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ÚVOD DO PROBLEMATIKY TECHNICKÉ DIAGNOSTIKY

Bezdemontážní diagnostika patří mezi ty obory, které v posledních letech u nás zaznamenaly 
značný rozvoj. Tato publikace se zabývá jednou z větví Technické diagnostiky založené 
na měření vibrací, kterou označujeme jako vibrační diagnostika. Ta se u nás i v cizině se stává 
všeobecně uznávaným prostředkem k zajištění spolehlivého a bezporuchového provozu strojů 
a zařízení a k prodloužení jejich životnosti.

Cílem skript je seznámit studenty Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci s výhodami 
využití vibrační diagnostiky strojů a zařízení pro potřeby výuky předmětu Technická 
diagnostika v inženýrském a doktorandském studiu pro ucelené vzdělání a potřeby v 
technické praxi inženýrů konstrukčních oborů.

Skripta obsahují množství odvození, definic a tabulek s nejnovějšími poznatky jak v analýze 
signálu, tak v analýze systému. Popisují také způsoby zavedení vibrační diagnostiky jako 
sledovacího systému, který by podával co nejpřesnější informace o stavu strojů a seznamují s 
možnostmi analýzy problémů strojů a jejich částí. Text zahrnuje mimo jiné široký soubor 
vlastních aplikovaných a publikovaných prací v oblasti strojírenství, které vznikly na základě 
dlouhodobých zkušeností a spolupráce s průmyslovými závody a čerpá z posledních poznatků 
v tomto oboru. Změřená vibrační spektra uvedených strojů a zařízení jsou nástrojem jejich 
moderního způsobu řízení kvality výroby.

Věřím, že skripta usnadní studium předmětu Technická diagnostika a hlavně přispějí ke 
zvýšení úrovně znalostí studentů pro průmyslovou praxi.

Vytvoření a vydání skript bylo podpořeno projektem OPVK „Zvýšení technických 
kompetencí absolventů pro průmyslovou praxi“ (Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0311).

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH
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TERMINOLOGIE:

Technická diagnostika: Je vědní obor, který se zabývá metodami, postupy a prostředky 
bezdemontážního zjišťování technického stavu objektu. Technická diagnostika poskytuje 
objektivní informace o provozním stavu strojů a případně i o potřebách jejich údržby. V 
případě hrozící havárie může automaticky zastavit provoz diagnostikovaného stroje. 
Technická diagnostika je rychlým tempem modernizována technickými prostředky a 
programovým vybavením stejně jako jiné měřící či monitorovací řídicí systémy.
Bezdemontážní diagnostika je její jedna část z pohledu údržby.

Vibrační diagnostika: Je soubor měřících a vyhodnocovacích metod, které umožní 
objektivně určit skutečný provozní stav strojů a zařízení. Základem metody je skutečnost, že 
každý stroj při provozu kmitá a v jeho vibracích je obsaženo mnoho informací o provozním 
stavu. Vibrační diagnostika je schopná odhalit všech závad rotujících strojů a zařízení např. 
poruchy ložisek (valivých i kluzných), nevývaha, nesouosost, mechanické uvolnění, 
rezonanční problémy, poruchy elektromotorů, závady na převodech, hydraulické problémy 
atd. Umožňuje tak udržovat stroje v dobré kondici, což se projeví na kvalitě i kvantitě výroby, 
pomáhá řídit údržbu, aby se zásahy do stroje a výměny součástí prováděly jen tehdy, kdy je to 
zapotřebí. V neposlední řadě pak vibrační diagnostika umožňuje důsledně kontrolovat kvalitu 
provedení údržbářských zásahů.

OFF-LINE diagnostika: Periodické pochůzkové měření strojů na předem vybráních místech 
měření a následné vyhodnocování spekter vibrací. Diagnostik tedy musí ke stroji dojít a 
provést vlastní měření.

ON-LINE diagnostika: Všechny stroje jsou natrvalo propojeny s počítačem, který získává 
signály od jednotlivých snímačů přes ústřednu. Výhodou ON-LINE diagnostiky je to, že 
jakákoliv odchylka od normálního stavu je ihned hlášena, popřípadě je stroj přímo vyřazen 
z provozu. Aplikace ON-LINE diagnostiky je především u významných nebo drahých 
strojních zařízení. 

Diagnostická veličina: nese informaci o technickém stavu objektu. Její hodnota může být 
přímo měřena, získávána z jiných systémů nebo zadávána operátorem.

Diagnostické prostředky: jsou technická zařízení (měřící přístroje) a počítačové programy a 
s nimi související metod a pracovních postupů, včetně programového vybavení, které 
umožňuje provádět analýzu a vyhodnocení technického stavu strojů a zařízení.

Diagnostický systém: se nazývá souhrn diagnostických prostředků, jejich obsluhy a 
sledovaného objektu.

Hřídel: Rotační součást sloužící k mechanickému zajištění rotačního pohybu. 

Odsazení: Osy dvou hřídelí nejsou soustředné, ale rovnoběžné.

Úhlové odchýlení: Osy dvou hřídeli nejsou rovnoběžné.

Nestabilita: Stav, kdy stroj stojí na třech patkách místo na čtyřech. Tzn. Stroj na základech 
nestojí stabilně.

Ložisko: Ložisko je strojní součást, jež snižuje tření mezi pohyblivými součástmi ústrojí. V 
dnešní době převážnou většinu ložisek tvoří valivá ložiska sestávající z vnitřního a vnějšího 
kroužku, určitého počtu valivých těles a klece. Ložiska se zpravidla vyrábějí z oceli.

Klec: Úkolem klece je udržovat valivá tělesa v požadované poloze. Klece se obvykle vyrábějí 
z mosazi nebo z plastů.
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Slyšitelná frekvence: Každá frekvence běžně slyšitelné zvukové vlny. Leží obecně v pásmu 
20 Hz až 20 000 Hz.

Vůle: Celková vzdálenost, o niž lze posunout jeden kroužek vůči druhému v axiálním nebo 
radiálním směru.

Vibrace: Časová změna velikosti určující veličiny, která popisuje pohyb nebo polohu 
mechanické soustavy, je-li velikost střídavě větší nebo menší než nějaká hodnota nebo 
referenční veličina. (ČSN ISO 2041 Vibrace a rázy. Názvosloví. Druhé vydání 1990).

Amplituda: Měřítko energie nebo pohybu kmitajícího předmětu. Amplituda je měřena a 
vyjádřena třemi způsoby: výchylka (obvykle v [milisekundách], špička-špička), rychlost 
(obvykle v [mm/s], špičková) , zrychlení (obvykle v [g], efektivní). Amplituda představuje 
rovněž osu y u časového průběhu vlny a u spektra, amplituda napomáhá definovat závažnost 
vibrací.

Spektrum: Nám udává periodické jevy v časové oblasti. Spektrum vibrací se získá 
Fourierovou transformací časového signálu. Jeho využití je při identifikací periodické signály 
a jejich buzení (příčiny). Frekvenční spektrum časového průběhu vibrací je dáno výrazem

dtetxS tj .).()( 




 

kde je x(t): časový průběh vibrací, : úhlová frekvence, t: čas

Harmonické složky: 1xfr, 2xfr ……
Interharmonické složky: 0,5xfr, 1,5xfr, 2,5xfr …… 
Subharmonické složky: 1/3xfr, 1/4xfr, 1/5xfr ……

Rázy: Mechanické vibrace, které vznikají při střetu dvou pohybujících se částí a způsobují 
přechodový kmitavý jev generující postupnou rázovou vlnu.

Výchylka: Určuje změnu vzdálenosti nebo polohy objektu vzhledem k referenční poloze.

Efektivní  hodnota  rychlosti  vibrací: Je přímo úměrná energie vibrací a je dána výrazem:

)).((
0

21 dttvv
T

Tef 

kde je: v(t) .... rychlost vibrací  m . s-1 
T     .... perioda vibrací
t     ....  čas

Efektivní hodnota (RMS – Root Mean Square ) – je z hlediska popisu chvění hodnotou 
nejužívanější a také nejdůležitější, neboť je v přímém vztahu k energetickému obsahu 
měřeného chvění a nese důležitou informaci o časovém průběhu chvění. Efektivní hodnotu je 
přibližně rovna 0,707 násobku vrcholové veličiny.

Mohutnost vibrací: Je maximální hodnota xef,vef nebo aef měřená na vybraných důležitých 
místech stroje. 

Vlna: Změna vlastností nebo fyzikálního stavu prostředí šířící se tímto prostředím a 
přenášející energii aniž by docházelo k přemisťování prostředí. Je charakterizovaná 
výchylkou a fázovou rychlostí.
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Stojatá vlna: Dvě totožné vlny superponované se stejnou fázovou rychlosti. Tento jev je 
zapříčiněn odrazem vlny a je charakterizován neměnností výchylek kmitajících bodů.

Periodické kmitání: Časový průběh veličin se opakuje a periody kmitů jsou v poměrech, 
které jsou dané racionálními čísly.

Harmonické kmitání: Periodické vibrace obsahující jedinou frekvenci.

Složené vibrace: Vibrace dané superpozicí různých časových průběhů.

Absolutní vibrace: Pohyb je vztahován ke gravitačnímu poli Země nebo k pevnému, ale 
fixnímu bodu.

Relativní vibrace: Pohyb je vztahován ke zvolenému reálnému bodu.

Absolutní snímače: Snímají absolutní vibrace.

Relativní snímače: Snímají relativní vibrace.

Objekt technické diagnostiky: je objekt, u něhož provádíme nebo hodláme provádět 
prověrku jeho technického stavu za účelem splnění některého z úkolů diagnostiky.

Technický stav sledovaného objektu: je jeho schopnost vykonávat požadované funkce za 
stanovených podmínek užívání; objekt je buď v bezvadném, provozuschopném, nebo v 
poruchovém stavu.

Provozuschopnost: Stav ve kterém je objekt schopen vykonávat stanovené funkce v daném 
časovém okamžiku.

Porucha: Jev ukončující provozuschopnost objektu.

Vada: Nedostatek, který snižuje odolnost objektu proti poruchám.

Závada: Jakýkoliv nesoulad s technickými podmínkami činnosti objektu bez ohledu na to, 
zda způsobil či nezpůsobil poruchu objektu. V běžné terminologii je rozlišováno více různých 
druhů poruch, z hlediska aplikace technické diagnostiky je však významné členění poruch na:

- poruchy náhlé: Vznikají v důsledku náhlé změny parametrů objektu, nemohou být
předvídány a diagnostika se zde používá pouze za účelem lokalizace poruchy.

- poruchy postupné: Vznikají v důsledku postupné změny parametrů, mohou být
předvídány pomocí preventivní formy diagnostiky.

- poruchy havarijní: Důsledkem postupné změny parametrů objektu je náhlá ztráta
provozuschopnosti.

- poruchy degradační: Důsledkem postupné změny parametrů objektu je postupné
zhoršování jeho užitných vlastností.

Nejistota měření: Pojem „nejistota měření“ je definován jako parametr, přidružený 
k výsledku měření, který charakterizuje rozptýlení hodnot, jež mohou být odůvodněně 
přisuzovány k měřené veličině. V praxi to znamená, že „nejistota měření“ představuje interval 
okolo odhadu měřené veličiny, ve kterém se nachází skutečná (konvenčně pravá) hodnota 
měřené veličiny s určitou pravděpodobností.

Diagnóza je vyhodnocení okamžitého technického stavu objektu. Z hlediska terminologie 
spolehlivosti se jedná o vyhodnocení provozuschopnosti objektu za daných podmínek.

Prognóza je extrapolace vývoje technického stavu do budoucnosti. Cílem prognózy je např. 
stanovení na základe statistických vyhodnocení pravděpodobnost bezporuchového stavu v 
následujícím období nebo na základe vad stanovení termínu dílcích a generálních oprav nebo 
výměn komponentu objektu.
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Geneze je analýza možných a pravděpodobných příčin vzniku poruchy nebo vady, a tím 
předčasného zhoršení technického stavu objektu.

Řízení údržby podle skutečného stavu: Je to jediný způsob řízení údržby, který současně 
minimalizuje náklady i nebezpečí nečekaných poruch, které způsobují odstávky. Řízení 
údržby lze provádět třemi základními způsoby. Prvním je čekání na poruchu, která se 
následně odstraní. Druhým je systém preventivních výměn těch částí stroje, které již mají 
odpracován předem určený počet hodin. Třetí způsob je řízení podle skutečného stavu, tzn. 
pomocí objektivních měřících metod je sledován provozní stav každého stroje a až v případě 
existující závady některé části se přistupuje k výměně. Poruchové stavy jsou zachyceny již v 
ranném stádiu, kdy ještě neznamenají nebezpečí pro chod stroje. Údržba má tak čas opravy 
efektivně plánovat dopředu. Důležitým aspektem je, že není nutno udržovat objemný sklad 
náhradních dílů. Protože oprava je plánována s dostatečným časovým předstihem, je i čas 
zajistit náhradní díly.

Pitting: Únavové opotřebení je typickým mechanismem ovlivňujícím životnost jak valivých 
ložisek, tak zubů ozubených kol. K únavovému opotřebení u valivých ložisek dochází vlivem 
cyklického namáhání oběžných drah kroužků a valivých těles ložiska s intenzitou 
nepřesahující mez kluzu materiálu.  K únavovému opotřebení u zubů ozubených kol dochází 
cyklickým tlakovým namáháním zubu. Vysoké dotykové napětí má za následek síť jemných 
trhlin. Na patě se trhliny šíří, až dojde k odprýsknutí (vydrolení) a k vytvoření jamky (důlku).
Častým typem únavového poškození je tvoření důlků. Důlky jsou obvykle okrouhlého tvaru, 
avšak u povrchů s vysokou tvrdostí, mohou mít důlky také hranatý nebo protáhlý tvar. 
Na vzniku pittingu má výrazný podíl následující příčiny:
 špatné dimenzování soukolí – výpočet na dotyk,
 špatná volba materiálu ozubeného kola a ložisek,
 nevhodná volba povrchové úpravy povrchu zubu,
 nepřesná výroba a montáž jak valivých ložisek, tak ozubených kol,
 špatná volba maziva a druhu mazání.

Orbita: Dráha pohybu osy hřídele během otáčení.

Hraniční hodnoty technického stavu:

- jsou určovány objektivními metodami měření nebo odhadu,
- mohou zohlednit ekonomické nebo bezpečnostní faktory činnosti vozidla,
- hraniční hodnoty považujeme za nezávislé na čase – jsou konstantní.

Určujeme:

Mezní stav: kritická hodnota diagnostické veličiny, která je příslušná ztrátě 
provozuschopnosti objektu, tj. přechodu ze stavu dobrý na stav špatný, provozuschopný na 
neprovozuschopný.

Předkritický stav: hodnota diagnostické veličiny, stanovená z hodnoty mezního stavu 
zapracováním časové rezervy nebo faktoru ekonomické výhodnosti, určuje, kdy je z 
provozního nebo ekonomického hlediska potřebné vyjmout objekt (vozidlo) z provozu a 
podrobit jej údržbě.

Havarijní stav: je stav v blízkosti mezního stavu, není určen pro diagnostické účely, ale jako 
výstraha pro obsluhu vozidla - signalizace blížící se nebo už vzniklé havarijní poruchy.
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POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY
n - otáčky[min-1]

z - počet zubů ozubeného kola [-]

fr - rotorová frekvence [Hz] 

fz - zubová frekvence [Hz]

fř - řemenová frekvence [Hz] 

fzs - zubová frekvence stálého převodu [Hz] 

D1, D2 - průměr hnací a hnané řemenice [mm] 

L - délka řemene [mm] 

D  - průměr vnějšího kroužku [mm]

d  - průměr vnitřního kroužku [mm]

ds - střední průměr [mm]

do - průměr valivého tělesa [mm]

fm - frekvence modulace [Hz]

fLk = FTF - frekvence vad klece valivého ložiska [Hz]

fLi = BPFI - frekvence vad vnitřního oběžného kroužku ložiska [Hz]

fLo = BPFO - frekvence vad vnějšího oběžného kroužku ložiska [Hz]

fLv = BSF - frekvence vad valivého tělíska ložiska [Hz]

fKk - frekvence vyšších harmonických řádů [Hz]

q1, q2 - součinitelé pro určení vnitřních rozměrů ložisek

Vr, Va - vůle ložiska radiální, axiální [μm]

  - stykový úhel valivého tělesa s oběžnou dráhou ložiska [o] 

z - počet valivých těles ložiska [-]

La - hladina akustického tlaku [dB]

aef - efektivní hodnota zrychlení vibrací [mm.s-2] 

εα - součinitel záběru [-]

εβ - součinitel kroku sklonu šroubovice [-]

εγ - celkový součinitel záběru [-]

U - mohutnost vibrací [ m, m∙s-1, m∙s-2]

ω - úhlová frekvence (angular frequency), ω = 2πf [rad ∙ s-1]

SK1 - kanál synchronní s otáčkami hnací hřídle – PRIM 

SK2 - kanál synchronní s otáčkami hnané hřídele (pastorku) - CEL 

SK3 - kanál synchronní s otáčkami diferenciálu (stálý převod) – COR 

MIX - součtový kanál synchronní s otáčkami hřídele - všechno 

S - v tahu 

B - na zpět

PTK – metoda provozních tvarů kmitů

CA – kepstrální analýza (cepstrální analýza)

FFT – rychlá Fourierová transformace (Fast Fourier Transform).
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1. ÚVOD
Diagnostika je slovo pocházející z řeckého slova „diagnosis“ znamenající skrze poznání. 
Tento termín byl po několik století používán pouze v oblasti lékařství. Spolu s rozvojem 
techniky a narůstající složitostí a cenou strojů bylo potřeba začít se o stroje a zařízení starat, a 
to jak o jejich údržbu, tak i o předcházení havarijních stavů. Proto se stroje začaly
diagnostikovat a začíná se objevovat i pojem technická diagnostika.

Hodnocení provozního stavu strojů na základě vibrací má dlouhou a bohatou tradici. Technici 
a údržbáři znají tradiční „poslechovou“ metodu. Šroubovák přiložený ostřím k tělesu ložiska a 
rukojetí k uchu (přesněji k spánkové kosti v blízkostí ucha), zprostředkuje přenos signálu, 
odpovídajícího vibracím ložiska, do mozku „naslouchajícího“ odborníka.

Do začátku 20. století se nejčastěji zkoumal stav strojů subjektivními metodami. 
Nejčastějšími parametry u subjektivního monitorování strojů byly vibrace, hluk a teplota. 
Tyto metody byly postupem času zpřesňovány a přestaly se zakládat na subjektivních 
poznatcích, ale začaly se objektivně měřit.

Nyní je technická diagnostika velmi přesná, zakládající se na výsledcích měření. Metody 
měření jsou většinou nedestruktivní a bezdemontážní.

Ve strojírenském průmyslu, je kladen nejvýznamnější důraz na jakost, spolehlivost a kvalitu 
výrobků. Výrobní podniky jsou nuceny se s těmito požadavky současně přizpůsobovat 
rostoucí poptávce po modernějších výrobcích a zároveň držet krok s konkurenčními firmami.

Z tohoto důvodu jsou ve většině podniků zavedeny třísměnné provozy, které lze zachovat 
pouze za podmínek provozní spolehlivosti výrobních zařízení. Prioritou v oblasti údržby 
výrobních zařízení je eliminovat riziko ztráty provozuschopnosti výrobních zařízení zejména 
pomocí metod technické diagnostiky, které umožňují předcházet závadám a přesně detekovat 
vadné části ve strojních zařízeních tak, aby bylo možné naplánovat a provést opravu 
s minimálními náklady a ztrátami ve výrobě.

Jednou z metod technické diagnostiky je vibrační diagnostika, která se u nás i v cizině 
používá jako prostředek pro efektivní údržbu strojů a je jedním z významných nástrojů při 
zajišťování spolehlivého chodu rotačních strojů a zařízení.

Provoz všech rotačních strojů je provázen vibrací. Na základě analýzy vibračních spekter lze 
získat cenné informace o provozním stavu strojních zařízení. Na základě nevelkého rozsahu 
měření a rozumné interpretace výsledků je možno vyřešit úspěšně až 90% všech problémů 
spojených s hlukem a vibracemi průmyslových zařízení a dopravních prostředků.

Ve skriptech je řešena problematika hlučnosti a vibrací strojů a zařízení v souvislosti 
s identifikovanými závadami. Dále jsou vysvětleny základní teoretické znalosti, které jsou
nutné jak při vývoji nových strojů a konstrukcí, tak i při řešení provozních problémů. Z 
analýzy měřených spekter vibrací jsou ve skriptech uvedeny pravděpodobné příčiny zvýšení 
vibrací strojů a zařízení. Text zahrnuje mimo jiné soubor vlastních aplikovaných a 
publikovaných prací, které byly experimentovány v průmyslových závodech.

Jedná se o výsledky spojené s aplikací vibrační diagnostiky na strojích a zařízeních včetně 
měření a analýzy frekvenčních spekter vibrací. To je moderní způsob identifikace kvality 
výroby a montáže součástí strojů a zařízení (např. rotory, ozubená kola, ložiska) a identifikace 
zdrojů vibrací a hluku. A právě kvalita výroby součástí strojů a zařízení a jejich správná 
montáž má podstatný podíl na výsledné kvalitě, hlučnosti a vibraci těchto zařízení. To vše 
přispívá k snížení hlučnosti a vibrací strojů a zařízení, aby zanikly důvody k reklamaci a 
prodloužila se jejich spolehlivost a životnost.
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Obsah následujících osmi kapitol shrnuje metody analýzy signálů a systémů a realizovaná 
opatření – dynamické naladění včetně několika praktických příkladů dynamického naladění 
vyrobených stojů, které se zaobírají způsobem detekce jejich závady a přibližují postup určení 
druhu poškození jednotlivých částí strojů a zařízení.

Tato publikace je určena studentům Fakulty strojní pro výuku v předmětu Technická 
diagnostika. S teoretickými základy se studenti seznámili v předchozím studiu ( Fourierova 
transformace, Laplaceova transformace, Hilbertova transformace, A/D převodníky, 
snímače,…). Studenti nemusí znát technologie přístrojů, avšak potřebují poznat a pochopit 
možnosti využití současné měřicí techniky pro měření a řešení praktických problémů na 
výrobních strojích. 

Naše praxe prokázala, že náklady na měření a analýzu pro zákazníky byly zlomkem 
skutečných přínosů, a tím tedy rychlým řešením praktických problémů.

Vydání této publikace by mělo studentům a zájemcům z praxe pomoci získat základní 
vědomosti a doufám také, že i pokročilí zde budou moci načerpat nové poznatky.

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH
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1.1. Teoretické základy

1.1.1. Fourierova transformace

V technické praxi často používáme transformace, aniž si to plně uvědomujeme. Tak například 
logaritmování je též transformací, při které místo s vlastními čísly počítáme s jejich logarit-
my, tj. s mocninami základů (u dekadických logaritmů číslo 10, u přirozených číslo e). V 
technické praxi se nejčastěji setkáváme s kmitočtovými spektry získanými metodou rychlé 
Fourierovy transformace (Fast Fourier Transform).

Podobně při analýze vibrací používáme Fourierovu a Laplaceovu transformaci - obr. 1.1.

Obr. 1.1. Využití Fourierovy a Laplaceovy transformace pro analýzu vibrací.

Při Fourierově transformaci nahrazujeme původní časovou funkci, originál, posloupností 
harmonických funkcí rozdílných kmitočtů a fází tak, aby součet těchto jednoduchých funkcí 
dal originál. 

Výsledkem Fourierovy transformace je kmitočtové spektrum, které udává periodické jevy v 
časovém průběhu.

Další Fourierovou transformací získáme kmitočtové kepstrum (kapitola 7.4.), které udává 
periodické jevy v kmitočtovém spektru. Jedná se o návrat do jiného vyjádření časové oblasti -
kepstrum udává velikost amplitudy (periodicky se opakující složku ve spektru) na čase = 
periodě (převrácená hodnota modulační frekvence).

Cílem diagnostiky je ze změřené velikosti vibrací určit příčiny a místa vzniku dynamických 
sil (zdroje buzení).

Základem frekvenční analýzy pro periodické signály definované vztahem:

x(t) = x ( t + nT )    kde:   n … je celé číslo
T …  je perioda

je Fourierův poznatek, že funkci x(t) lze rozložit v nekonečnou řadu harmonických složek, tj. 
že platí :
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c-k = ck ……. jsou komplexně sdružené koeficienty
fk = k f1 …… kde f1 je kmitočet základní harmonické složky
k ………...je násobek základní harmonické

1.1.1.1. Fourierova transformace neperiodických signálů
Neperiodické signály kdy x(t) ≠ x( t + nT) lze analyzovat na základě Fourierovy transformace. 
Neperiodický signál si definujeme jako konečný signál o délce trvání daného časového 
intervalu s tím, že mimo tento interval má signál nulovou hodnotu. Budeme-li tento signál 
periodicky opakovat s periodou T větší než zvolený časový interval, budou opět platit vztahy 
(1.1, 1.2). Pro T → ∞ se amplituda složek spektra blíží nule, jejich vzdálenost limituje rovněž 
k nule a počet čar spektra se blíží k nekonečnu. Čárové spektrum přejde ve spektrum spojité, 
tj. platí:

k . f → f
T . ck → F(jf)

Kde:

dtetxjfF ftj




 2)()(           (1.3)

Vzorec 1. 3. udává přímou Fourierovu transformaci. Pro zpětnou (inverzní) Fourierovu 
transformaci pak platí podobný vztah:

     dfejfFjfFFtx ftj




  21)( (1.4)

1.1.1.2. Fourierova transformace periodického signálů
Spektrum periodického signálu teoreticky neexistuje (nejsou splněny matematické podmínky 
existence Fourierova integrálu) a Fourierova transformace je prakticky použitelná jako limitní 
případ signálu definovaného na intervalu -T/2 , T/2 pro T → ∞ , následkem čehož Fourierova 
transformace přejde na Diracovy impulsy. Pro spektrum jednotkového rotačního fázoru platí:

   )()( 1
2 1 fftxFetx tfj            (1.5)

kde δ (f - f1) je Diracův impuls v kmitočtové oblasti posunutý o f1 od počátku kmitočtové 
stupnice f = 0

Pro periodický signál platí vztah 1.1, jehož transformací dostaneme:

  )(.)( k
k

k ffctxF  




     (1.6)

Spektrum periodického signálu se tedy skládá z Diracových impulsů δ na kmitočtech 
harmonických složek. Pro Diracův spektrální impuls platí:

  1)(1  fF                             (1.7)
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1.1.1.3. Fourierova transformace náhodného signálu
Je-li proces kmitání procesem náhodným, je použití Fourierovy transformace pro analýzu 
procesu nepoužitelné, neboť Fourierova transformace bude opět náhodnou funkcí.

Spektrální poměry u náhodného signálu lze však vyjádřit prostřednictvím hustoty středního 
výkonu, tj. rozdělením středního výkonu na jednotlivé kmitočtové intervaly. Pro tento účel je 
využita výkonová spektrální hustota S(f), která je definována z Fourierových transformací 
jednotlivých realizací náhodného procesu. Nechť pro jednu realizaci platí:
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Kde: …..  xT(t) = x(t) pro -T/2 ≤ t ≤ t/2
          …... xT(t) = 0 pro ostatní t

Je-li proces stacionární, platí pro oboustranné pásmo:
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    (1.9)

Je-li výraz ergodický, bude platit výraz pro jedinou realizaci:

2
)()( jfFfS T                                 (1.10)

Pro jednostranné pásmo platí:
2

)(2)( jfFfG T      (1.11)

Pro výkon mezi dvěma frekvencemi pak platí:
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1.1.2. Diskrétní Fourierova transformace (DFT)
Signál x(t) je získáván měřením, a protože matematický popis tohoto signálu není znám, je 
nutné použit numerických metod. Při číslicovém zpracování signálu analogově - číslicovým 
převodníkem dochází v časové oblasti signálu ke vzorkování, tj. snímaní signálu obvykle v 
pravidelné vzorkovací periodě Tvz (při vzorkovacím kmitočtu fvz). A protože máme k dispozici 
vždy jen konečný počet N naměřených vzorků (v praxi obvyklé), tak musíme použít tzv. 
diskrétní Fourierovu transformaci ( DFT).
Podstata DFT spočívá v tom, že v časovém rozmezí (-T/2, T/2) je měřený signál rozložen na 
soustavu periodických funkcí s periodou T. Signál x(t) lze dle vztahů 1.1. a 1.2. vyjádřit 
Fourierovou řadou:
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Vyjádříme-li nyní vstupní funkci pomocí Diracových impulsů
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a zvolíme-li T = N.Tvz , dostaneme pro ck výraz :
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Spektrum vzorkovacího signálu x(tn) se skládá z Diracových impulsů δ (2πfk), tj. na 
kmitočtech harmonických složek.

Protože funkce x (̂t) nabývá nenulových hodnot pouze v okamžicích tn = n.Tvz a platí:
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bude dle vztahu pro Fourierovu transformaci diskrétního signálu výsledný výraz:
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Kde
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               pro k = 0,1,....,N-1       (1.19)

je diskrétní Fourierova transformace (DFT). Zpětnou DFT lze pak vyjádřit vztahem:
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1.1.3. Rychlá Fourierova transformace (FFT)
Provedení DFT vyžaduje pro dané „k“ násobit vzorky signálu hodnotami exponenciály. 
Znamená to provést k-1 součinů a N-l součtů. Tyto operace provádíme pro každé „k“, takže je 
zapotřebí (N-l)2 komplexních součinů a N(N-1) součtů. Idea FFT spočívá v rozdělení 
posloupnosti vzorků na dvě poloviny a určení DFT ke každé polovině.
K tomuto algoritmu potřebujeme celkem pouze N2/2 součinů. Nejčastěji je využíván postup, 
při němž je počet vzorků N definován N = 2n, kde n je celé číslo.

Základní parametry FFT
 Frekvenční rozsah je základní pásmo od 0 Hz do fvz/2, přičemž je toto pásmo 

nezávislé na počtu vzorků N. Skutečné pásmo je v praxi užší vlivem antialiasing filtru.
 „Zoom" faktor M udává při frekvenční lupě kolikrát je frekvenční rozsah menší.
 Počet spektrálních čar je obvykle N/2, kde N je počet vzorků signálu. Toto neplatí 

pro tzv. nedestruktivní zoom
 Pořadové číslo spektrální čáry odpovídá číslu časového odměru.
 Rozlišitelnost frekvenční analýzy udává interval, tj. rozestup mezi spektrálními 

čarami. Je dán vztahy:
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Při použití algoritmu FFT jsme zpravidla omezeni pouze na hodnoty N, které jsou rovny 
mocnině čísla 2, tj. 256, 512, … Tato podmínka neplatí obecně pro diskrétní Fourierovu 
transformaci, ale je to cena, kterou musíme zaplatit za rychlost algoritmu FFT, která je při 
frekvenční analýze ve většině případů mnohem důležitější. Počet hodnot kmitočtového 
spektra je poloviční vzhledem k počtu hodnot časového signálu, přičemž fmax je rovna 
polovině vzorkovací frekvence fvz =1 / Δt.
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To souvisí se Shannonovým vzorkovacím teorémem, podle kterého musí být vzorkovací 
frekvence alespoň dvakrát vetší (Nyquistova frekvence), než je frekvence nejvyšší 
harmonické složky, obsažené v měřeném signálu (i když nás tak vysoké frekvence 
nezajímají). V digitální Fourierové transformaci se tato skutečnost projeví tím, že jen N/2 
hodnot funkce C(m Δ f ). Při reálném měření obsahuje signál z detektoru různé rušivé složky. 
Některé mívají náhodný charakter, někdy se jedná o harmonické složky vyšších frekvencí, 
než je maximální frekvence kmitočtových složek daná Shannonovým vzorkovacím teorémem. 

Náhodný rušivý signál neovlivňuje významně výsledek kmitočtové analýzy. V druhém 
případě, kdy vzorkovací frekvence je nižší, než by bylo žádoucí vzhledem k nejvyšší 
frekvenci měřeného signálu (Shannonův teorém), objevuje se v kmitočtovém spektru 
„nepravé“ výrazné maximum („špička“). Obecně platí, že každá složka s frekvencí fs > fmax 
vytvoří v kmitočtovém spektru FFT maximum u frekvence

svz fff 
Uvedený efekt se nazývá kmitočtové zkreslení (aliasing).

Zobrazení ve frekvenční oblasti se nazývá spektrum vibrací.

Vztah mezi časovou a frekvenční oblastí je popsán pomocí Fourierovy transformace (FT), při 
které se signál vyjádří jako lineární dekompozice harmonických průběhů. Protože však 
pracujeme se vzorkovaným signálem, používáme diskrétní Fourierovu transformaci (DFT). 

Zrychlení výpočtů nám přinášejí efektivní algoritmy výpočtu DFT, které nazýváme rychlou 
Fourierovou transformací (FFT). Podmínkou pro použití FFT je, že počet vzorků 
zpracovávaného signálu N musí být mocninou dvou.

Funkce FFT vrací hodnoty dvoustranného komplexního spektra, které musíme podělit 
počtem vzorků N, abychom získali správné hodnoty.

Pomocí funkce FFT zobrazme spektrum jedné periody harmonického signálu o frekvenci 
500 Hz a vzorkovací frekvenci 8000 Hz.
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1.1.4. Hilbertova transformace
Analytický signál – uměle vytvořený komplexní signál, z výchozího reálného signálu. Je to 
komplexní funkce se spojitým časem. Imaginární část komplexního signálu je definována tak, 
aby umožnila snadno analyzovat modulační efekty. K vytvoření imaginární části analytického 
signálu je využita Hilbertova transformace. Hilbertova transformace je původně definována v 
časové oblasti. Pro její praktický výpočet se však využívá její výpočet pomocí FT.
Hilbertovu transformaci využíváme ve vibrodiagnostice pro vyhodnocování obálek 
amplitudově modulovaných signálů v časové oblasti. Obálku je možné přibližně měřit 
analogovými obvody, ale je-li k dispozici měřicí technika umožňující digitální spektrální 
analýzu, nabízí Hilbertova transformace přesný algoritmus pro analýzy obálek. U 
amplitudově modulovaných signálů je spektrum soustředěno kolem středního kmitočtu.

Pro stanovení obálky definujeme vyjádření signálu x(t) ve tvaru:

x(t)= A(t) . cosβ(t) (1.22)

Kde: A(t) udává obálku, od níž požadujeme platnost x(t) ≤ A(t) s tím, že v případě rovností, 

musí mít obálka k signálu x(t) tečný dotyk. Pro fázi β(t) předpokládáme,že se spojitě 
mění mezi dvěma změnami znamének o π.

Hilbertova transformace je obecně daná vztahem:
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    (1.23)

Pro praktické využití je vhodnější vyjádření pomocí konvoluce:
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      (1.24)

Hilbertovou transformací signálu v časové oblasti dostáváme opět signál v časové oblasti. 
Fourierovou transformací transformovaného signálu H {x(t)} dostaneme:

    )(.)(~ fsignjjfFtxF  (1.25)

Kde: sign(f) je znaménková funkce nabývající hodnot +1 pro f > 0 a -1 pro f < 0

V Hilbertově transformaci se k vektoru s kladným směrem rotace vytvoří vektor, který je
posunut o –π/2, k vektoru se záporným směrem rotace vytvoří vektor posunutý o π/2. Je tedy 
zřejmé, že Hilbertovou transformací snadno získáme Fourierovy transformace tím, že všechny 
frekvenční složky se posunou o ± π/2 dle f > 0 resp. f < 0 dle obr 1.2. a pak se provede zpětná 
Fourierova transformace.

Obr.1.2. Hilbertova transformace ze spektra reálného signálu
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Hilbertova transformace transformuje reálný signál x(t) na imaginární složku komplexního 
tzv. Analytického xa signálu, neboli

  )(~)(Im)( txtxtxH a       (1.26)

Kde

)(~)( txjtxx a 
Vyjádříme-li střídavé složky rk(t) harmonického signálu x(t) jako průměty komplexního 
fázoru

)2(.)( kk tfj
kk eAtZ      (1.27)

na reálnou osu, pak průměty xk(t) složek zk(t) na imaginární osu jsou oproti složkám rk(t) 
posunuty o π/2 a jsou se složkami rk(t) vázány Hilbertovou transformací. Analytický signál 
xa(t) přiřazený k signálu x(t) je dán vztahem:
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Obálka A(t) a fáze β(t) signálu x(t) jsou pak dány vztahy:
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2. TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA
Technická diagnostika je samostatný obor zabývající se bezdemontážními a nedestruktivními 
metodami a prostředky stanovení technického stavu objektu. Spolehlivost, jako jeden ze 
základních znaku jakosti každého technického zařízení, je podmíněná racionálním sledováním 
technického stavu objektu a včasným detekováním fyzikálních změn a procesu.

Základním předpokladem spolehlivého zařízení provozu a efektivní údržby je znalost průběhu 
opotřebení a určení objektivní zbytkové životnosti daného zařízení. To znamená pomocí 
měřicích a vyhodnocovacích metod stanovit aktuální technický stav v reálném čase.

Technická diagnostika je proces, při němž se zjišťuje aktuální technický stav objektů na 
základě objektivního vyhodnocení příznaků zjištěných prostředky měřicí techniky. 
Bezdemontážní diagnostika strojů (monitorování stavu strojů bez demontáže) je oblast 
technických aktivit, které zahrnují jak výběr fyzikálních parametrů pro periodické nebo trvale
snímání, tak měření, analýza, porovnání dat a informací k provozu a údržbě stroje.

Neocenitelnou výhodou technické diagnostiky je také možnost identifikovat a odstranit 
příčiny zhoršení technického stavu. Její výsledky mohou být přímo aplikovány v závodech, 
přičemž při jejím uplatnění hrají důležitou roli dvě hlavní okolnosti:

1. servisní práce se mohou provádět pouze tehdy, když měření ukazují, že je jich 
zapotřebí. Každá nadbytečná demontáž vždy zhoršuje stav stroje,

2. pouhá výměna poškozené součásti na strojích a zařízení nemá smysl, pokud nejsou 
odstraněny příčiny zvýšeného provozního zatížení nebo poškození.

Je příliš pozdě, časově náročné a finančně nákladné nalézt příčiny reklamací, poruch a snížené 
životnosti strojů a zařízení až po jejich kompletní  montáži a kontrole kvality až u konečného 
zákazníka.To vše vede ke zvýšení nedůvěry ze strany zákazníka. Toto vedlo světových
výrobců strojů a zařízení k zavádění komplexních systémů zjišťování technického stavu 
výrobních strojů a zařízení v průmyslu metodami bezdemontážní technické diagnostiky, 
údržby založené na skutečně zjištěném stavu stroje a prevenci poruch.

