinému 
zdroji obecně plyne ze stupně odchylky od sinusového časového průběhu, s jakým se zdroj 
v čase prezentuje. Čím je odchylka vyšší, tím více frekvenčních špiček zdroj produkuje. Je to 
dáno algoritmem výpočtu (rychlou Fourierovou transformací), který dělí časový průběh na 
čisté sinusovky a pokud je průběh odlišný, snaží se jej doplnit sinusovkami s vyššími 
frekvencemi. Pro identifikaci je nutné:

- vypočítat z kinematického schématu stroje základní budicí frekvenci,

- zjistit přítomnost a velikost amplitud na harmonických a subharmonických  složkách 
spektra k základní frekvenci,

- zjistit přítomnost a velikost amplitud na interharmonických složkách spektra k základní 
frekvenci a objasnit jejich vznik,

- zjistit přítomnost a velikost amplitud na harmonických na postranních složkách k základní 
nebo harmonické frekvenci.
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V této souvislosti je třeba zavést a objasnit následující terminologii:

Tab. 1 Frekvenční špičky identifikovatelné ve spektrech vibrací

Termín Stručné vysvětlení

Základní budicí 
frekvence

- Odpovídá budicím (chybovým) frekvencím stanoveným 
výpočtem z konstrukčních parametrů součástí.

- Je funkcí rotorových frekvencí hřídelí, které se otáčí 
konstantní frekvencí.

- Nachází se v nízkofrekvenční oblastí spektra.

- Je zásadní pro identifikace zdroje poškození.

Harmonické 
frekvence
k základní 
frekvenci

- Jejich frekvence jsou celočíselným násobkem .základní 
frekvence.

- Jsou důsledkem odchylek časového průběhu od tvaru 
funkce sin(t).

- Velikost amplitud ve vztahu k základní frekvenci je
zásadním příznakem poškození.

Subharmonické 
frekvence

- Jejich frekvence jsou celočíselným podílem základní 
frekvence.

- Jejich velikost ve vztahu k základní frekvenci je
zásadním příznakem poškození.

Interharmonické 
frekvence

- Jejich frekvence jsou neceločíselným násobkem nebo 
podílem základní frekvence.

- Mohou být způsobeny signálem z neznámého zdroje.

- Vyskytují se především v pokročilém stádiu poškození.

Frekvence na 
postranních 
pásmech

- Rozprostírají se kolem základní nebo harmonické složky.

- Jsou od základní nebo harmonické složky vzdáleny o 
konstantní vzdálenost f na obě strany (směrem k vyšším 
i nižším frekvencím).

- Jejich amplituda se vzdáleností od nosné frekvence klesá.

- Jejich množství a velikost jsou příznakem stádia 
poškození. Pokud postranní pásmo obsahuje pouze jednu 
frekvenční špičku na každé straně od základní frekvence, 
má modulovaný signál čistě sinusový průběh.

- Přítomnost postranních pásem vyplývá z amplitudové 
modulace signálu (periodické změny amplitudy v čase).

- Změna amplitudy souvisí nejčastěji s rotorovou 
frekvencí.

Spojité pásmo

- Frekvenční pásmo obsahující všechny složky s přibližně 
stejnou energií (bez výrazných špiček).

- Je dáno především přítomností tření, kavitace, proudění 
tekutin a plynů.
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Tabulka 1 udává základní cesty 
orientace ve spekterch vibrací 
naměřených na strojích a strojních 
zařízeních v rámci identifikace 
zdrojů. S tím souvisí i volba 
frekvenčního pásma, ve kterém se 
provádí měření. Volba by měla 
vyplynout z následujících kroků:

1. studium a rozbor kinematického schématu stroje, získání veškerých informací (počty 
zubů soukolí, typy ložisek, délky řemenů a průměry řemenic, otáčky hřídelí atd.),

2. výpočet základních budicích frekvencí zdrojů,

3. nalezne se zdroj s nejvyšší základní budicí frekvencí

4. stanoví se troj- až pětinásobek této základní frekvence (rozšířené pásmo),

5. z možností nastavení frekvenčního měřidla se vybere pásmo vyšší než rozšířené 
pásmo.

Důvodem pro uvedený postup je nutnost poznat zdroje i se svými harmonickými budicími 
frekvencemi v dostatečném počtu násobků tak, aby bylo možné spolehlivě identifikovat 

zdroj a rozsah buzení. Operátor má však vždy možnost měnit frekvenční rozsah podle 
potřeby, zkušeností nebo charakteru měřeného signálu.

1.2 Budicí frekvence základních zdrojů vibrací

V této kapitole budou za podpory tabulky 1 popsány typické frekvenční vlastnosti 
základních zdrojů vibrací vyskytujících se v konstrukci strojů a strojních zařízení. Identifikace 
se opírá o předpoklad, že dynamické síly v periodicky pracujícím stroji vybudí ve snímači 
sinusový průběh zrychlení (rychlosti nebo výchylky) vibrací. Porušení průběhu sinusové 
funkce se pak projeví v jevech popsaných v tabulce 5.1. a bude známkou dynamického 
chování a případně stupně poškození součásti, přidírání nebo vymezování vůlí. Mezi obvyklé
zdroje patří především:

 Nevyváženost rotorů

 Nesouosost

 Ohnutý hřídel

 Mechanické uvolnění

 Ozubená soukolí

 Řemenové převody

 Řetězové převody

 Kluzná ložiska

Obr. 1 Postranní pásma

f0

f
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 Valivá ložiska

 Elektromotory

 Rezonance

1.2.1 Nevyváženost rotorů

Při zkoumání nevyváženosti pracujeme se dvěma osami rotorů :

- osou rotace (OR) = osou kolem které se vynuceně otáčí rotor (polohou v ložiskách), 
geometrické místo bodů rotujícího tělesa, které mají nulovou obvodovou rychlost,

- centrální osa setrvačnosti (COS) = osa setrvačnosti procházející těžištěm, k níž 
hmotnostní moment nabývá extrému a deviační moment je nulový. Jednodušeji řečeno, 
jedná se o osu, kolem které by součást rotovala v případě úplného uvolnění.

K nevyváženosti dochází, pokud nejsou obě osy totožné. Příčiny nevyváženosti spočívají v:

 tvaru rotující součásti a její nesymetrii,

 nehomogenitě materiálu,

 odchylkách tvaru při výrobě rotoru,

 opotřebení rotující součásti nebo její deformaci,

 znečištění nebo úsadách na rotující součásti.

Nevyvážené rotory lze podle charakteru nevyváženosti rozdělit do tří základních typů.

a) Staticky nevyvážené rotory

b) Momentově nevyvážené rotory

c) Dynamicky nevyvážené rotory

Na obrázku 2 ukazují terčíky se šipkami vzájemnou fázi rotorové frekvence změřené na 
každém ložisku ve shodném měřicím směru.

OR

COS

OR

COS
T

T

OR

COS

T

Statická 
nevyváženost

Momentová
nevyváženost

Dynamická
nevyváženost

Obr. 2 Typy nevyváženosti
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Staticky nevyvážený rotor má OR a COS rovnoběžné. Toho lze dosáhnout pouze u 
rotujících desek, kde průměr výrazně převládá nad tloušťkou (řezné a brusné kotouče, 
setrvačníky, spojkové kotouče atp.). Statická nevyváženost se ve spektrech vibrací na 
ložiskových tělesech, ve kterých je rotor uložen projeví způsobem uvedeným v tabulce 5.2.

Tab. 2 Statická nevyváženost

frekvence  [ Hz ] velikost 
frekvence      
[ Hz ]

Projev ve spektru vibrací

Základní rotorová fR fR = n/60 Výrazná amplituda v radiálním směru na obou 
ložiskách. Vzájemná fáze obou amplitud na 
rotorové frekvenci je rovna nule ( 20o).

Fázový posuv mezi horizontálním a vertikálním 
směrem je 90o  20o.

Harmonické 
frekvence 
k rotorové
frekvenci

k.fR

k = celé číslo

Přítomnost harmonických frekvencí ukazuje 
vysokou nevyváženost nebo na vymezování vůlí 
v ložiskách.

Statickou nevyváženost lze odstranit vyvážením v jedné rovině (rovině kotouče). Lze ji 
odstranit i tzv. vykýváním kotouče. Protože se jedná o zvláštní případ dynamické 
nevyváženosti, používá se často jako první krok optimalizace, tedy vyvažujeme staticky (v 
dostupné rovině), i když je nevyváženost ryze dynamická. 

Momentově nevyvážený rotor má OR a COS různoběžné, obě osy se protínají v těžišti 
rotoru. Typickým příkladem je klikový hřídel se dvěma zalomeními. Momentově nevyvážený 
hřídel je staticky vyvážen (v klidu je v rovnováze), nevyváženost je spojena s pohybem 
(vznikem momentu). Momentová nevyváženost se ve spektrech vibrací na ložiskových 
tělesech, ve kterých je rotor uložen projeví způsobem uvedeným v tabulce 5.3.

Tab. 3 Momentová nevyváženost

frekvence  [ Hz ] velikost 
frekvence      
[ Hz ]

Projev ve spektru vibrací

Základní rotorová fR fR = n/60 Výrazná amplituda v radiálním směru na obou 
ložiskách. Vzájemná fáze obou amplitud na 
rotorové frekvenci je rovna 180o  20o.

Harmonické 
frekvence k rotorové 
frekvenci

k.fR

k = celé číslo

Přítomnost harmonických frekvencí ukazuje 
vysokou nevyváženost nebo na vymezování vůlí 
v ložiskách.

Momentovou nevyváženost lze odstranit vyvážením ve dvou rovinách. Vyvážením se vytvoří 
moment, který je v rovnováze s momentem nevyváženosti.
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Dynamicky nevyvážený rotor má OR a COS mimoběžné. Tento typ nevyváženosti v praxi 
převládá. Dynamická nevyváženost se ve spektrech vibrací na ložiskových tělesech, ve 
kterých je rotor uložen projeví způsobem uvedeným v tabulce 4.

Dynamickou nevyváženost lze odstranit vyvážením minimálně ve dvou rovinách. K vyvážení 
je vhodné použít vícekanálové měřidlo vibrací s příslušnými snímači a software. Vyvažovací 
tělesa (nebo odvrtání části materiálu) se umísťují v rovinách, které vyhovují z hlediska 
možnosti upevnění a z hlediska zachování funkčnosti rotoru.

Tab. 4 Dynamická nevyváženost

frekvence  [ Hz ] velikost 
frekvence      
[ Hz ]

Projev ve spektru vibrací

Základní rotorová fR fR = n/60 Výrazná amplituda v radiálním směru na obou 
ložiskách. Vzájemná fáze obou amplitud na 
rotorové frekvenci má stabilní hodnotu 
s kolísáním v mezích max  20o. Převládají 
především radiální vibrace.

Harmonické 
frekvence k rotorové 
frekvenci

k.fR

k = celé číslo

Přítomnost harmonických frekvencí ukazuje 
vysokou nevyváženost nebo na vymezování vůlí 
v ložiskách.

U nevyváženosti rotorů obecně platí, že :

- amplituda zrychlení vibrací roste kvadraticky s otáčkami (2x vyšší otáčky => 4x větší 
amplituda na základní rotorové frekvenci fR),

- amplituda a fáze vibrací na fR je stabilní, pokud stabilita neplatí, jedná se o pokročilé 
stádium poškození nebo kombinaci více vlivů.

frekvence

am
p

li
tu

d
a 

vi
b

ra
cí

fZ 2 fZ 3 fZ 4 fZ

Obr. 3 Typické spektrum nevyváženosti
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1.2.2 Nesouosost rotorů

Nesouosost rotorů značí stav, kdy dva rotory, které jsou spolu axiálně spojeny netvoří 
totožnou přímou osu rotace. Z tohoto pohledu rozeznáváme:

- Paralelní nesouosost, kdy původní osy rotací hřídelí před smontováním byly paralelní 
(rovnoběžné).

- Úhlovou nesouosost, kdy původní osy rotací hřídelí před smontováním byly 
nerovnoběžné, ale protínaly se (různoběžné).

V praxi dochází ke kombinaci obou nesouosostí, kdy jsou před smontováním obě osy 
mimoběžné. Montáží pak dochází k násilnému spojení hřídelí a osa rotace se zakřiví.

Paralelní nesouosost rotorů přinese do rotorů ohybové napětí a deformační křivka bude 
připomínat písmeno S. Vibrace na ložiskách z obou stran spojky převládají v radiálním 
směru. Příznaky ve spektru vibrací jsou uvedeny v tabulce 5.

Úhlová nesouosost rotorů přinese do rotorů ohybové napětí a deformační křivka bude 
připomínat písmeno U. Vibrace na ložiskách z obou stran spojky převládají v radiálním i 
axiálním směru. Příznaky ve spektru vibrací jsou uvedeny v tabulce 6.

V praxi bývá nesouosost rotorů kombinovaná. Lze tedy předpokládat, že budou existovat obě 
formy.

Úhlová 
nesouosost

Obr. 4 Typy nesouososti

Paralelní 
nesouosost

frekvence

am
p

li
tu

d
a 

vi
b

ra
c

í

fZ 2 fZ 3 fZ 4 fZ

Obr. 5 Typické spektrum nesouososti
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Tab. 5 Paralelní nesouosost

frekvence  [ Hz ] velikost 
frekvence      
[ Hz ]

Projev ve spektru vibrací

Základní rotorová fR fR = n/60 Amplituda v radiálním směru na obou 
ložiskách. Vzájemná fáze na spojce 
v radiálním směru cca 180o  20o. Rotor se 
chová jako by byl nevyvážen.

Dvojnásobná 
harmonické 
frekvence k rotorové 
frekvenci

2.fR Výrazná amplituda v radiálním směru 
indikuje nesouosost. Je vyjádřením faktu, že 
hřídel za dobu jedné otáčky projde dvěma 
extrémy napětí.

Vyšší harmonické 
frekvence k rotorové 
frekvenci

k.fR

k = celé číslo

Vyšší amplitudy na harmonických 
frekvencích (nejčastěji 3. a 4. harmonická) 
jsou způsobeny tvarem rotorů, počtem šroubů 
na spojce nebo stavem nesouososti.

Tab. 6 Úhlová nesouosost

frekvence  [ Hz ] velikost 
frekvence      
[ Hz ]

Projev ve spektru vibrací

Základní rotorová fR fR = n/60 Amplituda v radiálním a axiálním směru na 
obou ložiskách. Vzájemná fáze na spojce 
v axiálním směru cca 180o  20o (měřeno na 
ložiskách soustrojí ve směrech viz obr. 5). 
Rotor se chová jako by byl nevyvážen.

Dvojnásobná 
harmonické 
frekvence k rotorové 
frekvenci

2.fR Výrazná amplituda v radiálním i axiálním 
směru indikuje nesouosost. Je vyjádřením 
faktu, že hřídel za dobu jedné otáčky projde 
dvěma extrémy napětí.

Vyšší harmonické 
frekvence k rotorové 
frekvenci

k.fR

k = celé číslo

Vyšší amplitudy na harmonických 
frekvencích (nejčastěji 3. a 4. harmonická) 
jsou způsobeny tvarem rotorů, počtem šroubů 
na spojce nebo stavem nesouososti.

Paralelní i úhlovou nesouosost lze odstranit správným ustavením rotorů, k čemuž se používají 
mechanické nebo laserové přístroje. Speciálními podložkami se podkládají úložné body částí 
soustrojí. K tomu to účelu je vhodné přizpůsobit konstrukci, umožnit snadnou manipulaci se 
šroubovými spoji a znát rozměry základen. Ty lze vložit do specializovaných software, které 
se pro řešení souososti používají a výsledkem je pak konkrétní velikost podložky na 
jednotlivých úložnách bodech. Nesouosost je nebezpečná především z toho důvodu, že přináší 
poměrně velké síly do ložisek, se kterými nepočítá konstruktér a tedy je nepromítl do 
předpokládané životnosti soustrojí. Nesouosost tak vždy znamená zvýšené vibrace a hluk a 
především zkrácení životnosti soustrojí.
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Častou chybou bývá, že je nesouosost nesprávně indikována pouze jako nevyváženost. Pak i 
po mnoha vyvažovacích krocích nejsou vibrace odstraněny. Pokud je problém kombinovaný 
(nesouosost i nevyváženost na spojce), je třeba nejprve odstranit nesouosost, což se projeví 
poklesem vyšších harmonických složek. Pak by mělo následovat vyvážení spojky.

1.2.3 Ohnutý hřídel

Ohnutý hřídel můžeme definovat jako plasticky deformovaný hřídel, jehož geometrická 
osa je křivkou, která není totožná s osou rotace. Takový hřídel se pak chová jako by byl 
nevyvážen (těžiště neleží na ose rotace) i nesouosý (osa rotace není přímkou).  Rozeznáváme:

- ohnutý (prohnutý) hřídel na dvou podporách,

- ohnutý převislý hřídel.

Na obrázku 6 ukazují terčíky se šipkami vzájemnou fázi rotorové frekvence změřené na 
každém ložisku ve shodném měřicím směru.

Projev ohnutí hřídele je odlišný pro hřídel na dvou podporách nebo hřídel vetknutý (převislý). 
Vždy je důležité identifikovat ohnutí v axiálním i radiálním směru na ložiskových tělesech a 
pokud je to možné i s měřením fáze. V radiálním směru je u převislého hřídele fázová změna 
mezi ložisky cca 180o.

Důležitým aspektem diagnostiky je nulový účinek vyvažování, které může operátor provést 
při chybné indikaci zdroje vibrací. Především v axiálním směru je vyvážení neúčinné

Obr. 6 Ohnutý hřídel

Prohnutý hřídel na dvou podporách

Ohnutý převislý hřídel 
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Tab. 7 Ohnutý hřídel

frekvence  [ Hz ] velikost 
frekvence      
[ Hz ]

Projev ve spektru vibrací

Základní rotorová fR fR = n/60 Amplituda v radiálním a axiálním směru na 
obou ložiskách. Vzájemná fáze na spojce 
v axiálním směru cca 180o v radiálním směru cca 
0o (ve směrech naznačených na obr. 6). Rotor se 
chová jako by byl nevyvážen. Hřídel vibruje i po 
vyvážení.

Dvojnásobná 
harmonické 
frekvence k rotorové 
frekvenci

2.fR Výrazná amplituda v radiálním i axiálním směru 
indikuje pokročilé stádium poškození způsobené 
ohnutým hřídelem.

Vyšší harmonické 
frekvence k rotorové 
frekvenci

k.fR

k = celé číslo

Vyšší amplitudy na harmonických frekvencích 
se vyskytují v případě, kdy ohnutý hřídel 
způsobuje vůle v uložení.

1.2.4 Excentrický rotor

Excentrický rotor je významným zdrojem vibrací především v případech, kdy je 
součástí převodu (excentrická řemenice, ozubené kolo, řetězové kolo atd.). Excentricita je 
dána rozdílností osy rotace a osy souměrnosti (geometrického středu) rotoru. Příčinou vibrací 

je fakt, že taková součást vnáší do převodu periodický zdroj síly  (v řemenu, řetězu), který je
způsoben výchylkou vibrací. Z toho důvodu se opět jedná o zdroj, který může být zaměněn 

za nevyváženost, avšak vyvážením jej nelze odstranit. Vyvážením se sníží vibrace ve směru 
kolmém na spojnici os, ale přetrvávají (narůstají) ve směru spojnice os.

Obr.7 Excentrický rotor

Osa rotace

Osa 
souměrnosti 
rotoru

Excentricita
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Tab. 8 Excentrický rotor

frekvence  [ Hz ] velikost 
frekvence      
[ Hz ]

Projev ve spektru vibrací

Základní rotorová fR fR = n/60 Amplituda v radiálním směru na obou ložiskách. 
Rotor se chová jako by byl nevyvážen. Hřídel 
vibruje i po vyvážení. Mění se rozdíl mezi 
kolmými směry měření.

Vyšší harmonické 
frekvence k rotorové 
frekvenci

k.fR

k = celé číslo

Vyšší amplitudy na harmonických frekvencích se 
vyskytují v případě pokročilého stádia poškození
(excentricity).

1.2.5 Mechanické uvolnění

Součásti, které jsou zatíženy periodickými silami, přenáší tyto síly přes úložné body (pevné 
vazby) nebo pohyblivé vazby (kinematické) do dalších částí stroje. Vlivem opotřebení, 
uvolnění spoje, chybné montáže nebo nekvalitní konstrukce se ve vazbě může vytvořit vůle. 
Dynamicky zatížená součást tuto vůli pak periodicky (nebo náhodně) vymezuje. Pohyb je 
výrazně nesinusový, což se projeví typickou podobou frekvenčního spektra.

Mechanické uvolnění  je provázeno rázovým pohybem. Rázový pohyb je průvodním jevem i 
jiných problémů v konstrukci stroje jako je :

 vysoká úroveň vibrací při rezonanci,

 nevhodné pružné uložení,

 pohyb základů stroje po nerovném povrchu atd.

Periodický signál blízký obdélníkovému se Fourierova transformace snaží nahradit velkým 
počtem sinusovek, jejichž frekvence jsou celočíselným násobkem a podílem základní 
frekvence. Ve spektru vibrací nacházíme základní frekvenci, která odpovídá frekvenci 
vymezování vůle a až několik desítek harmonických složek. Příkladem spektra rázového 
pohybu je průběh na obrázku 9. Rázový pohyb je snadno ve spektru identifikovatelný, 

Obr. 8 Časový průběh výchylky vibrací 
mechanického uvolnění

čas

v
ý

c
h

y
lk

a
 v

ib
ra

c
í



15

nevýhodou však je fakt, že bohaté spektrum často maskuje příznaky i jiných zdrojů vibrací. 
Proto by měl být rázový pohyb způsobený např. mechanickým uvolněním odstraněn jako 
první. Z pohledu vibrací a hluku je mechanické uvolnění problematické především z pohledu 
bohatosti frekvenčního spektra. Emitovaný hluk se projevuje v širokém pásmu frekvencí a je 
subjektivně nepříjemný.

1.2.6 Ozubená soukolí

Ozubená soukolí jsou klasickou strojní součástí jejíž vibrační a akustický projev je 
výrazně spojen s kvalitou konstrukce a kvalitou výroby. Ozubené soukolí je zdrojem vibrací 
z následujících důvodů:

 jednotlivé zuby vstupují a vystupují  ze záběru s konstantní periodou,

 každý zub a mezera jsou vyrobeny s jinou odchylkou,

 kružnice popisující ozubení nejsou ideálně soustředné,

 během přenosu krouticího momentu se mění parametr diferenciální rovnice vibračního 
pohybu – tuhost soukolí, jedná se tedy o parametrické buzení.

Parametrické buzení je dáno změnou tuhosti v záběru ozubení a je dané velikostí součinitele 
trvání záběru . Pokud je roven celočíselné hodnotě, nedochází ke změně tuhosti. Jakákoliv 
jiná hodnota značí, že v záběru se střídají různé počty párů zubů, což skokově mění tuhost 
záběru, danou ohybovou tuhostí zubů.

z1 ; n1
z2 ; n2

frekvence

a
m

p
li

tu
d

a
 v

ib
ra

c
í

Obr. 9 Frekvenční spektrum rázového pohybu při mechanickém uvolnění 
(typická podoba)
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Na obrázku 10 je uvedeno typické spektrum ozubeného soukolí. V nízkých frekvencích jsou 
patrné rotorové frekvence hřídelí, spektru dominuje výrazná zubová frekvence fZP. Častým 
jevem je postranní pásmo kolem zubové frekvence dané amplitudovou modulací soukolí. Ta 
může být způsobena nesouosostí kružnic tvořících ozubení s osou rotace, ohnutým 
(nesouosým) hřídelem nebo jinými zdroji. Od zubové frekvence jsou boční pásma vzdálena o 
fR jednoho z hřídelí, který je zdrojem amplitudové modulace. 

Zubová (základní) frekvence je dána vztahem:

22R11RZP zfzff  (3.1)

kde značí :

z1 ... počet zubů hnacího kola,

z2 ... počet zubů hnaného kola,

fR1 ... rotorová frekvence hnacího kola [ Hz ],

fR2 ... rotorová frekvence hnaného kola [ Hz ].

Ve spektru vibrací se mohou vyskytovat i harmonické frekvence k zubové, což je důkazem 
pravděpodobného opotřebení ozubení na evolventě.

Jak je vidět z obrázku 10, je spektrum vibrací ozubeného soukolí relativně bohaté. Pokud se 
bude jednat o převodovku, kde se nachází více soukolí, dále pak ložiska a rotory, můžeme při 
optimalizaci narazit na problém složité identifikace jednotlivých příznaků. V tomto případě je 
vhodná pokročilejší forma diagnostiky (např. pomocí cepstrální analýzy). U řazených 
převodovek je nutné počítat s tím, že se ve spektru projeví i ozubení, která nepřenáší moment, 
ale jsou nuceně roztáčena. Pokud jsou taková soukolí opotřebena, může být vibrace provázena 
příznakem vymezování vůlí v soukolí, což situaci ještě více znepřehlední. Problematika 
převodovek je oborem vibrační diagnostiky, který se v současné době vyvíjí a hledá praktické 
návody na rychlou a účinnou analýzu.
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Obr. 10 Frekvenční spektrum ozubeného převodu

fR1; fR2 rotorové 
frekvence vstupního 
a výstupního hřídele

fZ; zubová
frekvence soukolí

Amplitudová 
modulace soukolí



17

Tab. 9 Vibrace ozubených soukolí

frekvence  [ Hz ] velikost 
frekvence      
[ Hz ]

Projev ve spektru vibrací

Základní zubová
frekvence

fZP Vztah (3.1) Amplituda v radiálním a axiálním (u šikmých 
ozubení) směru na obou ložiskách. 

Boční pásmo 
k zubové frekvenci

Boční pásmo s odstupem fR indikuje 
amplitudovou modulaci na příslušném rotoru.

Dvojnásobná 
harmonické 
frekvence k zubové 
frekvenci

2.fZP Výrazná amplituda v radiálním i axiálním směru 
indikuje opotřebení ozubení (opotřebení 
evolventy).

Vyšší harmonické 
frekvence k zubové 
frekvenci

k.fZP

k = celé číslo

Vyšší amplitudy na harmonických frekvencích 
jsou způsobeny pokročilým stádiem poškození.

1.2.7 Řemenové převody
Klínový řemenový převod je typickým zdrojem vibrací způsobeným nepřesností výroby 
řemenice a opotřebením řemene. Hlavní příčinou vibrací je nestejnoměrná šířka řemene 
v závislosti na jeho délce. Takový řemen se s řemenicí stýká na proměnlivém průměru, tím se 
mění převod, kolísají výstupní otáčky a tedy vzhledem k vzniklému periodickému úhlovému 
zrychlení vznikají dynamické síly. V případě, že máme ideální řemenici a řemen se jednou 
maximální a jednou minimální šířkou je základní budicí frekvence daná vztahem:

L
D

f
L
D

ff 2
2R

1
1RRP


 (3.2)

kde značí :

D1 ... průměr hnací řemenice [ mm ],

D2 ... průměr hnané řemenice [ mm ],

fR1 ... rotorová frekvence hnací řemenice [ Hz ],

fR2 ... rotorová frekvence hnané řemenice [ Hz ],

L ... délka řemene [ mm ].

2

1
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V praxi je však extrémů šířky na řemeni více a průběh šířky po délce řemene není sinusový, 
řemenice nemá po obvodu stejnou šířku drážky a často bývá nevyvážená nebo excentrická. 
Z toho důvodu je ve spektru vibrací přítomna rotorová frekvence, a řemenová s vyššími 
harmonickými frekvencemi. 

Častým zdrojem vibrací řemenového převodu je kmitání řemene v odlehčené větvi. Existují 
přibližné vzorce pro stanovení této frekvence, ale je velmi problematické nalézt do nich 
spolehlivá data. Z toho důvodu je jednodušší tuto frekvenci změřit v reálných podmínkách.

Tab. 10 Vibrace řemenového převodu

frekvence  [ Hz ] velikost 
frekvence      
[ Hz ]

Projev ve spektru vibrací

Základní řemenová 
frekvence

fRP Vztah (3.2) Amplituda v radiálním směru na obou ložiskách. 

Základní řemenová 
frekvence

fRP Vztah (3.2) Výrazná amplituda v axiálním směru indikuje 
boční házení řemenice.

Vyšší harmonické 
frekvence k zubové 
frekvenci

k.fRP

k = celé číslo

Vyšší amplitudy na harmonických frekvencích 
jsou způsobeny pokročilejším opotřebením 
řemene a/nebo řemenice.

Je zřejmé, že řemenový převod je problematickým konstrukčním řešením, které by měl 
konstruktér vždy dobře zvážit. Vibrace se mění s dobou provozu a projev ve spektru je závislý 

na mnoha faktorech, které nelze předvídat (počet rozběhů, kvalita řemene, čistota a teplota 
prostředí).

U řemenových převodů s ozubenými řemeny je budicí frekvence rovna tzv. zubové frekvenci, 
která se stanoví stejně jako u ozubeného soukolí podle vzorce (3.1).

1.2.8 Řetězové převody

a

1

1d

d2

2



19

Řetězový převod je přirozeným 
(systematickým) zdrojem vibrací. Důvodem 
je fakt, že převod se odehrává mezi n-
úhelníky, nikoliv mezi válci. Řetěz se při 
pohybu po řetězovém kole díky rozteči t
pohybuje mezi poloměry D/2 a (D/2) cos�� 
Obecně je obvodová rychlost variabilní podle 
rovnice:

  cos1
2
D

v  (3.3)

kde  je úhel v rozmezí ± /2, kde  je úhel vytyčený roztečí řetězu na poloměru D/2. D 
značí průměr roztečné kružnice řetězového kola.

Tečné zrychlení je pak dáno rovnicí :

 sin
2
D

a 2 (3.4)

Na obrázku 11 je uveden průběh variabilní složky obvodové rychlosti a tečného zrychlení 
řetězového převodu.