2.1. Metody technické diagnostiky
V provozní praxi se jedná nejčastěji o následující metody:

2.1.1. Metody technické bezdemontážní diagnostiky
Jednotlivé druhy diagnostiky se rozlišují podle sledování různých fyzikálních veličin, které 
umožňují stanovit správná kritéria o provozním stavu sledovaného objektu. Dělí se na několik 
odvětví podle toho jakým způsobem stanovují technický stav objektu:

 Vibrodiagnostika:Vibrační diagnostika je jedním z významných nástrojů při 
zajišťování spolehlivého chodu rotačních strojů a zařízení. Většinou vznikajících 
závad lze zachytit s předstihem tak, aby bylo možné naplánovat opravu s minimálními 
náklady a ztrátami ve výrobě. Vyhodnocování je založeno na základě srovnávání 
spekter vibrací pro zachycení vznikající závady (týkající se poškození zubů, ložisek, 
souososti hřídelů a nevyváženosti rotorů) při stejných provozních podmínkách. Je 
jedním z nejvýznamnějších a nejrozšířenější oborů technické diagnostiky. Sledování 
vibrací rotujících strojů v kritických bodech. Za vibrace je označován vratný pohyb, 
hmotných bodů, nebo celého tělesa kolem své rovnovážné polohy a budící silou, jejím 
směrem a kmitočtem. Měření je většinou prováděno OFF-LINE nebo ON-LINE.

 Ultrazvuková diagnostika: Suché tření generuje ultrazvuk, který vzniká při proudění
vlivem netěsností, při tření v ucpávkách a při elektrických výbojích.
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 Termodiagnostika: Teplota je dalším z možných diagnostických signálů, jehož 
hodnota je v korelaci s technickým stavem diagnostikovaného objektu. Měření teploty 
je snadné, rychlé a dostatečně přesné, může být prováděno i bezkontaktně (dálkově), 
kontinuálně či periodicky. Proto může teplota vhodně zvoleného místa stroje či jeho 
mechanismu sloužit také jako diagnostický signál první úrovně, který snadno a rychle 
ukáže, zda je možno očekávat nějakou závadu.
- Měření teploty povrchu tělesa.
- Měří se a analyzuje teplotní pole objektu.
- Poškozená součást emituje teplo.
- Určení poškození ložisek válečků pásové dopravy.
- Únik tepla (teplovody, stavby).
- Používá se také pro policejní účely.
- Nevýhody: výsledky mohou být vlivem okolního prostředí zkreslené.

 Tribotechnická diagnostika: Tribodiagnostika pochází z latinského slova Tribos, 
které znamená mazání, analyzuje odebrané vzorky olejů a maziv. Rozbor oleje a částic 
opotřebení, obsažené v odebraném vzorku poskytuje důležité informace o způsobu 
opotřebení. Analyzují se aplikovaná maziva v kritických místech objektu. V praxi se 
odebírají vzorky, které musí být brány za provozu stroje, protože jinak dochází k 
usazení drobných částic a výsledek je zkreslený. V laboratořích se analyzují oleje a 
maziva a hlavně jejich příměsi, ze kterých se dá určit opotřebení. Při této metodě se 
nejčastěji zkoumá kinematická viskozita, bod vzplanutí, hodnota pH a obsažené 
nečistoty. Zásadní vliv na únavovou životnost valivých ložisek (ozubení, motoru,…) 
má volba vhodného maziva a jeho čistota. Výhodou této metody je, že dokáže určit 
poškození v předstihu, než dojde k nežádoucímu opotřebení. Nevýhodou je naopak 
složitější automatizace, proto se musí přesně vybírat testy, které jsou potřebné. Hlavní 
tři úkoly tribodiagnostiky jsou:
- Sledování stavu opotřebení z otěrových kovů v mazivu.
- Určení životnosti maziva z jeho znehodnocení.
- Stanovení lhůt pro výměnu maziv.

 Akustická diagnostika: Zabývá se vibracemi strojů vytvářející energii přenášenou ve 
formě hluku do okolí. Hlukem je označován nežádoucí zvuk o slyšitelné frekvenci od 
20Hz do 20kHz. Tento zvuk vzniká kmitáním pružného prostředí. Pokud částice 
kmitají ve směru šíření vlny, mluvíme o podélném kmitání, pokud kmitají v kolmém 
směru šíření vlny, jedná se o šíření příčné. Měří se intenzita hluku a jeho frekvenční 
spektrum v kritických místech objektu. Zkoumání vlastností součástí a materiálu při 
cyklickém zatěžování. Interakce defektů s hladinou emitovaného akustického signálu.
Zkoušení tlakových lahví, poškozená valivá ložiska. Jako snímače se používají 
mikrofony, nejčastěji kondenzátorové. Pro stanovení přesného místa se používají dva 
souosé mikrofony, které dokážou stanovit energetické toky, tak i směry šíření.
Problém hlukové metody je interference vln. Dalším problémem je více zvukových
zdrojů, kde lze jen obtížně stanovit dílčí toky námi zkoumané součásti. Toto je často 
ještě ztížené o odrazy zvuku a šumy v pozadí.

 Provozní diagnostika: U rotačních strojů se závad projeví na změně velikosti vibrací.
Pro hodnocení stavu stroje za provozu se používá ON-LINE a OFF-LINE diagnostika
dle normy ČSN ISO 17359. Měří se všechny dostupné provozní parametry např. 
teplota, vibrace, …
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 Elektrodiagnostika: Měří se velikosti a změny elektrických veličin, změny ve funkci
elektrických přístrojů, změny izolačních odporů elektrických vedení atd. Sleduje stav 
objektu pomocí měření elektrických veličin. Dělí se na diagnostiku silové 
elektrotechniky (energetiky) a řídicí elektroniky. U silové energetiky se nejčastěji
pozoruje stav izolace a odporů v instalaci. Stále se rychle rozvíjí, což je způsobené
vývojem řídící a výpočetní techniky.

2.1.2. Metody nedestruktivní technické diagnostiky
Je nedílnou součástí řízení jakosti, která musí poruchám předcházet a vytvářet podmínky pro 
odstranění příčin, tzn. je jednoznačně neopominutelný článek výrobního procesu. Jedná se o 
zjišťování vnitřních a povrchových vad (trhlin) materiálů, tloušťky materiálu bez porušení
(destrukci) kontrolovaného objektu. Přístroje a prostředky indikují poruchy v materiálu 
pomocí určitého fyzikálního jevu. Technická nedestruktivní diagnostika známe také pod 
označením defektoskopie. Dělíme nedestruktivní zkoušení na metody:
 Povrchové - jsou následující metody:

- Vizuální: kontrola zrakem, optickými přístroji a pomůckami. Odražené světlo 
objektu je snímáno světlo citlivými detektory.

- Kapilární: nanášení fluorescenčního (ozáření ultrafialovým světlem zeleně 
fluoreskuje) nebo jiného kapilárního barviva na povrch objektu. Lze zkoušet i 
nekovové materiály, pokud nejsou porézní a penetrát nerozpouští zkoušený materiál.

- Magnetické: mapování magnetického pole zmagnetizovaného objektu.
- Ultrazvukové: nejčastější uspořádání diagnostických ultrazvukových metod je 

dvojího druhu - průchodové (vysílač na jedné straně a přijímač na druhé) a odrazové 
(vysílač a přijímač na jedné straně v jednom celku). Hodnotíme buď útlum prošlé 
ultrazvukové energie a její dobu (průchodové), nebo jen čas odražených vln 
(odrazové). Obě metody patří mezi tzv. pasivní ultrazvukové metody (opak C 18), 
jako zdroje ultrazvukového vlnění se používá tzv. impulzních generátorů. Na daném 
principu je i měření tloušťky materiálu.

- Akustické emise: elastické vlny vzniklé vadou se snímají piezoelektrickými 
senzory.

- Defektoskopie prozařováním (rentgen): Schopnost paprsků prostupovat látkami 
nejdříve využívala lékařská věda a později i technické obory. Zářením se obecně 
rozumí šíření energie prostorem. Nositelem zářivé energie mohou být hmotné částice 
a nehmotné, tzn. vlnové záření (záření elektromagnetické). Některé záření vzniká v 
přírodě, jiné uměle. Rentgenové záření (záření  X - objevil Roentgen 1895) je 
elektromagnetické záření (vznik v rentgenu dopadem urychlených elektronů na 
látkovou překážku) a záření Gama (nazýváme též radioaktivní a objevené 
Becquerelem 1896) je elektromagnetické vlnění vysílané z buzených atomových 
jader.

- Infračervená defektoskopie: změna teploty se projeví na změně struktury a 
rozměrů tělesa sledovaného termovizní kamerou nebo pyrometrem.

- Elektromagnetická defektoskopie vířivými proudy: vyhodnocení magnetického 
toku cívky a toku vybuzených vířivých proudů v objektu. V praxi nachází použití pro 
různé třídicí automaty a především ocelová lana (někdy přístroje na lana využívají i 
tzv. Hallovy sondy).

 Vnitřní
kde mezi nejznámější patří zkoušky ultrazvukem (metody založené na využití 
elastických kmitů) a zkoušky prozařováním (rentgen).



TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA - VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH                                                                                    Liberec 2015
24

2.1.3. Metody tenzometrické diagnostiky
Pro servisně provozní měření (tahový a tlakový dynamometr apod.). Určení změny 
struktury stavebních a jiných materiálů. Dokumentace poškození ozubení, lopatek bez 
demontáže.

2.2. Diagnostické prostředky
Diagnostické prostředky tvoří soubor technických zařízení a pracovních postupu pro analýzu 
a vyhodnocení stavu diagnostikovaného objektu. Pracovní postup je diagnostický algoritmus 
včetně programového vybavení pro vyhodnocování dat, aplikace pokročilých metod 
zpracování signálu, metod výběru vhodných diagnostických parametru, sestavení 
matematických modelu aj. Diagnostické algoritmy mohou být závislé nebo nezávislé dle toho, 
jestli v časovém postupu vycházíme z předcházející diagnózy nebo ne.

Diagnostické prostředky mohou být realizovány bud jako pevně zabudovaná součást objektu 
nebo samostatně. Při volbě diagnostického prostředku je nutné respektovat předem 
požadovanou rozlišovací schopnost signálu v čase i v amplitudě. Diagnostické prostředky se 
dělí na ON-LINE a OFF-LINE.

ON-LINE prostředky umožňují diagnostikovat objekt při provozu. Pokud je měřící systém 
trvale nebo periodicky připojen k diagnostikovanému objektu, hovoříme o monitorování, tj.
průběžném nebo pravidelném sledování technického stavu objektu a vyhodnocování trendu
vad nebo mezních bezpečnostních stavu, při kterých je nutno objekt z provozu odstavit.

OFF-LINE mají strategii odlišnou u různých firem. Obvykle se pod pojmem OFF-LINE
rozumí diagnostikování objektu, který je mimo provoz. Některé firmy pod pojmem OFF-
LINE používají tzv. kolektory dat, tj. malé přenosné přístroje. Sběr dat se pak provádí za 
provozu a kromě okamžitého základního vyhodnocení se podrobná analýza naměřených dat 
provádí s časovým odstupem na externím pracovišti.

2.3. Diagnostické modely
Model, tedy zjednodušené zobrazení originálu se využívá ke sledování chování systému a 
také k jeho simulaci (tj. řízené sledování vlastností originálu volbou vstupních veličin na 
modelu). Simulací nahrazujeme nákladný nebo nerealizovatelný experiment na skutečném
systému.

Diagnostický model je zobrazení bezporuchových a poruchových stavu prvku originálu nebo 
bezporuchového a poruchového chování objektu. U složitých systému provádíme dělení na 
dílčí subsystémy, které se modelují postupně tzv. víceúrovňové modelování. 

Základní dělení diagnostických modelu je na :
 fyzikální, tj. hmotný a reálný objekt, sestavený na stejném principu jako originál

(zmenšený model strojního zařízení) nebo analogickém principu (např. Elektrický
model tepelného nebo hydraulického systému),

 abstraktní, tj. matematický model, který popisuje systém soustavou rovnic,

Podrobnějším členěním lze modely rozdělit do následujících skupin:

 Matematické modely jsou tvořeny nejčastěji soustavou rovnic a nerovnic a vztahu
mezi diagnostikovanými veličinami můžeme dále dělit: analytický model - popisuje 
systém soustavou algebraických (statický model) nebo diferenciálních a diferenčních
rovnic (dynamický model). Další možná dělení jsou na modely procesního chování a 
modely strukturní, lineární a nelineární, deterministické a stacionárně nebo 
nestacionárně stochastické, spojité a diskrétní, parametrické a neparametrické.
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 Model procesního chování (tj. funkční model) je dán pouze vstupními, stavovými a
výstupními veličinami systému. Pokud má pouze vstupy a výstupy modelujeme tzv.
černou skříňku.

 U fyzikálně matematického modelu je nutná perfektní znalost fyzikálních a
chemických zákonitostí pro daný systém. Pro neznalost těchto předpokladu a značnou
složitost se tento model téměř nepoužívá.

 Empirický model vychází z experimentálně naměřených dat na vstupech a výstupech 
reálného systému.

 Parametrický model má konstanty (koeficienty, parametry) předem odhadnutých
rovnic získány identifikačními algoritmy. To provádíme bud statistickým
vyhodnocením naměřených dat nebo z dynamických odezev. V praxi nejčastěji
používáme kombinovaný způsob.

 Logický model je modelování systému pomocí matematické logiky. U tohoto modelu 
se nevyskytují fyzikální proměnné, ale pouze vstupní, výstupní a stavové veličiny. 
Tyto nabývají pouze binárních hodnot log 0 a log 1. Při konstrukci logického modelu 
využíváme logických funkcí a Booleovské algebry. Obvykle bývá provozuschopnost 
definovaná logická „1“ a neprovozuschopnost (porucha) jako logická „0“. Aplikace 
matematické logiky je vhodná pro objekty s vyznačenou funkční a blokovou 
strukturou. Každý blok musí mít definované vstupy a výstupy. Pro modelování vztahu 
mezi strukturálními parametry je logické modelování nevhodné. Logický model lze 
zadat ve tvaru grafu, tabulek a matic přechodu.

 Topologický model. Protože uvedené matematické modely jsou u složitějších systému 
velmi náročné na matematický popis, používáme s výhodou pro popis vlastností a 
chování jednotlivých reálných prvku topologický model ve formě orientovaného 
grafu.

Použití modelu v diagnostice lze obecně rozdělit také do kombinací objektu a podmínek. 
Nejen samotné diagnostické objekty lze modelovat, v praxi se velmi často modelují zejména 
podmínky provozu, které umožňují uskutečnit nejrůznější zrychlené zkoušky nových či
inovovaných strojů, přístrojů a zařízení. Diagnostika a modelování se takto dá dělit na:
 Reálný objekt v reálných podmínkách.
 Model v reálných podmínkách.
 Reálný objekt v modelových podmínkách.
 Model v modelových podmínkách.
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3. VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA
Vibrační diagnostika strojů a zařízení se opírá především o měření a analýzu vibrací 
důležitých uzlů strojů a zařízení za předem definovaných provozních podmínek a to ve stadiu 
zavedení nového stroje a jeho následném provozu. V případě zhoršování technického stavu, 
které se projeví změnou úrovně nebo spektra vibrací, dovoluje odhadnout možnou délku 
dalšího provozu a umožnit tak naplánovat a zajistit opravu stroje nebo poškozeného uzlu. 
Vibrodiagnostika je nejrozšířenější metodou technické diagnostiky protože:

 Vibrace se měří za plného provozu stroje a bez úprav stroje
 Je to univerzální metoda - identifikuje velké množství různých poruch
 Je to dobrý lokalizační účinek - dobře určuje místo poruchy
 Je preventivní - včas indikuje poruchu
 Je výhodná jako hlavní i pomocná metoda
 Má užitečné odvozené metody
 Dává vysoký informační obsah vibrací, vibrace určují:

 životnost a spolehlivost stroje
 hlučnost – hygienické předpisy
 jakost produkce – přesnost obrábění, tisku
 dynamické zatížení stavební konstrukce
 účinnost (příkon, výkon dodávaný do sítě)
 přenos vibrací na lidské tělo

Další výhody vibrační diagnostiky:
• lze velmi dobře identifikovat nesouosost a nevyváženost hřídelí nebo elektrické a 

magnetické závady elektromotorů,
• široká nabídka přístrojového vybavení, snímačů a softwarů,
• velmi jednoduché sejmutí signálu (malé rozměry a způsob uchycení snímače),
• dlouholetá tradice vibračních měření v naší technické praxi,
• množství propracovaných metodik,
• možnost zapojení této metody do systému trvalého sledování.

Hlavním cílem je tedy:
I - detekce - tj. identifikace vady nebo identifikace úplné nebo částečné poruchy objektu, 
zjištění změn mohutnosti vibrace a velikosti význačných složek spektra vibrace. Vibrace by 
měly být měřeny co nejblíže ložisek nebo jiných uzlů stroje pokud možno ve třech 
směrech:axiálním, horizontálním radiálním a vertikálním radiálním.
II - lokalizace (určení zdrojů buzení vibrací) - tj. určení místa vady nebo poruchy v 
objektu. Určení příčiny a místa vzniku nadměrného provozního zatížení stroje. Pro analýzu 
spekter a časových průběhů je nutný výpočet frekvencí buzení. Je proto nutné nakreslit 
kinematické schéma strojů a zařízení s těmito údaji: počty zubů ozubených kol, druh nebo typ 
valivých ložisek, otáčky motorů, průměry řemenic, délky řemenů, počet lopatek, atd.
III - řešení - stanovení příčiny vznikající poruchy (specifikace), realizovat vhodná opatření a 
po jejich realizaci měřením ověřit vliv na dynamické chování stroje a na životnost a 
spolehlivost jeho součástí. Zde dojde k určení prognózy zbytkové životnosti (predikce).

Zjišťování poškození a závad součástí a skupin strojů a zařízení vychází z porovnání 
změřených spekter se spektry nového správně smontovaného stroje (po jeho záběhu) a spektry 
v dalším vývoji (zjišťování odchylek mezi nimi). Jedná se o spektra s konstantní poměrnou 
šířkou pásma (logaritmická na frekvenční ose). Pro získání lepšího přehledu je možné provést 
i porovnání více spekter za delší časové období. Znázornit lze kladné odchylky vůči 
referenčnímu spektru. Možné je i stanovení trendu vývoje ve vybraném frekvenčním pásmu.
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Vznik závady se již v počátečním stadiu projevuje změnou amplitudy jedné nebo několika 
složek spektra vibrací. Zhoršování závady je pak provázeno postupným zvětšováním amplitud
vibrací. Trend analýzy pro zjištění a odhalení závady zahrnuje všechny měřené hodnoty, ze 
kterých vyhodnocujeme trend naměřených hodnot určitého měřicího místa v závislosti na 
čase. Z tohoto trendu pak vypočteme optimální termín údržby, resp. opravy.

Včasná detekce závady strojů a zařízení je základním předpokladem pro možnost plánování 
nápravných zásahů. Po odhalení závady je třeba řešit příčiny, které způsobují zvýšené vibrace 
a hlučnost strojů. Jen tak lze dosáhnout toho, že se problém nebude opakovat a bude zajištěna
vysoká kvalita výroby a důvody k reklamaci zaniknou.

Metody a prostředky měření a analýza frekvenčních spekter vibrací strojů a zařízení jsou 
nástrojem moderního způsobu identifikací jejich mechanických závad a následné zjišťování 
jejich vlivu na úroveň vibrací a hluku strojů a zařízení.

Na hlučnost a vibrace strojů a zařízení mají následující vlivy: 
- montáž špatně vyráběných součástí,
- přesnost výroby součástí strojů a zařízení, které jsou nutným předpokladem kontroly 

jakosti výroby k zajištění vysoké kvality výrobu a k potlačení jejich hlučnosti, vibrací 
a počet reklamací. Ozubení a valivá ložiska jsou nejvýraznějším budičem vibrací 
strojů a zařízení.

- špatná výroba součástí důsledkem závady, která se vyskytla na tomto stroji a jejich 
následné montáže.

Strojní fakulta Technické univerzity v Liberci katedra vozidel a motorů disponuje pravidelně 
kalibrovanou moderní měřící technikou:
od firmy Brüel & Kjaer od firmy SKF

 čtyřkanálový analyzátor PULSE ●   2x analyzátor MICROLOG
 dvoukanálový analyzátor 2148 ●   stroboskopická lampa
 snímače zrychlení ●   budič vibrací
 sonda intenzity zvuku ●   provozní vyvažování
 alfa-kabina pro měření akustických vlastností ●   SW PRISM4, Machine Analyst
 rázové kladívko od firmy ADASH
 měřící mikrofony ●   databáze DDS
 kalibrátor intenzity zvuku ●   provozní tvary kmitů
 laboratorní zařízení pro výuku a měření ●   vlastní tvary kmitů
 impedanční trubice pro měření akustické pohltivosti

Měření prováděná na nerotujících částech strojů (ložisková tělesa) lze využít vef pro 
monitorování a přejímací zkoušky.

Vyhodnocování vibrací je rozděleno do dvou základních oblastí a to na časovou oblast (Time 
domain analysis), která se dále dělí na vyhodnocení celkovou vibrací a vyhodnocení průběhů 
veličin určující vibrace v čase, a dále se dělí na analýzu signálu ve frekvenční oblasti 
(Frequency domain analysis).

Existuje několik přístupů (možností pro hodnocení amplitud signálu v časové oblasti), 
určujících přímo nebezpečnost vibrací, tedy pro kvantitativní hodnocení mechanického 
chvění. Na obr. 3.1. jsou ukázány vztahy mezi základními veličinami používanými pro popis 
časového signálu.
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Obr. 3.1. Popis časového signálů

Měřiče vibrací, udávající celkovou efektivní hodnotu rychlosti vibrací.
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pro f = 10 Hz až 1 kHz (také f = 10 Hz až 10 kHz),

kde v(t) časově závislá rychlost vibrací [mm.s-1],
vef odpovídající celková efektivní hodnota rychlosti vibrací [mm.s-1],
T doba měření [s].
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Při měření spekter rychlosti vibrací analyzátor změří
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Pro zvolená nastavení rozsahu měření spektra fmin, fmax vef určuje energii spektra.

Při měření spekter zrychlení vibrace se udává celková efektivní hodnota zrychlení vibrací.

vRMSi, aRMSi Je: i – tá efektivní hodnota amplitudy rychlosti, 
zrychlení vibrací i-té harmonické složky spektra.

vef a aef nelze vzájemně porovnávat, lze vzájemně přepočítat pro jednoduché harmonické 
frekvenční složky.

Vrcholová veličina (Výkmit) ( „Peak Level“) [Xpeak] – udává maximální hodnotu amplitudy 
a je využívána pro popis krátkodobých jevů, mechanických rázů apod. Vrcholová hodnota 
však pouze indikuje přítomnost špičky, ale nijak nevypovídá o časovém průběhu ani o 
kmitočtovém složení hodnocených vibrací.

Maximální rozkmit“ ( Peak-to-peak) – označovaný také jako dvojitá amplituda, je důležitou 
hodnotou, i když zřídka používanou, pro popis chvění, kde je z hlediska maximálně 
přípustného mechanického namáhání a konstrukčních vůlí důležitá výchylka chvění.

Střední hodnota: (Average Level) – popisuje časový průběh hodnoceného chvění, ale 
praktický význam je značně omezen, protože tato hodnota nemá vztah k žádné důležité 
fyzikální veličině. Střední hodnotu je přibližně rovna 0,637 násobku vrcholové veličiny.
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Tab. 3.1. Vztahy pro přepočet absolutních hodnot amplitud kinematických veličin
harmonického signálu

Amplituda so vo ao ro

Výchylky so  1 vo/ω ao/ω
2 ro/ω

3

Rychlosti vo  ω.so 1 ao/ω ro/ω
2

Zrychlení ao  ω 2.so ω.vo 1 ro/ω
Ryvu ro  ω3.so ω2.vo ω.ao 1

Mohutnost vibrací: (U – vibration severity) - běžná měření se 
provádějí na různých měřicích místech ve dvou nebo třech 
směrech, což vede k souboru rozdílných hodnot. Nejvyšší 
hodnota širokopásmových vibrací naměřená v provozních 
podmínkách se určí jako mohutnost vibrací U [jednotka je podle 
zvolené efektivní hodnoty].

Nová směrnice EU pro strojírenství vstoupila v platnost 1. ledna 1995, týká se téměř všech 
výrobků od ručního nářadí až k velkým lisům. Technická dokumentace, která výrobek 
doprovází, musí konstatovat, že zařízení bylo vyrobeno ve shodě s normami uvedenými ve 
směrnici pro strojírenství, a musí poskytovat důležité technické informace, včetně 
naměřených hladin hluku, mohutnosti vibrací, úrovně vibrací přenášeného na člověka. Pokud 
výrobek nesplňuje platné požadavky, nesmí být na trzích EU nabízen. Jestliže výrobek 
splňuje ustanovení směrnice, může (a musí) být označen značkou "CE" a může být volně 
prodáván v kterémkoli členském státě EU.

Norma ČSN ISO 10816 Vibrace – tvoří základní dokument, kterým se stanovují obecné 
směrnice pro měření a hodnocení vibrací strojů. Kriteria hodnocení vibrací byla stanovena 
především s ohledem na zajištění bezpečného a dlouhodobého provozu stroje. Změřená 
mohutnost vibrací se využívá pro provozní monitorování, při přejímacích zkouškách a 
k diagnostickému nebo analytickému zkoumání.

Tab. 3.1. Typické hranice pásem hodnocení strojů - třída II (stroje s výkonem 15 - 75 kW)
U [mm.s-1] Pásmo 

hodnocení
Stav

do 1,12 A Přejímka bez připomínek. Dlouhá životnost, vysoká spolehlivost.
1,12 - 2,8 B Přejímka s výhradami. Kratší životnost.
2,8 - 7,1 C Provoz do odstranění příčiny. Velmi krátká životnost
nad 7,1 D Provoz nepřípustný - poškození stroje

Při zjištění nadměrné úrovně vibrací nebo hluku u provozovaného stroje nebo prototypu 
nového stroje je vždy nutno nalézt odpověď na otázku, kde a jak řešit odpovídající problém.

V každém případě musí být vzaty v úvahu následující vlivy:
- zdroje - místa a mechanismy vzniku dynamických sil,
- přenosové cesty - cesty šíření a mechanismy přenosu energie hluku a vibrací,
- vystavené objekty - jaký vliv má vibrace na životnost součástí stroje, přesnost výroby stroje 

a míru přípustnosti hluku a vibrací.

Kterýkoliv z uvedených faktorů může být klíčovým vzhledem k problému hluku a vibrace a 
jeho úspěšného řešení. Pečlivé prozkoumání těchto vlivů je základní podmínkou nalezení 
optimálního řešení.

maxefi

efi

efi

a

v

x

U 
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Tab. 3.2. Vliv změřené mohutnosti vibrací u nových strojů na jejich životnost

Stroj, zařízení
Mohutnost vibrací U [mm.s-1]

Dlouhá životnost 1) Krátká  životnost 2) 

Parní turbiny, P = 3660  kW 0,56 3,2

Plynové turbíny, P = 3860 kW 0,79 3,2

Kompresory - pístové 10 32

Diesel generátory 1,4 10

Převodovky, P  = 7,4 kW      
P = 7,4 až 7360 kW

0,32
0,56

3,2
5,6

Čerpadla P ≥ 3,7 kW 1,4 5,6

Ventilátory, n = 1800 min-1 0,56 3,2

Elektromotory P = 3,7 kW   nebo n ≥  1200 min-1 0,25 1,8
1) Dlouhá životnost znamená pravděpodobnou životnost 1000 až 10000 provozních hodin.
2) Krátká životnost 100 až 1000 provozních hodin.

Při přejímce nových strojů je velmi důležité kromě ověření splnění předepsaných parametrů
provést vstupní měření a analýzu vibrací. Velikost celkové úrovně vibrací je přímým 
měřítkem pro odhad životnosti součásti a spolehlivosti nového stroje - tabulka 3.3.

Tab. 3.3. Mezné hodnoty celkové úrovně vibrací pro posuzování stavu strojů – výtah 
z kanadského doporučení CDA/MS/NVSH 107. Celková úroveň absolutní vibrací vefT měřená 
v místě ložisek pro f=10 až 10000 Hz.

Druh stroje

Celková úroveň vibrací vefT [mm.s-1]
Nové stroje Stroje v provozu

(při plném výkonu a otáčkách)
Dlouhá1

životnost
Krátká2

životnost
Analýza3 Oprava4

Plynové turbíny   P > 14720 kW
                    P = 4.4 až 14720 kW
                                P ≤ 3860 kW

7.9
2.5

0.79

18
5.6
3.2

18
10
5.6

32
18
10

Parní turbíny       P > 14720 kW
                    P = 4.4 až 14720 kW
                                P ≤ 3860 kW

1.8
1.0

0.56

18
5.6
3.2

18
18
10

32
32
18

Kompresory        volné písty
                              vysokotlaké

10
4.5

32
10

32
10

56
18

Diesel generátory 1.4 10 18 32
Odstředivky 1.4 10 18 32
Převodovky  P > 7360 kW
                      P = 7.4 až 7360 kW
                      P ≤ 7.4 kW

1.0
0.56
0.32

10
5.6
3.2

18
18
10

32
32
18

Čerpadla     P > 3.7 kW
                     P ≤ 3.70 kW

1.4
0.79

5.6
3.2

5.6
5.6

10
10

Ventilátory    n < 1800 min-1

                        n > 1800 min-1
1.0

0.56
3.2
3.2

5.6
5.6

10
10

Elektromotory
P > 3.7 kW nebo n < 1200 min-1

P < 3.7 kW nebo n > 1200 min-1
0.25
0.14

1.8
1.8

3.2
3.2

5.6
5.6

Transformátory     P > 1 kVA
                                P < 1 kVA

0.14
0.1

-
-

0.56
0.32

1.0
0.56

1 Dlouhá životnost znamená pravděpodobnou životnost asi 1000 až 10000 pracovních hodin.
2 Krátká životnost - asi 100 až 1000 provozních hodin.
3 Při dosažení této meze je nutná analýza spekter a provedení vhodného nápravného opatření.
4 Jestliže tuto mez překročí některá složka spektra (vefT<voef) je nutná rychlá oprava, další provoz je nepropustný.
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Příklad – Měření mohutnosti vibrací

Obr. 3.2. Měřící body - elektrické stroje (P = 35 kW)

Tab. 3.4. Naměřené hodnoty vefi elektromotoru
Měřící místa

horizont.
A

Vertikál
A

Axial
A

horizont.
B

vertik.
B

axiál
B

Naměřené
hodnoty vefi

[mm.s-1]
2,8 2,4 1,3 2,6 2,1 1,4

U = vef1 = 2,8 mm.s-1 - uspokojivý stav, pásmo B (kratší životnost)

Příklad - Měření mohutnosti vibrací

Obr. 3.3. Měřící místa odtahového ventilátoru (P = 75 kW)
Tab. 3.5. Naměřené hodnoty vefi odtahového ventilátoru

Měřící místa
4

horizont.
5

vertik.
6

axial.
1

horizont.
2

vertik.
3

axial.

Naměřené
hodnoty vefi

[mm.s-1]
1,4 3,1 0,9 4,5 1,1 1

U = vef1 = 4,5  mm.s-1 - pásmo C (najít možnosti opravy) - ČSN ISO 10 816 - 1
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Příklad - Měření vřeten obráběcích stojů
Obráběcí stroje dnešního moderního průmyslu se vyznačují vyšší produktivitou, vyšší 
rychlostí opracování výbrusu a vysokým stupněm mechanizace a automatizace. Vřetena 
obráběcích stojů jsou vysokootáčkové komponenty, kde zvlášť při velké námaze ložisek 
dochází k jejich opotřebování – nutnost výměny a servisních oprav vřetena přímo u výrobce 
je finanční a časovou ztrátou.Tímto lze považovat vřetena za choulostivou část obráběcích 
strojů. Vřetena představují nejdůležitější součást všech obráběcích strojů. Jsou určena pro 
provádění nejrůznějších řezů operací např. na odlitcích. Tyto výrobky musí být dokončeny 
různými procesy, jako např. soustružením, dělením, vrtáním, zahlubováním, řezáním závitů, 
vystružováním, broušením a frézováním tak, aby bylo dosaženo konečného tvaru a kvality. 

Pro obráběcí stroje se středním a velkým výkonem, dále pro stroje s vysokými otáčkami a 
vysokými výkony je zpravidla používaná vřetenová jednotka s integrovaným motorem –
elektrovřeteno. Takové vřetenové jednotky jsou používány v obráběcích centrech, frézkách, 
bruskách, revolverových soustruzích a soustruzích s vysokým výkonem.

Hlavní možné příčiny poruch vřeten lze shrnout do těchto bodů: havárie řezného procesu, 
přetížení stroje, únava materiálu, špatná lubrikace - špatné chlazení vřetena, špatné usazení 
stroje, nesvědomitá oprava, špatné napnutí řemene, vnik chladicí kapaliny do ložiska, příliš 
velká nevývaha (nástroje, excentrické obrábění), chyba automatické výměny nástroje, 
průchod elektrického proudu ložiskem.

K eliminování většiny z uvedených poruch a k rozpoznání technického stavu mechanických 
částí obráběcích strojů slouží periodické měření řady veličin, např. teplota, vibrace ložisek, 
otáčky a radiální poloha rotoru, provozní tlaky a status upnutí nástroje. Tento způsob je 
dosažitelný použitím metody a prostředků vibrační diagnostiky, které jsou nástrojem 
moderního způsobu řízení kvality strojů a zařízení pro výrobu např. součástí převodovek 
osobních automobilů. Tyto metody a prostředky dovolují monitorovat vývoj poruchy 
v procesu provozování obráběcích strojů. Viz obr. 3.4.

Obr.3.4. Diagnostikování obráběcích strojů v systému provozování

3.1. Důvody využití vibrační diagnostiky v průmyslu
Moderní pracoviště průmyslu sestávající se z různých druhů strojů a zařízení doplňujících
prostředky manipulací s nástroji, obrobky a odpadem, představují z hlediska údržby novou 
situaci. Udržet těchto pracovišť v provozuschopném stavu s minimem prostojů, tedy 
s vysokou spolehlivostí, není klasickými způsoby údržby dobře možné. Skutečné přínosy 
vibrační diagnostiky jsou závislé na volbě těch měření, která nejlépe definují stav stroje. Proto 
mají pečlivé úvahy o této problematice velkou návratnost.
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 Každý závod při přejímání nových strojů hodnotí jejich kvalitu podle předepsaných
zkoušek. Tyto zkoušky, na rozdíl od vibrací, umožňují pouze zjištění, zda nově vyrobené 
stroje vyhovují požadavkům kladeným na kvalitu výroby, ale nedávají žádné informace o 
kvalitě montáže stroje.

 Rezonanční oblasti mohou být různé i u jednotlivých strojů stejného typu (rozptyl rozměrů 
součástí v předepsaném tolerančním poli). Nejméně příznivý případ může nastat, souhlasí-
li budící frekvence (otáčky stroje při určitém výkonu) s jednou z vlastních frekvencí 
systému, jsou tedy splněny podmínky rezonance (mohou amplitudy nebezpečně narůstat).

 Doporučit uživateli pracovní režimy, ve kterých nedochází k nadměrné úrovni vibrací a 
současně lze dosáhnout požadované jakosti výroby.

 Opravy a údržba strojů a zařízení se provádějí pouze tehdy, pokud to skutečný, měřením 
zjištěný technický stav stroje vyžaduje.

 Zajištění kvality výroby a spolehlivosti strojů.
 Pro spolehlivé dosažení vysoké kvality výroby nelze připustit rozsáhlejší poškození např. 

valivých ložisek, ozubených kol, vačkových mechanismů.
 Odstranění výskytu neplánovaných odstávek strojů a zařízení.
 Objektivizace požadavků na provádění údržby a včasné nárokování náhradních dílů, tím 

dojde ke snížení zásob náhradních dílů (neznehodnocování náhradních dílů vlivem 
dlouhodobého skladování).

 Získat referenční spektra vibrací pro periodické sledování a objektivní plánování údržby 
stroje a porovnat změřenou celkovou úroveň vibrací se srovnatelným strojem.

 Určení stavu poškození skupiny součástí a určení ještě možné doby provozu.
 Zjednodušení vztahu výrobce - uživatel během záruční doby a eliminování počtu reklamací 

strojů a zařízení.

Na základě uvedených znalostí je pak možno naplánovat odstávku sledovaného objektu a 
přípravu materiálů i personálu k provedení potřebných prací tak, aby nedošlo ke snížení 
kvality výroby a aby byly pracovní ztráty minimální (přesun opravy mimo pracovní dobu). 

Nutnost posouzení technického stavu strojů a zařízení vyplývá z potřeby činit rozhodnutí 
týkající se kvality výroby. Může se jednat o rozhodnutí o dalším provozování stroje či o 
provedení změn týkajících se technologie nebo jejich provozování. Také současné podmínky 
a vysoké požadavky spotřebitele nutí výrobce strojů a zařízení neustále hledat způsoby 
zvyšování produktivity výrobních zařízení za účelem stabilnější kvality výrobků a tím k 
snížení hlučnosti a vibrací, zvýšené spolehlivosti a životnosti strojů a zařízení.

Hodnocení technického stavu strojů a zařízení na základě analýzy periodického měření 
vibrací pomocí metod vibrační diagnostiky:
 včas identifikovaná zvýšená úroveň vibrací a zhoršení stavu skupin stroje umožňuje 

realizovat vhodná opatření, která zamezí zvýšené hlučnosti a vibrací strojů a zařízení,
 určení a vyhodnocení správné funkce stroje, určení druhu a příčin poškození funkcí stroje,
 určení stavu poškození součástí a určení ještě možné doby provozu do dosažení mezních 

hodnot v oblasti diagnostiky a dosažení kvalitní výroby,
 určení požadovaného stavu nového stroje podle předpisů,
 plánování a nárokování kapacity na opravy a náhradní díly.

3.2. Údržba strojů
Pod pojmem údržba se rozumí:
všechna opatření k zachování a opětnému vytvoření požadovaného stavu jakož i k zjištění a 
posouzení skutečného stavu technických prostředků daného systému.
Všechna opatření v oblasti údržby se dělí do tří částí:
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RP

Diagnostika a analýza 
prvotní příčiny poruchy

Provozní posouzení

NápravaProaktivní údržba PRM

 udržování:  Pod pojmem udržování rozumíme opatření k zachování požadovaného 
stavu, např. čištění, mazání, seřizování......atd.,

 inspekce (revize): pod pojmem (revize, prohlídka) rozumíme opatření k zjištění a 
posouzení skutečného stavu strojů a zařízení. Provádějí se např. činnosti měření, 
zkoušení, a kontrola stavu,

 opravy: pod pojmem opravy rozumíme opatření k opětnému vytvoření požadovaného 
stavu. Sem patří vlastní opravy, renovace, modernizace a nové nastavení.

Měření a analýza vibračních spekter vibrací pohonů strojů a zařízení jsou nástrojem 
moderního způsobu proaktivní údržby a identifikací mechanických závad. Prediktivní údržba 
je proces zaměřený na zjišťování stavu strojů a zařízení, který může případně vést k jeho 
poruše. Dále posuzuje pravděpodobný čas zbývající do poruchy. Často se používá termín 
proaktivní spolehlivostní údržba, neboť se akcentuje její vliv na zvýšení spolehlivosti 
technologických zařízení (Proactive Reliability Maintenance – PRM). Zatímco tradiční 
procesy prediktivní údržby tvoří trvalý cyklus údržby, proces proaktivní údržby tvoří trvalý 
cyklus zdokonalování. Proces proaktivní údržby je založen na čtyřech klíčových krocích, jež 
spolu tvoří cyklus proaktivní údržby - viz Obr. 3.5.
                                                                              

Obr. 3.5. Proaktivní (spolehlivostní) údržba - PRM

Diagnostický systém se liší podle toho, ve které fázi technického života bude objekt 
diagnostikován. Rozhodující fáze jsou výroba, provoz, servis a údržba objektu. Údržbu 
realizujeme následující způsoby:

1) údržbou po poruše (reaktivní údržba): Je nejméně vhodný. Dojde Při něm k výpadku 
technologického procesu a možnosti porušení dalších objektu, bezpečnosti provozu (nejčastěji 
se používá u elektronických, analogových a číslicových obvodu). stroje se provozují bez 
jakýchkoli výraznějších nákladů na údržbu a prohlídky až do té doby, kdy dojde k poruše. 
Tato údržba má tyto nevýhody:
- značné ztráty,
- neočekávané odstávky narušují plán výroby,
- opravy jsou rozsáhlé a nákladné.

2) údržbou dle časového plánu (preventivní údržba): Je ekonomicky nevýhodný. Po 
uplynutí určité doby provozu v souladu s výrobním plánem se stroje odstaví, prohlédnou, 
rozeberou a vymění jejich části nebo celé agregáty. Tato metoda je nákladná a není optimální, 
protože se často vyměňují části, které by ještě mohly být nějakou dobu v provozu nebo 
naopak měly být vyměněny dříve a negativně ovlivňovaly chod stroje. Zbytečnou demontáží 
dochází ke zhoršení stavu.
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3) údržbou dle skutečného stavu (prediktivní údržba): Ekonomicky nejvýhodnější je 
varianta údržbou dle skutečného stavu. V tomto případě lze naplánovat ideální údržbu právě 
pomocí technické diagnostiky. Při této koncepci se stroje odstavují pouze tehdy, jestliže to 
jejich stav opravdu vyžaduje a součásti se vyměňují až když dosáhly příslušného stupně 
opotřebení. Tato koncepce vyžaduje průběžně informací o skutečném stavu stroje. Provozní 
parametry se musejí průběžně měřit a vyhodnocovat. Při tom se neposuzuje jen současný stav 
stroje, ale na základě trendů měřených hodnot se odvozují i prognózy. Tím způsobem se dají 
předem určit termíny údržby, které je pak možné zahrnout do operativního plánování výroby.
Tato údržba představuje nejpokrokovější metodu s největší úsporou nákladů. Např.:
 návratnost investice: 10krát,
 snížení nákladů na údržbu: 25 % až 30 %,
 snížení počtu poruch: 70 % až 75 %,
 snížení prostojů: 35 % až 45 %,
 zvýšení výroby: 20 % až 25 %.

Výhody prediktivní údržby:
 Poskytuje zvýšenou provozní životnost a dostupnost komponentů,
 umožňuje preventivní nápravná opatření,
 odrazí se ve snížení prostojů zařízení nebo procesu,
 snižuje náklady na náhradní díly a práci,
 poskytuje lepší kvalitu výrobku a zvyšuje pracovní morálku zaměstnanců,
 zlepšuje bezpečnost pracovníků a životního prostředí,
 zvyšuje úspory energie.

Nevýhody prediktivní údržby:
 zvýšení investic do přístrojů,
 zvýšení investic do vzdělávání zaměstnanců,
 řízení vidí snadný potenciál úspor.

4- Údržba proaktivní: Proaktivní údržba v sobě nese prvky systémového vědeckého 
přístupu, čemuž musí odpovídat používané metodické, metrologické i softwarové nástroje.
Proaktivní údržba klade důraz na příčiny nikoliv na projevy opotřebení a představuje 
především novou organizační a technickou konstrukci vystavenou na prediktivní údržbě, 
preventivní údržbě a údržbě po poruše. Proaktivní údržba klade větší důraz na rozbor příčin 
poruch a na činnosti, které jim mají v budoucnu zabránit, zde je posílena především úloha 
týmu, jehož práce se účastní širší spektrum pracovníků zodpovědných za činnost objektu. 

Rozvoj péče o strojů a zařízení je soustavný, nikdy nekončící a dynamický proces, jenž začíná 
určením pozice, kde se stávající systém údržby nachází a pokračuje nastavením jeho dalšího 
rozvoje. Úspěšný program údržby v sobě zahrnuje optimální podíl jednotlivých metod 
údržby, jež jsou definovány na Obr. 3.6. To vše vede k identifikaci mechanických závad a k 
omezení negativních důsledků výroby na strojích.
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Reaktivní údržba

Preventivní údržba

Prediktivní údržba

Proaktivní údržba

Spolehlivost řízená 

Minimální 
účinnost

Provádění oprav při 
poruchách strojů –
neplánované odstavky.

Plánovaní pravidelných 
odstavek k provedení 
generálních oprav. Údržba 
se vykonává nezávisle na 
stav strojů.

Stav strojů posuzován 
pomoci metod TD. 

Odstavky jsou plánované 
na základě predikce 
opotřebení. Snížení 

neplánovaných odstávek.

Výrobní operátoři se 
stávají „vlastníky“ 
strojního zařízení.

Slouží k identifikací 
prvotních příčin strojních 
a procesních problémů. 
Výrazně snížení 
neplánovaných odstávek.

Obr. 3.6. Strategie údržby
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Nedílnou součástí jakéhokoli výrobního cyklu je optimalizace nákladů. Dobře zvolená
údržbová činnost zvýší provozní spolehlivost systémů a tím i celku. Nejčastěji používané 
teoretické rozdělení jsou exponenciální Weibullůvo, normální (Gaussův) a jejich kombinace. 
Pro jednodušší obecné přiblížení se pak používá především rozdělení exponenciální, které je 
vlastně speciálním případem rozdělení Weibullova. Vodítkem pro volbu teoretického modelu 
rozdělení je typický průběh intenzity poruch λ(t), uváděný na základě dlouhodobých 
zkušeností. Dle svého tvaru je tento průběh nazýván „Vanová křivka“. Můžeme ji rozdělit na 
tři významné oblasti:

1) fáze záběhu,
2) fáze normálního provozu,
3) fáze doběhu (poškozování).

Obr. 3.7. Vanová křivka - vývoj nákladů na údržbu během doby provozu stroje

Jak je vidět na obrázku 3.7 náklady na údržbu jsou proměnné v závislosti na fázi životního 
cyklu. Největší náklady zpravidla bývají při zavádění systému do provozu. Při normálním 
provozu je nejvhodnější z hlediska ekonomického, provádět údržbový krok v okamžiku 
iniciace poškození. Nicméně zaručeně lze dosáhnout tohoto výsledku pouze při údržbě podle 
stavu, která je v první fázi ekonomicky náročná.

Údržba s předem stanovenými intervaly nemusí ekonomicky nastavený požadavek splnit, z 
důvodu možné předčasné výměny části systému. Nebo nestihne rozpoznat vadu včas a dojde
k poškození systému.

Žádný stroj nelze vyrobit, aby za provozu nebyl doprovázen vibracemi. Tyto mechanické 
kmity jsou pro každý stroj charakteristickou veličinou a odráží jeho vnitřní vazby a stavy a 
také spojení s okolím. Protože vibrační diagnostika je velice propracovaná metoda zjišťování 
stavu strojů a zařízení, jsou vibrace vhodnými diagnostickými signály pro komplexní 
informace o technických stavech objektu. Mimo informací o vnitřních stavech jednotlivých 
uzlu a dílu mohou vibrace podat údaje o místě a příčině poruchy s vysokou přesností.

V praxi spolehlivosti je velmi často používaným modelem exponenciální rozdělení. V
charakteristickém průběhu intenzit poruch můžeme interval <t1;t2> považovat za definiční 
obor náhodné veličiny s exponenciálním rozdělením pravděpodobnosti. Má-li náhodná
veličina exponenciální rozdělení je intenzita poruch rovna konstantě. Potom intenzita poruch
je λ(t) = λ = konst., λ > 0. Důsledkem této vlastnosti je, že pravděpodobnost vzniku poruchy
nezávisí na době, po kterou je zařízení v bezporuchovém stavu. Je tedy stejná v libovolném
okamžiku bezporuchového provozu. Toto vše je splněno právě v etapě provozu, kdy intenzita
poruch je skutečně přibližně rovná konstantě. Viz následující vztahy:



TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA - VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH                                                                                    Liberec 2015
39

Pravděpodobnost poruchy:                                    
tetFtP  1)()(

Pravděpodobnost bezporuchového provozu:         
tetFtR  )(1)(

Hustota pravděpodobnosti poruch:                    
te

dt
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Střední doba bezporuchového provozu:             
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Zaručená doba bezporuchového provozu:         
 

1
ln

1
)(  TTR

Obr. 3.8. Průběh R(t) pro exponenciální rozdělení.

Vibrace je dynamický jev, při němž hmotné body nebo tuhá tělesa vykonávají vratný pohyb 
kolem klidové rovnovážné polohy. Rovnovážná poloha tělesa je podmíněná nulovou 
hodnotou působících sil a naopak vibrace tělesa je vždy způsobeno budicí silou, která muže 
působit jak externě tak interně. Tuhé těleso ve vibrační diagnostice prezentujeme jako celek, 
který lze nahradit jediným hmotným bodem a pohyb všech částí tělesa je v daném časovém 
okamžiku totožný. Veličiny popisující harmonické vibrace jsou: Výchylka, Rychlost a 
Zrychlení. Hodnoty veličin mechanických vibrací jsou dány budící silou, jejím směrem a 
kmitočtem. Vibrace lze popsat amplitudovou fází v daném časovém okamžiku. V tomto 
případě stačí stanovit jednu ze tří veličin a zbývající lze vypočítat pomocí vztahů:

dt

ds
v 

dt

dv
a 

Kde:
s – okamžitá výchylka vibrací (m), v – rychlost vibrací (m.s-1), a – zrychlení vibrací (m.s-2)

Vibrace tělesa jsou dány kombinací šesti pohybu, a to posunem v ortogonální soustavě 
souřadnic x, y, z a rotací kolem os x, y, z, neboli mechanický systém má šest stupňů volnosti.

Většina mechanických systému nemá nekonečně velkou a kmitočtově nezávislou hodnotu 
tuhosti a těleso nekmitá jako jeden pevný bod a dochází ke vzniku vln.
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Vlna je změna vlastností nebo fyzikálního stavu prostředí šířící se v tomto prostředí a 
přenášející energii, aniž by součastně docházelo k přemísťování prostředí. U těles jednotlivé 
body prostředí vibrují s různou výchylkou a fázovou rychlostí a jev se šíří postupnými vlnami 
pružným prostředím. Pokud se v tělese vlivem odrazu superponují dvě totožné vlny a šíří se 
proti sobe stejnou fázovou rychlostí vzniká stojatá vlna.

Vibrace jsou spojeny s dynamickým namáháním stroje a technickým stavem ložisek, hřídelí
převodovek, klikových ústrojí, vačkových mechanizmů, nevyvážených rotujících součástí, 
vůlemi v kluzných a valivých ložiscích atd. Technický stav je dán opotřebením, uvolněním
spojů, únavovými lomy, korozí atd. Vibrace jsou buzeny jak rotujícími tak přímočaře se 
pohybujícími tělesy.

Mechanické vibrace jsou také způsobeny rázy, při nichž střetem dvou navzájem se 
pohybujících těles dochází k náhlé změně gradientu určující veličiny vibrací. Ráz způsobí 
přechodný vibrační jev generující v tělese postupnou rázovou vlnu. Ve vibrační diagnostice se 
používá uměle generovaný ráz např. kladívkem se zabudovaným senzorem síly.

Vibrační signály lze na základe jejich časového průběhu a hodnot statistických veličin rozdělit 
do dvou základních skupin:

Obr.3.9. Signály a jejich rozdělení

 signály deterministické, jejichž časový vývoj odpovídá určitému funkčnímu předpisu a 
které lze dále rozdělit na:

 periodické signály – jsou složeny z harmonických signálu o frekvencích, které jsou 
celistvým násobkem jedné základní frekvence

 přechodné signály – jejich nenulová část je narozdíl od předchozích kategorií časově 
omezena; typicky jde o přechodné děje , odezvy na impulzní vybuzení apod.
- harmonický – ten je popsán funkcí sinus a kosinus
- složité periodický – zde se definovaná funkce opakuje po určité periodě

 náhodné signály
 stacionární signály – jsou signály, jejichž statistické vlastnosti se nemění s časem,
 nestacionární – jsou signály, jejichž statistické vlastnosti se v průběhu času mění.

Pro popis náhodných signálu se používají buď číselné charakteristiky jako jsou obecné a
centrované statistické momenty nebo funkční závislosti jako je hustota pravděpodobnosti a 
distribuční funkce z pohledu rozdělení amplitud, korelační a kovariancí funkce z pohledu 
časového průběhu nebo výkonová spektrální hustota z pohledu frekvenčního. Znalost 
charakteru měřeného signálu je pro diagnostika důležitá. V měřených signálech se projevují 
všechny uvedené formy, je tedy důležité je identifikovat a navzájem oddělit.
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Periodickým signálům lze přičlenit buzení (příčiny), jsou identifikovatelné ve spektru a 
průměrováním se jejich hodnoty prakticky nemění. Náhodné signály stacionární (šum) mají 
spojité spektrum a je nutné je eliminovat (odstranit vliv). Nestacionární signály se dají potlačit
průměrováním.

Chybové budicí frekvence lze zařadit do kategorie složitých periodických případné 
harmonických signálů. Je nutné provést 
analýzu dostatečně dlouhého časového
průběhu, aby se průběh realizoval ve velkém 
množství period, což povede k odstranění
náhodných (častěji nestacionárních signálu).

Vibrace dělíme na periodické, neperiodické a 
náhodné. Pokud periodické vibrace obsahují 
jedinou frekvenci, nazýváme je harmonické. 
Další rozlišení u strojů a zařízení je na 
absolutní a relativní vibrace (Obr. 3.10.). U 
absolutních vibrací tělesa je jeho pohyb 
vztahován k pevnému bodu (gravitační pole 
zeměkoule), relativní je vyhodnocováno vůči 
zvolenému reálnému bodu.

Obr. 3.10. Absolutní a relativní kmitání hřídele

Nejběžnější metodou sledování vibrací je měření celkových vibrací stroje. Efektivní hodnotu 
vibrací lze poměrně snadno měřit dostupnými jednoduchými prostředky. Z hlediska 
základního úkolu – zvyšování spolehlivosti – je tato metoda silně omezená, protože ve 
skutečnosti znamená pouze konstatování stavu stroje bez náznaku příčin a možného vývoje.
Pro zvýšení citlivosti metody, založené na sledování celkových hodnot, se tato metoda často 
kombinuje s vyhodnocováním trendu ve sledovaném časovém období.

Základní metoda vibrační diagnostiky strojů a zařízení spočívá v analýze vibračního signálu. 
Tato analýza může být prováděna při stacionárním nebo nestacionárním režimu chodu stroje, 
a to v časovém nebo frekvenčním oboru. Vibrační signál může být měřen na skříni, resp. 
ložiskových stojanech stroje nebo může být snímán z rotoru. Analyzuje se amplitudová nebo i 
fázová informace. Tato metoda dovoluje mnohem důkladněji ohodnotit stav jednotlivých částí 
stroje a jejich podíl na jeho dynamickém chování. Nejdůležitější metodou vibrační 
diagnostiky aplikovanou při monitorování strojů, je metoda detekce změny vibračního signálu 
při jinak stejných podmínkách chodu stroje.

Měření vibračních spekter pohonů strojů a zařízení s využitím potřebného softwarového a 
hardwarového analyzátorů k těmto účelům prokazuje, že to je nejvhodnější nástroj k 
sledování a hodnocení jejich stavu a kvality. Prokazatelně lze z vibračních spekter analyzovat 
mechanické závady strojů a zařízení. Patří sem poruchy na zubech soukolí, poruchy valivých 
a kluzných ložisek, špatné ustavení strojů poháněných asynchronními motory, poruchy na 
rotujících hřídelích, řemenové převody, atd. Základem měřících aparatur je analyzátor vibrací, 
snímač zrychlení a program pro analýzu a archivaci naměřených hodnot. Analýza vibračních 
spekter spočívá v podstatě v nalezení změn, poruch, chyb apod. na vypočítaných frekvencích, 
které jsou zpravidla závislé na otáčkách motoru. 

Oblast frekvence se nachází na otáčkové frekvenci, její násobky jsou tzv. harmonické 
frekvence. Většina závad se projevuje rovněž vznikem postranních pásem kolem síťové nebo 
otáčkové frekvence.
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3.3. Volba časového okna
Pod pojmem „Okno“ si můžeme představit přesně ohraničenou oblast čtyřúhelníkového tvaru. 
Na ose x je ohraničena dobou trvání (časem) a na ose y je ohraničena intenzitou akustické 
emise (dB). Důvodem proč signál ještě upravovat je ten, že signál může obsahovat v 
konečném intervalu (okně), určité zkreslení spektra (zákmity) ve Fourierově Transformaci. 
Zákmity (postranní laloky) vznikají díky zákmitům spektra pravoúhlého okénka. Z těchto 
důvodů je signál ještě před aplikací Diskrétní Fourierovi transformace (DFT) vynásobena 
okénkem (váhovou funkcí). To zabrání nebo minimalizuje zkreslení signálu. Z důvodu 
zlepšení přesnosti výpočtů, okna rozdělují signál na N vzorkovaných úseků. Sousední úseky 
se mohou libovolně překrývat. Dále se budou vyskytovat výrazy hlavní a vedlejší lalok.
Při výpočtu DFT je předpokládáno, že signály jsou periodické. To znamená, že jen pro 
frekvence harmonického signálu, které jsou násobkem 1/T, obsahuje záznam celočíselný 
počet period. Harmonické signály s neceločíselným násobkem své frekvence vzhledem k 1/T 
jsou zaznamenány jako výsek, o kterém je implicitně při výpočtu DFT předpokládáno, že je 
jednou celistvou periodou signálu.
Jelikož se při krátkodobé Fourierova transformace (Short Time Fourier Transform –STFT)
postupuje tak, že se vstupní signál rozdělí na kratší úseky a z nich jsou následně spočítána 
místní spektra pomocí Fourierovy transformace, je zřejmé že tyto úseky nemusí zahrnout 
přesně celočíselný násobek periody signálu. To se také projeví ve složení spektra, kde 
vzniknou zdánlivé složky, které ve skutečnosti v harmonickém signálu nejsou.
Rozdělení signálu na menší realizace je provedeno jako součin původního signálu s určitým 
typem časového okna.

1) Obdélníkové (Rectangular) časové okno wR(t):
Snímaný signál je násoben v celé své délce jedničkou (tedy signál nijak neupravuje, to vede k 
nespojitosti na koncích, s výjimkou, kdy vstupní signál přesně pasuje do délky okna). 
To odpovídá situaci přímého výpočtu FT. Zobrazuje stav výsledného spektra bez vážení. Toto 
je dobrá volba pro analýzu spojitého signálu. Zvukový signál je většinou nespojitý signál. 

Obdélníkové časové okno wR(t) lze vyjádřit vztahy:

1)( tw R          pro     
22

T
t

T
                     0)( tw R pro ostatní t

Obr.3.11. Časový průběh a spektrum obdélníkového okna
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Nejvyššímu oblouku se říká "hlavní lalok", ostatní oblouky jsou tzv. "postranní laloky" nebo 
"postranní vlny". Pro frekvenční analýzu je výhodné, aby postranní laloky byly proti 
hlavnímu co nejnižší (tím se potlačí rušivé složky spektra) a přitom aby byl hlavní lalok co 
nejužší (pak se ve spektru objeví minimum velkých rušivých složek blízko analyzované 
frekvence). Dalším požadavkem je minimalizace největší možné chyby hlavní čáry spektra, 
čili velikost poklesu amplitudy hlavního laloku. Z hlediska interpretace výsledků měření je 
také důležitým údajem šířka pásma šumu vyjádřená jako násobek frekvenční vzdálenosti 
složek spektra. Udává kolikrát je na výstupu zesílen výkon. Toto zvýšení výkonu je třeba 
korigovat při výpočtu výkonu signálu z celého spektra nebo jeho části.
V případě obdélníkového okna mají postranní laloky malý odstup od hlavního laloku. Neleží-
li spektrální frekvence na diskrétní frekvenci fk, k=0,1,…,N/2-1, je spektrum značně 
roztaženo a navíc amplituda spektra pro hlavní frekvenci je značně zkreslena.
Proto bylo vymyšleno mnoho jiných okének. Jejich spektrum má širší hlavní složku přes dvě 
a více diskrétních frekvencí a větší odstup postranních laloků od hlavního. To má výhodu v 
menší chybě amplitudy, na druhé straně však dochází k roztažení hlavního pásma a tak není 
možné přesně lokalizovat skutečnou frekvenci.

Použití obdélníkového okna:
o přechodné jevy, kterých trvaní je kratší než délka okna, 
o spektrální analýzy (měření frekvenční odezvy), 
o oddělení dvou tónů s frekvencemi velmi blízko sebe a téměř rovnými amplitudami. 

2) Okno Hanning wH:
Vlastnosti tohoto okna umožňují, že spektrum má dobrou „ostrost“, ale rovněž dobře 
potlačuje nepravé frekvence. Je možno říci, že je to kompromis mezi ostrostí spektra a 
potlačením vedlejších frekvencí. Vyznačuje se úzkým hlavním lalokem a malými postraními 
laloky. Vzorkované úseky mají překrytí D=50%. Hanningovo okno je definováno vzorcem:

)
..2

cos(1)(
T

t
tw H


    pro  Tt 0     0)( tw H pro tTt  ,0

Obr.3.12. Časový průběh a spektrum Hanningova okna

Použití Hanningova okna (nejvhodnější pro vibrační diagnostiku): 
o přechodové jevy, kterých trvaní je delší než délka okna,
o víceúčelové aplikaci, 
o spektrální analýza (měření frekvenční odezvy), 
o sinusová vlna nebo kombinaci sinusových vlň, 
o úzkopásmové náhodné signály (vibrační údaje), 
o neznámy obsah.
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3) Okno Flat Top je v intervalu 0 ≤ t < T definováno vzorcem
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Použití Flat Top okna: 
o přesné, jednotónové amplitudové měření, 
o používá se pro kalibraci snímačů, nezkresluje amplitudu,
o měření sinusových vlň, kde amplitudová přesnost je důležitá. 

4) Gaussovo okno
Gaussovo okno lze parametrizovat. To umožní, že jsme schopni Gaussovo okno 
optimalizovat například pro analýzu pomalu měnící se signály, ustálené děje nebo naopak pro 
analýzu signálů, které se mění velmi rychle nebo skokově. Je vyjádřeno funkcí:

2.
24

1

.)()(
t

G etw







kde α je koeficient udávající roztažení Gaussova okna.
Gaussova funkce má tu vlastnost, že se Fourierovou transformací převede na jinou Gaussovu 
funkci. V logaritmickém amplitudovém měřítku má průběh podobný invertované parabole 
bez postranních laloků. Z tohoto pohledu se jedná o ideální okno, ale na druhou stranu je šířka 
pásma Gaussova okna poměrně velká. Protože je Gaussova funkce optimálně soustředěná v 
časově frekvenční oblasti, z principu neurčitosti vychází

2

1

2
.

1
. 22 




t

což je nejnižší mez neurčitostní nerovnosti, a proto je právě Gaussovo okno silným nástrojem 
pro STFT. STFT používající Gaussovo okno je známá jako Gaborova Transformace.

Obr.3.13. Časový průběh a spektrum Gaussového okna

Tab. 3.6. Porovnání vlastností časových oken

Typ okna
Šířka 
pásma 
šumu

Zvlnění
[dB]

Maximální 
relativní chyby 

amplitudy 
[dB]

Nejvyšší 
postranní 
lalok [dB]

Pokles laloků 
[dB/dec]

Rectangular 
(Obdélníkové)

Δf 3,92 3,9 -13,3 20

Hanning 1,50 Δf 1,42 1,42 -31,5 60
Flat Top 3,77 Δf 0,01 < 0,01 -93,6 0

Gaussovo 1,9 Δf 1,82 0,03 nemá
nemá postranní 

laloky
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Obr. 3.11. Časová oblast dalších druhů oken

Obr. 3.14. Obálky postupností oken (časová oblast)

Obr. 3.15. Modulové frekvenční charakteristiky oken (frekvenční oblast)
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3.4. Typy průměrování
Účelem průměrování je:

• snížení chyb odhadů (spekter),

• odfiltrování rušivých složek a potlačení nežádoucích složek signálů,

• odfiltrování šumu nekoherentních se signálem.

Obr. 3.16. Vliv počtu průměrování na šum

Průměrování se rozděluje na:
 Ve frekvenční oblasti: Signály vztahující se k součásti (určitého ozubeného kola s 

odrazivou značku) zůstávají zachování a ostatní signály budou odtlačení. Průměrování ve 
frekvenční oblasti je nejčastější formou frekvenční analýzy. Sejme se časová realizace, 
stanoví se frekvenční spektrum, tato posloupnost kroků se opakuje při každé realizaci, 
výsledná spektra se průměrují, nepotřebuje spoušť, vyžaduje větší počet realizací a 
vhodnou volbu časové váhové funkce.

 V časové oblasti: Průměrování v časové oblasti je jako zvětšovací sklo a zaostří na určitou 
součást (hřídel, ozubené kolo …). Průměrování v časové oblasti může být synchronní nebo 
nesynchronní.

Obr. 3.17. Průměrování.
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Synchronní průměrování:
Používá se tehdy, když chceme z měřeného spektra odfiltrovat všechny informace, které 
nesouvisejí s otáčkovou frekvencí hřídele, ze kterého snímáme značku (tzv. key-fázor):

• Pouze pro periodické signály,
• spouští sběr časového průběhu v přesném bodě periody,

• nutná aktivace spouště: časové, manuální, vnitřní, vnější,
• základ pro normální multispektrální analýzu,
• čistí časový průběh od náhodné složky,
• dává dobrý základ pro diagnostiku z časového průběhu,
• podklad pro kvalitní frekvenční spektrum periodického signálu.

Nesynchronní průměrování:
• se stoupajícím počtem průměrovaných časových realizací se výsledný průběh blíží 

nule,
• nevyužívá spouště,
• jednotlivé realizace začínají v náhodném bodě periody,
• nedoporučuje se pro využití v technické diagnostice,
• může nastat mylným nastavením analyzátoru.

Dále průměrování se rozděluje na:
• Lineární
• Exponenciální

Lineární průměrování (stejná váha pro všechny vzorky):

avg

n

i
i

avg n

x
x




2

Kde: xavg …průměrovaná hodnota výchylky signálu
xi …   okamžitá výchylka signálu
navg … nastavený počet průměrů

Exponenciální průměrování (poslední vzorek má největší váhu):

iavgavg x
T

t

T

t
xx .

.2
)
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1.(1





 

Kde: xavg-1 ….poslední průměrovaná hodnota výchylky signálu z celkových navg

t …..   časový interval mezi jednotlivými průměry xavg a xavg-1

T ……  doba sběru dat jednoho měření (délka časového vzorku) viz předešlý vztah

Obr. 3.18. Průměrování v časové oblasti.
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Obr. 3.19. Průměrování v časové oblasti bez tacho spouště a s tacho spoušti.

Překrývání (OVERLAP) záznamů při průměrování: matematické operace s výsledky 
výpočtů FFT. Jestliže doba výpočtu FFT nelimituje starty snímání záznamů, pak je vzájemné 
posunutí záznamů libovolné a záznamy se mohou překrývat.
Překrytí je definováno jako čas začátku nového záznamu měřený od konce ku celkovému času 
záznamu.
Míra překrytí - jde o způsob, jakým vstupují do analýzy vzorky měřeného spojitého časového 
signálu. Je-li doba zpracování signálu v analyzátoru menší, než délka časového vzorku, je 
možné průměrovat s překrytím (viz Obr. 3.20. a 3.21.). 

Obr. 3.20. Překrývání (OVERLAP) 0% a 50%

Obr. 3.21. Překrývání (OVERLAP) 67% a 75%.
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Z hlediska rychlosti zpracování a požadavku vyrovnání efektivní váhové funkce je dobré
překrytí 66.6, 75 % a Hanningovo okénko.

Doba sběru dat (délka časového vzorku):

T
f

f

N
T s 1

max



Kde:
T ….  doba sběru dat jednoho měření (délka časového vzorku),
Ns …  počet čar FFT analyzátoru,
fmax …frekenční  rozsah spektra.

Doba sběru dat (délka časového vzorku s překrytím - OVERLAP):

TkNTT avgavg ).1).(1( 0
Kde: Tavg …. celková doba sběru časových vzorků [s],

T ……  doba sběru dat jednoho časového vzorku [s],
Navg …  počet průměrů,
ko …     velikost překrytí (pro 66% platí hodnota 0,66).

Při nastavení frekvenčního rozsah analýzy musíme brat v úvahu následující kritéria:
 určuje především maximální měřenou frekvenci,
 nutné zohlednit možnosti snímače,
 platí BT pravidlo,
 souvisí s počtem čar,
 nastavit optimálně k hledaným informacím.

Ukázka průměrování bez krytí a s překrytím
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3.5. Snímače používané ve vibrodiagnostice
Věrohodnost diagnózy je dána nejen optimální volbou integrovaných senzoru (snímače), ale 
také jejich umístěním a zpracováním změřených signálu. Pro diagnostické aplikace se stále 
častěji používají snímače, které obsahují mikroelektrické obvody pro zpracování, analýzu a 
unifikaci signálu v jediném kompaktním provedení. 

Struktura inteligentních senzoru je odlišná od různých výrobců. Jako inteligentní senzor je 
označován i senzor, u něhož je z technologických příčin čidlo odděleno od mikroelektronické 
integrované části, přičemž je vzdálenost čidla od elektroniky provozně minimální a tvoří 
mechanicky, elektricky a funkčně uzavřený celek. Inteligentní senzor je vybaven 
inteligentním rozhraním pro komunikaci se sběrnicovým systémem, umožňuje analogově-
číslicový převod, autokalibraci, řízené zesílení a filtraci signálu, linearizaci statické 
charakteristiky a další aritmetické operace, zpracování věrohodnosti naměřených dat, 

přepínání více vstupních veličin s adresací v řadě nebo ve smyčce. Správnost a jednoznačnost 
diagnózy zkoumaného objektu závisí na optimálním návrhu diagnostického systému, a to i z 
hlediska ekonomického a bezpečnostního a na pečlivé analýze diagnostikovatelnosti 
vybraných možných závad.

Snímač vibrací mění vibrační pohyb na elektrickou veličinu.

Požadavky na snímače:
 potřebný frekvenční rozsah,
 velký dynamický rozsah,
 vysoká citlivost,
 časová stálost,
 linearita,
 nízká hmotnost (v porovnání s měřeným objektem),
 malé rozměry,
 odolnost proti vlivům prostředí.

Obr. 3.22. Vstupy do akcelerometru
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Úvahy při výběru akcelerometru
Úvahy o akcelerometru:
 otáčky stroje,
 Max/Min hodnota vibrací,
 frekvenční rozsah,
 omezení velikosti/hmotnosti,
 teplotní rozsah,
 chemické prostředí,
 elektrické prostředí,
 budoucí požadavky na snímání.

Úvahy o připojení:
 délka a teplota kabelu,
 kabelová trasa, utěsnění / ponoření,
 konektor, požadavky na montáž,
 údržba systému a dostupnost napájení.

3.5.1. Snímače výchylky, polohy a posuvu
Výchylce je podle Hookeova zákona úměrné mechanické napětí - (změna potenciálu).

Vlastnosti:
• zdůrazňují nízké frekvence,
• pro vibrační diagnostiku se využívají především relativní snímače (orbita – kinetická 

dráha hřídele v ložisku nebo dráha pohybu osy hřídele během otáčení),
• absolutní snímače jsou příliš hmotné a mají malý frekvenční rozsah,
• využití ve stavebnictví.

Snímače výchylky kmitů, senzory polohy a posunutí lze realizovat na indukčním,
indukčnostním, kapacitním, magnetickém, optickém aj. principu. Ve vibrodiagnostice jsou v 
současné době nejrozšířenějšími indukčnostní senzory využívající závislosti indukčnosti
cívky na proudové hustotě vířivých proudů. Vířivé proudy způsobené vysokofrekvenčním

magnetickým polem v elektricky vodivém materiálu, 
vytvoří v tomto materiálu sekundární magnetické 
pole. Intenzita tohoto pole působí proti intenzitě pole 
budicí cívky, tj. v závislosti na vzdálenosti budicí 
cívky od vodivého povrchu se intenzita pole cívky 
více nebo méně zeslabí. Bude-li budicí cívka 
současně cívkou oscilačního obvodu, dochází při
kmitavém pohybu měřeného objektu k amplitudové 
modulaci oscilačního napětí. Amplitudovou 
demodulací pak lze získat potřebný signál 
odpovídající časovému průběhu výchylky.
Vzhledem k vysokofrekvenčnímu principu jsou tyto 
senzory náchylné na parazitní vlivy, jako je např. 
délka kabelu k měřicím obvodům, vnějším 
elektromagnetickým polím aj. Proto se tyto senzory 
vyrábějí jako integrované, tj. v kovovém stínícím 
krytu je kromě vyčnívající cívky zabudována 
základní část elektroniky.

Obr. 3.23. Kinematická dráha (tzv. orbita) rotujícího hřídele. K – kinematická dráha hřídele.
(s1 , s2 – okamžité hodnoty výchylky, Sk – okamžitá kinematická výchylka hřídele, 
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Uvedený typ senzoru výchylky má obvykle kmitočtový rozsah od 0 do 10 000 Hz, což 
odpovídá 600 000 ot/min. Kmitočet 0 Hz odpovídá statickému měření, např. relativní poloze 
stojícího hřídele. Vzhledem k tomu, že v technické praxi nebudou otáčky rotujících částí 
objektu obvykle vyšší než 30 000 ot/min, umožňuje senzor vyhodnotit kmitání s frekvencí 
řádově vyšší, než je frekvence odpovídající otáčkám.

Umístíme-li k rotujícímu hřídeli dva uvedené snímače tak, aby jejich osy svíraly 90°, můžeme 
vyhodnotit kinematickou dráhu hřídele. Viz obr 3.23.

3.5.2. Snímače rychlosti
Induktivní snímače (indukované napětí je úměrné rychlosti změny magnetického pole) - Jádro 
vůči cívce se pohybuje.
Vlastnosti:

• rychlosti je úměrná kinetická energie,
• vhodné pro střední pásmo frekvencí,
• pro vibrační diagnostiku se využívá především pro energetický charakter výstupu,
• vyšší hmotnost než akcelerometry, nižší rezonance (omezení frekvenčního rozsahu),
• složitější konstrukce – nižší životnost a odolnost.

Pro měření rychlosti kmitání lze použít buď senzor zrychlení a výstupní signál z tohoto 
senzoru integrovat, nebo senzor elektrodynamický. Příklad uspořádání elektrodynamického 
senzoru kmitání je na obr. 3.24.

Obr. 3.24. Absolutní elektrodynamický senzor rychlosti kmitání

Měřící cívka se pohybuje v magnetickém poli permanentního magnetu, který tvoří seizmickou
hmotnost senzoru. V cívce se při kmitavém pohybu přenášeném z měřeného objektu na 
pouzdro senzoru indukuje elektrické napětí:

U = B . l . v
Kde : B…. je indukce magnetického pole ve vzduchové mezeře

l….. je délka vodiče cívky
v…. je rychlost kmitání pouzdra senzoru

Uvedený elektrodynamický senzor je ve skutečnosti absolutním senzorem amplitudy kmitání, 
ale vzhledem k vnitřnímu uspořádání je při mechanicko-elektrické transformaci signálu přímo 
vyhodnocována rychlost kmitání pouzdra. Vlastní kmitočet elektrodynamických senzorů 
rychlosti je mezi 5 až 10 Hz. Optimálně zvoleným tlumením lze senzor aplikovat s určitou 
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chybou od rezonančního kmitočtu nebo za použití korekce statické převodní charakteristiky 
již od 1 Hz. Horní kmitočet uvedeného senzoru se pohybuje v rozmezí 2 000 až 3 000 Hz. 
Nad touto hranicí frekvence jsou další parazitní mechanické rezonance dané tuhostmi 
upevnění vnitřních dílů senzoru.

Výhody elektrodynamických senzorů rychlosti:
• nízká cena,
• vysoká úroveň výstupního signálu i při nízkých kmitočtech kmitání,
• velmi malý vnitřní odpor,
• možná aplikace bez zdroje napájení.

Nevýhody jsou:
• omezení horního kmitočtu (max. 3 500 Hz),
• citlivost na parazitní magnetická pole.

I přes uvedené výhody se ve většině moderních diagnostických systémech používají
piezoelektrické akcelerometry s integrovanou elektronikou.