V praxi jsou vibrace a hluk řetězového převodu navýšeny o ráz způsobený pravidelným 
vstupem válečku řetězu do záběru. Výpočtové schéma předpokládá velkou vzdálenost os 
řetězových kol. Reálná osová vzdálenost vede k variabilitě úhlu společné tečny obou kol. Ve 
spektru vibrací se řetězový převod  projevuje základní zubovou frekvencí s harmonickými 
násobky. Ty jsou způsobeny nesinusovým průběhem zrychlení vibrací (viz obrázek 11). 
Z rovnice (3.4) je zřejmé, že variabilní složka je dána sinem úhlu .  Ten je tím menší, čím 
více má řetězové kolo zubů. 

Základní řetězová frekvence fKP je shodná se zubovou frekvencí a je dána součinem rotorové 
frekvence řetězového kola a počtem zubů.

Obr. 11 Obvodová rychlost a tečné zrychlení řetězového převodu

D/2

vMAX

vMIN

t



čas

o
b

vo
d

o
vá

 r
yc

h
lo

st

čas

te
č

n
é 

zr
yc

h
le

n
í



20

1.2.9 Kluzná a valivá ložiska

1.2.9.1 Rozdělení a druhy ložisek
Ložiska a vedení umožňují vzájemný pohyb součástí ve strojích. Ložiska jsou většinou určena 
k točnému uložení čepů a hřídelů. Pro posuvná uložení a zajištění vzájemného pohybu spolu 
souvisejících součástí v žádaném směru slouží vedení. 
Na činnosti ložisek závisí chod celého stroje. Otáčivý pohyb při zatížení je provázen třením, 
jehož důsledkem jsou energetické ztráty a opotřebení. Opotřebení ložisek bývá hlavní 
příčinou zkracování životnosti strojů. 

Podle druhu styku hřídele s ložiskem se ložiska dělí na: 
Kluzná – Kluzné ložisko je tvořeno válcem slitinového kovu, který obklopuje rotující hřídel, 
jež se stýká s ložiskem přímo v kluzné – opěrné ploše, vzájemně oddělené jen tenkou vrstvou 
mazacího filmu. Při relativním pohybu, který může být rotační nebo posuvný, vzniká 
v důsledku tření silový účinek představující ztrátu mechanické energie. Jednou ze součástí 
kluzných ložisek bývá ve většině případů hřídel, osa nebo čep, které jsou vůči jiným 
součástem, příkladně rámu, skříni, kladce nebo páce, v relativním pohybu. V tomto stavu 
vzniká mezi stykovými plochami tření, které podle jeho charakteru dělíme na suché, mezné a 
kapalinné. Součinitel tření f tak může v jednotlivých případech dosahovat v extrému hodnot 
od 0,6, přes 0,1 až do 0,001.  Pro mazání kluzných ložisek jsou využívány oleje, tuky, ale i 
voda, vzduch nebo jiný plyn a rovněž látky jako je grafit nebo molybdendisulfid. Postupně se 
v této oblastí vědy a techniky vyvinul rozsáhlý vědní obor zvaný TRIBOLOGIE, který se 

zabývá jevy a předměty souvisejícími s problematikou tření s jediným cílem, snížit 
mechanické ztráty v převodových ústrojích, mechanismech a konstrukčních uzlech.

Z teorie kluzných ložisek je známo, že rotující čep je nesen v ložiskovém pouzdru 
hydrodynamickými silami, které zmenšují třecí ztráty. Čím rychleji se rotující čep otáčí, tím 
více se čep přesunuje ke středu ložiska. Všechny veličiny, charakterizující kluzná ložiska 
udávají v závislosti na Sommerfeldově čísle.
Vlivem uložení rotoru na olejovém filmu nelze již ložisko považovat za tuhé, protože existují 
určité pružné a tlumící vlastnosti oleje, které jsou v různých směrech rozdílné. Již při prvních 
analytických vyšetřováních rotorů uložených v kluzných ložiskách se ukázalo, že rotor může 
být nestabilní, poněvadž pružící mechanismus ložiska není konzervativní. 
Nejdůležitější podmínkou provozu kluzného ložiska je jeho stabilita. Rozdíl mezi středem 
ložiska a středem čepu je znám jako excentricita ložiska. Excentricita se snižuje se snížením 
zatížení, zvýšením viskozity oleje  a zvýšením obvodové rychlosti. Dvě klíčové proměnné  -
excentricita a polohový úhel určují stabilitu ložiska. Se snížením zatížení nebo zvýšením 
otáček roste polohový úhel v kluzném ložisku, přičemž stabilita kluzného ložiska klesá. 
Nestabilita rotoru se vyskytne, pokud kluzné ložisko není dostatečně zatížené anebo pokud 
systém ložiska - rotor ztratí svoji tlumící schopnost. 
Pokud se systém kluzného ložiska - rotor blíží k nestabilitě, může jakákoliv vnější síla, 
působící proti zatížení v kluzném ložisku zapříčinit vznik nestability (někdy se systém může 
stát nestabilním i bez působení vnější síly). Nestabilita je stav provozu rotoru, kdy jsou 
kombinace různých vlivů zkombinovány tak, že vzniknou samobuzené vibrace. Tyto vibrace 
mohou dále přetrvávat i když bude odstraněn původní stimul (síla) jejich vzniku. Pouze 
výrazným snížením otáček je možno rotor opět stabilizovat. V případě výskytu nestability 
ložiska, jsou dominantní vibrace na susbsynchronní složce (nižší než otáčková složka)–běžně 
35 – 48 % otáčkové frekvence.
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Nestabilita rotoru nemusí vznikat pouze v kluzných ložiskách, často se projevuje na 
ucpávkách. Je to jev spojený se vznikem obvodového proudění oleje nebo stlačovaného 
média mezi statorem a rotorem a jeho nestabilitou v částech jako jsou radiální ložiska a 
ucpávky a prostor mezi konci lopatek  a statorem. Nestabilita rotoru vede k rozsáhlým 
poruchám ucpávek a rychlému poškození kompozice ložisky. 

Valivá – hřídel se stýká s ložiskem nepřímo přes valivá tělesa (např. kuličky, válečky, 
kuželíky), vzájemný styk valivých těles je teoreticky bodový nebo přímkový, neuvažujeme-li 
deformace. Valivá ložiska tvoří většinou samostatný celek, který se při montáži nerozebírá. 
Valivé tření je značně menší než kluzné, zvlášť, jsou-li styčné plochy tvrdé a hladké (f = 
0,001 – 0,002).  Valivá ložiska mají ve strojírenství dlouholetou tradici, jejich typy a rozměry 
jsou mezinárodně normalizovány. Ve srovnání s ložisky kluznými mají menší ztráty třením, 
menší ložiskovou vůli, malou délku, malou spotřebu maziva. Jsou nenáročná na obsluhu. 
Většina typů ložisek může přenášet radiální a axiální zatížení. Rozdíl mezi třecím momentem 
při rozběhu a při provozu je malý. Je možné je plně zatížit bez záběhu. Nevýhodou je značný 
vnější rozměr (průměr D), zvýšená citlivost na rázy, hlučnější chod, požadavek přesnějších 
tolerancí pro uložení kroužků ložisek a obtížnější montáž. Valivé ložisko se obvykle skládá 
z těchto částí:
vnějšího (skříňového) kroužku, vnitřního (hřídelového) kroužku, valivých tělísek (ve tvaru 
kuliček, válečků, jehel, kuželíků nebo soudečků) a klece.

Ke vzniku defektu na ložisku může dojít z celé řady důvodů (nedostatečné mazání, znečištěné 
mazivo, přemazání, znečištění, nesprávná montáž apod.), ale celá řada defektů na ložiscích 
má prvotní příčinu v existenci jiné závady (nesouosost, nevyváženost,  přetížení apod.), což v 
praxi jednoznačně musí vést ke komplexnosti posouzení stavu. 

Pomocí frekvenční analýzy se dá zjistit, jestli  jde o mechanické poškození ložiska nebo jen o 
přetížení ložiska, způsobeného nesouosostí, nebo nedostatečným mazáním apod.

Vibrace závisí na části valivého ložiska, kde porucha vznikla. Frekvence těchto vibrací se 
nazývají poruchové frekvence a lze je spočítat, buď pomocí známých rozměrů ložiska nebo 
pomocí softwaru, kde je nutno znát typ valivého ložiska. 

Životnost ložiska je ovlivněná následujícími faktory:
Provozní prostředí: je nutno zabezpečit potřebnou souosost uložení a chránit ložiska před 
extrémními teplotami, vlhkostí a znečištěním.
Správná montáž: je nutná znalost správných postupů montáže a volba vhodného nářadí.
Správná údržba: důležitými předpoklady pro dosažení maximální životnosti ložiska je 
dodržování mazacích plánů a sledování jeho stavu v provozu.
Bezporuchový provoz: prosazováním správných způsobů údržby ložisek dojde 
k minimalizaci rizika výpadku a k jejich dlouhé životnosti a hospodárnému provozu.
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Důvody poruch ložisek

1.2.9.2 Diagnostika kluzných ložisek
Kluzná ložiska nepoškozená s optimální vůlí a při ustálených podmínkách mazání nejsou 
výrazným budičem vibrací. Pro detekci problémů kluzných ložisek je možno použít snímač 
rychlostí nebo zrychlení vibrací, umístěný na víku ložiska. Nejvhodnější je však použití 
bezkontaktního snímače výchylky vibrací, který měří relativní vibrace mezi ložiskem a 
hřídelí. Tímto snímačem je možno monitorovat rovněž polohu středu hřídele v ložisku 
(orbitu). Hlavní je však skutečnost, že snímače výchylky měří přímo vibrace hřídele, kdežto 
snímače umístěné na ložiskovém tělese měří přenos vibrací hřídele přes olejový film a přes 
několik metalických přechodů až na víko ložiska. Je nutno rovněž podotknout, že vývoj 
některých poruch kluzných ložisek je otázkou pouze minut, resp. sekund,  v závislosti na 
daném problému a typu vzniklé nestability.
Základní problémy kluzných ložisek jsou následující:

a) Opotřebení, problémy s vůlí
Pozdější stádia opotřebení kluzného ložiska se normálně projeví přítomností celé řady 
harmonických násobků otáčkové frekvence (až do 10 nebo 20). Vytlučená radiální ložiska 
často umožňují velké amplitudy ve vertikálním směru ve srovnání s horizontálním směrem, 
ale může být také jen jedna výrazná špička na 1X RPM. Kluzná ložiska s nadměrnou vůlí 
mohou způsobit, že malá nevyváženost nebo nesouosost vyvolá velké vibrace, které by byly 

Nesprávné
mazání

Únava 
materiálu

Chyby 
instalaceOstatní důvody 

(frekvenční 
měniče, voda, …)
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mnohem menší, kdyby byly vůle upraveny podle specifikace. Pokud jsou generovány vysoké 
vibrace od poškozeného kluzného ložiska, jedná se většinou o problémy mazání, nesprávného 
zatížení, uvolnění anebo zvýšené vůle v ložisku. Pro správnou funkci kluzné ložisko 
vyžaduje, aby radiální vůle byla v určitých mezích. Příliš malá vůle může znamenat zhoršené 
mazání – kluzné ložisko obvykle hřeje. Velká vůle se projevuje jako typická nelinearita.Viz 
obr. 12. 

Typickou závadou kompresorů, čerpadel a dalších rotačních strojů je uvolnění mezi ložiskem, 
ložiskovým stojanem a základy. Obvykle se vibrodiagnostické příznaky projevují ve všech 
třech měřených směrech. Uvolnění stacionárních částí – typicky základů – způsobuje 
především nárůst na 1X otáčkové frekvenci, dané nárůstem poddajnosti soustavy, který může 
být spojen i s výraznějším snížením frekvence resonančních oblastí.

Pokud je uvolnění periodického charakteru, 1X za otáčku, typické uvolnění ložiska, dochází 
rovněž ke snížení tuhosti soustavy. Podle pásma rychlosti otáček ve vztahu k rezonanci rotoru 
se pak takto buzené vibrace projeví zvýšením synchronní odezvy (1x otáčková frekvence ve 
frekvenčním spektru) nebo typickými zlomky 1/2X a 1/3X. Děj má nelineární charakter a 
proto rovněž vybudí vyšší harmonické uvedených frekvencí. 
Rozlišení od přidírání rotoru poskytne například filtrovaný 1/2X orbit (pokud se tato 
frekvence vybudí), který je v tomto případě souběžný s otáčením rotoru, u přidírání je 
protiběžný. Přidírání obvykle vybudí více harmonických.

Do podobné kategorie spadá případ velkých vůlí ložiska, které mohou vzniknout výrobou 
nebo opotřebením. Diagnostika je kromě výše uvedeného založena na sledování orbitu 
z relativních snímačů X-Y na ložisku, který částečně sleduje ložiskové vůle a dále na 
sledování statické polohy hřídele, která má tendenci k nestabilitě.
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K lu z n é  lo ž is k o  n e p o š k o z e n é  
(p ř íp . s m a lý m  o p o tř e b e n ím )

K lu z n é  lo ž is k o  s o p o tře b e n ím  a n e b o  s p ro b lé m e m  
z v ý š e n é  v ů le

K lu z n é  lo ž is k o  s n a d m ě r n ý m  o p o tře b e n ím  a n e b o  v e lk o u  
v ů le

Obr. 12. Typická frekvenční spektra vibrací opotřebení kluzných ložisek
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b) Nestabilita oleje - WHIRL (víření oleje)
V první fázi, víření – Oil Whirl, se vytvoří obvodové proudění, často způsobené malou 
excentricitou hřídele v ložisku a následně i malou tuhostí olejového filmu vytvoří tzv. olejový 
klín, který s rychlostí o něco nižší než je 0,5 X otáčková rychlost hřídele obíhá  po obvodu 
ložiska. Výsledkem je přídavné 
buzení, které se ve spektru vibrací 
projeví na 0,40 – 0,48 násobku 
otáčkové frekvence, která se sleduje 
změnou otáček, což je možno 
sledovat na 3D spektrálních 
diagramech. Amplitudy, zvláště při 
použití relativního měření vibrací X-
Y mohou být i výrazně vyšší než na 
otáčkové frekvenci. Fáze je ustálená. Na obvykle kruhovém orbitu se cyklicky posouvá 
synchronizační značka, na úplném spektru z X-Y snímačů se frekvence Whirlu projevuje 
v kladné (pravé) polorovině. Jedná se o nejčastější problém kluzných ložisek. Tato nestabilita 
se považuje za nadměrnou, když amplituda překročí 40% vůle v ložisku.  Příčinou pro vznik 
nestability může být:

- nízké dynamické a zatěžující síly
- výrazné opotřebení kluzného ložiska nebo velké vůle
- změna vlastností oleje, speciálně jeho viskozity
- zvýšení nebo snížení tlaku oleje nebo jeho teploty
- změna vnitřního tlumení

Víření oleje (Oil Whirl) je případ, kdy olejový film budí vibrace, když odchylky od 
normálních provozních podmínek (poměrná excentricita a úhel polohy) způsobí, že olejový 

klín „tlačí“ hřídel dokola v ložisku. Destabilizující síla ve směru otáčení způsobí víření -
Whirl (neboli souběžnou precesi). Oil Whirl je nestabilní, protože zvětšuje odstředivé síly, 
které zase zvyšují síly od víření. Může způsobit, že olej již nenese čep a stává se neustáleným, 
když frekvence víření souhlasí s vlastní frekvencí rotoru. Změny viskozity oleje, mazacího 
tlaku a vnějšího předpětí mohou ovlivnit víření oleje – Oil Whirl. 
Přechodně je možno problém víření odstranit změnou viskozity oleje nebo jeho teploty. 
Rovněž zvětšení zatížení (např. zvýšením nesouososti spojky, zmenšením nosné plochy 
ložiska, …) může problém 
odstranit. Trvalou 
nápravnou akcí je změna 
konstrukce ložiska, 
nastavení správné vůle, 
anebo kompletní záměna 
ložiska za typ méně 
náchylný k nestabilitě 
(ložisko s naklápěcími 
segmenty). Viz obr. 13.