3.5.3. Snímače zrychlení - akcelerometry
Zrychlení je podle II. Newtonova zákona úměrná síla:

amF 
Vlastnosti:

• vhodné pro vyšší pásmo frekvencí,
• pro vibrační diagnostiku se využívá především pro:

– nízkou hmotnost,
– stabilitu,
– vysokou citlivost,
– vysokou odolnost,
– uvedené vlastnosti jsou dány jednoduchostí konstrukce a kvalitou použitých 

materiálů.

Kromě nejužívanějších piezoelektrických akcelerometrů lze pro měření zrychlení kmitání 
použít integrované tenzometrické nebo kapacitní akcelerometry, nebo i elektrodynamické 
senzory rychlosti doplněné derivačním obvodem.

Piezoelektrický akcelerometr je absolutním senzorem kmitání, tj. pracuje s vlastní
seismickou hmotností. Oproti absolutnímu elektrodynamickému senzoru nebude vztažná 
seismická hmotnost v absolutním klidu. Model senzoru dle obr. 3.24. je zjednodušený, neboť 
je v něm zanedbáno lineární tlumení a předpětí piezoelektrických destiček.

Dále se v modelu předpokládá, že spojení akcelerometru s měřeným povrchem kmitajícího 
objektu má nekonečnou hodnotu tuhosti a že hmotnost diagnostikovaného objektu je 
podstatně větší než hmotnost akcelerometru.

V konstrukci piezoelektrických akcelerometrů se uplatňují tři základní mechanická 
uspořádání. První dvě jsou založeny na principu smykových napětí a třetí řešení je varianta s 
tlakovým principem.
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Obr. 3.24. Mechanický model piezoelektrického snímače

Konstrukce "Delta Shear(R)"
Zde jsou použity tři dvojice piezoelektrických krystalů a tělísek na středovém
trojúhelníkovém sloupku. Celá konstrukce je upevněna a předepnuta předpínacím prstencem a 
není tedy nutné použití žádného lepidla či jiného mechanického spojení.
Předpětí piezoelektrických krystalů vyvolané prstencem zaručuje vysoký stupeň linearity 
celého snímače. Náboj je získáván mezi prstencem a povrchem snímače.
Uspořádání "Delta Shear(R)" je zárukou vysoké citlivosti v poměru ke hmotnosti snímače.

Celé uspořádání má poměrně vysoký vlastní rezonanční kmitočet. Dalšími přednostmi tohoto 
konstrukčního řešení je oddělení základní plochy snímače od vlastního mechanismu, což 
umožňuje použití těchto snímačů pro vysoké teploty a odolnost proti mechanickému 
namáhání. Tyto výše uvedené vynikající vlastnosti znamenají, že snímače s konstrukcí "Delta 
Shear(R)" jsou všeobecně nejrozšířenější variantou. Schéma této konstrukce je na obr. 3.24.a.

Konstrukce "Planar Shear"
Konstrukce je svým principem velmi podobná předchozímu typu. Liší se pouze počtem
piezoelektrických krystalů - zde jsou použity dva. Předpětí, montáž a výhody s tím spojené 
jsou shodné s typem "Delta Shear(R)". Pouze v citlivosti a charakteristice jsou tyto snímače 
předstiženy typem "Delta Shear(R)". Schéma je na obr. 3.25.b.

Konstrukce s centrálně tlakovým namáháním
Jedná se o klasickou, jednoduchou konstrukci, která umožňuje dosáhnout pouze průměrného 
poměru mezi citlivostí a hmotností snímače. Na válcovém středu je montován piezoelektrický 
krystal a setrvačná hmota s předpětím vyvolaným diskovou pružinou.
Nevýhodou takového uspořádání je citlivost konstrukce na změny tvaru a namáhání základny 
snímače, což je provázeno změnami úrovně výstupu. Toto lze kompenzovat speciálními 
materiály použitými pro těleso snímače, ale samozřejmě na úkor ceny. Proto jsou tyto 
snímače používány pro měření velmi velkých amplitud chvění a rázů, kde je výstupní signál 
mnohonásobně vyšší než případné změny citlivosti.
Dále se tyto snímače uplatňují jako referenční při kalibraci, kde jsou vnější podmínky řízeny a 
stabilizovány. Pro toto laboratorní použití jsou snímače navíc upravovány vložením beryliové 
destičky do základny pro minimalizaci vlivu ohybu základny (dojde ke značnému zpevnění). 
Schéma konstrukce je na obr. 3.25.c.
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a          b      c
Obr. 3.25. Konstrukční uspořádání snímačů, B - těleso snímače, M - seismická hmota,

P - piezoelektrický člen, R - předpínací prstenec, S - předpínací disk.

Snímače "DeltaTron(R)"
Jedná se o snímače, jejichž předchozí typ byly snímače tzv. Line-drive. Tyto snímače 
obsahují vestavěný elektronický předzesilovač, což znamená přímý napěťový výstup s 
vynikající citlivostní charakteristikou. Předzesilovač - tištěný mikroobvod – je umístěn do 
horní části snímače. Tyto snímače vyžadují externí zdroj konstantního proudu. Jistou 
nevýhodou zabudované elektroniky je omezení použití pro velké rázové zatížení. Z tohoto 
důvodu jsou předzesilovače "Delta-Tron(R)" vyráběny i jako oddělené prvky.

Obr. 3.26. Speciální akcelerometry

3.6. Uchycení snímače
Uchycení snímače k diagnostikovanému objektu je další důležitý faktor pro měření. Uchycení 
snímače ovlivňuje hlavně frekvenční charakteristiku snímače, a tudíž měřené frekvenční 
pásmo. Obr. 3.27. ukazuje jak ovlivňuje vlastní frekvenci snímače použitý způsob uchycení. 
Nejhorší vlastnosti má uchycení pomocí ruční sondy (většinou pouze informativní měření) a 
nejlepší vlastnosti vykazuje uchycení pomocí šroubu, což je také v praxi nejpoužívanější 
varianta.
Nutno však podotknout, že plocha na kterou se bude snímač připevňovat, ať už si vybereme 
jakoukoli variantu, musí být předem náležitě upravena (povrch čistý rovný apod.), jinak může 
dojít k dalšímu zkreslení frekvenční charakteristiky.
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Obr. 3.27. Způsoby uchycení akcelerometrů.

Z hlediska analýzy nejistot je uchycení snímače bráno spíše jako omezující faktor. Pokud 
budeme provádět měření pod hranicí mezní frekvence dané uchycením, je nejistota
zanedbatelná a pokud budeme provádět měření za hranicí této mezní frekvence, je nejistota
značná a měření v této oblasti lze označit jako nevěrohodné.

Při montáži akcelerometru je nutno brát zřetel na poměr hmotnosti měřeného objektu a
hmotnosti akcelerometru. Aby akcelerometr neovlivnil vlastní kmitočet a zrychlení měřeného
objektu je doporučován poměr > 10.
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Obr. 3.28. Frekvenční charakteristiky akcelerometrů pro různé citlivosti.

Obr. 3.29. Poměr hmotnosti měřeného objektu a hmotnosti snímače.
ms..Hmotnost snímače, ks..Tuhost snímače, mk..Hmotnost prostředků, kp..Tuhost prostředků, 
ωr1 … Rezonanční frekvence 1. Soustavy, ωr2 … Rezonanční frekvence 2. Soustavy, 
ωr1 … Nemůžeme ovlivnit, ωr2 … Můžeme ovlivnit 

3.7. Volba měřících míst
Co se týče uchycení snímače k měřenému objektu, tak způsob uchycení není jediným zdrojem 
nejistot. Další neméně důležitý vliv je například špatné umístění snímače na měřený objekt. 
Na obr. 3.32. až 3.35. jsou uvedeny správné a špatné pozice uchycení snímače.

Vibrace mohou měnit bodu od bodu. Viz obr. 3.30.
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Obr. 3.30. Ukázka rozdílu měřeného spektru vibrací v jednotlivých bodech.

Měření poddajnosti na jednotlivých strukturách. Viz obr. 3.31.

Obr. 3.31. Měření poddajnosti v bodě 1 a 2 nosníku.

Pravidla pro volbu měřícího místa:
1) Směr dráhy signálu mezi ložiskem a měřícím místem musí být přímý a průchozí. 

Vzdálenost mezi bodem měření a ložiskem nesmí být > než 75mm. Obr. 3.32.

Obr. 3.32.
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2) Mezi cestou signálu smí být jenom jedno přerušení materiálu a to jen mezi ložiskem a 
ložiskovým tělesem. Obr. 3.33.

Obr. 3.33.

3) Měřící místo musí ležet 
v oblasti zatížení ložiska, v 
„emisním okně“. Obr. 3.34.

Obr. 3.34.

4) Hlavní osa snímače musí směřovat 
přímo na osu zatížení ložiska a nesmí 
se odchýlit od tohoto směru více jak 
5°. Obr. 3.35.

Obr. 3.35.
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Dalšími negativními vlivy související s uchycením snímače mohou být i vlivy okolí jako jsou:
vlhkost, kyselé prostředí, magnetické pole, radiace a akustický šum.

a) Vlhkost b) Kyselé prostředí c) Magnetické pole

d) Radiace e) Akustický šum f) Předpětí podkladu
    pro uchycení snímače

Obr. 3.36. Negativní vlivy na uchycení snímač

Při rozhodování o způsobu připevnění snímače na strojů a zařízení, musíme mít na zřeteli 
hned několik aspektů. Prvním, je možnost připevnění měřícího snímače dočasně či trvale. 

Dále jsou pro nás nezbytně důležité materiálové a konstrukční vlastnosti stroje a samozřejmě 
prostředí, ve kterém se nachází.

Obr.3.37. Místo měření vibrací na vřetenu (nalevo) a adaptér materiálu 17 027 (napravo)

Nejlepších výsledků měření je dosahováno trvalým připevněním snímače na určené místo 
pomocí speciálního závrtného vrutu. Díky celkové tuhosti (kterou lze ještě zvýšit tenkou 
vrstvou mazadla, nanesenou na stykové plochy ještě před dotažením šroubového spoje) tohoto 
spoje jsou získávány rezonanční kmitočty 31 kHz, které leží velmi blízko ideálního 
rezonančního kmitočtu, který činí 32 kHz. Při tomto způsobu upevnění je snímač s měřeným 
strojem spojen nepřímo. Jako spojovací článek je použit adaptér (obr.3.37.). Výhoda adaptéru 
spočívá v tom, že jeho použitím vznikne rozebíratelný spoj, který nám urychluje a 
zjednodušuje následnou manipulaci se snímačem. 

Adaptér materiál 17 027
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Při použití trvalého připojení snímačů, kdy je vývod umístěn na plášť stroje, je technologie 
měření mnohem jednodušší a zároveň i efektivnější.

 Snímač je ve stejné poloze a na stejném místě (vyšší přesnost měření),
 máme možnost provádět měření kdykoliv bez odstávek a přerušení výroby,
 není nutno jakkoliv manipulovat se strojem.

Po upevnění trvalého snímače na stanovené místo, následuje vyvedení kabelu ze snímače do 
diagnostické zásuvky. Samotné spojení snímače s kabelem musí být provedeno takovým 
způsobem, aby bylo zabráněno vniknutí řezné kapaliny např. od obráběcího stroje. Na kabel 
je nasazena výztuha pro jeho zesílení u snímače a následně je na něj nasunut kryt (přes 
zesilující výztuhu a snímač), který je stažen dvěma stahovacími páskami. Po utěsnění spoje 
snímače s kabelem je kabel připevněn úchytkami k tělesu stroje, viz obr. 3.38.

Obr. 3.38. Vyvedení kabelu od snímače do diagnostické zásuvky.
a) vřeteno, b) snímač, c) kabel, d) úchytka, e) průchodka,

f) stahovací páska, g) diagnostická zásuvka.
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4. BUDICÍ FREKVENCE HLAVNÍCH ZDROJŮ VIBRACÍ
Každý zdroj buzení v konstrukci strojů charakterizujeme:

- frekvencí buzení,
- amplitudou buzení (velikost dynamických sil a momentů).

Nejhlavnější druhy buzení vibrací jsou:

Druhy buzení 
vibrací

Mechanické buzení
 Výrobní a montážní úchylky
 Poškození (opotřebení)

o valivá ložiska
o ozubená soukolí
o mechanické uvolnění

Elektrické buzení 
 motory, 
 generátory.

Aerodynamické buzení
 kompresory, 
 ventilátory, 
 turbíny

Hydrodynamické buzení
 čerpadla, 
 turbíny, 
 kluzná ložiska (mazání), 
 turbulence, 
 kavitace

Parametrické buzení
 parametry diferenciální rovnice 

   m, b, k proměnné v čase

Samobuzené vibrace 
 přeměna nevibrační energie uvnitř 

soustavy na energii budící vibrace

Magnetické buzení
 cívky
 pole
 statory
 nerovnoměrný průtok proudu u 

indukčních motorů
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V této kapitole budou popsány typické frekvenční vlastnosti základních zdrojů vibrací strojů a
zařízení. Mezi obvyklé zdroje patří především:
4.1. Rotorové buzení

4.1.1. Nevyváženost rotorů
4.1.2. Nesouosost
4.1.3. Ohnutý hřídel
4.1.4. Excentrický rotor
4.1.5. Mechanické uvolnění

4.2. Buzení řemenových převodů
4.3. Buzení řetězových převodů
4.4. Buzení ozubenými převody
4.5. Hydrodynamické a aerodynamické buzení
4.6. Elektrické buzení
4.7.  Magnetické buzení
4.8. Buzení kluzných a valivých ložisek
4.9. Rezonance

Jiné
(10%)

Nevývaha
(30%-40%)

Nesouosost
(50%-70%)

Obr. 4.1. Hlavní zdroje vibrací rotujících strojů
Při měření vibrací:

- Horizontální vibrace (H) indikuje nevývaha,
- Vertikální vibrace (V) indikuje slabé nebo uvolnění základy,
- Axiální vibrace (A) indikuje nesouosost.

Obr. 4.2. Místa a směry měření vibrací



TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA - VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH                                                                                    Liberec 2015
64

Základní kroky měření a analýzy
Každý by si měl vyvinout dobré analytické metody. Tyto metody by měly být komplexní, 
flexibilní a praktické. Jedna osoba nemůže vyvinout metody pro každou aplikaci. Proto jsou 
následující kroky pouze orientační a více detailů může být doplněno na místě analýzy.

Krok 1. 
Zjistit vnitřní geometrii převodovky/převodového soukolí. Tato informace se používá k 
výpočtu frekvencí, které může stroj generovat. To zahrnuje typ soukolí, počet zubů, počet 
redukcí, rychlosti, typ ložiska, počet kuliček, průměr kuliček, střední průměr, kontaktní úhel.

Krok 2.
Vypočítat všechny frekvence, které mohou být vygenerovány strojem. Toto může zahrnovat 
frekvence záběru ozubených kol, harmonické, subharmonické, rychlosti, průchozí frekvence 
kuličky, břitu, lamely, nebo průchozí frekvence lopatek. Tyto frekvence musí být známy před 
tím, než měření vibrací a shromažďování spektra.

Krok 3.
Vybrat nejvhodnější upevnění snímače a frekvenční rozsah pro měření. V některých 
případech se vyskytují zároveň vysoké a nízké frekvence, nebo když jsou malá/lehká ozubená 
kola a hřídele nainstalovány v těžkých převodovkách nebo pouzdrech.

Krok 4. 
Sběr dat by měl zahrnovat dlouhé časové kmity časového signálu. Časové rozmezí by mělo 
být dostatečně dlouhé, aby bylo možné zjistit nejméně jeden průměr na nejnižším rozsahu 
frekvence, která byla použita, nebo nejkratší okno, které bylo použito pro přiblížení.

Krok 5.
Při zpracování údajů, by mělo první frekvenční spektrum zahrnovat nejméně prvních čtyř až 
pět harmonických složek frekvencí např. záběru ozubených kol. Další frekvenční rozsahy se 
pak vyberou tak, aby poskytly požadované rozlišení na vyskytujících frekvencích. 

Krok 6.
Analýza sestává z nacházení spojitostí vypočtených frekvencí za pomoci aplikované dalších 
poznatky v různých kapitolách těchto skript. K identifikaci různých problémů a závad strojů a 
zařízení ukazuje obr. 4.3.

Obr. 4.3. Hlavní zdroje buzení a místa jejich identifikaci ve spektru vibrací
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4.1. Rotorové buzení

Rotorové frekvence:

- Základní: Odpovídá budicím frekvencím součástí stroů.
fr = n/60 fr [Hz],  n [1/min]

- Vyšší harmonické (ortoharmonické): Jejich frekvence jsou celočíselným násobkem 
základní frekvence.

k . fr  ;  k = 2,3,4,..
- Subharmonické: Jejich frekvence jsou celočíselným podílem základní frekvence.

fr /n  ; n = 2,3
- Interharmonické (ortosubharmonické): Jejich frekvence jsou neceločíselným násobkem 

nebo podílem základní frekvence.
1,5 . fr  ; 2,5 . fr ; …

Tab. 4.1. Příčiny rotorové frekvence

Příčina
Frekvence vibrací

Nevyváženost fr – v radiálním směru
fr , 2 fr – letmo uložený rotor dominantní v axiálním směru

Excentricita fr - v radiálním směru
Nesouosost fr, 2.fr, 3.fr – v axiálním a radiálním směru

Mechanické uvolnění Vyšší harmonické a interharmonické v horizontálním 
směru

Kluzná ložiska – nestabilita 
olejového filmu

0,42 . fr až 0,47 . fr

Nejčastější příčinou vibrací strojů bývá nevyváženost a nesouosost. Téměř 50%-70% ze všech 
vynucených odstávek je způsobeno nesouosostí a 30%- 40% nevyvážeností.

Opatření:
vyvažování rotorů statické nebo dynamické,
pečlivě seřízení souososti hřídelů (ložisek).

Kluzná ložiska správně navržená pracující při stabilních podmínkách mazání nejsou 
výrazným budičem vibrací. V kluzném ložisku může nastat hysterezní víření (tj. když rotor 
prochází kritickými otáčkami), kdy víření olejového filmu způsobuje vibraci s frekvencí f = 
(0,42 až 0,48).fr.

Opatření:
sledování relativní vibrace hřídele (kinetická dráha hřídele),
zajištění správného mazání.

4.1.1. Nevyváženost rotorů
Nevyváženost je jednou z nejčastějších příčin vibrací rotačních strojů, která nepříznivě 
ovlivňuje životnost a spolehlivost mechanických částí strojů.

Nevyváženost rotorů rotačních strojů je stav, kdy CHOS rotoru není totožná s OR rotoru. 
V případě, že se CHOS ztotožňuje s OR rotoru, říkáme, že je rotor vyvážený.

ČSN ISO 1940 – 1: Požadavky na jakost vyvážení rotorů. 

ČSN ISO 10816: Hodnocení vibrací strojů na nerotujících součástech.
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Obr. 4.4. Spektrum vibrací nevyváženosti rotoru

Nevyváženost je stav, kdy centrální hlavní osa setrvačnosti není totožná s osou rotace, tj. 
centrální hlavní osa setrvačnosti představující osu tělesa procházející těžištěm, k níž 
hmotnostní momenty setrvačnosti nebývají extremních hodnot a deviační momenty jsou 
rovny nule,  není totožná s osou rotace. Při rotaci způsobují odstředivé síly, hluk a chvění.

4.1.2. Nesouosost
Příčiny: poškození spojky, opotřebení těsnění, poškození ložiska, vibrace stroje, ….

Základní pojmy: 
 Střed rotace: Všechny hřídele, rovné nebo prohnuté, se otáčejí okolo osy, která se nazývá 

střed rotace. Střed rotace je tvořen přímkou. 
 Souosost: Dva hřídele nazýváme souosými, pokud středy rotace obou hřídelů tvoří jednu 

přímku. 
 Nesouosost: Hřídele jsou neustavené (nesouosé), když jejich středy rotace nejsou během 

provozu stroje souosé. 
 Stacionární a pohyblivý stroj: Při ustavování jakýchkoliv dvou strojů je vždy jeden 

označen jako stacionární a druhý jako pohyblivý. Střed rotace stacionárního stroje je bod 
nebo referenční přímka označena jako nula.

Pokud soustrojí pracuje za běžných provozních podmínek, měly by osy rotace obou hřídelů 
v bodě, ve kterém se přenáší výkon z jednoho hřídele na druhý, být totožná.

Spojky snesou velkou hodnotu nesouososti až 10mm radiálního přesazení. Ale zatížení 
hřídelů, ložisek a těsnění se dramatický zvyšuje vinou zvětšení střídavých sil při nesouososti 
hřídelů.

Cílem ustavení hřídelů je maximalizace provozní spolehlivosti, a tím prodloužení provozní 
životnosti rotačních strojů a zařízení. Odstraněním nesouosost dosáhneme následující 
výsledky:

 redukuje nadměrné axiální a radiální síly na ložiska a tím je zajištěna větší životnost 
ložisek a stabilita rotoru v dynamických provozních podmínkách,

 eliminuje možnost poškození hřídele cyklickou únavou,
 dodržení správné vůle rotoru,
 minimalizuje velikost ohybu hřídele mezi ložiskem a spojkou,
 snižuje opotřebení částí spojky a spotřeby energie (praxe ukazuje na úsporu 2÷17%), 
 snižuje úroveň vibrací na skříni stroje, na ložiskových stojanech i na rotorech.
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Nesouosost rozdělujeme na:

a) Nesouosost rovnoběžná
Znamená vzdálenost mezi osami v daném bodě (obr. 4.5.), úkolem dosáhnout stavu, kdy 
rotační osy ustavovaných strojů budou souosé. Nesouosost rovnoběžná je analyzovaná 
následovně:

• Výrazné radiální vibrace.

• Fázový posun v radiálním směru na spojce 180° .

• Převládá druhá harmonická otáčkové frekvence.

Obr. 4.5. Radiální posunutí (rovnoběžná nesouosost).

Obr. 4.6. Spektrum vibrací se nesouososti hřídelů (rovnoběžná).

Ve spektru převládá druhá harmonická otáčkové frekvence.

b) Nesouosost úhlová
Znamená úhel mezi dvěma osami rotace (hřídel pohyblivého stroje je nakloněn ke hřídeli 
stacionárního (referenčního) stroje) (obr. 4.7.), úkolem dosáhnout stavu hřídele pohyblivého 
stroje bez sklonu. Nesouosost úhlová je analyzovaná následovně:

• Výrazné axiální vibrace.

• Fázový posun v axiálním směru na spojce 180°.

• Výrazné složky 1H, 2H případně 3H otáčkové frekvence (2H překročí 50% 1H).

Obr. 4.7. Axiální posunutí (úhlová nesouosost).
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Obr. 4.8. Spektrum vibrací se nesouososti hřídelů (úhlová). Ve spektru jsou výrazné složky 
1H, 2H případně 3H otáčkové frekvence (2H překročí 50% 1H).

Obr. 4.9. Varianty nesouososti

Rovnoběžnou i úhlovou nesouosost lze odstranit správným ustavením rotorů, k čemuž se 
používají mechanické nebo laserové přístroje. Speciálními podložkami se podkládají úložné 
body částí soustrojí. Existuje řadu metod pro měření neustavení strojů a zařízení:

 Mechanické metody
 příměrná pravítka,
 lístkové spároměrky,
 kalibrované kužele.

 Metody číselníkové úchylkoměry
 čelně obvodová metoda,
 reverzní obvodová metoda.

 Laserové systémy
 jeden laser s jedním nebo dvěma cíli,
 dvojice laserů jako reverzní 

indikátorová metoda.
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Obr. 4.10. Metody pro měření neustavení strojů a zařízení

V provozních podmínkách je u rotujících strojů tolerance ustavení závislá na mnoha 
skutečnostech, jako například na provozních otáčkách, účinnosti, typu spojky, délce 
vloženého hřídele, charakteru jednotlivých strojů nebo očekávané životnosti soustrojí. V 
následujících tabulkách jsou znázornění tolerance ustavování.

Tabulky pro převod

Tab. 4.2. Doporučené hodnoty horizontálního náklonu rotujících soustrojí [8]
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Tab. 4.3. Tolerance hodnot nesouososti v závislosti na otáčkách.
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Tab. 4.4. Doporučené hodnoty tolerancí ustavení [10]

Přesažení
Otáčky 
[RPM]

Metrický [mm] Inch [mils]

Přijatelné Výborné Přijatelné Výborné
Krátká pružná spojka

Radiální přesažení:

600 9.0 5.0
750 0.19 0.09
900 6.0 3.0

1200 4.0 2.5
1500 0.09 0.06
1800 3.0 2.0

3000 0.06 0.03
3600 1.5 1.0

6000 0.03 0.02
7200 1.0 0.5

Axiální přesažení:

Hodnoty axiálního přesažení se 
vztahují na referenční průměr 
spojky 100 mm, resp. 10 inch.

600 15.0 10.0
750 0.13 0.09

900 10.0 7.0
1200 8.0 5.0

1500 0.07 0.05
1800 5.0 3.0
3000 0.04 0.03

3600 3.0 2.0
6000 0.03 0.02
7200 2.0 1.0

Vložený hřídel a membránová 
disková spojka.
Přesažení se vztahuje na 100 mm, 
resp. 1 inch délky vložené 
hřídele.

600 3.0 1.8
750 0.25 0.15
900 2.0 1.2

1200 1.5 0.9
1500 0.12 0.07
1800 1.0 0.6

3000 0.07 0.04
3600 0.5 0.3

6000 0.03 0.02
7200 0.3 0.2

Volná patka Všechny 0.06 2.0

Nesouosost přidává nadměrné síly. Zdvojnásobené síly snižuje životnost na 1/8, trojnásobené 
síly redukuje životnost na 1/27 původní životnosti.
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Nesouosost otevře těsnění a zapříčiní znečistění a degradace maziva prachem a vodou.
Ustavení – těsnění udržuje ložisko v namazaném a čistém stavu.
Rozdílné teploty můžou způsobit závažnou nesouosost v důsledku roztažnosti skříň a potrubí 
při zvýšené teplotě.

4.1.3. Ohnutý hřídel
To je stav kdy geometrická osa hřídele 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).  

Ve spektru se projevuje:

- Velké axiální vibrací v protifázi (180o). 

- Dominantní je také radiální amplituda fr ve fázi.

- Objevují se amplitudy s 2x (i 3x) fr a to v axiálním i radiálním směru. 

- Vibrace se obvykle objeví na složce 1 pokud je ohyb uprostřed, ale na složce 2 , 
je-li ohyb blízko spojky. Pro potvrzení ohnutí se použijí indikátorové hodinky.

Obr. 4.11. Projev ohnutého hřídele ve spektru vibrací

Vždy je důležité identifikovat ohnutí v axiálním i radiálním směru na ložiskových tělesech a 
pokud je to možné i s měřením fáze. U ohnutého hřídele na dvou podporách fázová změna 
mezi ložisky v axiálním směru je v proti fáze a v radiálním směru je ve fází. U převislého 
hřídele fázová změna mezi ložisky jak v axiálním tak v radiálním směru je v proti fáze.

Rozeznáváme následující případy ohnutého hřídele:

a) Ohnutý hřídel na dvou podporách b) Ohnutý převislý hřídel

                           
Obr. 4.12. Ohnutý hřídel
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4.1.4. Excentrický rotor
Excentrický rotor je významným zdrojem vibrací např. v případech: excentrická řemenice, 
ozubené kolo, řetězové kolo atd.. Excentricita je dána rozdílností osy rotace a osy souměrnosti 
(geometrického středu) rotoru.

Ve spektru se projev jako vyšší amplitudy na harmonických frekvencích. Vibrace mohou 
vzrůst v jednom směru na úkor vibrací ve směru druhém (H a V). Fáze radiálně v H a V
směru shodná nebo posunutá o 180°

Obr. 4.13. Projev excentrického rotoru ve spektru vibrací

4.1.5. Mechanické uvolnění
Projevuje se jako dlouhý sled vysokých amplitud vyšších harmonických složek (2 ; 3 ; 
4….), otáčkové frekvence subharmonických složek ( 2/3 ; 1/2 ; … ) a interharmonických 
složek (1,5 ; 2,5 ). Velikost těchto amplitud by měla být vyšší než 20% hodnoty základní 
otáčkové frekvence. V případě uvolněného základu je fáze mezi těmito objekty 180°. U 
prasklého rámu může být amplituda a fáze chaotická.

Příčiny:
 Došlo k mechanickému uvolnění stroje od základu (stojanu) a došlo k uvolnění 

komponentu stroje.
 Došlo k rozvoji defektu ložiska, což způsobilo opotřebení jeho elementů nebo 

uvolnění uložení ložiska.
Následky:

 Pokud uvolnění souvisí s ložiskem, pak jsou jeho účinky stejné, jako při 
nevyváženosti, jenže silnější.

 Pokud dojde k mechanickému uvolnění jisté části, pak je nebezpečí, že se tato část 
ulomí a způsobí závadu.

Obr. 4.14. Projev mechanickému uvolnění stroje od základu ve spektru vibrací.
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Ložiskové uvolnění
Případy: -vůle ložiska v domku

-vydření hřídele v místě vnitřního kroužku valivého ložiska

-velké vůle v ložiscích

• Často řada harmonických složek - 20H i více

• Subharmonické 1/2, 1/3, ... 1/n

• Neustálená fáze 

Obr. 4.15. Projev ložiskového uvolnění ve spektru vibrací

4.2. Buzení řemenových převodů

Úchylky příčného průřezu klínového řemene (nepárované řemeny)

2
2

1
1 ..

rrř f
L

D
f

L

D
f




D1, D2 průměr hnací a hnané řemenice
fr1, fr2 rotorová frekvence hnací a hnané řemenice
L délka řemenu

Typický výskyt vyšších harmonických 2.fr, 3.fr, …
Axiálně přesazené klínové řemenice způsobují vibrace v axiálním a radiálním směru s 
frekvencí fr1, fr2. Rezonanci ohybové vibrace řemene lze snadno přeladit předpětím a délkou 
řemene.
U řemenových převodů vznikají dynamické síly (momenty), jejichž velikost závisí na 
konstrukčním řešení. Úchylky rozměrů (výška a šířka řemene způsobují vibrace řemenů).
Opatření:
 používat „párované“ klínové řemeny v jednom převodu,
 náhrada klínových řemenů plochými řemeny,
 volba optimálního předpětí při montáži,
 včasná výměna poškozených klínových řemenů.
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Problémy řemenic:

a) Excentricita řemenice

Obr. 4.16. Projev excentricitu řemenice ve spektru vibrací.
Vysoké amplitudy na rotorových frekvencích v radiálním směru.

b) Rezonance řemene

Obr. 4.17. Projev rezonanci řemene ve spektru vibrací.
Vysoké amplitudy v radiálním směru na rotorových frekvencích 

jak hnací tak hnané řemenice – projev frekvencí řemene a jeho harmonické složky.

c) Nesouosost řemenic

Obr. 4.18. Projev nesouosost řemenic ve spektru vibrací.
Vysoké amplitudy na rotorových frekvencích v axiálním směru.
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4.3. Buzení řetězových převodů

Jsou výrazným budičem vibrací, řetězovky jsou z – úhelníky. Snížení velikosti dynamických 
sil a tím snížení vibrací dosáhneme volbou menší rozteče p a většího počtu zubů z.

Frekvence zubová
fz = z1 . fr1 = z2 . fr2

Cyklicky se mění obvodová rychlost řetězu a tato změna způsobuje vibraci řetězu v podélném 
a příčném směru.

Opatření:
 odstranit rezonanční vibrace z provozních podmínek,
 pokud možno volit větší počet zubů řetězových kol a menší rozteč,
 včas vyměnit řetěz a řetězová kola se zuby nadměrně opotřebenými.

4.4. Buzení ozubenými převody
Ozubené převody jsou výrazným budičem vibrací. Ve stavbě strojů klademe na ozubené 
převody různé požadavky, lze je zhruba shrnout do dvou hlavních skupin:

- ozubení má zajistit vysokou únosnost na ohyb a otlačení pro přenos velkých výkonů s 
vysokou životností (příklad - planetová redukce kola nákladních vozidel a autobusů),

- ozubení má především umožnit vysokou přesnost pohybu, zpravidla při menších výkonech 
(příklad - ozubená soukolí tiskových strojů).

Evolventní ozubení umožňuje volbou geometrických charakteristik návrh převodů s 
požadovanými vlastnostmi. Normalizované nekorigované ozubení je kompromisem pro výše 
uvedené požadavky, nemá vysokou únosnost, ani přesnost pohybu. Výhodou tohoto ozubení 
je pouze možnost libovolného párování spoluzabírajících kol se stejným modulem.

Požadovaných vlastností ozubení je možné dosáhnout volbou vhodné korekce (posunutím 
profilu, změnou úhlu záběru). Je třeba si však uvědomit, že korekcí pro zvýšení přesnosti 
přenosu pohybu a současně snížení velikosti dynamických sil získáme ozubení s nižší 
únosností a naopak. Ozubené převody jsou výrazným budičem vibrací. Projevem vnitřních 
dynamických sil v ozubení je vibrace a hluk. Hlavní 
druhy buzení vibrací ozubenými koly jsou následující:

 Kinematické
o nepřesnosti ve výrobě a montáži,
o nepřesnosti v uložení soukolí,
o tuhosti zubů.

 Rázové
o rázový vstup zubů do záběru.
o Periodické odlehnutí aktivních boků zubů
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 Parametrické
o periodická časová změna ohybové tuhosti zubů v záběru výrazné u čelního a 

kuželového soukolí a přímými zuby,
o periodická změna smyslu třecí síly mezi boky zubů ±FT (impuls valivé 

kružnice) výrazné u čelního a kuželového soukolí s přímými zuby.

Obr. 4.19. Časová změna tuhosti zubů v záběru v závislosti na součiniteli trvaní záběru.

 Modulace vibrací:
- amplitudová, např. excentrické ozubení, poškození zubů
- frekvenční, např. kloubový hřídel, proměnné otáčky

Zubová frekvence
fz = z1 . fr1 = z2 . fr2

z1, z2 … počet zubů hnacího, hnaného kola,
fr1, fr2… rotorová frekvence hnacího, hnaného kola, také vyšší harmonické 2.fr, 3.fr.

Opatření:
 kvalitní montáž a seřízení záběru, 
 snížení tuhosti zubů,
 šikmé ozubení εβ…celé číslo, 
 korekce profilu v závislosti na velikosti průhybu zubů v záběru,
 odstranění rezonanční vibrace z provozních podmínek,
 snížení velikosti buzení modulace – menší kolísání otáček.

Výrobní úchylky způsobují v ozubení kinematické buzení, dále pak periodická změna tuhostí 
zubů v záběru (parametrické buzení) se ve spektru projevují s frekvencí zubovou.

U nepoškozeného ozubení se v spektrech vibrací projevují také amplitudy vyšších 
harmonických složek zubového buzení, zpravidla druhá a třetí harmonická složka s frekvencí 
2.fZ a 3.fZ.

Pro posouzení stavu poškození boků zubů je nutné sledovat nejen časovou změnu amplitudy 
základní složky zubového buzení, typickým projevem postupného poškození zubů je relativně 
časově vyšší nárůst amplitud druhé a třetí harmonické složky zubového buzení. Při měření 
vibračních spekter rychlosti vibrací je rozhodující celková efektivní hodnota rychlosti vibrací 
ozubení

2
3

2
2

2
1 v+v+v=v efefefefZ

kde: 
vefZ - celková efektivní hodnota rychlosti vibrací ozubeného převodu [mm.s-1],
vef1, vef2, vef3 - efektivní hodnota amplitudy rychlosti kmitání základní, druhé, třetí harmonické 
složky ozubení s frekvencí fZ, 2.fZ, 3.fZ [mm.s-1].
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Deformace zubů a velikost parametrického buzení od proměnné tuhosti zubů v záběru závisí 
na přenášeném zatížení. K tomu, aby ze změn ve spektrech bylo možno určit stav ozubení, je 
nutné vždy provádět měření při stejném zatížení. Zatížení musí být dostatečně velké, aby 
zajistilo trvalý dotyk aktivních boků zubů. Malé zatížení a periodické odlehnutí aktivních 
boků zubů způsobuje periodické rázové buzení, které má značný vliv na tvar spektra a může 
vést k chybným závěrům o stavu ozubení.

Při konstantním zatížení opotřebení boků zubů a tvorba důlků na bocích zubů způsobuje 
nelinearitu v kinematické vazbě. Opotřebení je největší kolem valivého bodu, kde je malý 
skluz a špatné podmínky pro tvorbu olejového filmu mezi boky zubů.
 při plném zatížení vzroste amplituda základní zubové složky s fz o 21 dB (11x) oproti 

stavu při zatížení < 10%,
 amplituda druhé harmonické složky zubové frekvence s 2.fz při plném zatížení vzroste

za stejných podmínek o 7 dB (2,2 x),
 amplituda s frekvencí stroje fs (Ghost) vzroste za stejných podmínek jen o 6 dB a 

amplituda druhé harmonické složky se nezměnila.

Údaje o stroji pro výpočet frekvence výrobního stroje ozubení nebývají k dispozici, avšak při 
správném záběru se tyto složky ve spektru zmenšují.

Opotřebení boků zubů a poškození boků zubů tvorbou důlků (pitting) se projevuje relativně 
větším nárůstem amplitud vyšších harmonických složek zubové frekvence (2.fz, 3.fz,..) v 
porovnání s růstem amplitudy se základní zubovou frekvencí fz.

Při sledování stavu poškození ozubení je proto nutné srovnávat nárůst amplitud ve spektrech 
vyšších harmonických složek zubového buzení, obvykle se doporučuje sledovat prvé tři 
harmonické složky.

Postranní pásma kolem základních a harmonických složek zubového buzení jsou obvykle 
způsobeny modulací vibrací, např.:
- excentrické ozubení způsobuje proměnné zatížení zubů a tím amplitudovou modulaci,
- současně proměnné zatížení vyvolá periodické změny frekvence otáčení s projevem 

frekvenční modulace.

Jak amplitudová, tak frekvenční modulace se ve spektrech projevují jako postranní pásma. 
Modulační frekvence ozubení se zpravidla projevuje jako celistvý násobek frekvencí
rotorových (nebo jejich kombinací).

fk=f

fk=f

rm

rm

22

11





kde fr1, fr2 - rotorová frekvence hnacího, hnaného kola
k - přirozené číslo, k = 1, 2, 3,...
fm1, fm2 - modulační frekvence 
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U složených převodovek je modulační frekvence cennou diagnostickou informací o zdroji 
modulace, což často vede k určení, které ozubené kolo převodovky je příčinou.
Jak amplitudová, tak frekvenční modulace se zpravidla projevují signály, které jsou v časové 
oblasti symetrické kolem nulové čáry. Asymetrie je způsobena přídavným impulsem, který se 
periodicky projevuje v časové oblasti a ve frekvenční oblasti se projevuje se základními a 
vyššími složkami frekvence, která  je převrácenou hodnotou periody. Tvar spektra závisí na 
době trvání přídavného impulsu.