                                                   

Obr. 13. Frekvenční spektrum vibrací nestability oleje
                                                        při OIL WHIRL (víření oleje) kluzného ložiska
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c) Nestabilita oleje - WHIP (tlučení oleje)
Tato nestabilita typu whip se může objevit tehdy, když je stroj provozován na, nebo nad 
dvojnásobkem kritické otáčkové frekvence rotoru. Když se rotor roztočí k dvojnásobku 
kritické otáčkové frekvence, může být frekvence víření - whirl - blízko kritické frekvenci 
rotoru a může způsobit nadměrné vibrace, které již neunese olejový film. Frekvence 
nestability typu whirl se ve skutečnosti „zafixuje“ na kritické frekvenci rotoru a tato 
frekvenční špička nezmizí ani tehdy, když je otáčková frekvence stroje zvyšována na vyšší a 
vyšší hodnoty. Tato nestabilita vyvolává příčné subharmonické vibrace se souběžnou precesí 
s frekvencí, která se rovná kritické frekvenci rotoru. Je to děj nestabilní, který může vést ke 
katastrofické poruše. Viz obr. 14.
Detekce je snadná z X-Y relativních čidel a úplného 3D spektrálného diagramu rozběhu a 
doběhu stroje. V případě absolutních vibrací měřených na skříni nebo krytu ložiska se ani 
výrazné poruchy tohoto typu nemusí projevit jako dominantní složka spektra.

Obr. 14. Frekvenční spektrum vibrací nestability oleje
při Oil WHIP (tlučení oleje) kluzného ložiska

Další známé závady kluzných ložisek mohou být:
- rýhování, tj. obvodové drážky od abrazivních částic (nečistot),
- únavové praskliny kompozice (nadměrné dynamické namáhání),
- koroze (u kompozic s olovem v důsledku kyselých oxidačních složek oleje),
- kavitační vibrace a erozivní opotřebení,
- pitting od elektrických výbojů (neuzemněný rotor).
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d) Další diagnostické metody k určení technického stavu kluzných ložisek

Orbitální analýza
Orbit tvoří dynamická (kinetická) složka vibrací ze dvou vzájemně kolmých bezdotykových 
radiálních snímačů výchylky vynesená v kartézských souřadnicích. Snímače se umisťují 
v jedné rovině v navzájem kolmých směrech. Je to alternativní zobrazení časového signálu, 
které přináší i další diagnostické informace, a které lze realizovat i na běžném osciloskopu 
s X-Y funkcí. Zobrazení vibrací ve formě orbitu je zobrazení pohybu středu hřídele za jednu 
či více otáček kolem statické polohy středu hřídel. Synchronizační značka udává moment 
synchronizačního impulsu 1 x za otáčku. Takto lze snadno zjistit směr precesního pohybu 
hřídele vůči směru otáčení (souběžná a protiběžná precese), odhadnout velikost amplitudy –
špička – špička. Viz (obr. 15).

Obr. 15. Umístění snímačů na principu vířivých proudů pro měření 
relativního pohybu hřídele (orbity)

Měření orbity není možné bez určení absolutní fáze vibrací, která je definovaná jako zpoždění 
prvního kladného maxima signálu na daném snímači za signálem synchronizační značky 
v úhlových jednotkách, kdy jednomu cyklu vibrací odpovídá 360o. Fázi vibrací lze takto 
určovat pro otáčkovou frekvenci i pro všechny celočíselné násobky a podíly otáčkové 
frekvence. Je to reference mezi polohou rotoru a měřeným signálem vibrací.
Z tvaru orbity lze usuzovat na směr působení radikálních sil v ložisku. Standardní eliptický 
tvar orbity (obr. 5) se vlivem závad souososti a tím vzniku radiálního předpětí podle velikosti 
nesouososti zplošťuje, mění na banánový a dokonce dostává tvar „osmičky“. Směr hlavní osy 
orbity je pak kolmý na směr působení radiální síly. Další použití orbity je při diagnostice 
přidírání, ložiskových vůlí, nestabilit rotoru v kluzných ložiskách, trhlinách rotoru a dalších 
závadách. Analýza se provádí na orbitu širokopásmového signálu i na orbitu signálu 
filtrovaného na harmonické a subharmonické složky. Vždy je potřeba sledovat zároveň 
statickou polohu středu hřídele, která spolu s orbitem vypovídá o skutečném pohybu hřídele 
v měřené rovině a o nebezpečí přidírání ložiska. Viz obr. 17.
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Obr. 16. Standardní tvar orbity

Obr. 17. Určení pohybu hřídele turbokompresoru v oblasti kritických otáček

Ultrazvuková aktivní metoda 
Akustická diagnostika se používá také ke zjišťování stavu kluzných ložisek a ve své podstatě 
dělí do dvou základních skupin:

 oblast slyšitelných frekvencí (hluk)

 oblast neslyšitelných frekvencí (ultrazvuk)

a někdy se také používá označení vibroakustická diagnostika.
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Oblast neslyšitelných frekvencí, dále jen ultrazvuk, rozdělujeme na metody:

 aktivní - snímáme emitovaný ultrazvukový signál měřeným objektem,

 pasivní - vysílaný signál do objektu je vyráběn generátorem  jsme v oblasti 
defektoskopie materiálu a měření tloušťky materiálu. Tuto skupinu ještě dále rozdělujeme 
na metodu průchodovou (vysílač na jedné straně, přijímač na druhé) a metodu odrazovou 
(vysílač + přijímač na jedné straně).

Okolnosti, které mohou vést ke vzniku akustické emise jsou:
 defekty ložisek
 nedostatečné mazání
 mikroprokluzování/tření
 kavitace/proudění
 třískové obrábění kovu
 elektrický oblouk
 elektrický šum
 znečištění mazacího tuku
 dynamické přetížení
 tření ložiska
 elektricky generované signály
 styk rotoru kompresoru (se statorem)tvoření trhlinek (nebo „křupání“ cínu)
 kontakt kov-kov

Ke známé řadě přístrojů pracujících na tomto principu jsou přístroje prof. Taraby - ČVUT 
Praha, FEL, dnes fy ELTEC, řada přístrojů nese označení DIAGNOST.

Technologie SEE - (Spectral Emitted Energy) 
SEE Technologie patři mezi aktivní ultrazvukové metody a  poskytuje velmi včasnou detekci 
závad ložisek a převodů ozubených kol měřením akustické emise generované kovem, je-li 
poškozen nebo nastanou-li jisté specifické podmínky. 
Technologie SEE používá speciální snímače akustické emise, které „slyší“ ultrazvukovou 
akustickou emisi vznikající následkem poškození elementů ložisek (tato akustická emise se 
objevuje ve frekvenční oblasti 150 - 500 kHz). Takový signál není ani tak vibračním 
signálem, jedná se spíše o zvuk o vysoké frekvenci, přesto název vibrace je běžně užívaným 
technickým termínem.

Princip SEE technologie je vysvětlen v kapitole 1.2.9.3 (část b)
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1.2.9.3 Diagnostika valivých ložisek

Jestliže bylo ložisko správně vybráno s ohledem na otáčky, dynamické zatížení, mazání, 
kinematickou viskozitu a adekvátní filtrování maziva, potom by provozní životnost měla 
vhodně odpovídat únavové životnosti L10ah . Pokud trendy monitorování indikují začátek 
opotřebení ložiska, uživatel může provést některé akce:
- zlepšit mazání pro snížení tření mezi odvalujícími se povrchy,
- zlepšit filtrování pro minimalizaci přívodu znečisťujících částic,
- v průběhu plánovaného cyklu údržby pootočit vnější kroužek pro odsunutí možného místa 

poškození mimo zatížený sektor,
- pokud jsou náznaky nevývahy, nesouososti nebo ohnutého hřídele, je nutné provést 

nápravnou akci, co nejdříve je to možné a vhodné.

K hospodárnému provozu strojů vybavených valivými ložisky lze přispět tím, že se plně 
využívá rezervy trvanlivosti ložisek. Nezjistí-li se včas poškození ložiska, může dojít k 
haváriím zařízení a tím téměř vždy k značným národohospodářským škodám. Pravidelné 
zjišťování stavu valivých ložisek umožňuje plánovat jejich výměnu v nejvhodnější době. 
Nejjednodušší způsob pro detekování celkového poškození strojů je pravidelně měřit 
celkovou úroveň vibrací (mohutnost vibrací) na ložiskovém domku., viz. obr. 18.

Obr.18. Doporučená místa měření vibrací elektrické točivé stroje /ČSN ISO 10816-1/.
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Dojde-li k poškození na oběžných drahách nebo na valivých tělískách, je ložisko výrazným 
budičem vibrací. U nepoškozených radiálních valivých ložisek s větší provozní vůlí se může 
vyskytnout výrazné parametrické buzení cyklickou změnou tuhostí ložiska, velikost 
amplitudy buzení roste se zvětšující se radiální vůlí a klesá s rostoucím počtem valivých 
tělísek. Rozhodující pro vlastnosti ložisek je provozní radiální vůle.

Z dlouhodobého sledování plyne, že skutečná trvanlivost valivých ložisek za jinak stejných 
provozních podmínek vykazuje značný rozptyl. Poměr mezi maximální a minimální 
trvanlivostí bývá 5-10. Trvanlivost valivého ložiska je určena únavovým poškozením 
funkčních ploch. Životnost valivého ložiska je doba po kterou je ložisko schopno plnit 
požadovanou funkci. 

Skutečná trvanlivost je určena kromě jiného:
- kvalitou výroby,
- provozním zatížením,
- způsobem montáže,
- způsobem mazání a kvalitou maziva,
- přídavným dynamickým provozním zatížením.

Na základě širokého rozboru firmy SKF bylo zjištěno, že trvanlivost valivých ložisek určuje 
výrobce pouze z 25%.
Současná přístrojová technika umožňuje provádět montáž a seřízení součástí a skupin strojů 
tak, aby přídavné dynamické provozní zatížení valivých ložisek bylo minimální při optimální 
přesnosti výroby (např. provozní vyvažování rotorů, seřizování souososti hřídelí). 

Pro spolehlivý chod radiálního ložiska mívá rozhodující vliv radiální vůle. Rozlišujeme 3 
stádia radiální vůle:

- výrobní vůle u nezamontovaného ložiska (výrobce dodává ložiska s různými 
vůlemi).

- montážní u zamontovaného ložiska, které je vlivem velikosti přesahu ložiskových 
kroužků menší než výrobní

- provozní vůle za ustálené provozní teploty (bývá zpravidla menší než vůle 
montážní).

Směrodatný je pak stav ložiska při ustálených provozních poměrech.

Radiální a axiální vůle radiálního valivého ložiska může ovlivnit dynamické poměry, zejména 
při provozu bez zatížení. Axiální vůle je závislá na radiální vůli a platí zde přibližné vztahy 
mezi radiální a axiální vůlí pro nezatížené ložisko.

Radiální vůle VL je poměr, o který lze posunout vnitřní kroužek proti vnějšímu kroužku u 
nezamontovaného ložiska bez zatížení v radiálním směru z jedné mezní polohy do protilehlé 
– obr. 19.
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Radiální vule Axiální vule

Obr. 19. Axiální a radiální vůle ložiska

Axiální vůle pro:
- jednořadá kuličková ložiska (obr. 20)

- naklápěcí kuličková ložiska (dvouřadá)

- soudečková ložiska (dvouřadá)
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Obr. 20. Vůle u jednořadého kuličkového ložiska.

Va = (0.14 * Vr * d0)

Va = cotg  = Vr * (1.5 / e )

Va = Vr * (1.5 / e)
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V liv provozní vule na presnost ulození

V r

V r <  0

V r >  0

V r =  0

br

Fr

Vliv vule na ulození

Vr > 0

(Va > 0)

Va

Vr = 0 

(Va = 0) 

br
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Jako provozní vůle valivého ložiska se označuje rozměr, o který se může hřídel posunout 
v radiálním směru bez zatížení proti vnějšímu kroužku u zamontovaného ložiska.
Provozní vůle (radiální) vyplývá z radiální vůle ložiska, zmenšené o změnu s vyvolanou 
přesahy v lícování a tepelným zatížením. 

s = sP + sT

kde značí: 
sP – změna vyvolaná lícováním [m]
sT – změna vyvolaná rozdílem teplot [m] 

Zde je třeba zmínit se o tzv. normální provozní vůli. Jedná se o vůli, která odpovídá provozu 
při normální provozní teplotě po zamontování s doporučenými přesahy pro daný typ ložiska. 
V praxi se využívá také menší nebo větší vůle než normální provozní, a to dle typu stroje a 
specifického případu použití valivého ložiska. Například menší než normální vůle se použije 
pro přesné obráběcí a měřící stroje ke snížení nárazů nebo při střídavém zatížení. Větší vůli 
než normální provozní je možno využít u zařízení s vyšší provozní teplotou, vysokými 
otáčkami a také při chybách souososti a průhybů hřídelů. 
Vztah pro provozní vůli: 
sP = d + D
kde:   d – roztažení vnitřního kroužku (m)
         D – zúžení vnějšího kroužku (m) 

Vztah pro teplotní vůli:
sT = 0,011.d.v

kde:    d – průměr vnitřního kroužku (mm)
         v – znaménko se upravuje podle přívodu (+) či odvodu (-) tepla 

Vlivem dynamických poměrů v provozních podmínkách není časový průběh zatížení 
v radiálním a axiálním směru konstantní. Vliv provozních vůlí na přesnost uložení udává 
obr.10. 

Obr. 21. Vliv provozní vůle Vr a Va radiálního kuličkového ložiska na jeho charakteristiku 
v radiálním a axiálním směru, Fr , Fa – zatížení ložiska ,r ,a

-radiální a axiální pružná deformace, Vr < 0 – ložisko spředpětím
Vliv druhu radiálního ložiska na přesnost uložení udává obr. 23. 
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Obr. 22. Porovnání charakteristik různých druhů radiálních valivých ložisek pro průměr 
hřídele d = 70 mm.