Harmonické složky ve spektru s frekvencí nižší než polovina zubového buzení jsou 
pravděpodobně způsobeny přídavnými vlivy, zatímco složky kolem zubové frekvence fz jsou 
způsobeny modulací.

Spektra vibrací strojů a zařízení v některých případech obsahují postranní pásma v důsledku 
modulace frekvencemi např. od záběru zubů a jejich harmonickými složkami. Zvětšení počtu 
a nebo intenzity těchto postranních pásem obvykle indikuje zhoršení stavu.

Vzdálenost (modulační frekvence) takových postranních pásem dává cennou diagnostickou 
informaci o svém zdroji, jelikož amplitudová i frekvenční modulace při téže frekvenci dává 
postranní pásma se stejnou vzdáleností. Většina závad dává kombinaci amplitudové i 
frekvenční modulace současně, přitom relativní proporce a fázové vztahy závisí složitým 
způsobem na odezvových vlastnostech daného stroje a tak rozdělení na tyto dvě kategorie je 
méně užitečné než měření celkové "aktivity" vytváření postranních pásem při dané 
vzdálenosti pásem.

Tab. 4.5. Možnosti snížení buzení ozubenými převody
Soukolí Možnosti snížení buzení
Čelní soukolí 
s přímými zuby

Modifikace základního profilu zubů
Součinitel trvání záběru profilu εα = 2,0
Vněpólové ozubení – pól (valivý bod) mimo záběrovou úsečku
(harmonické převodovky)

Kuželové soukolí 
s přímými zuby

Ozubení se zakřivenými zuby

Čelní soukolí se 
šikmými zuby

Součinitel trvání záběru:
krokem  εβ…celé číslo + cca 10% (např. εβ= 1,1)

celkový  εγ = εα + εβ >2.5,     2< εα<2.5
Modifikovaný základní profil zubů
(nejen automobilové převodovky)

 výška hlavy zubů  ha = (1,2 až 1,4) mn

 valivý úhel záběru  αv = 15° až 17°)
 výšková modifikace – snížení rázového vstupu do záběru
 šířková modifikace – rovnoměrný záběr zubů po šířce kola
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Při výrobě ozubení se úchylky převodu pohonu obrobku ozubení projevují jako periodické 
úchylky vyráběného kola. Tyto úchylky se v provozních podmínkách projevují ve spektrech 
se základní a vyšší složkou frekvence výrobního stroje (určenou počty zubů pohonu otočného 
stolu výrobního stroje) - v anglických publikacích je toto buzení označováno "GHOST". Při 
správném záběhu nového ozubení se vliv výrobního stroje zmenšuje.

Závady ozubených soukolí -Typický problémy ozubených soukolí:
1) Normální stav - obvykle i za normálního stavu jsou ve spektru přítomné nižší harmonické

fz a jejich postranní pásma.

Obr. 4.20. Ukázka spektra vibrace (normální stav) ozubeného kola

2) Tření v ozubení - generuje vlastní frekvenci ozubeného kola a zesiluje některé nižší 
harmonické zubové frekvence včetně jejich postranních pásem.

Obr. 4.21. Ukázka spektra vibrace (tření v ozubení) ozubeného kola.

3) Přetížení zubů - výrazně zesiluje první harmonickou zubové frekvence a její postranní 
pásma.

Obr. 4.22. Ukázka spektra vibrace (přetížení zubů) ozubeného kola.
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4) Excentricita ozubeného kola a boční vůle - zesiluje postranní pásma okolo fz pastorku a 
kola.

Obr. 4.23. Ukázka spektra vibrace (excentricita ozubeného kola a boční vůle) ozubeného kola.

5) Nesouosost ozubených kol - obvykle zesiluje druhou harmonickou fz a její postranní 
pásma.

Obr. 4.24. Ukázka spektra vibrace (nesouosost ozubených kol) ozubeného kola.

4.5. Hydrodynamické a aerodynamické buzení

1) Průchod lopatek
Lopatková frekvence vždy existuje u čerpadel, ventilátorů,  turbín a 
kompresorů. Frekvence průchodu lopatek se rovná součinu počtu 
lopatek a otáček. Velké amplitudy na této frekvenci a jejich 
harmonických složkách mohou znamenat existenci problém.

fLop = zL . fr

zL počet lopatek oběžného kola

Turbulentní proudění – nízká frekvence 1Hz až 35Hz
Kavitace – širokopásmové buzení až 2kHz

U křídlových kompresorů a turbínek (pneumatické nářadí) je také výrazné parametrické 
buzení periodickou změnou smyslu třecí síly ±FT (křídlo–rotor) – frekvence rotorová fr.
Vibrace způsobené aerodynamickými a hydraulickými silami mají vztah k narušení proudění 
a tlakovým pulsacím v systému. Frekvence v těchto případech může mít vztah k počtu lopatek 
rotoru.
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Obr. 4.25. Projev průchodu lopatek ve spektru vibrací

Tab. 4.6. Závady průchodu lopatek a jejich identifikace

Závada Identifikace 

Pokud je mezera mezi rotujícími lopatkami a 
statorovým difuzorem po obvodu nerovnoměrná. 

Velká amplituda fL a jejích 
harmonických násobcích. 

když jsou použity prudké ohyby potrubí (nebo 
kanálu), když existují překážky, které narušují 

proudění, v důsledku špatného nastavení tlumičů 
nebo tehdy, když je rotor čerpadla nebo 

ventilátoru umístěn excentricky ve skříni. 

Velká amplituda na frekvenci  fL. 

Kroužek oběžného kola se zadře na hřídeli nebo 
když se uvolní svary lopatek. 

Frekvence fL(nebo její harmonický
násobek) souhlasí se systémovou 

vlastní frekvencí. 

2) Turbulentní proudění
Turbulence proudění se často vyskytuje u dmychadel, a to v důsledku odchylek tlaku nebo 
rychlosti při průchodu vzduchu ventilátorem a připojenými kanály. 

Turbulence: generuje náhodné, širokopásmové vibrace v pásmu od 50 do 2000 cyklů/minutu. 

Utržené rotující proudění (surging) v kompresoru: objeví se vysokofrekvenční vibrace. 
Nadměrná turbulence: může rovněž budit širokopásmové a vysokofrekvenční vibrace.

Obr. 4.26. Projev turbulence proudění ve spektru vibrací

3) Kavitace
Kavitace normálně generuje náhodnou, vysokofrekvenční, širokopásmovou energii, která je 
někdy superponována na harmonické složky frekvence přechodu lopatek.
Kavitace:
- Může být značně ničivý jev pro vnitřní části čerpadel, pokud není odstraněna. 
- Je obvykle způsobena nedostatečným vstupním průtočným množstvím.
- Indikuje nedostatečný tlak v sání. 
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Může zejména docházet:
- K erozi oběžných lopatek. 
- Často je slyšet zvuky, jakoby se čerpadlem sypal „štěrk“. 
- Může být přítomna při jedné prohlídce a při druhé ne (pokud byly provedeny změny v 

nastavení sacího ventilu). 

Obr. 4.27. Spektrum vibrací se závadou (kavitace).
Projevuje se náhodnou širokopásmovou energii s vyššími frekvencemi, která je někdy 

superponována na harmonické násobky frekvence od průchodu lopatek fL.

4.6. Elektrické buzení
Veškeré problémy střídavých elektromotorů se mohou vyskytovat v:

 Elektrických obvodech, tj. ve vinutích statoru nebo rotoru (například: snížení 
izolačního stavu vinutí, zvýšení přechodových odporů, poruchy vinutí rotoru, 
nedovolené oteplení vinutí apod.).

 Magnetickém obvodu statoru a rotoru (například: mechanické uvolnění paketu nebo 
jeho jednotlivých plechů, zkrat mezi jednotlivými plechy atd.)

 Mechanických částech (například: opotřebení nebo velké průhyby hřídele, vysoká 
teplota a hluk ložisek, poškození patky, excentrická vzduchová mezera apod.).

Na vznik uvedených problémů mohou ukázat zvýšené vibrace, zvýšený hluk různých částí 
stroje, velké oteplení aktivních nebo pasivních částí motoru, nedostatečný moment stroje při 
jiných jmenovitých hodnotách, deformace sinusových průběhů napájecího proudu motoru 
apod.

Elektromagnetické síly u elektrických točivých strojů (motory, generátory) mohou budit 
vibrace u:

 Elektromotorů – síťová frekvence fS = 50 Hz, 
také  2.fS.

 Excentricity statoru (volné plechy) 2.fS.
 Excentrického rotoru  2.fS  a modulace.
 Skluzové frekvence závisející na zatížení.
 Prasklé rotorové tyče (počet rotorových tyčí 

není v prospektech).

Podíl rotoru na poškození je 10% a statoru 37%. 

Obr. 4.28. Konstrukce asynchronního elektromotoru.
1 – Ventilátor, 2 – patka elektromotoru, 3 – Žebra statoru, 

4.Ložiska, 5.Stator, 6.Hřídel, 7.Svorkovnice, 8.Kryt ventilátoru.
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Opatření:
 vyvažování rotoru elektromotoru,
 seřízení souososti ložisek elektromotorů,
 seřízení souososti hřídele elektromotoru a hnaného stroje (spojky),
 odstranění buzení od klínových řemenů,
 odstranění buzení od hnaného stroje (převodovka, mechanismy).

1) Excentricita statoru: Způsobená nerovnoměrná vzduchová 
mezera nebo poddajné uložení statoru.
Znamená, že osa statoru a osa rotace rotoru nejsou totožné. 

• Excentricita statoru způsobuje vibrace na frekvenci:

kde značí :
fS ... síťovou frekvenci [ Hz ].

Obr. 4.29. Spektrum vibrací se závadou excentricita statoru.
Projev druhé harmonické složky síťové frekvence fS.

2) Excentrický rotor 
znamená, že rotor se otáčí kolem osy, která není jeho osou souměrnosti. 

Frekvencí průchodu pólů fP :

fP = skluzová frekvence fSK * počet pólů p
fSK = síťová frekvence fS * skluz S 

Obr. 4.30. Spektrum vibrací se závadou excentrickým rotorem. Projev druhé harmonické 
složky síťové frekvence fS s postranními pásmy s frekvencí průchodu pólů fP.

SES ff  2
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3) Rotorové tyče elektromotoru

a) Prasklé rotorové tyče elektromotoru

Frekvence průchodu rotorových tyčí fRT

fRT  = počet rotorových tyčí * RPM 

Obr. 4.31. Spektrum vibrací se závadou (prasklé rotorové tyče elektromotoru).
Projev frekvencí průchodu rotorových tyčí fRT s postranními pásmy s skluzovou frekvencí fSK.

b) Uvolněné rotorové tyče 

Obr. 4.32. Spektrum vibrací se 
závadou (uvolněné rotorové tyče)
projev frekvencí průchodu 
rotorových tyčí fRT a její
druhé harmonické složky 
s postranními pásmy se síťovou
frekvencí fS.

4.7.  Magnetické buzení
Např.: cívky, pole, rotory, statory, nerovnoměrný průtok proudu u indukčních motorů.
Synchronní otáčení magnetického pole fs závisí na kmitočtu sítě, u nás fs = 50 Hz (ale také fs = 
60 Hz), je vhodné definovat skluz:

Opatření:
 odstranit statické a dynamické excentricity způsobené změnou vzduchové mezery,
 kontrola rotorové tyče, jestli nedošlo k jejímu uvolnění,
 výměna statorového vinutí.

f

fp-f
=s

S

rS 
, kde p je počet dvojic pólů

f s=f SSf    skluzovou frekvenci = součin skluzu x síťové frekvence
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4.8. Buzení kluzných a valivých ložisek
Kvalita strojů a zařízení  přímo závisí na kvalitě ozubených kol a ložisek v náhonu stroje, 
která zajišťují pohon ústrojí a převod mezi nimi. Práce současného konstruktéra vyžaduje 
možnost objektivního posouzení kvality stroje a zařízení. Právě moderní výpočetní a měřicí 
technika umožňuje rychlé zjištění příčin vibrací strojů, možnost efektivního odzkoušení 
přijatých opatření a získání užitečných informací pro personál závodů, který je zodpovědný za 
rozhodnutí, týkající se provozu, údržby, konstruování a používání rotačních strojů.

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.

I když ložiska nejsou náročnými strojními součástmi, o to více anebo právě proto bychom 
měli věnovat značnou pozornost jejich správné funkčnosti, neboť mají nezastupitelnou úlohu 
ve strojích  jako takových . Ukazuje se že včasným diagnostikováním závad a předcházením 
zničení ložiska se nejen nezastavuje výroba na dobu nezbytně nutnou k odstranění závady, ale 
snižují se tím i náklady na provoz, údržbu a především značné poškození stroje. Proto hraje 
vibrační diagnostika důležitou roli při předcházení závad a je důležitou součástí při pravidelné 
kontrole 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. Obr. 4.33.

  
a)         b)         c)

Obr. 4.33. Základní typy kluzných ložisek

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 
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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.

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 (obr. 4.34.):
 vnějšího (skříňového) kroužku, 
 vnitřního (hřídelového) kroužku, 
 valivých tělísek (ve tvaru kuliček, válečků, jehel, kuželíků nebo soudečků),
 klece.
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Obr. 4.34. Popis částí valivého ložiska

Ke vzniku defektu na ložisku může dojít z celé řady důvodů (nedostatečné mazání, znečištěné 
mazivo, přemazání, znečištění, nesprávná montáž apod., obr. 4.35.), 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.

Obr. 4.35. Důvody poruch ložisek

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.

4.8.1. 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.
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Základní problémy kluzných ložisek jsou následující:

1) 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 
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.4.36. 

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 tře 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 rn ý m  o p o tře b e n ím  a n e b o  v e lk o u  
v ů le

Obr. 4.36. Typická frekvenční spektra vibrací opotřebení kluzných ložisek

2) 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.
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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. 4.37.

Obr. 4.37. Frekvenční spektrum vibrací nestability oleje při 
OIL WHIRL (víření oleje) kluzného ložiska

3) 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 
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s frekvencí, která se rovná kritické frekvenci rotoru. Je to děj nestabilní, který může vést ke 
katastrofické poruše. Viz obr. 4.38.
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. 4.38. 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).

Další diagnostické metody k určení technického stavu kluzných ložisek.

4) 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
90°. 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. 
4.39).

Obr. 4.39. Umístění snímačů na
principu vířivých proudů pro měření 
relativního pohybu hřídele (orbity).
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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. 4.40.) 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.

Obr. 4.40. Standardní tvar orbity

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. 4.41.

Obr. 4.41. Určení pohybu hřídele turbokompresoru v oblasti kritických otáček

Orbitový diagram, je třírozměrný graf, u něhož jsou ve směru osy Z vynášeny otáčky hřídele. 
Orbit umožňuje zjišťovat rezonance v měřící rovině včetně prostorového vychýlení hřídele a 
tím i prostorovou orientaci hlavního směru vibrací v závislosti na otáčkách.

Z orbitu lze odečíst současně maximální výchylky dráhy ve dvou kolmých směrech a výkmit, 
tj. maximální hodnotu výchylky (výkmit).
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5) 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.

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  znečištění mazacího tuku
 nedostatečné mazání  dynamické přetížení
 mikroprokluzování/tření  tření ložiska
 kavitace/proudění  elektricky generované signály
 třískové obrábění kovu  styk rotoru kompresoru (se statorem)

tvoření trhlinek (nebo „křupání“ cínu)
 elektrický oblouk  kontakt kov-kov
 elektrický šum

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

6) 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 4.8.2.3.9.

4.8.2. Diagnostika valivých ložisek
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, které skýtají moderní současné řešení včasné detekce závad ložisek.
I nepoškozená valivá ložiska mohou být výrazným budičem parametrického 
buzení. Parametrické buzení může vzniknout u radiálních valivých ložisek 
s nadměrnou provozní vůlí. Potom dynamická budicí síla roste s velikostí 
radiální vůle a klesá s počtem valivých těles. Téměř 41% ze všech vynucených 
odstávek je způsobeno poškozením ložisek.
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Opatření:
 volba optimální radiální vůle nebo předpětí,
 pečlivá montáž VL s použitím moderních prostředků,
 správné mazání,
 včasná výměna poškozeného ložiska,
 snížení dynamického namáhání (vyvažování a souosost ...).

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.

Ve většině případu poškození ložisek nebývá prvotní příčinou problému, bývá obvykle 
následkem jiné závady stroje. Rozlišuje se poškození kroužku, valivých těles, klece a popř. 
těsnění. Za ideálních provozních podmínek bývá příčinou omezené životnosti ložisek 
zpravidla pouze vydrolování materiálu provázeno vznikem důlku s charakteristickým 
lasturovým lomem, tzv. pitting (Obr. 4.42.). Jedná se o kontaktní únavu materiálu, která je 
způsobena opakujícím se místním zatížením na kroužku nebo valivém tělese.

Obr. 4.42. Pitting na kroužku ložiska a valivém tělese

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. Amplituda statické tuhosti ( budicí síly): 

z

V
k r

LO 
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Rozhodující pro vlastnosti ložisek je provozní radiální vůle. Odstranit nebo snížit velikost 
parametrického buzení u valivých ložisek je možné především v etapě návrhu a konstrukce 
strojů. Tento druh buzení je málo závislý na přesnosti výroby a montáže, u provozovaných 
strojů proto nemůžeme parametrické buzení praktický ovlivnit. Název parametrické buzení 
vychází ze známé diferenciální rovnice soustavy s třením:

)(
2

tfFkx
df

dx
c

df

xd
m T 

Parametrickým označujeme takové buzení, kdy parametry uvedené diferenciální rovnice 
nejsou konstanty:
- dochází k časové změně hmotnosti (např. redukované hmotnosti klikového mechanismu) 

m(t) ≠ konst,
- součinitel viskózního tlumení se mění c(t) ≠ konst,
- statická tuhost je parametrickou funkcí času k(t) ≠ konst,
- se parametrický mění smysl třecí síly  FT.

Zejména u málo zatížených radiálních valivých ložisek může parametrické buzení 
periodickou změnou statické tuhosti ložiska výrazně ovlivnit přesnost uložení.

Frekvence parametrického buzení:

])cos
0

(1.[.5,0
1 2

ds

d
zfr

T
f 

kde: 
fr …  rotorová frekvence
z …  počet valivých tělísek
d0 … průměr valivých tělísek
ds … střední průměr ložiska
α …  úhel normály

Velikost parametrického buzení lze prakticky odstranit volbou optimálního provozního 
předpětí ložiska. Předpětí zvyšuje přesnost uložení a současně zvyšuje trvanlivost ložiska až o 
10%.

Výrazné snížení velikosti parametrického buzení vykazují:
- dvouřadá válečková ložiska se společnou klecí a přesazenými válečky ( vřetena 

obráběcích strojů),
- dvouřadá jehlová ložiska se společnou klecí – uložení válců tiskových strojů,
- párovaná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem a předpětím – uložení vřeten navíječek.

Stádium poškození:
 počínající (odstranit příčinu, mazání),
 malé,
 rychlý rozvoj- (výměna),
 rychlý rozvoj poškození – výměna.

Předpětí:
 vyšší přesnost uložení,
 delší trvanlivost.
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Radiální vůle:
 výrobní (v nezamontovaném stavu),
 montážní (přesahy), 
 provozní (ustálená provozní teplota).

Obr. 4.43. Charakteristika radiálního (kuličkového) ložiska (závislost deformace na zatížení).

Druh buzení u valivých ložisek:
1) Kinematické buzení: 
FA = kL  Δ
kL – statická tuhost ložiska závisí na zatížení a druhu valivého ložiska
Δv – výrobní úchylky velmi malé – zanedbatelné
Δm – montážní úchylky mohou být značné – např. poškození od narážení, svařování (průchod 
proudu ložiskem), od šikmého namontování na hřídeli (utahovací matice), od stahování za 
vnější kroužek, od nečistot a nedostatečného mazání!!

2) Parametrické buzení:
- kL(t)  konst
Parametrické buzení radiálního ložiska je přímo úměrné provozní radiální vůli vR a nepřímo 
úměrné počtu valivých těles.

                                                       

Obr. 4.44. Časová změna statické tuhosti radiálního valivého ložiska.
KLO … Amplituda statické tuhosti ložiska: ≈ Vr/z ≈ (radíální vůle/počet valivých těles)
kL ….. Střední tuhost
fLP ….. Frekvence parametrického buzení = 1/T = frekvence klece x počet valivých těles

Možnosti snížení: (konstkukce i provoz)
- dvouřadá válečková ložiska,
- jehlová ložiska - i dvouřadá.  
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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.

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. 
Viz obr. 4.45.

Obr. 4.45. Axiální a radiální vůle ložiska
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Axiální vůle pro:
- jednořadá kuličková ložiska (obr.4.46.)

0**14.0 dVV ra 
- naklápěcí kuličková ložiska (dvouřadá)

)
5.1

(*cot
e

VgV ra  

- soudečková ložiska (dvouřadá)

)
5.1

(*
e

VV ra 

     e…z katalogu valivých ložisek

Obr. 4.46. Vůle u jednořadého kuličkového ložiska.

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 
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Vlivem dynamických poměrů v provozních podmínkách není časový průběh zatížení 
v radiálním a axiálním směru konstantní. Vliv provozních vůlí na přesnost uložení udává 
obr.4.47. 

Obr. 4.47. 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 s předpětím

Vliv druhu radiálního ložiska na přesnost uložení udává obr.4.48. 

Obr. 4.48. 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.
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Obr. 4.49. Vliv radiální vůle na trvanlivost valivých ložisek

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. 4.50.

Obr.4.50. Vliv provozní radiální vůle radiálního valivého ložiska na rozložení sil na valivá 
tělesa při stejném vnějším radiálním zatížení. r – pružná deformace.

Tab. 4.7. Vliv poměru provozní radiální vůle Vr a pružné deformace r 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.



TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA - VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH                                                                                    Liberec 2015
102

4.8.2.1. 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.4.51.). K vlastnímu výpočtu stačí 
znát typové označení ložiska a otáčky. Na základě těchto informací program vypočte :

Frekvence vad vnitřního kroužku fLi

Frekvence vad vnějšího oběžného kroužku fLo

Frekvence vad valivého tělíska ložiska fLv

Frekvence vad klece valivého ložiska fLk

z …. Počet valivých tělísek
fr …. Rotorová frekvence
D- vnější průměr
d- vnitřní průměr
ds- střední průměr
d0- průměr valivých tělísek
- kontaktní úhel
                                                                           Obr.4.51. Vnitřní rozměry valivého ložiska.

Z rozměrových tabulek zjistíme:  
D  - průměr vnějšího kroužku
d  - průměr vnitřního kroužku

 - stykový úhel, který lze určit z hodnoty e

1,5

e
= arctan

ds - střední průměr 

2

d+D
=d s

do - průměr valivého tělesa

d)-(Dq=d 1o 

z  - počet valivých tělísek v jedné řadě

d

d+D
.q=z

0
2

Vnitřní parametry nejsou v katalogu (z, d0).

Součinitelé q1 a q2 jsou pro jednotlivé druhy valivých ložisek uvedeny v tabulce 4.8. 
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Tab. 4.8. 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. 

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. Následující vztahy platí pro stojící vnější kroužek. V případě
rotujícího vnějšího kroužku se zamění znaménko (±) s výjimkou vzorce pro frekvence vad 
valivých těles fLv.
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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. 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 
diagnostikovi aplikovat pro aktivní nápravná opatření pro prodloužení 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, často dává detekovatelný signál, který je ve vztahu k periodickému kontaktu na 
plochách. Když se stav ložiska zhoršuje a valivé prvky narážejí na vadu, začínají se v FFT 
spektru objevovat harmonické násobky frekvence závady.
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 Nejvčasnější indikace problému ložiska v ultra- zvukové oblasti při frekvencích od 
250 do 350 kHz.

 Přibližně zbývá 10 – 20% L10.

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.

 Malé ložiskové vady začínají vybuzovat vlastní frekvence komponent ložiska, které se 
převážně vyskytují v oblastí 500 až 2000 Hz. Na konci fáze 2 se objevují postranní 
pásma nad a pod rezonanční špičkou.
 Zbývá 5 – 10% L10.

ETAPA třetí životnost ložiska se blíží k závěru. FFT spektra ukazují základní frekvenci 
závady  a harmonické násobky často začínají mít postranní pásma s otáčkovou frekvencí 
hřídele. Toto obzvlášť platí u BPFI (fLi) - 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 (fLo - frekvence 
závady na vnějším kroužku) obvykle souvisí s konstantním zatížením ložiska, pokud uvolnění 
ložiska, nevývaha, nesouosost nebo ohnutý hřídel nemoduluje signál od vady, což má často za 
následek otáčková postranní pásma.
Např. při použití fLo 107.6 Hz na hřídeli s otáčkovou frekvencí 30 Hz budou postranní pásma 
na frekvenci 77.6Hz a 137.6Hz (107.6 ± 30), druhá harmonická bude mít postranní pásma na 
frekvenci 185.2Hz a 245.2Hz (215.2 ± 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.
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 Objeví se ložiskové frekvence závady a jejich harmonické složky. S opotřebením se 
objevuje více harmonických složek a počet postranních pásem roste.

 Zbývá 1 – 5% L10.

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 fLo a v extrémním případě se objeví
složky, odpovídající závadě klece.

 Diskrétní ložiskové frekvence závad a vlastní frekvence ložiska začínají „mizet“ a 
jsou nahrazený náhodným, širokopásmovým vysokofrekvenčním „šumovým 
pozadím“.

 Zbývají hodiny – 1% L10.

4.8.2.2. 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. Nevhodnější nastavit
„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.
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Tab. 4.9. 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 200 – 500 mGe 4 - 10 Ge 15 - 75 Ge
nepřípustný 0,05+ Ge 0,5+ mGe 10+ 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.

4.8.2.3. Metody diagnostiky valivých ložisek
V současnosti existuje několik metod bez demontážní diagnostiky valivých ložisek, 
založených na různých principech – tabulka 4.10. 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 
ranních 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“.

Tab. 4.10. Přehled metod a přístrojů vibrační diagnostiky valivých ložisek od jejího vzniku
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, SKF, 
Prüftechnik

2515, 2148, pulse, SKF

Prüftechnik

SEE SKF MICROLOG KIT CMVA 10
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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. 4.52.), 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. 4.52. 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.

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. 4.53.).

Obr. 4.53. Trendování měřených vibrací valivých ložisek
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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. 4.54. 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 ranním stádiu přetížení povrchu je signál od snímače ponořen v šumu. Měření 
těchto signálů v ranním stádiu vyžaduje přístrojové vybavení, které má velký dynamický 
rozsah, malý vlastní šum zesilovače a elektronické obvody pro zvýraznění těchto malých 
signálů odezvy ložiska.

Obr.4.54. Časový průběh vibračního signál od závady v ložisku, sečtený s vibračním  
signálem konstrukce

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

V ranních 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 ranních stádiích opotřebení ložiska jsou 
užitečné alternativní metody, které zvýrazňují odezvové signály od malých, opakovacích 
impulsů od závad.

4.8.2.3.1. Metoda rázových pulzů SPM (Shock Pulse Method)
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.

SPM snímač je piezoelektrický snímač s nábojovým výstupem úměrným zrychlení povrchu, 
na který je instalován. Zpracování signálu je ukázáno na obrázku 1. První fázi zpracování 
signálu tvoří filtr typu pásmová propusť se středním kmitočtem 32 kHz, což odpovídá 
rezonančnímu kmitočtu snímače. Po úvodní filtraci je signál demodulován. Demodulace 
zdůrazní transientní složky obsažené v signálu. Obálka signálu je navzorkována a převedena 
pomocí FFT (rychlá Fourierova transformace) do kmitočtové oblasti. Počet vzorků může být 
zvolen jako mocnina čísla 2 (např. 1024, 2048, ...16384). Větší počet vzorků prodlouží čas 
měření a zvýší rozlišení spektra.
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Je třeba nastavit vstupní filtr, který odstraní signály přicházející z normálních rotačních sil 
stroje a ponechává pouze malý transientní signál přicházející z počáteční fáze poškození 
ložiska. Existují tři různé přístupy při volbě filtrů.
1) Použití horní propusti (nebo pásmové propusti) s mezním kmitočtem vyšším než jsou 

hlavní rotační frekvence stroje.
2) Použití horní propusti (nebo pásmové propusti) s mezním kmitočtem odpovídajícím 

rezonanční frekvenci stroje.
3) Použití pásmové propusti s mezními kmitočty odpovídajícími rezonančnímu kmitočtu 

snímače.

Tuto metodu používají přístroje Mepa 10, SPM21, SPM 43 a TMED1 a dále 
mikroprocesorové zařízení – analyzátor valivých ložisek BEA – 52 od firmy SPM.

Obr. 4.55. Schematické znázornění zpracování signálu ze snímače SPM.

Výhody: metoda SPM je spolehlivá, jednoduchá, přesná a rychlá. Kromě informace o 
možném poškození ložiska a stupně poškození metoda poskytuje informaci o stavu mazání a 
kvalitě instalace. 

Nevýhody: nutností je znalost přesných parametrů ložisek a namontování stabilních měřících 
šroubů pro trendovou analýzu. Je náročná na směřování sondy a dodržování podmínek 
měření.

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

Obr. 4.56. Spektrum poškozeného ložiska metodou SPM Spektrum.
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4.8.2.3.2. 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.

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.

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. 

Obr. 4.57. Trend veličiny stavu valivého ložiska

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. 4.57. 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.

4.8.2.3.3. 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:

 4

(x)

-

.dxP)y-(x

=K

4




Kde: x - amplituda signálu,     ỹ - střední hodnota, 
         p (x) - hustota pravděpodobnosti rozdělení x,
          - směrodatná  odchylka nebo efektivní hodnota vůči nulovému střednímu signálu.
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Obr. 4.58. Srovnání rozdělení signálu pro dobré a poškozené ložisko

Pásma
 K1 3 – 4 kHz
 K2 5 – 8 kHz
 K3 9 – 13 kHz
 K4 13 – více kHz

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.

Obr.4.59. Hodnoty K faktoru

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.

4.8.2.3.4. 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.
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Tyto tři měřené veličiny pak tvoří “špičkovou energii“, která je spolehlivým ukazatelem stavu 
valivého ložiska – obr. 4.60. Z obr. 4.60. 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.

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.

Obr. 4.60. Typický průběh špičkové energie E , zrychlení a nebo rychlosti  v vibrací 
valivého ložiska v závislosti na čase.

4.8.2.3.5. 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. 4.61. je typický průběh parametru K(t) na době provozu ložiska.

Obr. 4.61. 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.

a.a

a.a
=K(t)

v(t)ef(t)

v(0)ef(0)
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4.8.2.3.6. 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.

RMS

Peak

a

a=K
ef

v
v 

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. 4.62. Časový průběh a princip (Crest – faktoru) činitel výkmitu

Křivka na obr. 4.62. 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.

4.8.2.3.7. 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.
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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).

4.8.2.3.8. Metoda obálkové analýzy (Envelope spectrum)
Obálková analýza představuje metodu, která nejen indikuje porušení ložiska, ale ve spojení s 
FFT analýzou také určí, která část ložiska je poškozena. Pro tyto účely rozlišujeme vnější a 
vnitrní kroužek, valivé elementy a klec ložiska. Protože každá z těchto komponent má různou 
relativní rychlost vzhledem k hřídeli, dají se určit frekvence, na kterých se projevují tyto 
poruchy.

Ložisko může selhat z řady příčin: špatná výroba (kruhovitost), 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..

Poškozené ložisko produkuje zvukové a vibrační signály, které při detekování a správném 
analyzování poskytují personálu montáže převodovek dostatek času na nápravu příčiny 
problému ložiska.

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. 4.63. 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.

Obr.4.63. 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. 4.64. 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 však je, 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. 4.65. Tento princip je použit v přístroji 
Brüel  Kjaer a SKF.

Obr. 4.64. Základní princip detekce a analýzy obálky

Obr. 4.65. Obálkové spektrum valivého ložiska – levý spektrum ukazuje poškození vnitřního 
kroužku valivého ložiska
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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. 4.66. 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.

Obr. 4.66. Schéma obvodu detektoru 
obálky zrychlení - Používané filtry pro 
zpracování signálu.

Obr. 4.67.  Puls 0,01 g, 3 ms, sečtený se sin. vlnou 24 g, 0,5 Hz
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V tabulce 4.11. jsou znázornění volba filtrů, která je založená na hodnotě otáček a na rozsah 
analýzy.

Tab.4.11. Nastavení MICRILOGu pro obálku

Měřená závada Filtr
Frekvenční 
pásmo [Hz]

Rozsah otáček 
[RPM]

Rozsah 
analýzy [Hz]

Ložiska pomaluběžných strojů 
a zařízení (tiskové válce)

1
5 -100 0 – 50 0 - 10

Valivá ložiska 2 50 – 1000 25 - 500 0 - 100
Valivá ložiska / Ozubená kola 3 500 – 10.000 250 – 5000 0 - 1000

Ozubená kola 4 5000 – 40.000 2500 - ……. 0 – 10.000

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. 4.67.).

Normální frekvenční spektrum tohoto složeného signálu ukazuje pouze nízkofrekvenční 
sinusovou složku 0,5 Hz (obr. 4.68.)

Obr. 4.68. Normální frekvenční spektrum

Filtrovaný, obálkovaný signál v časovém oboru je ukázán jako zvýrazněná impulsní složka 
(obr. 4.69.)

Obr. 4.69. Filtrovaný, obálkovaný signál v časovém oboru
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Nakonec je ukázáno frekvenční spektrum obálky tohoto signálu (obr. 4.70.).

Obr. 4.70. 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 příznačné 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.

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.
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4.8.2.3.9. 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 byly nejnižší ztráty ve výrobě.

Otáčkové jednotky jsou 8,3 min-1. Frekvence vnějšího kroužku ložiska fLo se měnila od 1,4 do 
1, v důsledku změn otáček při provádění čtyř různých měření.

Obr. 4.71. 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. 4.72. Obálka rychlosti - normální spektrum rychlosti. Neexistuje žádná indikace 
poškození ložiska na frekvenci 1,7 Hz.
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Obr. 4.73. Obálka zrychlení - spektrum zrychlení pro stejné ložisko, které rovněž nevykazuje 
žádné indikátory poškození.

Obr. 4.74. Obálka zrychlení - příklad pro jiné ložisko na stejné převodovce. Toto ložisko je 
silně zatížené a začalo právě vykazovat harmonické násobky vady BPFO (fLo).

Obr. 4.75. 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.
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Obr. 4.76. 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.

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 ranním 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.

Tab. 4.12. 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 pak nám 
pomůže zjistit, které hodnoty platí pro náš monitorovaný stroj.

SEE technologie, aplikovaná ve čtvrté etapě poškození ložiska
Když používáme celkové hodnoty obálky pro určení čtvrté etapy, je rozumné zahrnout do 
procesu analýzy i jiné techniky. SEE technologie je to rezidentní funkce v měřicím přístroji 
Micrologu. SEE měření detekují strukturní napěťové vlny, které jsou vyvolány kontaktem 
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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 ranním 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 uvedením příkladě, 
kdyby ložisko mělo poškození na vnějším kroužku a kdyby docházelo ke styku 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 ložisek.

4.9. 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.

Obr. 4.77. Model jednoduché soustavy s jedním stupněm volnosti
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Pokud si představíme hmotnost m uloženou na pružině o tuhosti k, bude vlastní frekvence této 
nejjednodušší soustavy rovna:

m

k
f

2
1

0 

I když tomuto modelu odpovídá jen málo reálných soustav, lze ze výše uvedeného vzorce
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.

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


Rezonance je nebezpečná pro životnost stroje z následujících důvodů:
 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,
 vlastní frekvence se v rezonanci zesiluje a pokud by nebylo tlumení, amplituda by 

stoupla nad všechny meze.

Obr. 4.78. Rezonance 
v závislosti na tlumení. 
Čím je větší tlumení 
soustavy, tím je 
rezonanční křivka nižší a 
širší širší je pásmo v 
kterém se mění fázový 
úhel.
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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

Obr. 4.79. Určení rezonanční oblastí soustavy

Činitel jakosti soustavy (udává míru tlumení): 

Ztrátový činitel: 

Součinitel kritického tlumení:

Poměrný útlum:                                                  Pro netlumenou soustavu bp = 0 

Definujme si pro pochopení metod frekvenční přenosovou funkci – Akceleranci:

   
 fF

fx
fA




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.

a) 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.
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Obr. 4.80. Frekvenční spektrum rázu
Obrázek 4.80. 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. Dlouhý 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), proto 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).

b) 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 není vhodná do složitých provozních podmínek, metoda vyžaduje vysoce 

kvalifikovaný personál, vysoká pozornost musí být věnována nastavení analyzátoru.

c) Metoda doběhové/rozběhové funkce
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. 
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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. 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.

Prvním krokem při zjišťování přenosových charakteristik cest šíření vibrace a hluku jsou 
zkoušky při rozběhu a doběhu zkoumaného zařízení. Při takových zkouškách se měří odezvy 
(např. zrychlení vibrace) v závislosti na pracovní či provozní rychlosti. Odpovídající 
závislosti v grafické formě jsou efektivními kvalitativními ukazateli závažných rezonancí 
v pracovním kmitočtovém rozsahu, protože kmitočty budicích sil jsou úměrné pracovní či 
provozní rychlosti.

Výsledky měření a analýzy při rozběhu/doběhu mohou být znázorněny jako třírozměrné 
grafy, jejichž osy odpovídají amplitudě odezvy, kmitočtu a pracovní či provozní rychlosti. 
V takovém případě je znázorněna závislost spekter odezvy (např. zrychlení vibrace) na 
pracovní či provozní rychlosti zařízení. Jiným druhem grafického znázornění jsou tzv. 
Campbellovy diagramy, ve kterých se zobrazují amplitudy a kmitočty určitého počtu 
harmonických složek a jejich závislosti na pracovní či provozní rychlosti.

Měření a analýza odezvy při rozběhu nebo doběhu zkoumaného zařízení je zdrojem cenné 
informace o závislostech na měnícím se kmitočtu budicí síly. Amplituda budicí síly se však 
také mění a proto je získaná informace jen poměrně hrubým kvalitativním ukazatelem 
vlastností zkoumaného systému.