A- kuličkové ložisko 6214
B- kuličkové ložisko 32214
C- válečkové ložisko NU 2214
D- dvouřadé válečkové ložisko NN 3014
E- jehlové ložisko INA NA 4914

Vliv radiální vůle na trvanlivost valivých ložisek se projevuje především při menších 
zatíženích a větších vůlích. 
Je-li radiální vůle Vr větší než 0, menší počet valivých těles přenáší vnější radiální zatížení 

radiálního valivého ložiska, při optimálním přepětí Vr menší než 0, více jak polovina valivých 
těles je zatížena, a tím klesá největší zatížení valivého tělesa Qmax , které určuje maximální 
dotykové napětí a trvanlivost ložiska viz. obr. 12.

Vr / r > 0            Vr / r = 0                Vr / r < 0

Obr. 23. Vliv provozní radiální vůle radiálního valivého ložiska na rozložení sil na valivá 
tělesa při stejném vnějším radiálním zatížení. r – pružná deformace.
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Tab. 11. Vliv poměru provozní radiální vůle Vr a pružné deformace r radiálních ložisek na 
trvanlivost. 
  Poměr Vr / r +2,0 +1,0 0,0 -0,5 -1,25
  Poměrná trvan.L(%) radiál. kuličkových lož.       62 78 100 110 50
  Poměrná trvan.L(%) radiál. válečkových lož. 60 75 100 110 22

Při volbě optimální velikosti předpětí se trvanlivost ložiska zvýší o 10 a s dalším zvyšováním 
předpětí nastává prudký pokles trvanlivosti.

a) Poruchové frekvence valivých ložisek
Pro výpočet frekvencí buzení vibrací valivými ložisky je nutná znalost vnitřních rozměrů 
ložiska (které nejsou uvedeny v rozměrových tabulkách katalogů a v normách) a otáček. 
Výrobci valivých ložisek dodávají programové vybavení pro výpočet frekvencí buzení, které 
také obsahuje potřebné údaje o vnitřních rozměrech (obr. 24). K vlastnímu výpočtu stačí znát 
typové označení ložiska a otáčky. Na základě těchto informací program vypočte :

Frekvence vad vnitřního kroužku fi

Frekvence vad klece valivého ložiska fk

Frekvence vad vnějšího oběžného kroužku fo

Frekvence vad valivého tělíska ložiska fv

n …. Počet valivých tělísek
fr …. Rotorová frekvence
D- vnější průměr
d- vnitřní průměr
ds- střední průměr
d0- průměr valivých tělísek
- kontaktní úhel

Obr. 24. Vnitřní rozměry valivého ložiska.
Z rozměrových tabulek zjistíme :  
D  - průměr vnějšího kroužku

d  - průměr vnitřního kroužku
 - stykový úhel, který lze určit z hodnoty e

ds - střední průměr 

do - průměr valivého tělesa

1,5

e
= arctan

2

d+D
=d s

d

d+D
.q=z

0
2

d)-(Dq=d 1o 
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z  - počet valivých tělísek v jedné řadě
Součinitelé q1 a q2 jsou pro jednotlivé druhy valivých ložisek uvedeny v tabulce 2. 

Tab. 12. Součinitelé q1 a q2

Druh ložiska
q1

od - do
q2

od - do

RADIÁLNÍ LOŽISKA

Kuličková 1- řada
0.216 – 0.330 0.99 – 0.89

Kuličková dvou1adá 0.200 – 0.280 1.39 – 1.19
Kuličková s kosoúhlým stykem jedno1adá 0.250 – 0.320 1.40 – 1.24
Kuličková s kosoúhlým stykem dvouřadá 0.241 – 0.290 1.48 – 1.25
Kuličková naklápěcí 0.217 – 0.238 1.33 – 1.07
Válečková 0.205 – 0.257 1.24 – 0.97
Soudečková 0.259 – 0.289 1.36 – 1.15
Soudečková naklápěcí 0.233 – 0.278 1.40 – 1.15
Kuželíková 0.220 – 0.280 1.60 – 1.30
Jehlová bez klece 0.130 – 0.210 1.57 – 1.57
Jehlová s klecí 0.130 – 0.210 0.78 – 1.00

AXIÁLNÍ LOŽISKA

Kuličková
0.318 – 0.386 1.42 – 1.19

Naklápěcí soudečková 0.237 – 0.253 1.12 – 1.07
Axiální s kosoúhlým stykem kuličková 0.340 – 0.380 1.41 – 1.23
Válečková 0.270 – 0.350 0.85 – 1.20

Nejefektivnějším způsobem pro hodnocení stavu valivých ložisek je srovnání spekter vibrací 
stroje, která rovněž zachycují jiné typy závad strojů jako je nevývaha, nesouosost, 
mechanické uvolnění, poškození zubů atd. Základem je srovnání spekter s konstantní 
poměrnou šířkou pásma.

Používáme-li tuto metodu, nejprve vytvoříme referenční spektrum za stavu stroje, který 
pokládáme za dobrý a pak následující měření s tímto referenčním měřením srovnáváme. Pro 
určení měřicího místa pro každé ložisko v převodovce musíme znát směr největšího zatížení a 
toto je vhodné měřicí místo.

U poškozeného ložiska vznikají nejsilnější impulsy v zatížené oblasti a odtud jsou přenášeny 
na skříň ložiska. Při radiálním zatížení se rozšiřuje tzv. " emisním oknem ložiska " přes sektor 
45o na obě strany od směru zatížení. U axiálních ložisek leží zatížení přirozeně po celém 
obvodu 360o kotouče skříně. Ostré hrany a mezery mezi jednotlivými částmi materiálu 
způsobují podstatný útlum síly signálu rázových impulsů. Snímač rázových impulsů musíme 
proto umístit tak, aby byl umístěn přímo v oblasti "emisního okna", a to v nejzatíženější 
oblasti ložiska. Pro určení takových míst u strojů musíme provést rozbor dynamických sil v 
každém důležitém místě stroje. Pravidla pro volbu měřícího místa:



37

 mezi cestou signálu smí být jenom jedno přerušení materiálu a to jen mezi 
ložiskem a ložiskovým tělesem.

 směr dráhy signálu mezi ložiskem a měřícím místem musí být přímý a průchozí. 
Vzdálenost mezi bodem měření a ložiskem nesmí být > než 75mm.

 měřící místo musí ležet v oblasti zatížení ložiska, v „emisním okně“.
 hlavní osa snímače musí směřovat přímo na osu zatížení ložiska a nesmí se 

odchýlit od tohoto směru více jak 5°.

Mechanické rázy vstupují do všech ložisek v pohybu, protože ložiskové dráhy i valivá ložiska 
nemají úplně hladkou plochu. Intenzita těchto rázových impulsů závisí na rázové rychlosti. 
Při namáhání drsnosti povrchu vznikají ve velmi rychlém sledu slabé rázové impulsy, což 
vytváří úroveň rázových impulsů ložiska. Jak se závada začíná vyvíjet, mění se vibrace 
vyvolané ložiskem pokaždé, když valivý prvek dojde k diskontinuitě na své dráze a 
výsledkem jsou pulsy vibrací. Výsledné pulsy vibrací se periodicky opakují s frekvencí, která 
je určena místem výskytu diskontinuity a geometrií ložisek. Tyto opakované frekvence se 
označují za ložiskové frekvence. Jsou to :

Frekvence vnitřního kroužku

)cos1(
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Když se nadměrné přetížení povrchu projeví prasklinami nebo vyštípnutím, jsou generovány 
impulsní síly, jak se každý valivý prvek valí přes diskontinuitu v povrchu. Frekvence těchto 
impulsů má jednoduchý vztah ke geometrii ložiska a k otáčkové frekvenci hřídele.
Odvozené rovnice, které definují frekvence závad (jako necelé poměry základní otáčkové 
frekvence) se často uvádí v literatuře a vztahy jsou opakovány v poznámkách za touto diskusí 
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(viz. Poznámka1). Tyto rovnice pro ložiskové závady jsou idealizovány, protože se 
předpokládá, že valivé prvky neprokluzují a pouze se odvalují po povrchu ložiskových drah. 
Při skutečném provozu valivé prvky rotují, ale jejich pohyb je kombinací otáčení a 
prokluzování. Frekvence otáčení kuličky se často uvádí jako odezvová frekvence závady na 
kuličce. V některých tabulkách s rovnicemi pro frekvence závad se uvádí poměr pro vadu na 
kuličce jako dvojnásobek poměrné frekvence otáčení kuličky. V rovnici pro vadu na kuličce 
se předpokládá, že vada na kuličce nebo válečku se za jednu otáčku kuličky nebo válečku 
dotkne vnitřního i vnějšího kroužku.

Včasné zjištění problémových stavů, jako je neadekvátní mazání nebo nesouosost, umožňuje 
analytikovi aplikovat pro aktivní nápravná opatření pro zvětšení životnosti ložisek. Začátek 
zhoršení stavu ložiska se objeví často velmi brzy, když začíná opotřebení valivých drah a 
vyvíjí se mikropitting v zatížené zóně. Mikropitting v tomto časném stádiu neznamená 
nezbytně zkrácení životnosti ložiska, ale je často dobrou indikací, že rozvoj v první etapě je 
na řadě.
Etapa jedna znamená, že máme ještě stále „dobré“ ložisko. Avšak po uplynutí podstatné 
části životnosti ložiska má mikropiting za následek zhoršení ložiska do stavu, kdy se vyvíjejí 
na valivých drahých velmi malé krátery. Rázy na tyto malé krátery nemají vždy dostatečnou 
energii, aby byly generovány měřitelné vibrační signály v oboru rychlosti. Avšak technologie 
SEE, která je patentovaná SKF, často dává detekovatelný signál, který je ve vtahu 
k periodickému kontaktu na plochách. (Viz kapitola o SEE technologii.) Když se stav ložiska 
zhoršuje a valivé prvky narážejí na vadu, začínají se v FFT spektru objevovat harmonické 
násobky frekvence závady.

Etapa dvě je pro ložisko, které má určité opotřebení, jež je indikováno harmonickými 
složkami. V tomto okamžiku není třeba vyměňovat ložisko. Ve skutečnosti byla již v této 

etapě ložiska vyměňována a jediné zjevné poškození byly mikrosváry (spalling) na valivých 
drahách. Avšak při růstu amplitudy harmonických složek může být rozumné zvýšit četnost 
sběru dat. Degradace ložiska je po určitou dobu obvykle lineární a lze ji trendovat, ale při 
čerpání životnosti se děj stává nelineární.

Etapa třetí přichází v okamžiku, kdy se životnost ložiska 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 (Ball Pass Frequency Inner Race -
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 (Ball Pass Frequency Outer Race - 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.
Například 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 (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.
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Etapa čtyři: Životnost ložiska v tomto okamžiku je extrémně krátká a vyžaduje okamžitou 
nápravnou akci. Toto stádium je často charakterizováno jak v oboru zrychlení, tak v oboru 
rychlosti širokopásmovým šumem s velkou amplitudou v okolí frekvence závady ložiska. 
V obálkovém spektru zrychlení jsou velké složky, odpovídající frekvenci závady i vysoká 
postranní pásma 1X a 2X (indikující uvolnění) kolem BPFO a v extrémním případě se objeví 
složky, odpovídající závadě klece.

Poplachová úroveň pro celkové vibrace
Celková úroveň obálky zrychlení je mnohem relativnější než absolutní celková úroveň,
protože poplachová kritéria závisí na proměnných veličinách, jako jsou otáčky, dynamické 
zatížení a přenos signálu konstrukcí. Obecně doporučenou metodou pro ustavení 
poplachových hodnot je použití statistických hodnot, které byly určeny trendováním 
dlouhodobých celkových odečtů. Tyto metody předpokládají, že proměnné hodnoty jsou 
konstantní, a že měření jsou prováděna na stejných místech na stroji. Zkušení uživatelé 
nastavují poplach Výstraha na střední trendovou hodnotu plus dvojnásobek standartní 
odchylky a poplach Nebezpečí na střední trendovou hodnotu plus trojnásobek standartní 
odchylky. Problém rozlišení celkové hodnoty pro dobré a špatné ložisko je složitější a méně 
určitý, když předchozí historie a trendy nejsou k dispozici. Existují rozumná historická data, 
odvozená z obdobných obálkových metod, ze kterých jsou navrženy úrovně pro hodnoty 
špička-špička a pro obálku zrychlení (Ge) a to jako vodítko.

Tab. 13. pásma filtru Micrologu
Pásmo filtru Micrologu

pásmo I pásmo II pásmo III pásmo IV

dobrý 0 - 2 mGe 0 - 20 mGe 0 - 0,4 Ge 0 - 1,5 Ge
vyhovující 2 - 10 mGe 20 - 200 mGe 0,4 - 4 Ge 1,5 - 15 Ge

nevyhovující 10 - 50 mGe 0,2 - 0,5 mGe 4 - 10 Ge 15 - 75 Ge
nepřípustný 50+ mGe 0,5+ mGe 0 - 2 Ge 75+ Ge

Jsou to však jen vodítka a pokud se objeví vysoká hodnota odečtu, naznačující poškození 
ložiska, potom je potřeba provést analýzu spektra, která by měla potvrdit existenci závady. 
Vždy existují výjimky a jednou z nich je uvolnění, které způsobuje, že celková hodnota 
obálky je vysoká. Uvolnění se projevuje jako náraz jednou za otáčku, který ovlivňuje 
celkovou hodnotu a často zhoršuje závady na valivých drahách.
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b) Metody diagnostiky valivých ložisek
V současnosti existuje několik metod bezdemontážní diagnostiky valivých ložisek, 
založených na různých principech – tabulka 14. Všechny tyto metody zjišťování stavu ložisek 
vycházejí z poznatku, že při odvalování poškozeného prvku ložiska dochází k nárazům, které 
vyvolají zvýšení úrovně vibrací na frekvenci nárazů, dále pak na frekvencích harmonických a 
rezonančních a tím je ložisko výrazným budičem vibrací. 

Základním cílem programu prediktivní údržby je přesně monitorovat trendy strojů, které vám 
dovolí provést jasný odhad budoucích špatných funkcí ložisek. Takové včasné indikace 
ranných stádií poruch ložisek dávají specialistům údržby mnoho voleb, aby:
- zabránili nákladným odstávkám při katastrofických poruchách,
- prodloužili životnost ložiska na ekvivalent únavové životnosti,
- minimalizovali sklad ložisek tak, že budou aproximovat cyklus opatřování náhradních 

ložisek „právě včas“.

Ložisko může selhat z řady příčin: nesprávné mazání (příliš mnoho, nebo příliš málo maziva), 
znečištěné mazivo, větší zatížení než předpokládané (způsobeno např. jinými strojními 
problémy, jako nevývaha, nesouosost, ohnutý hřídel apod.), nesprávné zacházení nebo 
montáž, stáří (povrchová únava), atd..

Obecně, počáteční únava ložiska vyplývá ze smykových napětí, která se cyklicky 
objevují bezprostředně pod plochou, nesoucí zatížení. Po jisté době tato napětí způsobí 
trhliny, které se postupně šíří k povrchu. Když valivé prvky přecházejí přes tyto trhliny (obr. 
14), částečky materiálu se odlomují. Toto je známo jako vydrolování (pitting). Vydrolování se 
progresivně zvětšuje a případně vyřadí ložisko z provozu. Tento typ poškozování ložiska trvá 
relativně dlouhou dobu a jeho šíření se dělí na čtyři etapy. Jiný typ poškození ložiska je 
iniciován poškozením plochy. Poškození plochy způsobuje trhliny, které se tvoří na povrchu 

a šíří se do materiálu. Poškození plochy je rovněž způsobováno nadměrným zatížením nebo 
nesprávným mazáním.