Výhody metody doběhové/rozběhové funkce:
• 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 metody doběhové/rozběhové funkce:
• 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 buzením na rotorové frekvenci.

Příklad: Ofsetový tiskový stroj

Při přejímce nového zahraničního ofsetového tiskového stroje bylo u uživatele provedeno 
komplexní měření vibrací.

Pro dosažení požadované jakosti tisku tiskového stroje by ozubené převody měly zajistit 
vysokou přesnost přenosu pohybu ozubeným soukolím s co nejmenší úrovní vibrace, bez 
rezonančních oblastí v užívaném rozsahu výkonu.
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Sledovaný tiskový stroj má dvě tiskové jednotky (T.J.), zařízení pro přívod papíru (Z.P.) a 
skládací zařízení (S.A.) sloužící pro rozřezávání pásu potištěného papíru a skládání 
s možností volby na dva nebo tři sklady – obr.7.81. Výrobcem uváděný rozsah výkonu stroje 
je N = 10 000 až 20 000 výtisků (archů za hodinu).

Cílem měření a analýzy vibrací bylo:
 porovnat celkovou úrovně vibrací s obdobnými typy tiskových strojů,
 doporučit uživateli využitelný rozsah výkonu stroje N, ve kterém nedochází k 

rezonančnímu zvýšení dynamického namáhání.

V tabulce 4.13. je uvedeno vyhodnocení celkové úrovně vibrací a amplitud s rotorovou 
frekvencí tiskových válců - vyhodnocení provedeno ze změřených kmitočtových spekter v 
jednotlivých místech měření (22).

U tiskového stroje byly změřeny charakteristiky vibrace stroje při pomalé plynulé změně 
otáček v rozsahu výkonu Nmin = 10 000 a.h-1, Nmax = 20 000 a.h-1:

 rozběhová charakteristika při Nmin - Nmax, 
 doběhová charakteristika při Nmax - Nmin.
 "Kmitočtová mapa" udává závislost kmitočtových spekter na výkonu stroje:
 osa x - kmitočet f,
 osa y - efektivní hodnota amplitudy rychlostí harmonických složek vibrací voef,
 osa z - čas rozběhu (doběhu) t, současně výkon (otáčky) stroje N.

Obr. 4.81. Celkové uspořadání sledovaného ofsetového koloučkového tiskového stroje:
- doporučený rozsahu výkonu stroje Nmin = 10 000 a.h-1 až Nmax = 20 000 a.h-1

- Z.P. - zařízení pro přívod pásu papíru z role,
- 1.T.J., 2.T.J. - první a druhá tisková jednotka,
- S.A. - skládací zařízení.
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Obr. 4.82. Vibrační charakteristika tiskového stroje při rozběhu –
1. tisková jednotka v místě měření 1.1.

Tab. 4.13. Celková úrovně vibrací (energetický obsah spektra) vef pro f = 1 - 1000 Hz a 
efektivní hodnota amplitudy v0ef s rotorovou frekvencí tiskových válců fRV a 2.fRV při výkonu 
N1 = 10 000 a.h-1 až N2 = 18 000 a.h-1.

Číslo Název – místo měření Celková úroveň
Vef [mm.s-1]

Efektivní hodnota amplitudy
v0ef [mm.s-1]

N1 N2

N1 N2 fRV 2.fRV fRV 2.fRV

1 1. tisková jednotka 1.1. 0.711 1.310 0.115 0.210 0.172 0.021
2 1.2. 0.757 0.908 0.022 0.045 0.032 0.050
3 1.3. 0.852 0.177 0.162
4 1.4. 0.887 0.031 0.150
5 2. tisková jednotka 2.1. 1.740 0.286 0.045
6 2.2. 0.545 0.880 0.021 0.080 0.084 0.084
7 2.4. 0.505 0.601 0.018 0.032 0.098 0.250
8 Skládací zařízení S.J. 0.467 1.190 0.016 0.032 0.059 0.050

Campbellův diagram je "řezem" kmitočtové mapy rovinou rovnoběžnou s rovinou xz ve 
zvolené velikosti vibrace (Base line) - složky spektra protínající tuto rovinu jsou vyznačeny 
kroužky, jejichž průměr je úměrný velikosti amplitudy. Campbellův diagram udává závislost 
frekvence spektra f (osa y) na čase rozběhu (doběhu) t, který je současně měřítkem 
okamžitého výkonu stroje N.
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Obr. 4.83. Vibrační charakteristika tiskového stroje při rozběhu –
2. tisková jednotka v místě měření 2.1.:

- horní obrázky spektra v rozsahu f=0 až 30 Hz,
- dolní obrázky spektra v rozsahu f=0 až 60 Hz,

Z analýzy doběhových a rozběhových charakteristik tiskového stroje (obr. 4.82 a 4.83) byly 
vyvozeny tyto závěry:

 úroveň vibrací se v rozsahu výkonu stroje N = 10 000 až 17 500 a.h-1 mění nepodstatně,

 při výkonu stroje N = 18000 až 20000 a.h-1 se zvyšuje celková úroveň vibrací o 20% až 
150% a výrazně narostou amplitudy s frekvencí rotorovou fRV a 2fRV o 50% až 440 %,

 zvýšená úroveň vibrací je způsobena rezonanční oblastí, kdy kmitočet rotorového buzení je 
roven vlastním kmitočtům systému.
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Obr. 4.84. Kmitočtová mapa doběhu tiskového stroje, 1. tisková jednotka v místě měření 1.1.

Obr. 4.85. Kmitočtová mapa doběhu tiskového stroje, 2. tisková jednotka v místě měření 2.1.

Závěr: Max. výkon tiskového stroje 20.000archů/h, pracovní rozsah je do 18.000 archů/h.
Bylo proto doporučeno neprovozovat tiskový stroj při výkonu větším než N = 18 000 a.h-1

(výrazné rezonanční vibrací, v tomto režimu).
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5. PŘÍKLADY MĚŘENÍ A ANALÝZY VIBRACÍ

5.1. Měření a analýza vibračních spekter obráběcího stroje na výrobu ozubeného kola
K tomu jsou požívané obráběcí stroje svislé soustruhy a slouží k výrobě součástí převodovky 
osobních automobilů. Po dokončení obrábění na těchto strojích je polotovar již připraven pro 
následné frézování zubů, protahování vnitřních drážek, ševingování ozubení a tepelná 
zpracování. Soustruhy jsou ve dvou provedeních. Jako jednovřetenové a dvouvřetenové. 
Dvouvřetenové jsou ve dvojím provedení. První provedeni, kdy se obě vřetena otáčejí 
nezávisle na sobě a druhé, kdy se vřetena otáčejí souhlasně. Svislé revolverové soustruhy jsou 
poháněny pouze přímo, kdy je napevno spojeno vřeteno s motorem a tvoří tak kompaktní 
celek (obr. 5.1.). U tohoto způsobu pohonu se otáčky motoru rovnají otáčkám vřetena.

Obr. 5.1. Přímý pohon

n n 1 (otáčky motoru = otáčky vřetena)
rotorová frekvence motoru = rotorová frekvence vřetena

f
n n

r  
60 60

1

Měření budou prováděna na všech strojích při otáčkách 1000 min-1. Tedy:

Hzfr 3,16
60

979


Pro uložení vřetena, které se obě vřetena otáčejí nezávisle na sobě se používají kuličková
ložiska B7016E a B71916E a válečkové ložisko N1011K. Kuličková ložiska jsou dvouřadá 
s kosoúhlým stykem. U obou typů vřeten se používají shodná ložiska. U druhého provedení, 
kdy se vřetena otáčejí souhlasně je pouze místo válečkového ložiska použito ložisko 
kuličkové B 7011E . Hodnoty frekvencí byly zjištěny programem pro výpočet frekvencí vad u 
valivých ložisek (tabulka 5.1.).

Tab. 5.1. Frekvence vad valivých ložisek obráběcího stroje (RPM = 1000 min-1)
Stroj Obě vřetena se otáčejí

nezávisle na sobě
Vřetena se otáčejí 

souhlasně
Ložisko B 7016 E B 71916 E N 1011K B 7016 E B 71916 E B 7011 E
  fLi Hz 186,6 218,2 212,8 186,6 218,2 169,4
  fLo Hz 146,8 181,8 170,5 146,8 181,8 130,7
  fLv Hz 124,7 164,9 149,2 124,7 164,9 115,2
  fLk Hz 7,3 7,6 7,4 7,3 7,6 7,3

Spektra vibrací byla naměřena za ustálených podmínek při nezatíženém stavu, za chodu 
naprázdno při otáčkách 1000 min-1. Měření bylo provedeno v místě dle obr. 3.37.

Vznik závady se již v počátečním stadiu projevuje změnou amplitudy jedné nebo několika 
složek spektra vibrací. Zhoršování závady je pak provázeno postupným zvětšováním amplitud 
vibrací. Trend analýzy pro zjištění a odhalení závady a zdrojů zahrnuje všechny měřené 
hodnoty, ze kterých vyhodnocujeme trend naměřených hodnot určitého měřicího místa v 
závislosti na čase. Z tohoto trendu pak vypočteme optimální termín údržby, resp. opravy (viz 
obr. 5.2., 5.3. a 5.4.). 

vřeteno
n1(min-1)

motor
    n(min-1)
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Amplitudy rotorové frekvence 
vřetena a efektivní hodnoty 
rychlosti vibrací s ohledem na 
ČSN ISO 10816 měřené v 
různých termínech jsou 
znázorněny na obr. 5.2. a 5.3.

Obr. 5.2. Trend celkové hodnoty 
vibrací jednovřetenového stroje.

Na začátku měření hodnoty leží v pásmu A (dobrý stav – v tomto pásmu hodnoty jsou menší 
než 0.35 mm.s-1), potom hodnoty rostly na hodnotu 1.06 mm.s-1 větší než přípustnou hodnotu  
0.7 mm.s-1. Po výměně ložiska se hodnoty RMS snížily na hodnotu 0.1 mm.s-1 (dobrý stav).
S ohledem na získané zkušenosti v závodech automobilového průmyslu, normu ČSN ISO 
10816 a ČSN ISO 13373-1, lze hodnoty opravit na: pásmo A: 0,35 mm.s-1 (dobrý stav),  
pásmo B: 0,90 mm.s-1 (zhoršený stav),  pásmo C: > 0,90 mm.s-1 (porucha).

Obr. 5.3. Amplitudy rotorové 
frekvence vřetena jedno-
vřetenového stroje v závislosti na 
datu měření. Po výměně ložiska 
se amplituda rotorové frekvence 
vřetena snížila na hodnotu 0.01 
mm.s-1.

Obr. 5.4. Trend celkové hodnoty vibrací stroje v závislosti na datu měření – Na začátku 
měření leží hodnoty v pásmu A (dobrý stav – v tomto pásmu jsou hodnoty menší než 0.3 
mm.s-1), po nějakém čase se hodnoty vibrace zvyšují na 2.9 mm.s-1, tzn. větší než přípustnou 
hodnotu dle normy ČSN ISO 10 816-1. Po výměně ložiska se hodnoty RMS snižují na 
hodnotu 0.17 mm.s-1 (dobrý stav).
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K zajištění jakosti výroby je prováděna pravidelná kontrola stroje měřením vibrací. Měřením 
spektra vibrací byly zjištěny nedostatky u jednovřetenového obráběcího stroje, kde došlo k 
závadě na prostředním kuličkovém ložisku B71916E. Závada měla za následek zhoršení 
drsnosti povrchu u obráběné součásti (ozubené kolo převodovky). 

Z analýzy naměřených spekter vřetena u tohoto stroje (viz obr. 5.5.) je patrné, že hodnota 
178,1 Hz odpovídá frekvenci vad vnějšího kroužku. Objevila se modulace s frekvencí 16.3 Hz 
(tj. frekvence vřetena obráběcího stroje) kolem frekvence vad vnějšího kroužku a jejích 
harmonických složek. V době, kdy bylo provedeno měření, byl nárůst amplitudy frekvencí 
vřetena z 0.010 mm.s-1 na 0.023 mm.s-1 (tj. 130%) a nárůst efektivní hodnoty rychlostí vibrací 
obráběcího stroje z 0.10 mm.s-1 na 1.06 mm.s-1 (tj.960%) – potvrzují výsledek analýzy.

Obr. 5.5. Spektrum vibrací jednovřetenového stroje.

Následující spektrum rychlosti vibrace reprezentuje poškození vnitřního kroužku valivého 
ložiska B71916E s frekvencí fLi = 226,8 Hz dalšího stroje na výrobu ozubeného kola.

Obr. 5.6. Spektrum vibrací dalšího jednovřetenového stroje. Uvedený obrázek ukazuje 
poškození vnitřního kroužku valivého ložiska B71916E s frekvencí fLi = 226.8 Hz, modulace 
s frekvencí 17.32 Hz (RPM vřetena 1039.2 min-1) kolem frekvence vnitřního kroužku ložiska 
a její harmonické složky 2x, 3x, 4x, růst amplitudy rotorové frekvence vřetena z 0.01 mm.s-1  
do 0.02 mm.s-1 (tj. 100%) a růst efektivní hodnoty rychlosti vibrace obráběcího stroje z 0.1
mm.s-1 na 0.5 mm.s-1 (tj. 400%).
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Obr. 5.7. Spektrum vibrací jednovřetenového stroje měřeno po výměně valivého ložiska B 
71916 E. Ze spektra zmizela frekvence poškození vnitřního kroužku valivého ložiska 
B71916E, složky modulace kolem ní a její harmonické složky 2x, 3x, 4x. Efektivní hodnota
rychlosti vibrace obráběcího stroje 0,04 mm.s-1.

5.2. Měření a analýza vibračních spekter brusky na výrobu pastorek převodovky
Jedná se o automaticky řízenou, hrotovou brusku (obr.5.9), která provádí broušení 
ložiskového průměru 32h5 na pastorku (viz obr. 5.8). Stroj je vybaven dvěma brousicími 
vřeteny a provádí tedy na jedno upnutí dokončovací operace pastorku na dvou průměrech. 
Náhon brousicích vřeten je asynchronními motory, řízenými frekvenčním měničem s 
volitelnou konstantní obvodovou rychlostí. Přísuv brousicího vřeteníku i stolu je proveden 
pomocí elektrických servomotorů. Vysoká produktivita práce je zajištěna automatickým 
podavačem obrobků.

Obr. 5.8. Pastorek převodovky a místo broušení ložiskového průměru 32h5
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Výpočet budících frekvencí brusky:

Obr. 5.9. Detail vnitřku brusky a jeho kinematické schéma. Kde: 
E1: elektromotor brousícího vřetene, E2: elektromotor upínacího vřetene
E3: elektromotor orovnávače, C4, C5: orovnávače
X, X1: brousící kotouče, Z, Z1: upínání obrobku (mezi hroty)

Frekvence hlavních zdrojů buzení brusky jsou vypočítány podle vzorců v kapitole 4 a jsou 
znázorněny v tabulce 5.2 a 5.3.

Tab. 5.2. Rotorová fr a řemenová fř frekvence brusky
Potřebné údaje pro výpočet frekvence Frekvence [Hz]

Otáčky elektromotoru E1 n1=2350 min-1 frE1= 39.16
Otáčky elektromotoru E2 n2=1200 min-1

průměry řemenic: D1=69 mm, D2=138 mm, délka řemeneL=720 mm
frE2= 20
fř = 6.021

Otáčky orovnávače E3 n3=8658 min-1 frE3= 144,3

Tab. 5.3. Frekvence vad valivých ložisek brusky
Frekvence vad valivých ložisek [Hz]

Před výměnou Po výměně
Ložisko FAG HC 71909 

C.T.P4S.UL 
(LOŽ. 3)

FAG HC 7003 
(LOŽ. 4)

GMN HY S 
61909 25/29 TA 

HG

GMN HY S 6003 
18° TA UP

Rozměry VL D=68mm 
d=45mm
B=12mm 
α=15o, Z=20

D=35mm
d=17mm 
B=10mm 
α=15o, Z=14

D=68mm 
d=45mm
B=12mm 
α=25o, Z= 20

D=35mm
d=17mm B=10mm 
α=18o, Z=14

Frekvence vnitřního
kroužku

1618,154 1197,731 1591,44 1189,875

Frekvence vnějšího
kroužku

1267,846 822,4689 1282,56 821,9254

Frekvence klece 63,3923 58,74778 64,12802 58,70896
Frekvence valivých těles 1131,384 724,4689 1197,802 722,2443

Po dokončení obrábění by mělo být určité procento ze všech pastorků kontrolováno na 
specializovaném pracovišti a na plochách, obráběných bruskou měřeny tyto parametry: 
kruhovitost, rovnoběžnost, obvodové házení, přímost a čelní házení.

Měření kruhovitosti u dvou různých pastorků (před a po výměně valivého ložiska FAG HC 
71909 C.T.P4S.UL urovnávače obráběcího stroje) ukazovalo, že u prvního nepřekračovaly 
naměřené hodnoty toleranci (pastorek označen jako dobrý i.o.). U druhého se jedná o vadný
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pastorek (n.i.o.), kde byly naměřeny hodnoty vyšší než mezní. Na výslednou hlučnost 
převodovky má vliv především kruhovitost pastorku, respektive počet vln na obvod (w/u). 
Měření je provedeno na obráběném průměru 32h5.

Dobrý pastorek 
Znak Jednotky Horní tolerance Skut. Hodnota Překročeno Stav

Kruhovitost pr. 32h5 d μm 3,00 1,37 - i.o.
Kruhovitost pr. 32h5 n μm 3,00 1,17 - i.o.
Rovnoběžnost pr 32h5 μm 5,00 2,02 - i.o.
Přímost 0 pr. 32h5 μm 2,00 1,42 - i.o.
Přímost 180 pr. 32h5 μm 2,00 1,78 - i.o.

Vadný pastorek

K zajištění jakosti výroby je prováděna pravidelná kontrola strojů měřením vibrací, jedná se o 
měření spektra zrychlení vibrací (v místě uložení urovnávače označeného jako C5, tedy na 
pravé straně stroje – viz obr. 5.9. označeny jako Lož. 3 a Lož. 4). Analýza naměřených 
spekter (obr. 5.10.) v uvedených místech ukazuje poškození vnitřního kroužku valivého 
ložiska FAG HC 71909 C.T.P4S.UL označeného jako LOŽ. 3. Ve spektru představuje jednu 
z hlavních složek zrychlení vibrací frekvence 3236Hz. Z předešlých výpočtů se zřejmě jedná 
o druhou harmonickou složku frekvence vnitřního kroužku ložiska, označeného jako LOŽ.3. 
Frekvence vnitřního kroužku tohoto ložiska je 1618 Hz. Amplituda je při této frekvenci 2,306 
m.s-2 a efektivní hodnota zrychlení je 105,7 m.s-2. 

Na obr. 5.11. je patrná maximální hodnota měření zrychlení vibrací, kterou představuje 
frekvence 14568 Hz. Ta je přibližnou 9. harmonickou složkou frekvence vnitřního kroužku
ložiska (1618 Hz). Amplituda je v tomto případě 10,8 m*s

-2. Dále je čitelná frekvence klece 
ložiska (63,39 Hz), která se zde projevuje jako modulace okolo výše zmíněné frekvence 
14568 Hz.
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Obr. 5.10. Spektrum zrychlení vibrací před výměnou ložisek v místě označeném LOŽ. 3

Obr. 5.11. ZOOM spektrum zrychlení vibrací před výměnou ložisek v místě LOŽ. 3

Obr. 5.12. Spektrum zrychlení vibrací měřené obálkovou metodou před výměnou -z výsledků 
měření obálkovou metodou je identifikovatelná rotorová frekvence urovnávače (144,3 Hz), 
amplituda je při této frekvenci 0,59 m.s-2 a efektivní hodnota je 9,4 m.s-2. Další výraznou 
složkou spektra je frekvence klece ložiska (64 Hz). Efektivní hodnota zrychlení se nemění a je 
tedy opět 9,4 m*s

-2 a amplituda je při této frekvenci 0,855 m.s-2.

Po výměně valivého ložiska FAG HC 71909 C.T.P4S.UL se měření vibrací opakovalo se 
stejnými podmínkami (viz obr. 5.13. a obr. 5.14.). 
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Nepatrně se lišily jen otáčky elektromotoru urovnávače. Ty se snížily z původních 8658min-1

(před výměnou) na 8622 min-1 (po výměně). Tuto změnu otáček pravidelně provádí obsluha 
stroje na základě opotřebení orovnávacích kotoučů a tudíž změny rozměrů kotouče. Výše 
zmíněnou změnou otáček elektromotoru urovnávače dojde k nepatrné změně dominantní 
frekvence z 3236 Hz (před výměnou) na 3164 Hz. Amplituda se při této frekvenci sníží 
z původních 2,306 m*s

-2 na 2,028 m*s
-2. Efektivní hodnota zrychlení se ale sníží podstatně 

více. Z hodnoty 105,7 m.s
-2 (před výměnou ložisek) na  8,1 m.s-2 (po výměně ložisek).

Obr. 5.13. Spektrum zrychlení vibrací po výměně ložisek orovnávače v místě LOŽ. 3

Obr. 5.14. Spektrum zrychlení vibrací měřené obálkovou metodou po výměně ložisek.
Po výměně ložisek urovnávače došlo k následujícím změnám: rotorová frekvence urovnávače
se změnila z 144,3 Hz na 143,7 Hz (to je ale opět dáno změnou otáček elektromotoru E3), 
amplituda se při této frekvenci snížila z hodnoty 0,59 m.s-2 (před výměnou ložisek) na 0,167 
m.s-2 (po výměně), tj. 72% a konečně efektivní hodnota zrychlení se snížila z původních 9,4 
m.s

-2 na 1,9 m.s-2 , tj. 80%. Při frekvenci klece ložiska 64 Hz došlo opět ke snížení amplitudy, 
konkrétně z původní hodnoty 0,855 m.s-2 na 0,543 m.s-2 , tj. 36,5%. Došlo také k tomu, že se 
po výměně ložisek již neprojevuje ani modulace okolo 9. harmonické složky frekvence 
vnitřních kroužků.
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5.3. Převodovky osobních automobilů
Nutnost posouzení hlučnosti automobilových převodovek vyplývá z potřeby činit rozhodnutí 
týkající se kvality a předjímání reklamací převodovek. Může se jednat o rozhodnutí o dalším 
kroku (vmontování převodovky do osobních automobilů) či o vyřazení převodovky z 
montážní linky (provedení změn týkajících se konstrukce a technologie některých 
převodových mechanismů). Také současné podmínky a vysoké požadavky spotřebitele nutí 
výrobce neustále hledat způsoby zvyšování kvality za účelem snižování hlučnosti a vibrací 
převodovek a snižování jejich reklamací.

Převodovky pro automobilový průmysl jsou rozděleny do následujících skupin:
- manuální převodovky
- automatické převodovky

- konvenční automatické převodovky obsahující hydrodynamický měnič a 
planetovou převodovku

- dvouspojkové převodovky
- automatizované manuální převodovky
- převodovky s plynule proměnným převodovým poměrem

- hybridní převody

Manuální převodovky se vyznačují tím, že rozpojování spojky a změnu převodového stupně 
provádí manuálně sám řidič. Všechny obsahují čelní ozubená kola a řazení je 
zprostředkováno zpravidla pomocí zubové spojky s nebo bez synchronizace.
Mohou být rozděleny podle počtu úrovní, kde úroveň je definovaná jako přenos výkonového 
toku z jedné hřídele na další. Toto rozdělení platí pro samotné převodovky, bez rozvodovky či 
diferenciálu. 

Dělit je poté můžeme na:
- jednoúrovňové
- dvouúrovňové (koaxiální)

Jednoúrovňové převodovky
Používají se v osobních automobilech, ve kterých se motor nachází hned vedle hnací nápravy, 
to znamená u vozidel s motorem vpředu a pohonem předních kol nebo motorem vzadu 
s pohonem zadních kol. Zároveň mohou být použité i u obou běžných konfigurací motoru –
příčné a podélné. Obvykle bývá integrovaná do převodové skříně i rozvodová skříň.
Skládají se ze dvou rovnoběžných hřídelů, které jsou osazeny různým počtem ozubených 
soukolí v závislosti na počtu převodových stupňů. Ozubená kola jsou v neustálém záběru, 
přičemž na jedné hřídeli jsou kola pevně spojená s hřídelí a na druhé je spojení realizováno 
zubovými spojkami. Jejich zapojením a rozpojením se určuje, přes které soukolí bude 
převáděn výkon.

Výhody: 
Mezi výhody jednoúrovňových převodovek patří fakt, že v záběru je vždy jen maximálně 
jedno soukolí (pro převody dopředu), tím pádem dochází k menším třecím ztrátám a naopak 
vyšší účinnosti převodovky. 

Nevýhody:
Jako nevýhodu můžeme považovat nesouosost vstupního a výstupního hřídele a zároveň 
jejich vzájemně opačný smysl otáčení.
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a) jednoúrovňová čtyřstupňová převodovka (VW); 
b) jednoúrovňová pětistupňová převodovka (VW)

Dvouúrovňové převodovky
Dvouúrovňové převodovky se používají především v osobních automobilech se standardním 
pohonem (tzn. motor je uložen vpředu a převodovka směřuje k hnané zadní nápravě). Protože 
bývá převodovka obvykle připevněna k motoru, rozvodová skříň nebývá součástí 
převodovky, ale je spojena Kardanovým hřídelem a připevněna k ose zadní hnané nápravy. 
Výjimku tvoří převodovka umístěná společně s rozvodovou skříní na zadní nápravě za účelem 
rovnoměrného rozložení hmotnosti na vozidle (motor je umístěn vpředu).
Skládá se běžně ze tří hřídelů, kde vstupní a výstupní hřídele mohou být souosé a k nim je 
rovnoběžný hřídel předlohový. Ozubená kola jsou stejně jako u jednoúrovňové převodovky 
neustále v záběru. Výkon je pomocí soukolí na vstupu přenášen na předlohový hřídel, odkud 
pak putuje přes dané soukolí (počet je určen množstvím převodů) na výstup za pomocí 
zubových spojek. Ještě je zde ale možnost tzv. přímého záběru, což znamená spojení 
vstupního a výstupního hřídele přímo přes zubovou spojku. Tím se docílí převodového 
poměru jedna, a jelikož není výkon přenášen přes žádné soukolí, účinnost přímého záběru je 
velmi vysoká. 
Výhody dvouúrovňových převodovek jsou schopnost docílit souososti vstupu výstupu, 
zároveň i jejich vzájemně neměnný smysl otáčení. Bohužel cenou za tyto výhody je nižší 
účinnost (v záběru je více soukolí, neplatí pro přímý záběr), vyšší hmotnost převodovky a 
složitější konstrukce.

a) dvouúrovňová čtyřstupňová převodovka (Getrag); 
b) dvouúrovňová pětistupňová převodovka (ZF)
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Rozdíl mezi jednoúrovňovou a dvouúrovňovou převodovkou, a) dvouúrovňová šestistupňová 
převodovka (Getrag); b) jednoúrovňová šestistupňová převodovka (Opel)

Některé firmy ve svých modelech používají zkrácenou koncepci vpředu s napříč uloženým 
hnacím agregátem. Používají převodovku (viz obr. 5.15.) v různých variantách převodových 
poměrů podle příslušné motorizace vozidla.

a….. Vstupní hřídel 
m..... Výstupní hřídel      
qam....Řaditelný převod mezi 
vstupní a výstupní hřídelí 

Obr. 5.15. Schéma převodovky třídy 222 - Převodovka má dvě hřídele, dva stupně volnosti a 
dvě osy hřídelí. Pro tuto třídu je charakteristické:
- Konstrukční jednoduchost (malý počet hřídelí a ložisek).
- Pro jízdu vpřed pouze jeden záběr ozubených kol a záporný převodový poměr.
- Velké reakční momenty, které zatěžují skříň.
- Rychlostní stupně vzad se tvoří vloženým kolem.
- Hodnota převodového poměru nejnižšího stupně je omezena průměrem pastorku (imax≈5).
- Počet rychlostních stupňů N je roven počtu řazených soukolí a je z konstrukčních důvodů 

omezen na Nmax= 6-7. To je dáno omezenou vzdáleností mezi ložisky.

Převodovka se používá ve spojení s motory, které mají maximální kroutící moment Mmax. 
Převodovky třídy 51-222, znamená, že má pět rychlostních stupňů vpřed, jeden rychlostní 
stupeň vzad. Dva stupně volnosti (pro funkci převodovky stačí zařadit jeden člen), dvě hřídele 
a dvě osy hřídelí.

Řazení rychlostí probíhá následovně. Třetí, čtvrtý a pátý rychlostní stupeň se řadí na vstupní 
hřídeli převodovky. První a druhý rychlostní stupeň se řadí na výstupní hřídeli převodovky. 
Zpětný chod se řadí vloženým kolem, soukolí zpětného chodu je umístěno mezi prvním a 
druhým rychlostním stupněm. Rychlostní stupně vpřed jsou opatřeny synchronizací, první a 
druhý rychlostní stupeň má dvojitou synchronizaci.

Převodovku je možno použít ve spojení s motory různého druhu i výkonu. Velikou výhodou 
je fakt, že jednotlivé převody lze jednoduše odstupňovat podle výkonových parametrů 
motoru, a to pouze změnou počtu zubů ozubených kol stálého převodu. Ostatní díly 
převodovky zůstávají shodné.

a

m

q a m
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Tab. 5.4. Počty zubů ozubených kol převodovky

Rychlostní 
stupeň

Počty zubů z1, z2

Vstupní
Hřídel (z1)

Výstupní
Hřídel (z2)

i

1. rychlostní stupeň 11 38 3,455

2. rychlostní stupeň 21 44 2,095

3. rychlostní stupeň 30 43 1,433

4. rychlostní stupeň 38 41 1,079

5. rychlostní stupeň 46 41 0,891

Zpátečka 11 24 3,182

Rozvodovka 17 66 3,882

Hlavními zdroji hluku jsou pohyblivé součásti jako ozubená soukolí, ložiska. Převodovka 
dále obsahuje řadu komponentů, které mohou být zdroji hluku a vibrací nebo je alespoň 
vybudí, přenáší a zesilují - jsou to součásti řazení (např. synchronizační kroužky, přesuvné 
objímky, řadící vidlice, řadící kulisy nebo táhla). Hřídele sice hluk obvykle neprodukují, ale 
vlivem průhybu a zkroucení pod zatížením mají na hluk podstatný vliv (především 
rovnoběžnost hřídelí). 

                                           
Obr. 5.16. Ukázka zdrojů hluku a vibrace

Měřením vibračních spekter ozubených převodovek, lze analyzovat jako kombinaci těchto 
vlivů:
 harmonické složky frekvence záběru zubů dané úchylkami od ideálního profilu zubu,
 sdružené složky způsobené strojem při obrábění ozubení,
 postranní pásma způsobená modulací, např. excentricitou ozubení nebo místním 

poškozením boků zubů,
 vyšší harmonické složky rotorového buzení pastorku a kola,
 intermodulační složky představují součtové nebo rozdílové modulační frekvence 

(např. rotorové).
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5.3.1. Kinematické schéma převodovky
Při tvorbě kinematického schématu jsme vycházeli z uspořádání podle obr. 5.17.

Obr. 5.17. Uspořádání součástí převodovky
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Obr. 5.18. Kinematické schéma převodovky
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5.3.2. Metodika měření
Měření frekvenčních spekter vibrací slouží k identifikaci mechanických závad 
automobilových převodovek, zjišťování vlivu přesnosti výroby součástí převodovky na 
obráběcích strojích a jejich vliv na celkovou hlučnost. Tento způsob je dosažitelný použitím 
metody frekvenční analýzy a prostředků technické diagnostiky, které umožňují sledovat vliv 
ozubených soukolí a valivých ložisek v poměrně složité převodové skříni.

Pro měření vibračních spekter 
převodovky jsme použili analyzátor 
vibrací, snímač zrychlení s
dotykovým hrotem, referenční 
snímač vstupních otáček a program
pro analýzu a archivaci naměřených 
hodnot.
Snímač otáček byl umístěn na 
stojánku (obr. 5.19.), který byl na 
upínací desce zkušební stanice. 
Snímač byl nasměrován na unášeč, 
na kterém byla referenční značka. 
Aby snímač mohl snímat otáčky, 
musel se do skříně převodovky 
vyvrtat otvor.

Obr. 5.19. Referenční snímač otáček

Snímač vibrací byl umístěn v blízkosti snímače vibrací zkušební stanice. Snímač byl 
našroubován na držáku, který byl nalepen na skříni převodovky. Držák byl přilepen přibližně 
10 mm nad dělící rovinou převodovky proti soukolí prvního rychlostního stupně.

Obr. 5.20. Snímače zrychlení                                    Obr. 5.21. Umístění snímačů zrychlení

Měření probíhalo na zkušební stanici. Na zkušební stanici se musely pro měření analyzátorem 
nastavit konstantní otáčky pro každý rychlostní stupeň. Měřily se pouze rychlostní stupně 
vpřed, zpětný chod má přímé ozubení a to je samo o sobě hlučné. 

Měření analyzátorem bylo první, pak následovala klasická zkouška na zkušební stanici, obě 
měření probíhala na jedno upnutí. Při měření byly použity tyto metody, frekvenční a obálková 
analýza. Při každé z analýz se měřil TAH (akcelerace) a ZPĚT (brzdění motorem). 
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Výsledkem měření analyzátoru je spektrum zrychlení vibrací v závislosti na frekvenci, 
výsledkem zkušební stanice je graf hladiny akustického tlaku v závislosti na řádech. Ze 
zrychlení vibrací lze spočítat hladinu akustického tlaku pomocí následujícího vzorce.

].[10.     ],[log20 220
0

0

 smaadB
a

a
L

aL

a

La ….. Hladina akustického tlaku vypočítaná ze zrychlení [dB],
a  ….. naměřená hodnota zrychlení kmitového pohybu [m.s-2],
a0 ….. vztažená hodnota zrychlení a0 = 1.10-6 m.s-2.

Pro měření analyzátorem byly nastaveny konstantní otáčky kolem 3000 1/min. Přesná 
hodnota otáček byla zjištěna z referenčního snímače otáček, s těmito hodnotami byl proveden 
výpočet.

5.3.3. Výpočet frekvencí buzení převodovky
Hlavními zdroji buzení, jejichž frekvenci lze vypočítat (Viz. kapitolu 4.), jsou rotorová 
frekvence, zubová frekvence a frekvence valivých ložisek. Převodovka je dodávána
se zážehovým motorem o zdvihovém objemu Vz= 1.4 dm3 a výkonu P=74kW. 

Pro výpočet potřebných frekvencí je potřeba znát parametry převodovky, které jsou v tab. 5.4.
Dále je potřeba znát vstupní hodnoty otáček, které jsou známy z průběhu měření. Dosazením 
počtu otáček n [min-1] podle tabulky 5.6. do vzorců pro výpočet frekvencí buzení převodovky 
dostaneme číselné hodnoty. Viz tabulky 5.6. a 5.7.

Rotorová frekvence

Rotorová frekvence vstupní hřídele

                                  Hz
nI

Ifr 60


Rotorová frekvence výstupní hřídele

                                Hz
nII

IIfr 60
                   min/1nI

zII

zI
nII

i

i 

Rotorová frekvence hřídele diferenciálu

                                Hz
nIII

IIIf r 60
                   min/1nII

zIII

zII
nIII

st

st 

Zubové frekvence

První rychlostní stupeň

     11111 IIfzIIIfzIf rrz     [Hz]                   1IIfzIIf rstzst    [Hz]

Druhý rychlostní stupeň

    22222 IIfzIIIfzIf rrz    [Hz]                2IIfzIIf rstzst    [Hz]

Třetí rychlostní stupeň

     33333 IIfzIIIfzIf rrz     [Hz]                3IIfzIIf rstzst    [Hz]
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Čtvrtý rychlostní stupeň

   44444 IIfzIIIfzIf rrz     [Hz]                4IIfzIIf rstzst    [Hz]

Pátý rychlostní stupeň

   55555 IIfzIIIfzIf rrz     [Hz]              5IIfzIIf rstzst    [Hz]

Frekvence valivých ložisek
Pro výpočet frekvencí valivých ložisek je potřeba znát vnitřní rozměry nebo typ ložisek. 
Frekvence se počítají z rotorové frekvence příslušné hřídele (u ložisek č.1 a č.2 se dosadí frI, u 
ložisek č.3 a č.4 frII a u ložisek č.5 a č.6 frIII). Výpočet lze provést podle vzorců v kapitole 
4.8.2.1. podle probíhající analýzy a zařazeného převodového stupně. Hodnoty potřebné pro 
výpočet frekvencí ložisek jsou v tabulce 5.5.

Tab. 5.5. Typy a vnitřní rozměry ložisek převodovky

Číslo ložiska 1,3 2 4 5,6
Typ Kuličkové Jehlové Jehlové Kuželíkové

Značení
(Výrobce)

SKF
BB1-3155 INA/F 23 23 49

Torrington SKF LM 297 49 /
AJ - 600 - 877 QCL 7CVA 606

Z 8 19 16 21
do [mm] 11,1 4 6 6,488
Ds [mm] 42 35,55 40,8 51,594

α [°] 11,616 0 0 12,41

Výsledky frekvencí hlavních zdrojů buzení převodovky vypočítané podle vzorců v kapitole 4.
a podle skutečných otáček vstupního hřídele převodovky (tabulka 5.6. a 5.7.), které udávala 
zkušební stanice. 