V obou případech poškozené ložisko produkuje zvukové a vibrační signály, které při 
detekování a správném analyzování poskytují personálu údržby dostatek času na nápravu 
příčiny problému ložiska (tím se dá efektivně prodloužit životnost ložiska), nebo když je to 
nezbytné, vyměnit ložisko před jeho úplným selháním.

Obr. 25. Vada na vnější dráze (prasklina)

Většina ložisek, která projdou prvním obdobím provozu, pokračuje bezporuchově nebo jen s 
několika málo vadami. Po určité době však počet závad začíná narůstat a rychle se rozrůstá až 
ke katastrofické poruše.
Když ložisko začne vykazovat trend k poruše, je potřeba zvýšit četnost sběru dat, aby byla 
lépe určena spolehlivost stroje.
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Cílem systému údržby je detekovat poškození včas, aby byl dostatek času pro plánování 
nejefektivnější opravy. Toto se obvykle provádí trendováním měření ložiska v závislosti na 
čase (obr. 26).

Obr. 26. Trendování měřených vibrací valivých ložisek

Ačkoliv porucha v ložisku může přenášet na ložiskový domek významnou sílu, je odezva 
nosné konstrukce obvykle velmi malá (při měření akcelerometrem, namontovaným 
v blízkosti zatížené zóny ložiska). Na obr. 16 je graf časového průběhu signálu od takového 

akcelerometru. Ukazuje impulsní signál od závady v ložisku sečtený s nízkofrekvenčními 
vibracemi od nevývahy nebo nesouososti. Obtížnost měření zde spočívá v přesném 
separování a zjištění těchto malých signálů, buzených ložiskem, v přítomnosti obecně větších 
vibračních komponent.
Ve velmi ranném stádiu přetížení povrchu je signál od snímače ponořen v šumu. Měření 
těchto signálů v ranném stádiu vyžaduje přístrojové vybavení, které má velký dynamický 
rozsah, malý vlastní šum zesilovače a elektronické obvody pro zvýraznění těchto malých 
signálů odezvy ložiska.

Obr. 27. Časový průběh vibračního signál od závady v ložisku, sečtený s vibračním  signálem 
konstrukce

Vibrace

doba pro předběžné varování

Čas

Začátek
poškození

Havárie
ložiska

Detekce
akustickou

emisí

Detekce pomocí
vibrací

Detekce poslechem
a hmatem
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Tab. 14. Přehled metod a přístrojů vibrační diagnostiky valivých ložisek
Metody diagnostiky valivých 

ložisek
Firma Přístroje

Rázové Pulsy SPM SPM Instrument

SPM 43A

SPM 21

Mepa 10

BEA 52

TMED 1 - SKF

BAS 10

BCU - kinetická dráha hřídele SCHENCK VIBROCAM 1000

VIBROPORT 30

Kurtosis - součinitel K Kutosis K - 4100

SE - Špičkové energie Reutlinger IRD 811

IRD 820

K(t) parametru Robotron M 1302

Kv - činitel výkmitu Brüel & Kjaer 2513

Ultrazvuková emise ČVUT D 016 FEL

Obálkové spektrum Brüel & Kjaer 2515, 2148, pulse, SKF

SEE SKF MICROLOG KIT CMVA 10

Když je geometrie sledovaného ložiska známa, spektrum ložiskového komponentu může být 
analyzováno, aby byly zjištěny indikace závad v ložiskách.

V ranných stádiích zhoršování stavu ložiska jsou frekvenční složky odpovídající závadám 
velmi malé a nejsou obvykle zjistitelné v normálním amplitudovém spektru signálu od 
snímače (rychlost resp. zrychlení vibrací). V těchto ranných stádiích opotřebení ložiska jsou 
užitečné alternativní metody, které zvýrazňují odezvové signály od malých, opakovacích 
impulsů od závad.

Metoda rázových pulzů SPM (Shock Pulse Meter)
Princip spočívá v měření a posouzení rázových pulsů (tzv. krátkodobých tlakových vln 
vyvolávaných mechanickými rázy), které vznikají vlivem drsnosti ložiskových drah a 
valivých těles. Měříme přes snímač rázových pulsů. Tento přístroj vyhodnocuje absolutní 
velikosti impulsů a také střední hodnoty amplitudy vibrací snímače v rezonanční oblasti 30 až 
40 kHz. Snímáme tzv. prahovou úroveň (dBc) a špičkovou úroveň (dBm), zakreslujeme do 
grafu a při vstupu do červeného pole (35 dB) je ložisko vadné.

Vstupní informace metody SPM

SPM
Přibližné otáčky

Velikost
ložiska

Mohutnost 
vibrací

Třída dle 
ISO

EVAM 
Konstrukce stroje

Historická a 
statistická data
Přesné otáčky

SPM
Spektrum 
Typ ložiska 
vč. Výrobce 

Přesné otáčky
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Princip metody SPM

Zprácování SPM signálu
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Stádia vývoje typické poruchy

Tuto metodu používají přístroje Mepa 10, SPM21, SPM 43 a TMED1 a dále 
mikroprocesorové zařízení – analyzátor valivých ložisek BEA – 52 od firmy SPM.
Výhody: metoda je přesná a rychlá, lze zjistit i kvalitu mazání ložiska. Je náročná na 
směřování sondy a dodržování podmínek měření.
Nevýhody: nutností je znalost přesných parametrů ložisek a namontování stabilních měřících 
šroubů pro trendovou analýzu.

Na první pohled se zdá, že poznání všech parametrů ložisek je nevýhodné, ale "dobrý 
diagnostik" musí znát všechny dostupné parametry o stroje a zařízení, tudíž rozměry ložisek 
pro správnou diagnózu závady strojů a zařízení.

Metoda BCU (Bearing Condition Unit)
Metoda se užívá u přístrojů firmy SCHENCK. Rázový impuls poškozeného ložiska vybudí ve 
snímači přiloženém na ložisko vibrací ve své rezonanční oblasti (20 – 40 kHz) podobně jako 
u ladičky. Podle obsahu tohoto buzení (intenzita rázu) šířených v pevném materiálu, trvá 
odeznění této vibrace kratší nebo delší dobu.
Vnitřní energie této odeznívající vibrace (špičkové hodnoty měřeného signálu) se určuje a 
dále pak ještě vyhodnocuje společně s četností výskytu. Z tohoto se pak vytváří tzv. 
charakteristická veličina stavu valivých ložisek – BCU.



45

Pro posouzení, zda právě naměřená hodnota nepřekročila přípustné meze, však v tomto 
případě není možno použít všeobecně platných směrnic. Vedle otáček rotoru ovlivňujících 
výsledek měření jsou zde ještě i geometrické rozměry ložiska, valivých těles a některé další 
parametry.

Obr. 28. Trend veličiny stavu valivého ložiska

Jako měřítko pro posuzování může posloužit absolutně shodné ložisko, které bylo na stejném 
místě uvažovaného stroje proměřeno od svého zabudování v novém stavu až do vyřazení. 
Tato trendová křivka pak může posloužit jako křivka referenční a musí se sestavit odděleně 
pro každé úložné místo. 

Podle změny charakteristické veličiny stavu valivých ložisek je však možno usuzovat na 
počínající poškození ložiska i tehdy, jestliže nemáme referenční křivku k dispozici. Vyjdeme-
li totiž ze stavu pro nově zabudované ložisko, hodnota BCU překročí hodnotu nového ložiska 
o činitel 3 – 4, pak se dá očekávat brzké poškození ložiska.
Trend veličiny BCU je na obr. 17. Princip této metody je využíván mimo jiné např. u 
univerzálního mikroprocesorového přístroje na měření kmitů VIBROPORT 30.

Výhody: výhodou použití přístroje VIBROPORT 30 je, že můžeme při měření absolutních 
kmitů ložisek zjistit hodnotu BCU.
Nevýhody: metoda zatím není zevšeobecněna a je velmi závislá na rozměrech ložisek.

Metoda KURTOSIS
Posouzení statistického rozdělení amplitud chvění se zřetelem na odchylku od normálního 
rozdělení ve frekvenčním rozsahu 2,5 - 80 kHz při rozdělení do pěti frekvenčních pásem. 
Hodnotí se podle velikosti tzv. statistického K – faktoru definovaného vztahem:

Kde:
x - amplituda signálu, 
x - střední hodnota, 

 4

(x)

-

.dxP)x-(x

=K

4
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0.5

0.1

SE P ru b eh   a  n eb o   v  

Z ret eln á p o šk o z en í

t  ( ca s)

SE (g)

p (x) - hustota pravděpodobnosti rozdělení x,
 - směrodatná odchylka nebo efektivní hodnota vůči nulovému střednímu signálu.
       
Systém K – metru nespoléhá při měření na absolutní hodnoty vibrací. Proces získávání 
hodnoty K je statistický proces založený na rozdělení amplitud signálu. Proto změna 
v přenosu vibračních signálů v daném kmitočtovém rozsahu změní dynamický rozsah signálu. 
Hodnota K v každém vybraném pásmu nebude ovlivněna.
Tento princip je použit v přístroji K – 4100 firmy Envirome-tal Equipments.

Výhody: Lehký přenosný přístroj dává širší možnost získávání informací o sledovaném 
ložisku.

Nevýhody: Časová náročnost měření soukolí pod 1000 min-1, nepravdivost odhadu 
dvouřadých válečkových a soudečkových ložisek, nemožnost měření tzv. velkých ložisek 
jako se uvádí v návodu na měření a kde velikost ložiska není definována.

Metoda špičkové energie (Spike – energy)
Špičková energie SE – jako metoda bezdemontážní diagnostiky valivých ložisek vzchází ze 
tří veličin měření:
- střední hodnota zrychlení ve frekvenčním pásmu 5 – 50 kHz
- frekvence pulsů
- výkmit zrychlení pulsů 

Tyto tři měřené veličiny pak tvoří “špičkovou energii“, která je spolehlivým ukazatelem stavu 
valivého ložiska – obr. 18. Z obr. 18. je patrné, že křivka získaná metodou SE dává včasnější 
a i objektivnější zprávu o probíhajících změnách ve valivém ložisku než hodnota zrychlen 

nebo rychlosti vibrací.

Princip je používán u přístrojů s označením: IRD 811 a IRD 820 výrobce IRD – Reutlinger.

Obr. 29. Typický průběh špičkové energie E , zrychlení a nebo rychlosti  v vibrací valivého 
ložiska v závislosti na čase.
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Výhody:  po změření absolutní vibrace ložisek, můžeme určit SE, levná a rychlá metoda
Nevýhody:  měření prováděné dotykovou sondou, odhad poškození ložiska závisí na subjektu 
diagnostika.

Metoda K(t) parametru
Tato metoda byla definována profesorem A. Sturmem:

kde:
- aef(0) , aef(t) - efektivní hodnota zrychlení v čase (0) a (t)  [mm.s-2]
- av(0) , av(t)  - výkmit zrychlení v čase (0) a (t) [mm.s-2]

Tuto metodu používá firma Robotron u přístroje M 1302.

Na obr. 30. je typický průběh parametru K(t) na době provozu ložiska.

Obr. 30. Závislost velikosti parametru K(t) na stavu ložiska.

Výhody: metoda K(t) parametru je spolehlivá, není zjištěno omezení platnosti metody, 
nenáročná, rychlá, nezávislá na směru měřen, přístroj má široké možnosti použití.

Závislost velikosti parametru K(t) na stavu loziska

K = 0,2   … 0,02 
pocátecní poškození

10

ERROR

K > 1 zlepšení stavu 
loziska                              
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K > 3 vadné merení

1

0,1
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0,01
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DAMAGE

DANGER

GOOD

t
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a.a

a.a
=K(t)
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Princip (Crest - factoru) činitel výkmitu

Zvýšení  aef  

Zvýšení  av  

Počáteční  av 

Počáteční  aef

Kv

Metoda činitele výkmitu (Crest – factor)
Činitel výkmitu Kv je poměr výkmitu (špičkového zrychlení) ku efektivní hodnotě zrychlení. 
Tento poměr se vyhodnocuje v časové posloupnosti ve frekvenčním pásmu 10 Hz až 10 kHz. 
Princip využívá přístroj  firmy Brüel  Kjaer. Pulsy emitované vadou ložiska se měří 

detektorem výkmitu v měřiči zrychlení. Nejlepší výsledky dostaneme měříme-li v rozsahu 
vyšších frekvencí (např. 1 – 10 kHz ). 

Obr. 31. Princip (Crest – factoru ) činitel výkmitu

Křivka na obr. 31. ukazuje typický trend činitele výkmitu jako funkci poškození ložiska. 
Z počátku je poměr hodnoty výkmitu ku efektivní hodnotě relativně konstantní. Jak se však 
porucha vyvíjí, krátké rázy mají vliv na vzrůst výkmitové úrovně, ale mají relativně malý vliv 
na efektivní hodnotu, dále roste hodnota výkmitu zrychlení do určité hranice. Jak se ložisko 
dále poškozuje, bude vznikat při každém průchodu ložiskového elementu rázů, které mají 
nakonec vliv na úroveň efektivní hodnoty, ale na velikost výkmitu již tento vliv není tak 
velký. Na konci životnosti ložiska již činitel výkmitu může klesnout na svou původní hodnotu 
i když obě hodnoty výrazně vzrostly.
Efektivní a výkmitová hodnota zrychlení se vynášejí do stejného grafu, činitel výkmitu budu 
zjišťovat jako podíl mezi těmito dvěma křivkami.

Výhody: jednoduchá metoda, nízké náklady.

Nevýhody: náchylná k ovlivnění z jiných zdrojů zrychlení, dává jenom hrubou orientaci o 
stavu ložiska.

a

a=K
ef

v
v
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Metoda Q
Je novou metodou pro hodnocení technického stavu valivých ložisek. Metoda byla vyvinuta 
na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Používá se přístroj Diagnost D 016 FEL, který 
využívá novou metodu, jež vyhodnocuje poměr mezi střední amplitudou ultrazvukového 
signálu emitovaného ložiskem a amplitudou špičkovou. Měření je prováděno na frekvenci 40 
kHz s šířkou pásma 10 kHz.
Vyhodnocený poměr se vede na zobrazovač tvořený 12-ti svítivými diodami v zelené, žluté, a 
červené barvě, které charakterizují dobré, mírně poškozené a poškozené ložisko.

Výhody: hodnocení ložiska nezávisí na povozních otáčkách, velikosti ložiska a zatížení, 
rychlé stanovení stavu ložiska – 15 sekund přesná diagnóza.
Nevýhody: jednoúčelový přístroj, vyroben jenom v několika prototypech (rok 1989).

Metoda obálkové analýzy (envelope spectrum)
Činnost ložisek a záběr ozubených kol, jež mají opakující se charakter, vytváří vibrační 
signály s mnohem nižší amplitudou a vyššími frekvencemi, než je tomu u vibračních signálů 
buzených otáčkami nebo konstrukcí. Odfiltrovávány jsou rotační vibrační signály a zesíleny 
opakující se složky signálů od defektů ložisek.
Obálka zrychlení je technika zpracování signálu, která značně zvyšuje schopnost analytika 
určit stav rotačního zařízení. Tato technika umožňuje detekci impulsních signálů od závad, 
jako jsou závady valivých ložisek, a to mnohem dříve, než to dovolují tradiční techniky 
analýzy. 
Závada valivého ložiska v počátečním stadiu se projevuje vznikem sledu ostrých impulsů 
s poměrně malou kinetickou energií obr. 32.

Místní poškození 
vnitrního nebo 
vnejsího krouzku 
je prícinou vzniku 
sledu impulsu, 
jejichz opakovací 
kmitocet odpovídá 
poctu doteku 
kulicek nebo 
válecku s místem 
závady za 
jednotku casu.

Premistování místa 
poskození 
otácejícího se 
krouzku do a ze 
zatízené zóny 
vyvolává 
amplitudovou 
modulaci

Vysokofrekvencní 
signál

Vysokofrekvencní 
signál

            Obálka              Obálka

Obr. 32. Místní poškození vnějšího a vnitřního kroužku VL zapříčiňuje vznik sledu 
mechanických impulsů (rázů). Projevem závady otáčejícího se kroužku je navíc amplitudová 

modulace.
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Signál v časové oblasti se filtruje pásmovou propustí překrývající kmitočtové pásmo, ve 
kterém bylo zjištěno zvětšení amplitud složek měřeného spektra obr. 33. Signál na výstupu 
pásmové propusti obsahuje jen složky s vysokými kmitočty, ke kterým zaručeně patří i 
vibrace, vybuzené impulsy v důsledku závady (např. závady ložiska).
Nejdůležitější je však že ve zpracovaném signálu je bezpečně obnoven opakovací kmitočet 
výchozích impulsů. Tento kmitočet je pak možno přesně určit pomocí analyzátoru, 
založeného na rychlé Fourierově transformaci. Hodnoty opakovacího kmitočtu impulsů 
(frekvence rázového buzení), odpovídajících závadě vnějšího kroužku, vnitřního kroužku a 
tělísek valivého ložiska, lze určit výpočtem. 
Porovnáním kmitočtů, zjištěných analyzátorem a výpočtem, lze bezpečně odhalit poškozenou 
součást. V případě závady otáčejícího se kroužku ložiska je někdy možno zjistit amplitudovou 
modulaci, způsobenou změnami zatížení v místě poškození.
Ve spektru vibrací se amplitudová modulace projevuje bočními pásmy, rozloženými kolem 
složek s kmitočty, odpovídajícími opakovacímu kmitočtu impulsů a harmonickým složkám. 
Kmitočtový odstup odpovídá rychlosti otáčení Obr. 34. Tento princip je použit v přístroji 
Brüel  Kjaer a SKF.

T

Obr. 33. Základní princip detekce a analýzy obálky
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Obr. 34. Obálkové spektrum poškozeného vnitřního kroužku

Velmi jednoduše řečeno, proces obálkování signálu převádí harmonické násobky frekvence 
závady o vysoké frekvenci na frekvenční složky, které jsou v rozmezí FFT spektra. Každý 
vibrační signál generuje harmonické složky. 
Účelem vytvoření obálky je zvýraznění malých signálů. Metoda nejprve oddělí ložiskové 
signály o vyšší frekvenci od nízkofrekvenčních vibrací stroje pomocí pásmového filtrování. 

Problémem měření v tomto okamžiku je detekovat malé amplitudy. 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.
Když je harmonická řada násobena sama sebou, je výsledná řada sumou všech součtových a 
rozdílových složek, které se vytvoří při procesu násobení. Všechny součtové složky leží mimo 
rozsah analýzy měření. Všechny rozdílové složky, které jsou ekvivalentní první harmonické 
složce frekvence závady (1X) se vektorově sečítají a překlápí se do analyzovaného měřícího 
rozsahu. 2., 3. a další harmonické složky frekvence závady jsou zvýrazněny podobně. Na 
příklad, po pásmovém vyfiltrování signálu od snímače předpokládejme, že vše co zbylo, jsou 
složky, odpovídající závadě a jsou od 51. Do 100. harmonické. Vektorový součet (52.-
51.)+(53.-52.)+(54.-53.)+….(100.-99.) se transformuje na velký signál od závady v 1. 
harmonické, který může být normálně zpracován FFT transformací.

Na obr. 35 je ukázáno schéma obvodu detektoru obálky zrychlení u analyzátoru 
MICROLOGu.
Čtyři volitelné pásmové filtry jsou zařazeny pro dosažení optimálního provozu ve vztahu 
k okolnostem měření. Jiné použití pásmových filtrů, které zvýrazňuje měření, spočívá 
v zahrnutí konstrukčních rezonancí ložisek do pásma pásmového filtru.
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Obr. 35. Schéma obvodu detektoru obálky zrychlení

Dramatickou ilustrací obálkové metody pro zrychlení je simulace součtem impulsního 
opakovacího signálu    0,01 g o šířce 3 ms a sinusové vlny 24 g, 0,5 Hz (obr. 36).

Obr. 36.  Puls 0,01 g, 3 ms, sečtený se sin. vlnou 24 g, 0,5 Hz

Normální frekvenční spektrum tohoto složeného signálu ukazuje pouze nízkofrekvenční 
sinusovou složku 0,5 Hz (obr. 37.)

Obr. 37. Normální frekvenční spektrum
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Filtrovaný, obálkovaný signál v časovém oboru je ukázán jako zvýrazněná impulsní složka 
(obr. 38)

Obr. 38. Filtrovaný, obálkovaný signál v časovém oboru

Nakonec je ukázáno frekvenční spektrum obálky tohoto signálu (obr. 39).

Obr. 39. Frekvenční spektrum obálky signálu

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.
Cílem obálkování je odfiltrovat vibrační signály nízkých kmitočtů související s otáčkami a 
zvýraznit signály od závad ložisek, jež se objevují ve frekvenční oblasti přízračné pro poruchy 
ložisek. Nejběžnější aplikací obálkování jsou závady ložisek s valivými elementy a analýza 
záběru ozubených kol, kde nízká amplituda opakujícího se vibračního signálu může být skryta 
ve vibračním šumu stroje pocházejícím od otáček a konstrukce.

Např. , pokud se u ložiska s valivými elementy objeví defekt na jeho vnější dráze, pak každý 
valivý element procházející tímto místem vyvolává malý opakující se signál s frekvencí 
odpovídající závadě v ložisku. Tento vibrační signál má ovšem tak nízkou energii, že při 
měření celkových (overall) vibrací je zcela „ztracen“ v šumu, buzeném jinými rotačními a 
strukturálními jevy.
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V závislosti na použitém monitorovacím zařízení může být výstup obálkování 
zrychlení buď numerický nebo v podobě spektra (nebo oba typy).
 Numerická obálková analýza - Vznikne-li trhlina, po které se převalují valivé části 

ložiska, je obálkování efektivní metodou pro zjišťování a monitorování raného stádia 
poškození ložisek (tzn. dlouho před tím, než dojde k poruše). Ovšem obecně „vyšší než 
normální“ hodnoty obálky indikují závadu. Pokud není původní průběh signálu k dispozici, 
použijte jako vodítko pro ohodnocení závažnosti hodnot obálky existující tabulky.

 Spektrální obálková analýza - V raném stádiu nemusí být defekt v normálních vibračních 
spektrech zrychlení a rychlosti detekovatelný, protože:

 se vibrace objevují v takové části frekvenčního pásma ložiska, která nemusí být pomocí 
FFT zobrazena, a

 amplituda vibrací je tak malá, že je skrytá v nízkofrekvenčních vibracích od otáček.

Metoda obálkování monitoruje takové frekvenční rozsahy u ložisek, ve kterých se 
objevují opakující se rázové jevy způsobené defektem. Následně jsou odfiltrovány 
neopakující se rázové signály (např. pocházející od nízkofrekvenčních otáčkových jevů). 
Opakující se rázové signály jsou zesíleny a projevují se ve spektru jako špičky na 
poruchové frekvenci.

Pro snazší zjištění, zda součástí závady stroje je i poškození ložiska, je možné 
vypočítat poruchové frekvence ložisek a vynést je ve vibračním spektru.

Metoda SEE (Spektral Emited Energy)
Poskytuje velmi včasnou detekci závad ložisek a převodů ozubených kol měřením akustické 
emise generované kovem, je-li poškozen nebo nastanou-li jisté specifické podmínky.

Počínající mikroskopické defekty ložisek nejsou na normálních vibračních spektrech rychlosti 
a zrychlení vůbec pozorovatelné, ale opakující se akustické signály vznikající působením 
počínajícího defektu jsou zesilovány, tzn. projeví se jako špičky na poruchové frekvenci. Lze 
tedy říci, že pokud se na SEE spektrech neobjeví žádné špičky, pak to znamená, že neexistuje 
žádný akustický signál SEE.
Obálka zrychlení a technologie SEE jsou relativně nové přístupy k měření. Nicméně se 
ukázaly jako velmi cenné diagnostické indikátory pro velký rozsah strojních problémů. 
Kromě standardních parametrů měření, kterými je rychlost a zrychlení, byly tyto obálkové 
metody univerzálně přijaty v programech prediktivní údržby.

Uváděná čtyři spektra jsou z pomaloběžných ložisek. Tato aplikace je pravděpodobně 
nejcennější z hlediska využití obálky, na rozdíl od rychlosti, protože není potřeba žádná 
integrace a tedy zesílení nízkofrekvenčního šumu, který je přítomen ve všech  data 
kolektorech. Dolní mezní frekvence může být nastavena na 0 Hz a spektrum přesto nebude 
mít obvyklý tvar „skokanského můstku“, jak je tomu u spektra rychlosti. Níže uvedená 
spektra byla měřena na převodovce pro pásový dopravník. Znalost stavu valivých ložisek 
umožni plánovat opravu tak, aby byla zkrácena doba, po kterou bylo nutné mít tato nákladná 
ložiska na skladě.

Otáčkové jednotky jsou 8,3 min-1. BPFO se měnila od 1,4 do 1, v důsledku změn otáček při 
provádění čtyř různých měření.
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Obr. 40. Obálka zrychlení - spektrum obálky zrychlení s BPFO=1,8 Hz a se dvěma 
přidruženými harmonickými složkami. Protože neexistují postranní pásma od otáček, bylo 

diagnostikováno, že ložisko má pouze lehké poškození.

Obr. 41. Obálka rychlosti - normální spektrum rychlosti. Neexistuje žádná indikace poškození 
ložiska na frekvenci 1,7 Hz.

Obr. 42. Obálka zrychlení - spektrum zrychlení pro stejné ložisko, které rovněž nevykazuje 
žádné indikátory poškození.
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Obr. 43. Obálka zrychlení - příklad pro jiné ložisko na stejné převodovce. Toto ložisko je 
silně zatížené a začalo právě vykazovat harmonické násobky vady BPFO.

Obr. 44. Obálka zrychlení - Spektrum ukazuje ložisko, které bylo dostatečně poškozeno, aby 
se ukázala postranní pásma. Frekvenční odstup základní frekvence a postranních pásem je 40 

Hz a rovná se otáčkové frekvenci.

Obr. 45. Obálka zrychlení – Spektrum je pro převodovku, která byla ve třetí etapě. Je 
ukázáno, že lze využít obálkový proces při nastavení pochůzky. Při hledaní problému

v převodovce, by měl být vybrán větší frekvenční rozsah – pravděpodobně okolo 2000 Hz. 
Druhá harmonická složka má 990 Hz a její postranní pásma jsou zcela jasná s odstupem 25 

Hz, což jsou otáčky hřídele.
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U Metody SEE se používá speciální snímač pro měření akustické emise ze systému, která je 
odezvou na kovový kontakt a je v oblasti několika set kHz. Tento signál akustické emise je 
pásmově filtrován a usměrněn, čímž se vytvoří obálková vlna. Celková úroveň vlny je 
detekována a je určena hodnota špička-špička. Nízkofrekvenční FFT analýza signálu ukáže 
významné amplitudy na frekvenci závady, což dovoluje identifikaci problému ložiska 
v ranném stádiu. Aby byl dobrý přenos signálu, musí být snímač akustické emise použít 
s dostatečným olejovým filmem na povrchu, aby se minimalizovaly mezery ve styku.

Z pohledu analýzy nejčastěji mluvíme o:
Numerické analýze SEE - protože signál SEE indikuje defekt v blízkosti (okolí) 
monitorujícího snímače, je znalost částí stroje v této oblasti zásadní věcí. Např. pokud v 
ložisku, na kterém provádíme měření SEE, přiléhá převodovka, může být akustická emise z 
převodovky přičítána k hodnotám SEE naměřeným na ložisku. V takovém případě mohou 
vysoké hodnoty SEE indikovat „dobrý“ stav monitorovaného ložiska. Obecně však vyšší než 
normální hodnoty indikují defekt. Pokud není normální průběh signálu SEE znám, použijte k 
hodnocení mohutnosti signálu SEE následující tabulku jako vodítko.
Čísla jsou uvedena ve stupnici SEE:
0 - 3 žádná identifikovatelná závada
3 - 20 problém s mazáním, znečištění, defekt ložiska při malém zatížení nebo 

malý defekt při normálním zatížení
20 - 100 defekt ložiska nebo znečištění
100 + vážná závada ložiska

Tato čísla slouží jen pro orientaci. Zkušenost s trendováním měřených hodnot vám pomůže 
zjistit, které hodnoty platí pro váš monitorovaný stroj.
SEE technologie, aplikovaná ve čtvrté etapě poškození ložiska

Když používáte celkové hodnoty obálky pro určení čtvrté etapy, je rozumné zahrnout do 
procesu analýzy i jiné techniky. SEE technologie je patentovaná technika SKF a je to 
rezidentní funkce v Micrologu. SEE měření detekují strukturní napěťové vlny, které jsou 
vyvolány kontaktem povrchů a opotřebením povrchů. Protože energie těchto napěťových vln 
je redukována na strukturních diskontinuitách, SEE snímače reagují hlavně na lokalizované 
poruchy.
V první etapě SEE měření často dopředu varuje při nesprávném mazání. Když je provedeno 
domazání a celková hodnota SEE zůstává zvýšená, potom z toho vyplývá, že je ložisko 
v ranném stádiu zhoršování stavu.
Ve třetí a čtvrté etapě opotřebení ložiska se objevují hluboké krátery v zatížené oblasti 
valivých drah a hodnota SEE se často snižuje. Toto se připisuje mazacímu klínu, který 
odděluje povrch kráterů od styku s valivými prvky. Když opotřebení pokračuje a dochází 
k další únavě valivých drah, větší železné částice se odlamují, znečišťují mazivo a hodnota 
SEE výrazně roste a definuje čtvrtou etapu.
Výhoda měření těchto akustických emisí je v tom, že měření je více lokalizováno na ložisko, 
takže celková poplachová úroveň může odhalit proces degradace ložiska bez požadavku na 
provedení analýzy spektra. V každém případě, když je použita technologie SEE a současně je
detekována vysoká hodnota odečtu ge, potom je ložisko pravděpodobně ve čtvrté etapě, 
z čehož vyplývá možnost okamžité poruchy. Stroj by měl být okamžitě odstaven. Je-li však 
signál SEE nízký, potom analýza poškození napovídá existenci třetí etapy a ložisko by mělo 
být měřeno velmi často a vyměněno co nejdříve.
SEE signály se na FFT objeví při stejných frekvencích, jako jsou frekvence závad valivých 
ložisek nebo na frekvencích záběru zubů při analýze převodovek. V našem předchozím 
příkladě, kdyby ložisko mělo poškození na vnějším kroužku a kdyby docházelo ke styku 



58

dráhy a valivých prvků, potom by SEE spektrum ukázalo spektrální amplitudu při 107,6 Hz. 
Výpočty frekvence závad ložisek jsou založeny na čistě valivém pohybu, tj. že neexistuje 
žádný prokluz mezi valivými prvky a dráhami. Ve skutečnosti existuje určitý prokluz 
v důsledku neoptimálního zatížení nebo v důsledku změny viskozity maziva. V důsledku toho 
nemusí frekvence závad ve spektru přesně souhlasit s vypočtenými hodnotami, které jsou 
uvedeny tabelárně v knihovnách ložisek.
Detekce závad valivých ložisek s včasným varováním při použití obálky u MICROLOGu
Na tomto místě jsou metody diagnostiky a analýzy vibrací, které vám napomohou zjistit 
problémy ložisek v jejich ranném stádiu. Je popsáno několik parametrů, které ovlivňují 
životnost ložisek, je uveden přehled složitých problémů, které souvisí s měřením vibrací 
ložisek a jsou popsány režimy analýzy MICROLOGu, které skýtají moderní současné řešení 
včasné detekce závad ložisek.