Tab.5.6. Rotorové a zubové frekvence převodovky, frekvenční analýza 

TAH
Rychlostní 

stupeň
nI [min-1] frI  [Hz] frII  [Hz] frIII  [Hz] fz  [Hz] fzst  [Hz]

1 3009,869 50,164 14,521 3,740 551,809 246,862
2 3006,296 50,105 23,914 6,160 1052,204 406,533

3 3008,118 50,135 34,978 9,010 1504,059 594,628

4 3004,607 50,077 46,413 11,955 1902,918 789,015
5 3807,055 63,451 71,189 18,337 2918,742 1210,210

ZPĚT

1 3040,114 50,669 14,667 3,778 557,354 249,343

2 3014,388 50,240 23,978 6,176 1055,036 407,628
3 3015,698 50,262 35,066 9,032 1507,849 596,126

4 3006,447 50,107 46,441 11,962 1904,083 789,498

5 3808,451 63,474 71,215 18,343 2919,813 1210,654
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Tab.5.7. Rotorové a zubové frekvence převodovky, Obálková analýza 

TAH

Rychlostní 
stupeň

Otáčky
vstupního 

hřídele

nI [min-1]

Rotorová
frekvence
vstupního 

hřídele
frI  [Hz]

Rotorová
frekvence
výstupního 

hřídele
frII  [Hz]

Rotorová
frekvence

hřídele
diferenciálu
frIII  [Hz]

Zubová
frekvence

fz  [Hz]

Zubová 
frekvence

stálého
převodu
fzst  [Hz]

1 3047,727 50,795 14,704 3,787 558,750 249,967

2 3005,357 50,089 23,906 6,158 1051,875 406,406
3 3003,750 50,063 34,927 8,996 1501,875 593,765

4 3031,579 50,526 46,829 12,062 1920,000 796,098
5 3810,326 63,505 71,250 18,352 2921,250 1211,250

ZPĚT

1 3201,136 53,352 15,444 3,978 586,875 262,549

2 3005,357 50,089 23,906 6,158 1051,875 406,406
3 3026,250 50,438 35,189 9,064 1513,125 598,212

4 3046,382 50,773 47,058 12,121 1929,375 799,985

5 3636,685 60,611 68,003 17,516 2788,125 1156,052

Výsledky frekvencí hlavních zdrojů buzení převodovky vypočítané podle vzorců v kapitole 4.
a podle skutečných otáček vstupního hřídele převodovky, které udávala zkušební stanice. 

5.4. Projev mechanických závad převodovek
Na celkové úrovni vibrací a hluku automobilových převodovek se výrazně podílí přesnost 
výroby, montáže a uložení ozubených kol a valivých ložisek. Nesouosost hřídelí spojek u 
převodovky má vliv na přesnost uložení ozubených kol a ve spektru se projevuje nejen na 
rotorové frekvenci (fr,2fr), ale také ovlivňuje velikost amplitud zubové frekvence (fz,2fz,3fz).

Všechny závady výše popsané jsou způsobeny jak výrobním procesem, tak konstrukcí. 
Odstraněny nebo minimalizovány jednotlivých závad je možné použitím frekvenční analýzy
strojů a zařízení výrobního procesu a identifikace jednotlivých závad, které jsou způsobené 
různými příčinami např. nevyváženost vřeten obráběcích strojů, poškození ložiska, ….

Ozubení a valivá ložiska jsou nejvýraznějším budičem vibrací automobilových převodovek a 
ve spektrech vibrací se projevují:

► se zubovou frekvencí fz, 2fz, 3fz a příslušnými postraními pásmy, která závisí na obvodové 
rychlosti ozubení, kvalitě mazání ozubení a na zatížení zubů (přenášeném výkonu),

► s ložiskovou frekvencí fL, která závisí na vnitřních rozměrech ložiska, velikosti provozní 
radiální vůle a počtu valivých těles.

Postranní pásma (modulace) ve spektrech vibrací převodovek se objevují v důsledku 
modulace frekvencemi od záběru zubů a jejich harmonickými složkami. Zvětšení počtu nebo 
intenzity těchto postranních pásem obvykle indikuje zhoršení stavu. Vzdálenost (modulační 
frekvence) takových postranních pásem dává cennou diagnostickou informaci o svém zdroji, 
jelikož amplitudová i frekvenční modulace při téže frekvenci dává postranní pásma se stejnou 
vzdáleností.
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Carlson [13] definuje modulaci jako „systematickou modifikaci časového průběhu signálu 
(nosná vlna) vzhledem k charakteristice jiného signálu (modulační signál)“. V ozubení je 
záběrová zubová frekvence nosnou frekvencí(nositel) a otáčky ozubeného kola (kol) 
modulátorem.
Ve spektru vibraci může být vytvořeno jedno postranní pásmo, které se nazývá jednopásmové
modulace, a té pak rozdělíme na horní (upper) nebo dolní (lower) jednostranné postranní 
pásmo. V případě existencí jak horní, tak i dolní postranní pásmo, pak se jedná o 
dvoupásmovou (double) modulaci. Pokud existuje více horních a dolních postranních pásem, 
jedná se o modulaci se zbytkovým postranním pásmem(vestigial).

Pro analýzu naměřených spekter vibrací lze doporučit následující shrnutí:

1) Jestli je amplituda záběrové zubové frekvence je významně vysoká, znamená to, že se 
jedná o problém záběru ozubení. 

2) Pokud záběrová zubová frekvence je modulovaná otáčkami rotoru ozubeného kola,
postranní pásma znamenají problém s ozubeným kolem (koly). 

3) Pokud amplituda postranních pásem je vyšší na horní straně, mohou být největším 
problémem excentrická ozubená kola. 

4) Pokud je amplituda postranních pásem vyšší na spodní straně, může být největším 
problémem vůle. 

5) Excentrická ozubená kola mají běžně velkou vůli a velké amplitudy postranních pásem se 
mohou vyskytovat na horní i dolní straně. Pokud amplituda záběru ozubení je vysoká a 
postranní pásma neexistují, problém může být způsoben resonancí na záběrové frekvenci 
nebo přetížením. 

6) Pokud existují postranní pásma a časový signál nemá časově proměnnou amplitudu, může 
se jednat o frekvenční a/nebo fázovou modulaci.



TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA - VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH                                                                                    Liberec 2015
150

Pro analýzu výroby jsou dva nástroje - Ishikawa diagram a Pareto analýza, které patří mezi 
Sedmi základních nástrojů zlepšování kvality (Seven Basic Tools of Quality). Výhodou těchto 
metod je, že pro jejich vypracování postačují základní znalosti z oblasti statistiky, přičemž je 
možné je použít na vyřešení široké škály problémů spojených s kvalitou výroby.

Obr. 5.22. Příklad Ishikawa diagram z pohledu výroby

Obr. 5.23. Příklad Ishikawa diagram z pohledu závad

Pareto analýza je nástroj, který vyjadřuje míru zavinění jednotlivých výrobních vad na 
zmetkovitosti převodovek. Pro její vypracování je potřeba použit data propustnosti závad 
převodovek za celý rok. Viz. Obr. 5.24. a 5.25.



Obr. 5.24. Příklad Paretův diagram – seznam a propustnost závad převodovek
Údaje jsou smyšlené na základě statistických hodnot a nereprezentují žádný podnik
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Obr. 5.25. Příklad Paretův diagram z pohledu příčin propuštěných závad
Údaje jsou smyšlené na základě statistických hodnot a nereprezentují žádný podnik

Frekvenční spektrum převodovky v dobrém stavu představuje:
- nižší celkovou úroveň vibrací,
- amplitudy základní, druhé až čtvrté harmonické složky zubového buzení jsou nízké,
- postranní pásma mající nízkou intenzitu nebo vůbec neexistující.

Frekvenční spektrum (poškozené ozubení) představuje:
- vyšší celkovou úroveň vibrací a výrazná postranní pásma,
- výrazný nárůst amplitud s frekvencí 2.fz, 3.fz a 4.fz od opotřebení boků zubů,
- záběh a opotřebení se neprojevují na vlivu stroje s frekvencí fs,
- nesymetrická postranní pásma, která jsou způsobená výrazným vlivem frekvenční modulace.

K identifikaci mechanických závad automobilových převodovek a zjišťování jejich vlivu na 
celkovou hlučnost slouží měření frekvenčních spekter vibrací. Tento způsob je dosažitelný 
použitím frekvenční a obálkové analýzy, které umožňují sledovat vliv ozubených soukolí a 
valivých ložisek v poměrně složité převodové skříni. Výpočet rotorové, zubové frekvence a 
frekvencí ložisek převodovky v následujících kapitolách 5.4.1 až 5.4.5. bylo provedeno na 
základě uvedených vzorců v kapitole 4. a 5.3.3. Otáčky vstupního hřídele udávala zkušební 
stanice.

Naměřené hodnoty se zpracovávají a vyhodnocují ve vhodném programu, který je dostupný 
od různých firem. Zkušební stav snímá pomocí dotykového snímače zrychlení vibrace měřené 
převodovky. Při měření se využívá otáčkové synchronní analýza, tzn. že signál je zachycen 
synchronně s otáčkami vstupního hřídele. Pomocí převodovkové databanky, kde jsou uloženy 
počty zubů jednotlivých ozubených kol a převodové poměry pro každý typ převodovky, se 
dají v signálu určit složky, které patří buzení kteréhokoli hřídele převodovky. Tím lze 
identifikovat vibrace a hluk jednotlivých hřídelí SK1, SK2, SK3 a MIX.
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5.4.1. Poškození valivého ložiska vstupního hřídele převodovky INA/F 23 23 49
Měření proběhlo v době, kdy bylo namontované nové valivé ložisko INA/F 232349.
V naměřených spektrech zrychlení vibrací se frekvence valivých tělísek (jehly) ložiska INA/F 
232349 projevily zvýšenými amplitudami a také se výrazně projevily amplitudy zubových 
frekvencí. V další etapě měření bylo namontované jiné (dobré) valivé ložisko INA/F 232349 
z jiné dodávky. Viz obr. 5.26. – 5.36.

Vstupní otáčky na jednotlivých převodových stupních činily (viz obr. 5.8.):

Tab. 5.8. Vstupní otáčky na jednotlivých převodových stupních
Pro frekvenční analýzu Pro obálkovou analýzu

TAH ZPĚT TAH ZPĚT
1.stupeň 3002 min-1 3000 min-1 3002 min-1 3000 min-1

2.stupeň 3008 min-1 3003 min-1 3008 min-1 3003 min-1

3.stupeň 3012 min-1 3007 min-1 3012 min-1 3007 min-1

4.stupeň 2998 min-1 3007 min-1 2998 min-1 3007 min-1

5.stupeň 3013 min-1 3012 min-1 3013 min-1 3012 min-1

Obr. 5.26. Výstup spekter 2. rychlosti převodovky

Spektrum 2-S/Mix: naměřené 91,7dBg a mezní hodnoty 91,1dBg 
(hlášen „zvuk v 2. chodu“). Řad 24,25.

Spektrum 2-B/Mix: naměřené 97,4dBg a mezní hodnoty 97dBg 
(hlášen „zvuk v 2. chodu“). Řad 21.

Spektrum 2-B/SK1: naměřené 96,4dBg a mezní hodnoty 93dBg 
(hlášen „zvuk v 2. chodu“). Řad 21.



TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA - VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH                                                                                    Liberec 2015
154

Obr. 5.27. Výstup spekter 2. rychlosti převodovky
Spektrum 2-B/SK2: naměřené 96,8dBg a mezní hodnoty 93,0dBg 

(hlášen „zvuk v 2. chodu“). Řad 44.

Obr. 5.28. Spektrum zrychlení vibrací převodovky při 1. rychlosti v tahu – obálková analýza. 
Amplitudy zubové frekvence a její harmonické složky jsou nízké. Přítomnost frekvence klece
fLk = 22,2 Hz a jejích harmonických složek ložiska INA/F 232349 je dána vlivem poškození 
klece. Přítomnost modulace fm = 14,5 Hz kolem druhé, třetí a čtvrté harmonické složky 
zubové frekvence. Celková vibrace overall = 3,965 gE. Poplachová úroveň pro celkové 
vibrace ložiska je nevyhovující.
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Obr. 5.29. Spektrum zrychlení vibrací převodovky při 1. rychlosti v tahu – frekvenční 
analýza. Druhá harmonická složka zubové frekvence je vyšší o 263 %. Analýza spektra 
ukazuje na excentricitu soukolí z1 a z2. Zároveň jsou ve spektru vidět harmonické složky 
rotorových frekvenci vstupního hřídele převodovky, tzn. máme ještě stále „dobré“ ložisko. 
Avšak uplynutí podstatné části životnosti ložiska má za následek zhoršení ložiska. Valivé 
prvky narážejí na vadu, a pak se začínají ve FFT spektru objevovat harmonické násobky 
frekvence závady. Vzhledem k tomu, že převodovky jsou nové je tento stav nepřípustný.
Celková vibrace overall = 1,21 g.

Obr. 5.30. ZOOM spektrum zrychlení vibrací převodovky při 1. rychlosti v tahu – frekvenční 
analýza. Vznik modulace kolem 2. harmonické složky zubové frekvence fz1=1101Hz
s frekvencí fm1=14.5 Hz tj. rotorová frekvence výstupního hřídele frII. Jsou vidět i fm2 a 
fm3. Kolem 5. harmonické složky zubové frekvence fz1 je také vidět modulace s frekvencí 
14,5 Hz. Analýza spektra potvrzuje závěru  analýzy.
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Obr. 5.31. Spektrum zrychlení vibrací převodovky při 1. rychlosti nazpět – obálková analýza. 
Přítomnost zubové frekvence fz1=549,4 Hz a jejích harmonických složek 2xfz1, 3xfz1, 4xfz1, 
5xfz1. Celková vibrace overall = 3,578 gE. Poplachová úroveň pro celkové vibrace ložiska je 
nevyhovující.

Obr. 5.32. Spektrum zrychlení vibrací převodovky při 1. rychlosti nazpět - frekvenční 
analýza. Přítomnost zubové frekvence fz1=549,4Hz a jejích harmonických složek 2xfz1, 
3xfz1, 4xfz1, 5xfz1. Celková vibrace overall = 1,274 g.

Obr. 5.33. Spektrum zrychlení vibrací převodovky při 2. rychlosti v tahu – frekvenční
analýza. Ve spektru je obsažena frekvence stálého převodu fzs = 406,9 Hz a její harmonické 
složky a také zubová frekvence fz2= 1054 Hz se svými harmonickými složkami. Kolem fz2 
vznikla modulace s frekvencí 22,5 Hz, tj. rotorová frekvence výstupního hřídele frII. Celková 
vibrace overall = 0,84 g.



TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA - VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH                                                                                    Liberec 2015
157

Obr. 5.34. Spektrum zrychlení vibrací převodovky při 2. rychlosti nazpět – frekvenční 
analýza. Analýza tohoto spektra ukazuje vznik modulace  kolem zubové frekvence fz2 = 1050 
Hz s frekvencí rotorové frekvence frI= 50 Hz a také vznik modulace s frekvencí frII=22,5 Hz. 
Ve spektru se také projevuje zubová frekvence stálého převodu fzs = 406 Hz a její 
harmonické složky 2xfzs, 3xfzs, 4xfzs. Celková vibrace overall = 1,093 g.

Obr. 5.35. Spektrum zrychlení vibrací převodovky při 2. rychlosti v tahu – obálková analýza. 
Analýza tohoto spektra ukazuje na vznik frekvence poškození valivých tělísek fLv = 438,8 Hz
ložiska INA/F 232349. Kolem třetí harmonické složky této frekvence je vidět vznik modulace 
s frekvencí poškození klece fLk=22,2 Hz ložiska INA/F 232349. Ve spektru je ještě vidět 
frekvence poškození klece fLk=22,2 Hz ložiska INA/F 232349 a její harmonické složky. 
Celková vibrace overall = 2,428 gE. Poplachová úroveň pro celkové vibrace ložiska je ještě 
vyhovující.

Obr. 5.36. Spektrum zrychlení vibrací převodovky při 2. rychlosti nazpět – obálková analýza. 
Zubová frekvence fz2 = 1050 Hz, kolem její druhé harmonické složky 2xfz2 =2100 Hz 
vznikla modulace s frekvencí frII = 22,5 Hz. Amplituda zubové frekvence druhé harmonické 
složky je vyšší než amplituda první harmonické složky o  297 %, to také ukazuje na 
excentricitu soukolí. Ve spektru vibrací je dále zřejmá neznámá složka s frekvencí fn = 2675,6 
Hz okolo které je také patrná první a druhá modulace s frekvencí frII = 22,5 Hz. Celková 
vibrace overall = 3,33gE. Poplachová úroveň pro celkové vibrace ložiska je vyhovující.



TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA - VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH                                                                                    Liberec 2015
158

5.4.2. Poškození valivého ložiska pastorku převodovky BB1–3155 sestava v brýlích
Byl použit stejně jako v předchozí kapitole standardní postup na zkušebním stavu. Měření pro 
analyzátor vibrací bylo provedeno jako první, při shodném upnutí, při konstantních vstupních 
otáčkách na jednotlivých převodových stupních, které činily (viz Tab. 5.9.): 

Tab. 5.9. Vstupní otáčky na jednotlivých převodových stupních 
Pro frekvenční analýzu Pro obálkovou analýzu

TAH ZPĚT TAH ZPĚT
1.stupeň 3077 min-1 3072 min-1 3082 min-1 3078 min-1

2.stupeň 4142 min-1 4140 min-1 4141 min-1 4136 min-1

3.stupeň 4018 min-1 4018 min-1 4020 min-1 4011 min-1

4.stupeň 4016 min-1 4016 min-1 4016 min-1 4019 min-1

5.stupeň 4014 min-1 4014 min-1 4004 min-1 4005 min-1

Výsledky měření
Ze spekter obálek vibrací lze podrobněji identifikovat stav poškození valivých ložisek. 
V případě poškození na vnitřním nebo na vnějším kroužku ložiska vzniknou kolem fLi nebo 
fLo postranní pásma s frekvenci fr. V případě poškození na valivém tělísku jsou postranní 
pásma kolem fLv s frekvencí fLk. V případě poškození klece vznikne první harmonická složka 
s frekvencí klece fLk, její amplituda by mohla být hodně nízká. 2fk, 3 fk, 4 fk, mají vyšší 
amplitudu. 

Z výsledku výpočtu frekvencí vychází pro poškození vnějšího kroužku ložiska pastorku 
umístěného v „brýlích“ frekvence 212 Hz. 
Z obálky zrychlení vibrací byla zjištěna při frekvenci 212 Hz amplituda cca 0,073 gE. Další 
zjištěná frekvence 424 Hz, je 2. harmonické poškození vnějšího kroužku s amplitudou 0,05 
gE. Kolem ní vznikly modulace v rozmezí fr =16 Hz (tj. rotorová frekvence diferenciálu).

Viz obr. 5.37. až 5.44.

Obr. 5.37. Spektrum zrychlení vibrací převodovky při 1. rychlosti v tahu – obálková analýza -
před výměnou valivého ložiska.
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Obr. 5.38. Spektrum zrychlení vibrací převodovky při 1. rychlosti v tahu – obálková analýza -
po výměně valivého ložiska.

Velikosti amplitud a výskyt modulace signalizují poškození ložiska pastorku umístněného v 
„brýlích“. Po jeho výměně se snížilo celkové efektivní zrychlení vibrací z 0,622 gE na 0,006 
gE, tj. cca o 99%. Také se snížila amplituda frekvence poškození vnějšího kroužku ložiska 
pastorku z 0,073 gE na 0,0003 gE, tj. cca 41%. Amplituda druhé harmonické složky poškození 
vnějšího kroužku 0,05 gE se snížila na 0,0002 a zánik modulace v rozmezí fr =16 Hz.

Obr. 5.39. Spektrum zrychlení vibrací převodovky při 2.rychlosti v tahu. Frekvenční analýza 
– Frekvence poškození vnějšího kroužku ložiska fLo (2.rychlosti) je 212.1 Hz.

Později byla provedena další doplňková měření této převodovky a opakovaně frekvenční 
analýza a obálková analýza. Metody měření potvrdily, že zde začíná poškození ložiska 
pastorku, které je uloženo v „brýlích“. Ukazuje to názorně obrázek 5.39., kde jsou uvedeny 
frekvence vnějšího kroužku s dvěma modulacemi v rozmezí fr a 2fr.

K 1. převodovému stupni
V tahu i nazpět se projevuje nesouosost kol soukolí 1. stupně a excentricita, pro stav nazpět 
viz obr. 5.40. – s velkou amplitudou 2. harmonické složky (0,55 Gs) a s významnou 
amplitudou od zubové frekvence (0,21 Gs). V tahu se projevuje i vůle v ložisku vstupní 
hřídele v brýlích – vliv frekvence závady vnějšího kroužku 204 Hz a vůle v ložisku u spojky. 
Nazpět se projevuje jen vůle v ložisku u spojky.
Tato analýza odpovídá tomuto hodnocení spekter ze zkušebního stavu:
SK1 vstupní hřídel (PRIM) nazpět byly rozdíly naměřené 104,4dBg a mezní hodnoty 99,8dBg 
- hlášen „zvuk v 1. chodu“. SK3 výstupní hřídel (COR) v tahu a nazpět - žádné hlášené 
závady. MIX (celá převodovka) byly zjištěny rozdíly naměřené 105,0dBg a mezní hodnoty 
96,2dBg (v tahu a nazpět) - hlášen „zvuk v 1. chodu“.
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Obr. 5.40. Spektrum zrychlení vibrací převodovky při 1. stupeň nazpět – frekvenční analýza.

K 3. převodovému stupni
Obrázek 5.41. ukazuje na výrazně velkou amplitudu 2fz pastorku 0,87 Gs a významnou 
amplitudu od zubové frekvence (0,1 Gs) a poukazuje tak na vliv nesouososti a excentricity u 
stálého převodu. Projevuje se i vůle v ložisku vstupní hřídele v brýlích – vliv frekvence 
závady vnějšího kroužku 204 Hz a vůle v ložisku v brýlích na pastorku.

Tato analýza odpovídá tomuto hodnocení spekter ze zkušebního stavu:
SK1 vstupní hřídel (PRIM) v tahu a nazpět - žádné hlášené závady. SK3 výstupní hřídel 
(COR) byly rozdíly naměřené (v tahu 94,5dBg, nazpět 96,6dBg) a mezní hodnoty (v tahu 
86,0dBg, nazpět 95,0dBg) - hlášen „zvuk ve 3. chodu“. MIX byly rozdíly naměřené (v tahu 
104,0dBg, nazpět 107,7dBg) a mezní hodnoty (v tahu 101,3dBg, nazpět 95,8dBg) - hlášen 
„ozubené kolo excentrické a zvuk ve 3. chodu v tahu a nazpět“.

Obr. 5.41. Spektrum zrychlení vibrací převodovky při 3. stupeň nazpět – frekvenční analýza.
K 4. převodovému stupni
Obr. 5.42. ukazuje na výrazně velkou amplitudu 2fz pastorku 0,46 Gs a významnou amplitudu 
od fz (0,1 Gs) a poukazuje tak na vliv nesouososti a excentricity. Projevuje se i vůle v ložisku 
vstupní hřídele v brýlích – vliv fLo=205 Hz a vůle v ložisku u spojky.

Tato analýza odpovídá tomuto hodnocení spekter ze zkušebního stavu:
SK1 vstupní hřídel (PRIM) v tahu a nazpět - žádné hlášené závady. SK3 výstupní hřídel 
(COR) byly rozdíly naměřené (v tahu 94,5dBg, nazpět 97,3dBg) a mezní hodnoty (v tahu 
88,3dBg, nazpět 95,2dBg) - hlášen „zvuk ve 4. chodu v tahu a nazpět“. MIX v tahu nebyly 
závady. MIX nazpět byly rozdíly naměřené 107,9dBg a mezní hodnoty 105,1dBg - hlášen 
„zvuk ve 4. chodu“.
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Obr. 5.42. Spektrum zrychlení vibrací převodovky při 4. stupni nazpět – frekvenční analýza.

Obr. 5.43. Spektrum zrychlení vibrací převodovky při 3. rychlosti v tahu – frekvenční 
analýza, před výměnou VL pastorku umístněného v „brýlích“ a také před výměnou soukolí 
stálého převodu. Měřeno při vstupních otáčkách 3105 min-1 = 51,75 Hz, které odpovídají 
frekvenci stálého převodu 613,8 Hz.

Obr. 5.44. Spektrum zrychlení vibrací převodovky při 3. rychlosti v tahu – frekvenční
analýza, po výměně valivého ložiska pastorku umístněného v „brýlích“ a také po výměně 
soukolí stálého převodu. Měřeno při vstupních otáčkách 3193 min-1 = 53,217 Hz, které
odpovídají frekvenci stálého převodu 631,2 Hz.
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Celkové efektivní zrychlení vibrací, např. při 3.převodovém stupni se snížilo:
V tahu: z 1,004Gs na 0,017Gs, tj. o 98,5%. 
Amplituda první a druhé harmonické složky zubové frekvence stalého převodu se snížila: 
První harmonická složka z 0,175 Gs na 0,001 Gs, tj. cca o 99,5%. 
Druhá harmonická složka z 0,658 Gs na 0,0012 Gs, tj. cca o 99,8%.
Třetí, čtvrtá, .... harmonické složky byly také sníženy.

Celkové efektivní zrychlení vibrací, např. při 1.převodovém stupni se snížilo:
Nazpět: z 1,387Gs na 0,013Gs, tj. o 99%.
Amplituda první a druhé harmonické složky zubové frekvence soukolí na vstupním hřídeli se 
snížila:
Nazpět: první harmonická složka z 0,2112 Gs na 0,0041 Gs, tj. cca o 98,3%. 
Druhá harmonická složka z 0,5536 Gs na 0,0031 Gs, tj. cca o 99,5%.

5.4.3. Zvýšená hlučnost a vibrace převodovky vlivem poruchy na obráběcím stroji pro 
výrobu ozubeného kola převodovky

Za tímto účelem proběhla celkem dvě měření. První byla měřena převodovka s ozubeným 
kolem (1. rychlost a 3. rychlost), které bylo obráběné na uvedeném obráběcím stroji před 
výměnou kuličkového ložiska B 71916 E na vřetenu. Při druhém měření to byla převodovka s 
namontovaným ozubeným kolem (1. rychlost a 3. rychlost), které bylo obráběné na stejném 
obráběcím stroji po výměně valivého kuličkového ložiska B 71916 E na vřetenu tohoto stroje,
viz kapitola 5.1. Při každém z těchto měření byla převodovka zatěžována na TAH 
(akcelerace) a NAZPĚT (brzdění motorem), viz obr.5.45. až obr.5.51.

Spektrum první rychlosti - TAH

Obr. 5.45. Spektrum zrychlení vibrací - TAH první rychlost – před výměnou kuličkového 
ložiska B 71916 E na vřetenu obráběcího stroje.

Spektrum první rychlosti - TAH

Obr. 5.46. Spektrum zrychlení vibrací - TAH první rychlost – po výměně valivého ložiska B 
71916 E na vřetenu obráběcího stroje.
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Spektrum první rychlosti - ZPĚT

Obr. 5.47. Spektrum zrychlení vibrací - NAZPĚT první rychlost – před výměnou kuličkového 
ložiska B 71916 E na vřetenu obráběcího stroje.

Spektrum druhé rychlosti - NAZPĚT

Obr. 5.48. Spektrum zrychlení vibrací - NAZPĚT druhá rychlost - před výměnou kuličkového 
ložiska B 71916 E na vřetenu obráběcího stroje.

Obr. 5.49. ZOOM od frekvenčního rozsahu 500 Hz – 2500 Hz výše uvedeného spektra 
(obr.5.48.). Ve spektrech jsou vidět vyšší amplitudy zrychlení vibrací zubové frekvence druhé 
rychlosti. Také je zde vidět vliv soukolí stálého převodu na zvýšení hlučnosti převodovky.Ve 
výřezech spekter (ZOOM) druhé rychlosti je názorně vidět modulace okolo zubové frekvence. 
Modulace je rovna frI/2, což je interharmonická složka rotorové frekvence, a to značí opět 
vůli v ozubení, potažmo vůli v uložení hřídele.
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Spektra třetí rychlosti - TAH

Obr. 5.50. Spektrum zrychlení vibrací - TAH třetí rychlost – před výměnou kuličkového ložiska B 
71916 E na vřetenu obráběcího stroje.

Obr. 5.51. Spektrum zrychlení vibrací - TAH třetí rychlost – po výměně valivého ložiska B 
71916 E na vřetenu obráběcího stroje.

Analýza uvedených spekter:
- Celková efektivní hodnota zrychlení vibrací při 3.převodovém stupni v tahu se snížila 

z 0,728Gs na 0,617Gs, tj. o 15%. 
- Amplitudy první a třetí harmonické složky zubové frekvence stalého převodu se snížily: 

- První harmonická složka z 0,051 Gs na 0,044 Gs, tj. cca  o 14%.
- Třetí harmonická složka z 0,097 Gs na 0,083 Gs, tj. cca  o 14,5%. 
- Zubová frekvence soukolí fz3 se snížila z 0,18 Gs na 0,1 Gs, tj. cca  o 44,5%.

- Druhá harmonická složka se zvýšila z 0,0455 Gs na 0,067 Gs, tj. cca o 47%.
- Celková efektivní hodnota zrychlení vibrací při 1.převodovém stupni v tahu se snížila
z 1,005Gs na 0,626Gs, tj. o 38%.
- Amplitudy první, druhé a třetí harmonické složky zubové frekvence soukolí na vstupním 
hřídeli se snížily:

- V tahu: první harmonická složka z 0,105 Gs na 0,062 Gs, tj. cca o 41%. 
- Druhá harmonická složka z 0,261 Gs na 0,1 Gs, tj. cca o 62%.
- Třetí harmonická složka z 0,228 Gs na 0,097 Gs, tj. cca o 57,5%.

- Pokles velikostí amplitud a zánik modulace v rozmezí interharmonické složky rotorové 
frekvence frI/2 u druhé rychlosti nazpět.
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5.4.4. Zvýšená hlučnost a vibrace převodovky vlivem poruchy brusky
Přesnost výroby pastorku převodovky obráběného na brusce má velký vliv na snížení složek 
vibrací hlavních zdrojů buzení převodovky. Za tímto účelem proběhla celkem 2 měření. První 
byla měřena převodovka s pastorkem, který byl vyroben na obráběcím stroji (bruska) před 
výměnou valivého ložiska FAG HC 71909 C.T.P4S.UL v místě LOŽ. 3 na vřetenu (viz. 
Kapitola 5.2. a obr. 5.9.). Jako druhá byla měřena převodovka osazená pastorkem, který byl 
vyroben na obráběcím stroji (bruska) po výměně uvedeného ložiska v místě LOŽ. 3. Při 
každém z těchto měření byla převodovka zatěžována na TAH (akcelerace) a NAZPĚT 
(brzdění motorem), viz obr.5.52. až obr. 5.69.

Spektra první rychlosti v kanálu MIX

Obr. 5.52. Spektrum první rychlosti MIX, NAZPĚT s vadným pastorkem (před výměnou 
valivého ložiska FAG HC71909C.T.P4S.UL v místě LOŽ. 3 na vřetenu brusky, viz obr. 5.9.).

Obr. 5.53. Spektrum první rychlosti MIX, NAZPĚT s dobrým pastorkem (po výměně 
valivého ložiska FAG HC71909C.T.P4S.UL v místě LOŽ. 3 na vřetenu brusky).

Ložisko D (označené na kinematickém schématu převodovky obr. 5.18. jako ložisko č.4), 
které je nasazeno na průměru pastorku 32h5 (obráběn uvedenou bruskou), je ve spektrech 
první rychlosti reprezentováno řádem 29,09. Výměnou vadného pastorku za dobrý se sníží 
velikost amplitudy zrychlení v tomto řádu z 90 dBg (0,0316 m.s-2) na 80dBg (0,01 m.s-2),  tj. 
o 10 dB, tedy více než 3x. Přepočet je proveden podle vzorce v kapitole 5.3.2.



TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA - VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH                                                                                    Liberec 2015
166

Spektra druhé rychlosti v kanálu MIX

Obr. 5.54. Spektrum druhé rychlosti MIX, NAZPĚT s vadným pastorkem (před výměnou 
valivého ložiska FAG HC 71909 C.T.P4S.UL v místě LOŽ. 3 na vřetenu brusky).

Obr. 5.55. Spektrum druhé rychlosti MIX, NAZPĚT s dobrým pastorkem (po výměně 
valivého ložiska FAG HC 71909 C.T.P4S.UL v místě LOŽ. 3 na vřetenu brusky).

Protože se jedná o ložisko nasazené na výstupním hřídeli (SK2), v kanálu MIX se jeho 
frekvenční poloha mění v závislosti na zařazeném převodovém stupni. Pro druhý rychlostní 
stupeň odpovídá ložisku D (označené na kinematickém schématu převodovky obr. 5.18. jako 
ložisko č.4) řád 49,97. V tomto řádu se zmenší velikost amplitudy zrychlení z původních 95,5 
dBg (0,06 m.s-2) u vadného pastorku na 85 dBg (0,017 m.s-2) u dobrého pastorku, což 
odpovídá zlepšení o 10,5 dBg, tedy více než 3x.

Spektra třetí rychlosti v kanálu MIX

Obr. 5.56. Spektrum třetí rychlosti MIX, NAZPĚT s vadným pastorkem (před výměnou 
valivého ložiska FAG HC 71909 C.T.P4S.UL v místě LOŽ. 3 na vřetenu brusky).
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Obr. 5.57. Spektrum třetí rychlosti MIX, NAZPĚT s dobrým pastorkem (po výměně valivého 
ložiska FAG HC 71909 C.T.P4S.UL v místě LOŽ. 3 na vřetenu brusky).

Ve spektru třetí rychlosti se složky vibrace od ložiska D (ložisko č.4) objevují prostřednictvím 
řádu 70,12 a představují tedy v případě vadného pastorku dominantní složku amplitudy 
zrychlení 105 dBg (0,178 m.s-2). Výměnou pastorku se tato složka v tomto řádu sníží na 91 
dBg (0,035 m.s-2), tj. zlepšení o 14 dBg, tedy více než 5x.

Spektra třetí rychlosti na hřídeli SK2

Obr. 5.58. Spektrum třetí rychlosti SK2, TAH s vadným pastorkem (před výměnou valivého 
ložiska FAG HC 71909 C.T.P4S.UL v místě LOŽ. 3 na vřetenu brusky).

Obr. 5.59. Spektrum třetí rychlosti SK2, TAH s dobrým pastorkem (po výměně valivého 
ložiska FAG HC 71909 C.T.P4S.UL v místě LOŽ. 3 na vřetenu brusky).
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Na 43. řádu spektra (zubová frekvence soukolí 3. rychlosti) došlo výměnou pastorku 
k nepatrnému zvýšení velikosti amplitudy zrychlení z 78 dBg (7,9.10-3 m.s-2) na 79 dBg (8,91 
m.s-2). Podstatně se však snížila velikost amplitudy zrychlení stálého převodu, který je 
charakterizován 17. řádem z 83 dBg (0,014 m.s-2) na 73 dBg (4,46.10-2 m.s-2), tj. zlepšení o 10 
dBg, tedy více než 3x, a druhou harmonickou složkou na 34. řádu z 90 dBg (0,0316 m.s-2) na 
81 dBg (0,011 m.s-2), tj. zlepšení o 9 dBg, tedy méně než 3x.

Spektrum čtvrté rychlosti – ZPĚT

Obr. 5.60. Spektrum zrychlení vibrací – NAZPĚT, čtvrtá rychlost - před výměnou valivého 
ložiska FAG HC 71909 C.T.P4S.UL v místě LOŽ. 3 na vřetenu brusky.

Lze opět vidět vliv stálého převodu na zvýšení hlučnosti převodovky. Amplituda druhé 
harmonické složky zubové frekvence stálého převodu 2xfzs = 6,4 m.s-2 (136 dBg) je vyšší než 
amplitudy zubové frekvence stálého převodu fzs = 0,43 m.s-2 (112 dBg) o 1388%. To ukazuje 
na špatnou výrobu pastorku v místě 32h5 (obráběn na uvedenou brusku) a soukolí stálého 
převodu převodovky je excentrické. Amplituda zubové frekvence čtvrté rychlosti fz4 je také 
velká a rovná se 6 m.s-2 (135,5 dBg).

Spektra čtvrté rychlosti v režimu MIX

Obr. 5.61. Spektrum čtvrté rychlosti MIX, NAZPĚT s vadným pastorkem (před výměnou 
valivého ložiska FAG HC 71909 C.T.P4S.UL v místě LOŽ. 3 na vřetenu brusky).
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Obr. 5.62. Spektrum čtvrté rychlosti MIX, NAZPĚT s dobrým pastorkem (po výměně 
valivého ložiska FAG HC 71909 C.T.P4S.UL v místě LOŽ. 3 na vřetenu brusky).

Stejně jako u třetího rychlostního stupně i zde odpovídá nejvyšší složka amplitudy zrychlení 
u vadného pastorku ložiska D (pro čtvrtý převodový stupeň řád 93,15). Po výměně  klesne 
velikost amplitudy zrychlení v tomto řádu o 18 dBg, ze 104 dBg (0,158 m.s-2) na 86 dBg
(0,0199 m.s-2), tedy zlepšení více než 8x.

Spektra čtvrté rychlosti na hřídeli SK2 – NAZPĚT

Obr. 5.63. Spektrum čtvrté rychlosti SK2, NAZPĚT s vadným pastorkem (před výměnou 
valivého ložiska FAG HC 71909 C.T.P4S.UL v místě LOŽ. 3 na vřetenu brusky).

Obr. 5.64. Spektrum čtvrté rychlosti SK2, NAZPĚT s dobrým pastorkem (po výměně 
valivého ložiska FAG HC 71909 C.T.P4S.UL v místě LOŽ. 3 na vřetenu brusky).

Ke snížení velikosti amplitudy zrychlení došlo u identifikovatelných složek zdroje vibrace, 
kterými jsou zubová frekvence soukolí čtvrtého stupně (41. řád) z 92 dBg (0,04 m.s-2) na 89
dBg (0,028 m.s-2), tedy 1,5x. Její druhá harmonická složka (82. řád) z 93 dBg (0,044 m.s-2) na 
91 dBg (0,035 m.s-2), tedy více než 1x. O 5 dBg se pak snížila velikost amplitudy zrychlení
stálého převodu na 17. řádu z 88 dBg (0,025 m.s-2) na 83 dBg (0,014 m.s-2), tedy 1,8x.
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Spektra páté rychlosti – NAZPĚT

Obr. 5.65. Spektrum zrychlení vibrací – NAZPĚT, pátá rychlost – před výměnou valivého 
ložiska FAG HC 71909 C.T.P4S.UL v místě LOŽ. 3 na vřetenu brusky. Lze opět vidět vliv 
stálého převodu na zvýšení hlučnosti převodovky v této frekvenci. Amplituda složky zubové 
frekvence páté rychlosti soukolí fz5 je 9 m.s-2 (139 dBg). Amplituda první harmonické složky 
zubové frekvence stalého převodu fzs je 3,4 m.s-2 (130,6 dBg). Amplituda druhé harmonické
složky zubové frekvence stalého převodu 2xfzs Je 3,6 m.s-2 (131 dB). 

Spektra páté rychlosti na hřídeli SK2 – TAH

Obr. 5.66. Spektrum páté rychlosti na hřídeli SK2 , TAH, před výměnou valivého ložiska 
FAG HC 71909 C.T.P4S.UL v místě LOŽ. 3 na vřetenu brusky.