1.2.10 Elektromotory
V diagnostice elektromotorů vycházíme ze specifické konstrukce a principu činnosti těchto 
měničů elektrické energie na mechanickou. Diagnostické metody především respektují 
princip činnosti a jsou různé pro synchronní a asynchronní (indukční) motory a pro 
stejnosměrné elektromotory.

1.2.10.1 Asynchronní motory
Excentricita statoru znamená, že osa statoru a osa rotoru nejsou totožné. Osa rotoru je jak 
osou geometrickou, tak osou rotace. Zjednodušeně řečeno souměrný rotor se otáčí mimo osu 
statoru. V tomto případě je mezi statorem a rotorem nerovnoměrná, ale stabilní, vzduchová 
mezera. Tato nesymetrie vyvolává silovou nerovnováhu a způsobuje výrazné směrové 

vibrace. Tento problém může vyvolat málo tuhá konstrukce patek motoru, nedostatečná 
tuhost statoru. Zkratované statorové plechy způsobí lokální ohřev statoru a jeho deformaci. 
Tento problém způsobuje vibrace na frekvenci:

LES ff  2 (3.9)

kde značí :

fL ... síťovou frekvenci [ Hz ].

Excentrický rotor znamená, že rotor se otáčí kolem osy, která není jeho osou souměrnosti. 
V elektromotoru tak vzniká rotující proměnná vzduchová mezera, která vyvolává kroužící 
silové účinky. Vzniklé vibrace pulzují na frekvenci mezi 2∙fL a nejbližším celočíselným 
násobkem otáčkové frekvence rotoru. Excentrické rotory generují 2∙fL s postranními pásmy 
s frekvencí fP. Shodné postranní pásmo je i kolem otáčkové frekvence. Frekvence fP je 
definována jako:

Pff SP  (3.10)

kde značí :

fS ... skluzovou frekvenci [ Hz ],

P ... počet pólů.

Skluzová frekvence fS je definována jako rozdíl mezi synchronní frekvencí a rotorovou 
frekvencí: fS = NS - fR. NS = 2∙fL/P.
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Problematika elektromotorů je velmi široká a pro komplexní hodnocení je třeba znát i ostatní 
příznaky. Elektromotor obsahuje ložiska, je spojen spojkou se zátěží (nevývaha, nesouosost). 
Pro detailní pochopení problematiky elektromotorů (asynchronních, synchronních i 
stejnosměrných) lze doporučit [17].

1.2.11 Rezonance
Rezonance je na rozdíl od výše popsaných budicích frekvencí zdrojem vibrací, jehož podstata 
vychází z toku energie uvnitř pružné soustavy. Rezonance značí rovnost mezi budicí 
frekvencí (vnějším zdrojem) a vlastní frekvencí (vnitřní vlastností soustavy). Vnější buzení 
může být dáno jakoukoliv frekvencí zdrojů buzení uvedených v předchozím textu. Vlastní 
frekvence závisí pouze na základních parametrech soustavy, kterými jsou její hmotnost, 
tuhost a tlumení. Na vlastní frekvenci je potenciální a kinetická energie vibrující soustavy 
v rovnováze. Do soustavy stačí vnést jednorázový impulz, který neustále mění formu energie 
a nebýt tlumení soustava by kmitala nekonečně dlouho. Na tomto principu fungují např. 
zvony nebo hudební nástroje (strunné, bubny atd.). Pokud je soustava mající vlastní frekvenci 
vystavena vibracím o stejné frekvenci, dochází k přetlaku vnitřní energie a soustava výrazně 
své vibrace zvyšuje, nastává rezonance. Rovnováhu drží pouze tlumení, bez něj by došlo 
k destrukci soustavy.
Pokud si představíme hmotnost m uloženou na pružině o tuhosti k, bude vlastní frekvence této 
nejjednodušší soustavy rovna:

m

k
fV 2

1
 (3.11)

I když tomuto modelu odpovídá jen málo reálných soustav, lze ze vzorce (3.11) odvodit 
následující poznatky:

- pokud má být vlastní frekvence zvýšena, je třeba zvýšit tuhost nebo snížit 
hmotnost soustavy,

- pokud má být vlastní frekvence snížena, je třeba snížit tuhost nebo zvýšit hmotnost 
soustavy.

Nejlépe ilustruje dynamiku vibrující soustavy tzv. frekvenční přenosová funkce, která 
popisuje vztah mezi vstupem do soustavy (silou) a výstupem ze soustavy (výchylce, rychlosti 
nebo zrychlení vibrací). Z tohoto pohledu je určena:

- dynamická tuhost H (síla / výchylka vibrací),
- pohyblivost (mobilita) M (síla / rychlost vibrací),
- akcelerance A (síla / zrychlení vibrací).

bk

m

F

x
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Typický průběh dynamické tuhosti je uveden na obrázku 46.

Obr. 46 Dynamická tuhost jednohmotové soustavy (komplexní vyjádření)

Jednohmotový model charakterizovaný vztahem (3.11) je v praxi výjimečný. Většina 
diagnostikovaných strojních součástí, strojů a zařízení má hmotnost tuhost i tlumení 
rozptýlenu složitým způsobem po objemu materiálu. Z toho je zřejmé, že soustava má 
obvykle více vlastních frekvencí.

1.2.11.1 Rezonance z pohledu vibrační diagnostiky
Z úvodu je zřejmé, že rezonance je pro provoz stroje nežádoucí, neboť přináší zvýšené 
dynamické namáhání. Z pohledu vibrodiagnostika je třeba: 

- poznat vlastní frekvence diagnostikovaného objektu,
- stanovit budicí frekvence,
- posoudit možné rezonance,
- situaci řešit, to znamená rezonanci zabránit.

Rezonance je stav, kdy:
 vlastní a budicí frekvence jsou si rovny,
 kdy dochází ke změně fáze mezi buzením a odezvou o /2.,

 tlumení soustavy je podkritické, což značí: 1
m.k2

b


V čem je rezonance nebezpečná pro životnost stroje?
 vlastní frekvence jsou vlastností každé pružné soustavy,
 ocelové strojní součásti nemívají vysoké vnitřní tlumení,
 většina strojů může pracovat při libovolném nastavení, což zvyšuje riziko rezonance,
 při rezonanci dochází k vysokému dynamickému namáhání stroje,
 rázové buzení vlivem vnitřních vůlí nebo uvolnění zvyšují riziko rezonance,
 rezonance se může frekvenčně posouvat tak, jak se mění technický stav stroje,
 rezonance může mít silný akustický projev.
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Určení vlastních frekvencí
Vlastní frekvence lze určit:

1. výpočtem, což značí stanovit dokonalý model, popsat jej rovnicemi a vyřešit je nebo 
použít pokročilejší numerické nástroje (např. metodu konečných prvků). Výpočet má 
výhodu v možnosti modelování, v lepším poznání sledované soustavy a v tom, že není 
nutné mít k dispozici reálnou soustavu a měřidla. Nevýhoda tkví v nižší spolehlivosti 
odhadu a v nutnosti ovládat složitý matematický aparát.

2. experimentem, tedy měřením na skutečném objektu. Tato metoda je spolehlivá, 
v praxi rozšířená, vyžaduje však přítomnost reálného objektu a vlastnictví vibrační 
měřicí techniky.

Experimentální určení vlastních frekvencí a rezonančních oblastí
a) Odhad vlastních frekvencí náhodným buzením
b) Odhad vlastních frekvencí z přenosové funkce
c) Odhad rezonančních oblastí z doběhové / rozběhové funkce

Definujme si pro pochopení metod frekvenční přenosovou funkci – Akceleranci:

   
 fF

fx
fA


 (3.12)

Akcelerace je definována podílem spektra odezvy (zrychlení) ke spektru buzení (síly) 
s respektováním fázových vztahů. Pro její úplné stanovení je třeba pomocí křížové spektrální 
analýzy změřit obě komplexní spektra a stanovit jejich podíl. Na základě vzorce (3.12) je 
možné vysvětlit 
uvedené metody stanovení (odhadu) vlastních frekvencí.

Metoda náhodného buzení
Při metodě náhodného buzení nelze využít definice akcelerance. Do soustavy je vnášena 
neměřená síla pomocí úderů kladívkem, dopadu sypkého materiálu nebo stříkání vody na její 
plochu. Měřena je pouze odezva. Vycházíme z předpokladu, že ostré rázy nebo náhodný 
dopad částic nebo kapek vyvolají širokopásmový zdroj síly, který na vlastních frekvencích 
vyvolá rezonanci a tudíž zesílení odezvy. Toto zesílení je pak ve spektru identifikováno 
vzrůstem amplitud na vlastních frekvencích s typickým tvarem. Velikost amplitud je úměrná 
intenzitě buzení a pro identifikaci vlastních frekvencí není významná.

Obr. 47. Frekvenční spektrum rázu

Čas

Frekvence

T

1/T
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Obrázek 47 ukazuje vztah mezi délkou silového impulsu a šířkou pásma, které bude mít síla 
ve frekvenčním spektru. Je zřejmé, že šířka pásma je úměrná době působení síly. Krátký 
impuls (tvrdým dorazem) vyvolá široké pásmo, avšak s nižší spolehlivostí v nízkých 
frekvencích. Dluhý impulz vyvolá sice úzké pásmo, 
Výhody:

 pro aplikaci metody lze použít jednokanálový frekvenční analyzátor,
 metoda je vhodná do provozních podmínek,
 nastavení analyzátoru je jednoduché a nemusí se lišit od nastavení pro vibrační 

diagnostiku (Hanningova časová váhová funkce, exponenciální průměrování).
Nevýhody:

 špičky ve spektru odezvy nemusí být obecně dány jen rezonancí (mohou být 
způsobeny vibracemi z pozadí), z toho důvodu je nutné vibracím z pozadí maximálně 
zabránit,

 budicí signál má omezený frekvenční rozsah a je závislý na zkušenostech a 
možnostech vibrodiagnostika,

 u značně zatlumených soustav je metoda málo spolehlivá (málo citlivá).

Metoda stanovení frekvenční přenosové funkce
Tato metoda vychází z úplné definice frekvenční přenosové funkce. Dvoukanálovým 
frekvenčním analyzátorem je měřena jak odezva, tak buzení soustavy. Buzení provedeno 
rázovým kladívkem nebo pomocí budičů vibrací, které soustavu budí náhodným 
širokopásmovým šumem nebo řízeným harmonickým signálem. Analyzátor nebo příslušný 
software pak zobrazí akceleranci nebo jinou formu přenosové funkce. Velikost amplitud 

akcelerance není u lineárních soustav závislá na velikosti buzení. Pokud jsou jednotlivé 
frekvenční špičky provázeny změnou fáze mezi buzením a odezvou o /2, je s vysokou 

pravděpodobností identifikována vlastní frekvence.
Výhody:

 metoda je nejspolehlivější z uvedených postupů,
 metoda umí oddělit vlastní frekvence a frekvence způsobené vibracemi z pozadí 

pomocí fáze a/nebo koherence,
 metoda má dostatečně široký frekvenční rozsah,
 výsledky je možné využít i pro jiné účely, než je stanovení vlastních frekvencí.

Nevýhody:
 metoda vyžaduje nákladnou měřicí a vyhodnocovací techniku, budiče a další zařízení,
 metoda vyžaduje vysoce kvalifikovaný personál,
 vysoká pozornost musí být věnována nastavení analyzátoru,
 metoda není vhodná do složitých provozních podmínek.

Metoda doběhové/rozběhové funkce
Tato metoda vychází z principu, kdy budicí síly nebudí soustavu z vnějšku, ale vznikají 
zevnitř především rotací hřídelů a/nebo buzením od ostatních zdrojů spojených s rotujícími 
hřídeli. Soustava buď zvyšuje budicí frekvenci při rozběhu nebo ji snižuje při doběhu 
z provozních otáček. Během změny budicích frekvencí z nebo na nulu jsou s pevnou periodou 
měřena frekvenční spektra, která postavena do kaskády ukazují vývoj amplitudy vibrací na 
jednotlivých budicích frekvencích. Velikost amplitudy závisí na intenzitě buzení, pro 
vyhodnocení je důležitý její vývoj a nárůst a poloha její stopy vzhledem k souřadnému 
systému.
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Buzení při rozběhu je intenzivní díky setrvačným vlastnostem a záběrovému momentu, doba 
rozběhu však bývá příliš krátká pro dostatečně spolehlivou identifikaci změn amplitud.
Buzení při doběhu je bývá výhodnější díky delší době podmíněné velikostí pasivních odporů. 
Pokud jsou pasivní odpory malé, může docházet k náhodnému rázovému buzení 
vymezováním vůlí, které do výsledků vnáší šum.
Výhody:

 metoda je relativně jednoduchá, vyžaduje pouze schopnost analyzátoru zaznamenávat 
multispektra,

 metoda je vhodná i pro nelineární systémy, nárůst amplitudy může značit i oblast 
nestability,

 výsledky přináší velké množství informací (o počtu harmonických složek, o časovém 
vývoji rozběhu/doběhu atd.),

 metoda je využitelná v provozních podmínkách,
 výsledky je možné využít i pro diagnostické účely.

Nevýhody:
 metoda vyžaduje přiměřený čas pro rozběh/doběh,
 metoda není vhodná pro objekty ve vysokém stádiu poškození,
 metoda není vhodná pro složité objekty s komplikovanou kinematikou, výhodný je 

systém s dominantním buzení na rotorové frekvenci.

Obr. 48. Multispektrální zobrazení doběhu stroje
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