Obr. 5.67. Spektrum páté rychlosti SK2, TAH po výměně valivého ložiska FAG HC 71909 
C.T.P4S.UL v místě LOŽ. 3 na vřetenu brusky.
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Zde došlo výměnou pastorku k nepatrnému zvýšení velikosti amplitudy zrychlení od  převodu 
(41. a 82. řád) o 2 dBg, tj. z 81 dBg ( 0,011 m.s-2) na 83 dBg (0,014 m.s-2), tedy více než 1x, 
dále ke snížení velikosti amplitudy zrychlení stálého převodu 17. řád z 89dBg (0,028 m.s-2) na 
75 dBg (5,62.10-3 m.s-2), tj. o 14 dBg, tedy více než 5x, a o 9 dBg u druhé harmonické složky 
frekvence stálého převodu (34. řád) z 91 dBg (0,035 m.s-2) na 82 dBg (0,012 m.s-2), tedy 3x.

Spektra páté rychlosti MIX – NAZPĚT

Obr. 5.68. Spektrum páté rychlosti MIX, NAZPĚT s vadným pastorkem (před výměnou 
valivého ložiska FAG HC 71909 C.T.P4S.UL v místě LOŽ. 3 na vřetenu brusky).

Obr. 5.69. Spektrum páté rychlosti MIX, NAZPĚT s dobrým pastorkem (po výměně valivého 
ložiska FAG HC 71909 C.T.P4S.UL v místě LOŽ. 3 na vřetenu brusky).

Při zařazené páté rychlosti je ložisko D reprezentováno řádem 112,78. Při měření vadného 
pastorku byla naměřena velikost amplitudy zrychlení v tomto řádu 91,5 dBg (0,0375 m.s-2), u 
dobrého pastorku jen 77 dBg (7,08.10-3 m.s-2). Velikost amplitudy zrychlení vibrací se tedy 
zmenší o 14,5 dBg, což představuje zlepšení více než 5x.
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6. PROVOZNÍ VYVAŽOVÁNÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Nevývaha patří k nejčastějším, resp. nejobvyklejším zdrojům vibrací, kde téměř polovina 
všech problémů strojů je způsobená nevyvážeností. Je-li rotor stroje vyvážen, pak je jeho 
centrální hlavní osa setrvačnosti totožná s její geometrickou osou. Jakýkoliv jiný případ 
znamená porušení rovnováhy, tzn. vznik nevývahy a vykázání nevývažku.
Z pohledu frekvenční analýzy si musíme uvědomit, že vibrace způsobené čistou nevývahou 
mají sinusový průběh s jednou vlnou za otáčku, tzn. ve frekvenční spektru se projeví vyšší 
hodnotou amplitudy vibrací na otáčkové frekvenci. Je pravda, že i další závady se mohou 
projevit vyšší hodnotou amplitudy na otáčkové frekvenci, ale obvykle jsou doprovázeny i 
vyššími hodnotami amplitudy vyšších harmonických složek otáčkové frekvence. Ke vzniku 
vyšších harmonických složek dochází pouze tehdy, když se tuhost podpory (rámu) 
v horizontálním a vertikálním směru výrazně liší.

Nevyváženost způsobuje snížení trvanlivosti ložisek, zvyšuje dynamické namáhání rotoru,
může způsobit kolizi statoru s rotorem (havárii) a ohrožuje funkci stroje.

6.1. Základní pojmy
Osa rotace (OR) - geometrické místo bodů otáčejícího se tělesa, které mají nulovou 
obvodovou rychlost.

Centrální hlavní osa setrvačnosti (CHOS) - osa tělesa procházející těžištěm, k níž 
hmotnostní momenty setrvačnosti nabývají extrémních hodnot a deviační momenty jsou 
rovny nule.

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

Pružný rotor - nezanedbatelné deformace odstředivými silami – vyvažování ve třech a více 
rovinách.

Nevyváženost - stav, kdy CHOS rotoru není totožná s osou rotace.

Vyvažovací rovina - rovina kolmá k ose rotoru, ve které se přidává, ubírá nebo přemísťuje 
korekční hmota.

Měřicí rovina - rovina kolmá k ose rotoru, ve které se získávají informace o nevyváženosti 
rotoru. (Při provozním vyvažování se snímače umísťují na ložiska rotoru).

Provozní vyvažování - vyvažování rotoru ve vlastním rámu, vlastních ložiskách, při 
provozních otáčkách a za provozních podmínek. Měří se odezva vibrace na odstředivé síly 
(výchylka, rychlost nebo zrychlení).

6.2. Vyvažování rotorů
Nevyváženost je jednou z nejčastějších příčin vibrací rotačních strojů, která nepříznivě 
ovlivňuje životnost a spolehlivost mechanických částí strojů. Lze jednoznačně říci, že 
intenzita chvění v průběhu celého cyklu životnosti, resp. spolehlivosti provozovaného stroje 
je nejvyšší právě díky účinkům nevyvážeností rotorů. Nevyváženost rotorů rotačních strojů je 
stav, kdy CHOS rotoru není totožná s OR rotoru. V případě, že se CHOS ztotožňuje s OR
rotoru, říkáme, že je rotor vyvážený. Rotor se považuje za vyvážený, jestliže jeho zbytková 
nevyváženost je menší než přípustná hodnota nevyváženosti NZ < NP .
Praxe prokazuje, že nevyváženost rotorů a nesouosost jsou nejčastějšími příčinami 
předčasného poškození strojů. Během provozu u mnoha strojních zařízení dochází k 
výraznému zhoršení vyváženosti rotorů. Nerovnoměrné opotřebení rotorů (čerpadla,
ventilátory), deformace, uvolnění šroubů a deformace vyvolané pracovními teplotami rotoru 
jsou nejčastějšími funkčními příčinami nevyváženosti během provozu.



TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA - VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH                                                                                    Liberec 2015
173

Nestačí tedy převzít stroj s kvalitně vyváženým rotorem, ale je nutné pravidelně kontrolovat 
stav nevyváženosti a provádět provozní vyvažování.
Na trhu jsou dostupné univerzální měřicí přístroje a programová vybavení, které umožňují 
provádět provozní vyvažování rotorů v libovolném rozsahu velikosti a hmotnosti rotoru bez 
demontáže, s minimálními časovými nároky.

Odstranění nebo snížení nevyváženosti strojů a zařízení vždy znamená výrazné zvýšení 
životnosti strojů a snížení hlučnosti. Provozní vyvažování není časově náročné. Není nutná 
demontáž a doprava rotoru k vyvažovacím strojům.

Nevyvážené rotory se projevují vibracemi v místě ložisek převážně v radiálním směru, u 
letmo uložených rotorů také v axiálním směru. - obr. 6.1.

Obr. 6.1. Projev vibrací v místě ložisek nevyváženého rotoru

Vibrace nevyváženým rotorem: 
frekvence rotorová

budicí síla

mr - hmotnost rotoru [kg]
e - vzdálenost těžiště rotoru od osy rotace [m]
fr – rotorová frekvence [Hz], 
Fd - budicí síla [N]

Opatření:
 vyvažování rotorů statické (v jedné rovině), dynamické (ve dvou a více rovinách) při 

výrobě,
 provozní vyvažování bez demontáže.

Nevyváženost má výrazný podíl na zvýšení vibrací strojů a způsobuje např. výrazné snížení 
trvanlivosti valivých ložisek.

6.3. Stanovení jakosti vyvážení rotoru 
Stupně jakosti vyvážení jsou označovány Gx, kde x je přímá velikost stupně vyvážení 
v [mm.s-1 ] ( pn ). Stupně jakosti vyvážení jsou dle normy ČSN ISO 1940-1 rozděleny do 

11 skupin. Obecné rozdělení strojů do těchto skupin je uvedeno v tabulce 6.1.
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Tab. 6.1. Stupně jakosti vyvážení tuhých rotorů

Typ stroje
Stupeň jakosti 

vyvážení
G

Velikost
mm.s-1

Klikové pohony – pro lehké pomaluběžné lodní naftové 
motory (rychlost pístu nižší než 9 mm.s-1), konstrukčně 
nevyvážené.

G 4000 4000

Klikové pohony – pro velké pomaluběžné lodní naftové 
motory (rychlost pístu nižší než p mm.s-1), konstrukčně 
vyvážené

G 1600 1600

Klikové pohony – konstrukčně nevyvážené, pružné 
uložení

G 630 630

Klikové pohony – konstrukčně nevyvážené, tuhé uložení G 250 250
Kompletní motory – s vratným pohybem pro osobní i 
nákladní automobily

G 100 100

Automobilové kol, ráfky, příslušenství kol, hnací hřídele
Klikové pohony – konstrukčně vyvážené, pružné uložení

G 40 40

Zemědělské stroje
Klikové pohony – konstrukčně vyvážené, tuhé uložení
Drtiče
Hnací hřídele (kardanové hřídele, spojovací hřídele)

G 16 16

Letecké plynové turbíny
Odstředivky (třídiče, usazovače)
Elektromotory a generátory (s výškou osy hřídele 
alespoň 80 mm) s maximálními jmenovitými otáčkami 
do 950 min-1

Elektromotory s výškou osy hřídele menší než 80 mm
Ventilátory
Ozubená kola
Strojírenství obecně
Obráběcí stroje
Papírenské stroje
Stroje chemického průmyslu
Čerpadla
Turbodmychadla
Vodní turbíny

G 6,3 6,3

Kompresory
Pohony počítačů
Elektromotory a generátory (výšky osy hřídele alespoň 
80 mm) s maximálními jmenovitými otáčkami nad 950 
min-1

Plynové a parní turbíny
Pohony obráběcích strojů
Textilní stroje

G 2,5 2,5

Pohony audio a video přístrojů
Pohony brusných strojů

G 1 1

Gyroskopy
Vřetena a pohony systémů s vysokou přesností

G 0,4 0,4
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Přípustný nevývažek NP se v tomto případě může stanovit na základě vybraného stupně 
jakosti vyvážení podle rovnice:

p
P

MG
N




1000

kde G je velikost příslušného stupně jakosti vyvážení [mm.s-1]
M je hmotnost rotoru [kg]
ωp je provozní úhlová rychlost [s-1]

Velikost měrného přípustného specifického nevývažku np se určí odečteme z grafu závislosti 
třídy jakosti vyvážení G na provozních otáčkách n (obr. 6.2.) podle rovnice:

Obr. 6.2. Stanovení měrných přípustných specifických nevývažků

]..[ 1 kgmmg
M

N
n P

P
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Vzájemné porovnání stupně přípustné nevyváženosti rotorů

Stupeň přípustné nevyváženosti se vyjadřuje vztahem:

1000
ppn

G




pro třídy  G  tvoří geometrickou řadu s  x  koeficientem  x = 2.5, pak p je:

 1

30

.

60

.2  s
nn

p



Příklad - buben navíječek
M = 80 kg ; n = 3600  min-1                               p = 377  s-1

Určeno  G =  2,5  mm.s-1

Výpočet:
-  přípustný měrný nevývažek

-  přípustný nevývažek
Np = np . M = 6,6 . 80 = 530 g mm

-  pro poloměr umísťování závaží   r = 200  mm je přípustná statická nevyvážená hmotnost

 g
r

N
m p

p 6,2

Pro stejnou třídu rotoru M = 80 kg, zvolené G = 2,5m.s-1 a provozní otáčky 3600 min-1

je np = 6,6gmm/Kg.
Sníží-li se provozní otáčky n = 1800min-1 se přípustný měrný nevývažek zdvojnásobí 
np= 13,2gmm/Kg.

6.4. Příčiny nevyváženosti rotačních strojů
Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) 
hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem k jejich ose rotace. Příčiny změny polohy hlavní osy 
setrvačnosti vůči ose rotace rotoru mohou být několikerého původu a mohou se v průběhu 
provozování stroje měnit. Podle etapy vzniku nevyváženosti rotoru lze tyto příčiny rozdělit do 
čtyř kategorií:
1) Projekční nevyváženost – důsledek nesprávného návrhu konstrukce rotorové soustavy:

- chybné uspořádání jednotlivých součástí rotorů,
- předepsání špatných geometrických tolerancí,
- předepsání špatných výrobních tolerancí.

2) Výrobní a montážní nevyváženosti - daná nedokonalostí výroby, nedodržením výrobních 
postupů a technologií:

- nerovnoměrné rozložení hustoty materiálu rotoru,
- nedodržení předepsaných geometrických a výrobních tolerancí,
- neobrobení ploch součástí a svarových spojů, …
- trvalá deformace součásti,
- nekruhovitost ložiskových čepů,
- nečistoty z přepravovaného média.

 Kggmm
G

n
p

P /6,6.1000 




TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA - VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH                                                                                    Liberec 2015
177

3) Provozní nevyváženost – způsobená především změnou geometrie rotujících hmot 
působením provozních podmínek:

- deformace součástí rotoru nebo celého rotoru vlivem odstředivých sil,
- deformace součástí rotoru nebo celého rotoru vlivem provozního zatížení,
- uvolnění nebo vylomení částí rotorů,
- deformace vzniklé působením nehomogenního teplotního pole na rotor,
- nesymetrická opotřebení rotoru,
- usazování cizích látek na funkčních částech rotoru, 
- opotřebování.

4) Funkční nevyváženost – způsobená vlastní funkcí stroje:
- působením pracovních látek v odstředivých bubnech,
- vlivem konstrukce odstředivých regulátorů.

Poruchy mohou vznikat z vnějších nebo vnitřních příčin. Vnějším příčinám přičítáme poruchy 
vzniklé nedodržením stanovených provozních podmínek a předpisů pro zatěžování, obsluhu a 
údržbu. Vnitřní příčiny mají svůj původ v nedostatcích výrobku.

Závady a poruchy můžeme třídit z následujících hledisek :
 Druh porušení ( opotřebení, zadření, únava, přetížení apod.),
 Okamžik vzniku ( za provozu, při demontáži, při obsluze apod.),
 Časová charakteristika (náhlá, postupná, občasná apod.),
 Místo vzniku (konstrukce, technologie, provoz, vada materiálu apod.),
 Stupeň nebezpečnosti,
 Rozsah (částečná, úplná apod.),
 Následky a způsob odstranění ( za provozu, vyřazení z provozu apod.).

Provozní poruchy mohou být způsobeny nejčastěji :
 Mechanickým lomem a nadměrným opotřebením,
 Změnami geometrického tvaru (deformace),
 Změnou mechanických vlastností materiálu (přehřátí) a změnou zátažných sil atd.,
 Způsobem zatížení součástí,
 Opotřebením povrchu vzájemně se stýkajících a po sobě se pohybujících funkčních 

ploch součástí,
 Korozí.

6.5. Základní druhy nevyváženosti a odezva vibrací (vektory v )
Pro každé těleso  můžeme najít  tři hlavní osy momentů setrvačnosti procházející těžištěm, 
které mají svůj zvláštní dynamický význam. Podle polohy, jakou zaujímá hlavní osa momentu 
setrvačnosti vzhledem k ose rotace.
Rozlišujeme tři druhy nevyváženosti: 

 Statická nevyváženost,
 Kvazistatická nevyváženost
 Momentová nevyváženost,
 Dynamická nevyváženost.

6.5.1. Statická nevyváženost
Centrální hlavní osa setrvačnosti rotoru CHOS je rovnoběžná s osou rotace rotoru OR.
K posunutí osy setrvačnosti rotoru dojde v takovém případě, když se dá celková nevývaha 
rotoru rozložit na dva nevývažky o stejných velikostech a umístěných pod stejným 
polohovým úhlem v rovinách kolmých na osu za předpokladu, že jsou tyto roviny souměrné 
s těžištěm rotoru. U statické nevyváženosti působí pouze jedna síla.
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Statickou nevyváženost je možné pozorovat, 
položíme-li rotor na plochu s co nejmenším třením. 
Rotor se otočí tak, že nejtěžší bod zaujme nejnižší 
polohu.
Vyrovnání statické nevyváženosti v jedné 
vyvažovací rovině se provádí často u kotoučových 
rotorů. Pro toto vyvažování je vhodné používat 
především vertikální vyvažovací stroje.

Statická nevývaha (silová) je ve fázi a je stacionární. 
Amplituda, která je důsledkem nevývahy se zvětšuje 
s kvadrátem otáček (3x větší otáčky – 9x větší 
vibrace). První harmonická složka otáček je vždy 
přítomna a obvykle dominuje ve spektru. Měřením 
amplitudy vibrací na ložiskových domcích můžeme 
přímo zjistit velikost nevyváženosti.

Obr. 6.3. Statická nevyváženost

Obr. 6.4. Projev statické nevyváženosti ve frekvenčním spektru.

6.5.2. Kvazistatická nevyváženost
Centrální hlavní osa setrvačnosti je nakloněna tak, že protíná osu rotace rotoru mimo jeho 
těžiště. OR je různoběžná CHOS.
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Obr. 6.5. Kvazistatická nevyváženost

6.5.3. Momentová (dvojicová) nevyváženost
Momentová nevývaha vznikne tehdy, jestliže hlavní osa setrvačnosti rotoru je různoběžná 
s osou rotace rotoru, společný bod je v těžišti rotoru.

Nevyváženost tohoto druhu je možno 
považovat za složenou z nevyváženosti 
čistě statické a dynamické a je v praxi 
nejčastější.
Uložení rotoru není v tomto případě 
namáháno velkými dynamickými 
účinky odstředivých sil, vzniká zde 
silový moment, který je mnohdy více 
nežádoucí než odstředivé síly 
způsobené statickou nevývahou. Tento 
moment způsobuje zvýšené axiální síly.

Obr. 6.6. Momentová nevyváženost.

Momentová nevývaha (dvojicová) má tendenci k posunu fáze o 180o na stejném hřídeli. První 
harmonická je vždy přítomna a obvykle dominuje ve spektru. Amplituda se mění s kvadrátem 
otáček. Může způsobit velké radiální a axiální vibrace. Zjištění velikosti nevyváženosti je  
možné změřením vibrací na ložiskových domcích.
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Obr. 6.7.  Projev momentové nevyváženosti ve frekvenčním spektru.

6.5.4. Dynamická nevyváženost (obecná)
U dynamické nevyváženosti je osa setrvačnosti vůči ose rotace rotoru mimoběžná.
Čistě dynamická nevyváženost se odstraní připojením nebo odebráním dvou stejně velkých 
hmot ve dvou vyvažovaných rovinách, které vyvolají stejně velkou, ale v opačném směru 
působící dvojici odstředivých sil.

Dominuje amplituda otáčkové 
frekvence rotoru. Fázový rozdíl je 
obecný. Velká nevyváženost může 
způsobit nelinearitu a výskyt amplitudy 
s 2x otáčkovou frekvenci a opět měříme 
na ložiskových domcích.

Dynamicky nevyvážený rotor se projevuje různými amplitudami a různými fázovými úhly 
v obou ložiskových podporách. 

Obr. 6.8. Dynamická nevyváženost

Obr.6.9. Projev dynamické nevyváženosti ve frekvenčním spektru.
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Navaření vývažků 
hrubého vyvážení

Našroubování vývažků 
pro dovyvážení rotoru

6.6. Způsoby korekce nevyvážených hmot
Kvalitu vyvážení neovlivňuje jen správné určení velikosti nevývažků, ale rovněž způsob a 
kvalita provedení korekce nevyvážených hmot. Ta může proběhnout buď odebráním hmoty 
z rotoru, přidáním hmoty nebo hmotných prvků na vyvažovaný rotor nebo použitím tzv. 
samovyvažovacích zařízení.

Odebírání nevývažků z rotoru
 Odvrtáváním
 Frézováním
 Broušením a pilováním
 Odřezáváním

Přidávání vývažků na rotor
 Přivařování vývažků
 Pájení
 Lepení
 Nýtování
 Přišroubování

6.7. Metody provozního vyvažování
Nutno ověřit že problémem je skutečně nevyváženost:
 Dominantní vibrace na otáčkové složce 1xRPM.
 Vibrace v horizontálním směru jsou zpravidla vyšší než ve vertikálním směru (..tuhost 

stojanů..).
 Rozdíl fáze na stojanu mezi horizontálním a vertikálním směrem je zpravidla 90o .
 Rozdíl mezi úrovní horizontálních a vertikálních vibrací nemá být větší jak 1:3 !!!!

Úvahy při provozním vyvažování:
1) Příprava objektu - kontrolu technického stavu objektu, rozbor konstrukce rotoru 
vzhledem k umístění vývažků nebo odebrání nevývažků. 
2) Ověření nevyváženosti rotoru
3) Zjištění druhu nevyváženosti rotoru 
4) Stanovení specifických požadavků pro provozní vyvažování 

- Možnost bezpečného roztočení a zastavení rotoru.
- Možnost přidání či odebrání hmot v požadovaných místech a rovinách.
- Možnost zabezpečení rotoru proti roztočení z důvodu bezpečnosti při montování 

nevývažků na rotor. 
- Bezpečné uchycení vývažků bez možnosti jejich posunu. V průběhu otáčení rotoru se 

nesmí v oblasti případného odletu vývažku pohybovat  žádná osoba.
5) Vyvažovací rovina - rovina kolmá k ose rotoru, ve které se přidává, ubírá nebo přemísťuje 
korekční hmota.
6) Měřicí rovina - rovina kolmá k ose rotoru, ve které se získávají informace o nevyváženosti 
rotoru. (Snímač se umísťuje na ložiskách rotoru).

Metody provozního vyvažování prakticky je lze rozdělit do dvou skupin:
1) Vyvažování v jedné vyvažovací rovině. 
2) Vyvažování ve dvou vyvažovacích rovinách 

Slouží k diagnostikování problémů souvisejících s nevyvážeností - je tedy nutno použít 
měření celkových vibrací frekvenčního spektra a měření fáze. Výstupem je určení polohy a 
hmotnosti nevývažku. Vyvážením by ve frekvenčním spektru měla amplituda na otáčkové 
frekvenci výrazně klesnout.
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Postup vyvažování:
 Provedení referenčního měření – tzn. přilepení fázové reference, roztočení stroje 

na provozní otáčky, změření a uložení referenčních hodnot (amplituda a fáze 
vibrací), 

 Určení hodnoty testovacího závaží výpočtem, upevnění testovacího závaží na
zvolené míso, roztočení stroje na provozní otáčky a změření odezvy.

 Provedení korekčního měření – výpočet korekčního závaží, připevnění korekčního 
závaží na vypočtené místo po odstranění příp. ponechání testovacího závaží, 
roztočení objektu na provozní otáčky a změření odezvy (amplituda a fáze).

 Ukončení měření – je-li provedené vyvažování v pořádku, tak ukončíme měření, 
není-li, tak korekční krok opakujeme.

6.7.1. Vyvažování v jedné vyvažovací rovině
Vyvažování v jedné rovině se doporučuje provádět pouze u rotorů s malou axiální délkou, tj. 
rotorů, kde jejich činná délka nepřevyšuje třetinu jeho maximálního průměru.
Při vyvažování se uplatní především tyto metody:
- Zkusmá vyvažovací metoda
- Jednopolohová metoda
- Dvoupolohová metoda
- Třípolohová metoda

1) Provozní vyvažování jednopolohovou metodou (provozní statický vyvažování)
1) Pečlivě zvolíme měřicí rovinu a zpravidla u ložiska umístíme snímač vibrací v 

horizontálním směru.

2) Zvolíme vyvažovací rovinu, kde se budou připevňovat testovací a vyvažovací závaží. 
Zvolíme vzdálenost závaží od středu rotace - poloměr  r.

3) V dostupném místě upevníme referenční snímač proti značce na rotoru (reflexní 
páska). Během vyvažování se poloha snímače vibrací a referenčního snímače nesmí 
měnit.

4) Referenční chod - uvedeme rotor do provozních otáček a změříme vektor odezvy 
vibrace (vektor nevyváženosti OA) . Vektor odezvy vibrace je fázově posunut vůči 
vektoru neznámé odstředivé síle. Uložíme do analyzátoru.

5) Zvolíme velikost testovacího závaží  mT . Do programu zadáváme  mT; T ; r.

6) Testovací chod - po zastavení rotoru se ve vyvažovací rovině I upevníme testovací 
hmotnost:  mT na předem zvolený poloměr r a úhlu T. Uvedeme rotor do provozních 
otáček a změříme vektor odezvy vibrace  OB = OA + AB. 

7) Program vypočte vyvažovací hmotnost: mV ; V.  Fáze   V  se měří od značky na 
rotoru. Kladný smysl + je proti smyslu rotace.

8) Vyvažovací chod - upevníme  mV na rotor pod úhlem V a při provozních otáčkách 
změříme odezvu. Rotor už by měl být vyvážen. Úhel umístění vývažku V je pak dán 
úhlem, který svírají vektory OA a AB.

9) Program vypočte dovyvažovací hmotnost mV1 ; V1.

rV

rT
m

AB

OA
m TV 
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Obr. 6.10. Provozní vyvažování jednopolohovou metodou

2) Provozní vyvažování dvoupolohovou metodou
Ke stanovení velikosti a polohy vývažku se u této metody využívá rovněž testovací hmotnost 
ale už bez stanovení fáze vibrací. Stanovení velikosti a polohy vývažku se provádí rozborem 
grafické konstrukce podle následujícího postupu:

1. Rotor se uvede do ustálených vyvažovacích otáček a změří se amplituda vibrací AN 
nevyváženého rotoru.

2. Do libovolného místa na obvodu rotoru se umístí testovací hmotnost mT dané 
velikosti, rotor se roztočí na vyvažovací otáčky a změří se amplituda vibrací AW1.

3. Totéž se provede se stejným testovacím hmotnosti umístěným o 180° od původního 
umístění a změří se amplituda vibrací AW2.

4. kružnice k1 a k2 se protnou ve dvou bodech P1 a P2. Spojnice počátku O s bodem P1, 
resp. P2 udává velikost příčinkového činitele AB.

5. Úhel umístění vývažku je dán úhlem natočení vektoru příčinkového činitele AB a 
hmotnost vývažku se určí ze vztahu:

6. Z obrázku 6.11. vyplývá, že poloha vývažku je dvojznačná. Umístíme-li vypočtený 
vývažek do polohy dané bodem P1 a vibrace se sníží, vývažek jsme umístili správně.  
Nesníží-li se vibrace, musíme vývažek umístit do polohy dané bodem P2.

rV

rT
m

AB

AN
m TV 
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Obr. 6.11. Provozní vyvažování dvoupolohovou metodou

3) Provozní vyvažování třípolohovou metodou

Obr. 6.12. Provozní vyvažování třípolohovou metodou

K analýze nevyváženosti rotoru se využívá tří hodnot naměřených vibrací, které vycházejí ze 
tří poloh testovací hmotnosti rozložených po 120o na obvodu rotoru.  Metoda třípolohového 
vyvažování nevyžaduje měření fáze vibrací. Tato metoda rovněž vhodná k vyvažování 
rotorových soustav jejichž prvky při běhu stroje nevykazují lineární vibrační odezvu.
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1. Po ustálení rotoru na vyvažovacích otáčkách se změří amplituda vibrací nevyváženého 
rotoru AN.

2. Ve zvoleném počátku se vykreslí kružnici kN o poloměru daném velikostí vibrací AN

nevyváženého rotoru.
3. Do bodů 1, 2, 3 se postupně umísťuje testovací hmotnost mT a po uvedení rotoru na 

vyvažovací otáčky se změří amplitudy vibrací AW1, AW2 a AW3.  Všechny hodnoty 
vyneseme do grafu.

4. Polohu bodu T lze stanovit jako těžiště nejmenšího z trojúhelníků tvořeného průsečíky 
T1, T2, T3 všech tří kružnic k1, k2, k3.

5. Spojnice počátku O s tímto bodem T vyjadřuje velikost příčinkového činitele AB a 
směr vektoru příčinkového činitele vyjadřuje směr umístění korekčního vývažku, resp. 
odebrání nevývažku.

6.7.2. Vyvažování ve dvou vyvažovacích rovinách 
Základem metod současného vyvažování ve dvou vyvažovacích rovinách je určit vzájemnou 
závislost změn vibrací v ložiskách 1 a 2 na umístěných testovacích hmotnostech mIT, mIIT do 
vyvažovacích rovin I, II. Vypočítá se vyvažovací hmotnost v rovině I (mV1), její úhel 
umístění (V1) a vyvažovací hmotnost v rovině II (mV2), (V2).

Postup Vyvažování ve dvou vyvažovacích rovinách:
1. Rotor se uvede do provozních vyvažovacích otáček a změří se amplitudy vibrací v 1 a 

2 měřicí rovině (vektory nevyváženosti OA).
2. Po zastavení rotoru umístíme testovací hmotnost mIT do vyvažovací roviny I. Rotor se 

uvede do provozních otáček a změří se amplitudy vibrací v 1 a 2 měřicí rovině (OB).
3. Po zastavení rotoru odejmeme testovací hmotu mIT (nebo jí necháme) a do vyvažovací 

roviny II upevníme mIIT. Rotor se uvede do provozních otáček a změří se amplitudy 
vibrací v 1 a 2 měřicí rovině (OC).

4. Změřené údaje a údaje o testovacích hmotách jsou vstupními daty pro kalkulátor  s 
vyvažovacím modulem.

Vyvažování ve dvou vyvažovacích rovinách je možné provést:
- tzv. postupným vyvažováním
- nebo vyvažováním v obou vyvažovacích rovinách současně.

Metody vyvažování ve dvou rovinách se aplikují : 
 Má –li rotor větších axiální délky,

 má-li rotor vysoké provozní otáčky, tj. otáčky 
vyskytující se nad kritickým pásmem 
frekvenční charakteristiky rotoru.
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Obr. 6.13. Provozní vyvažování ve dvou vyvažovacích rovinách současně –
Graficko-početní metoda

Po vyvážení se provede zkušební běh a jestli je dosaženo požadované kvality vyvážení lze 
vyvažování ukončit. Obr. 6.14.

Obr. 6.14. Spektrum rychlosti vibrací před (červeně) a po (černě) vyvažování 
v první a druhé rovině.

Zpráva o vyvažování rotoru
Velmi názorným podkladem pro posouzení vlivu vyvažování rotoru je porovnání spektra 
vibrace rotoru před a po vyvážení. 

Ze spekter vibrace lze snadno vyhodnotit: 
-  podíl nevyváženosti na celkové energii vibrace před a po vyvážení, 
-  vliv vyvážení na celkovou energii vibrace. 
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Energetický podíl nevyváženosti na celkovou úroveň vibrace:

Kde:
EV       ... energetický podíl nevyváženosti  % 
V0RMS ... amplituda rychlosti rotorové frekvencí fr  mm.s-1 
vef       ... změřená celková energie spektra              mm.s-1 

Všechny dostupné programy pro provozní vyvažování umožňují tisk zprávy o vyvažování. 

Tuto zprávu je vhodné doplnit schematickým náčrtem rotoru s vyznačením měřicích rovin a 
vyvažovacích rovin a polohou těžiště, což může být pomůcka pro dodatečnou analýzu 
problémů při vyvažování.

6.8. Příklady vyvažování

1. Soustrojí MVE (Vsetín)

Technické parametry

Počet otáček: 750 min-1 = 12,5 Hz …. Rotorová frekvence
Hmotnost rotoru: 300 kg
Průměr rotoru: 63 cm

Referenční chod
Amplituda nevyváženosti: 6,6 mm.s-1

Celková úroveň vibrací: 6.6 mm.s-1

Obr. 6.15. Spektrum rychlosti vibrací před vyvažováním. Pokles amplitudu nevyváženosti z 
6,6 mm.s-1 na 1,3 mm.s-1 tj. o 80%.

Testovací hmotnost:
38 g, fázový úhel: 0o

Korekční hmotnost: 
240 g, Fázový úhel: 173o

Amplituda nevyváženosti: 1,3 mm.s-1

Celková úroveň vibrací: 1.25 mm.s-1

100)( 20 
Vef

V
E RMS

V
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Ventilátor ONTEX (Turnov)

Technické parametry

Počet otáček: 3900 min-1 = 65 Hz
Hmotnost rotoru: 100 kg
Průměr rotoru: 100 cm
Počet lopatek ventilátoru: 8 lopatek
Délka řemenová: L = 980,46 mm
Průměr hnací řemenice: D 1 = 255 mm
Průměr hnané řemenice: D 2 = 195 mm

Referenční chod
Amplituda nevyváženosti: 0,4G 
Celková úroveň vibrací: 3.6G

Testovací chod
Testovací hmotnost: m T = 38 g, fázový úhel: 0o

Amplituda nevyváženosti: 0,24G
Celková úroveň vibrací: 3.1G

Korekční chod
Korekční hmotnost m K = 60,4g, 
Fázový úhel: 122o

Amplituda nevyváženosti:      0,048G 
Celková úroveň vibrací soustrojí: 1,67G

Obr. 6.17. Spektrum zrychlení vibrací v místě 4 před a po vyvažování. Pokles o 88%.
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Ventilátor pece ELSKLO (Desna v Jizerských horách)

Technické parametry
Snímač vibrací byl upevněn magnetem 
v místě 1.
RPM ventilátoru: 980 min-1 = 16,3 Hz
RPM motoru: 1455 min-1 = 24,25 Hz
Hmotnost rotoru: 150 kg
Průměr rotoru: 84 cm
Počet lopatek: 12

Testovací hmotnost:
6 g, fázový úhel: 0o

Amplituda nevyváženosti: 4,9 mm.s-1

Celková úroveň vibrací RMS: 6.6 mm.s-1

Obr. 6.18. Měřící místa vibrací

Korekční hmotnost 1: 
4,5 g, Fázový úhel: 120o

Amplituda nevyváženosti: 1,2 mm.s-1

Celková úroveň vibrací RMS: 3.3 mm.s-1

Korekční hmotnost 2: 
5 g, Fázový úhel: 57o

Amplituda nevyváženosti: 0,23 mm.s-1

Celková úroveň vibrací RMS: 0.59 mm.s-1

Obr. 6.19. Spektrum rychlosti vibrací po vyvažováním. Pokles amplitudu nevyváženosti 
z 4,9 mm.s-1 na 0,23 mm.s-1 tj. o 95%.
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7. DALŠÍ METODY TECHNICKÉ DIAGNOSTIKY
Diagnostický signál je často zahlcen rušením jednak vlivem dalších jevu strojů a jednak 
vlivem okolního prostředí. Z toho důvodu je nutné změřený diagnostický signál nejen 
analyzovat z hlediska detekce, lokalizace a rozpoznání typu závady, ale také z hlediska 
potlačení rušení. V technické diagnostice jsou proto stále častěji aplikovány kromě 
standardních metod zpracování signálu, tzv. pokročilé metody analýzy signálu.

7.1. Analýza signálů a analýza systémů
Hned na počátku řešení problémů spojených s hlukem a vibrací je nutné jasně a přesně rozlišit 
a vymezit dva možné přístupy, totiž analýzu signálů a analýzu systémů - obr.7.1.
Analýza signálů slouží ke zjišťování odezev systémů na obecně neznámé buzení a k 
představení těchto odezev způsoby, které umožňují jejich snadnou interpretaci.
Zjištění zdroje vibrací otevírá možnost soustředit pozornost na mechanický systém jako celek. 
Současná měřicí technika a programové vybavení umožňuje zkoušení vyrobených konstrukcí. 
O zkoušení mechanických soustav pojednává rozsáhlá část publikací firmy Brüel a Kjæ r, 
velmi názornou formou. 

Analýza mechanických soustav

Analýza signálu: Předpoklad, že vibrace 
existují a že jsou generovány silami 
přítomnými v samotném systému. Když je 
tento vibrační signál analyzován, nazýváme 
to analýzou signálu.

Zjištění a popis skutečné odezvy a síly 
v provozu:

- celková úroveň vibrací a hluku,
- kmitočtová spektra a kepstra,
- vlastní tvary kmitů,
- provozní tvary kmitů.

Analýza systému: Při vývoji nových struktur a 
v některých případech, kdy chceme detailně 
analyzovat existující struktury, vyvstává 
požadavek zkusit vytvořit model struktury tak, 
aby bylo možné pro známé vstupní síly 
vypočítat výstupní vibrace. Tento typ analýzy 
se nazývá analýza systémů.

Zjištění dynamických charakteristik a sestavení 
dynamického modelu:

- měření pohyblivosti,
- modální analýza,
- provozní tvary kmitů,
- prostorová akustika,
- způsob přenosu – buzení měření.

Obr. 7.1. Dvě cesty analýzy mechanických soustav

Analýza systémů umožňuje zjišťování vlastností a charakteristik systémů. Např. na základě 
výsledků současného měření budicí síly a odezvy je možno určit přenosovou charakteristiku 
systému. Poměr odezvy k budicí síle je nezávislou charakteristickou vlastností lineárního 
systému, která se nemění ani v jeho vybuzeném ani v klidovém stavu.
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7.1.1. Kmitočtové charakteristiky systému
Matematický model v časové oblasti může být odvozen na základě analytického modelu 
pomocí druhého Newtonova pohybového zákona. Sestavením rovnosti vnitřních sil a vnějších 
(budicích) sil je získán matematický model ve tvaru diferenciální rovnice druhého řádu

f(t)   =   kx(t)   +   (t)xb   +   (t)xm 

                                              Dynamická    Tlumicí       Pružina       budící vnější
                                                 vnitřní            síla                                  síla

Obr. 7.2. Model jednoduché soustavy s jedním stupněm volnosti
a - v časové oblasti, b - ve frekvenční oblasti

Označme vzájemné označení veličin

Pro soustavu s více stupni volnosti rovnice rovnováhy má tvar:

{f(t)}={x(t)}[K] +(t)}x{[B] +(t)}x{[M] 

kde: [M] - matice hmotností systému,
         [B] - matice tlumení systému,
         [K] - matice tuhostí systému,
        {f(t)} - vektor síly vnějšího buzení,
        (t)}x{(t)},x{{x(t)},  - vektor výchylky, rychlosti a zrychlení

Jedna z nejúčinnějších metod modelování lineárních systémů je modelování v kmitočtové 
oblasti. V této oblasti je spektrum signálu na výstupu lineárního systému určeno spektrem 
signálu na jeho vstupu, modifikovaným (váženým) charakteristickou funkcí tohoto systému -
rovnice v tabulce 7.1.

Charakteristická funkce H(ω), M(ω), A(ω) představuje poměr výstupu X(ω), X (ω), X (ω) ke 
vstupu jako komplexní proměnná kmitočtu ω. Pojem komplexní funkce znamená, že 
kmitočtová charakteristika je určena absolutní hodnotou a fází - obr.7.4., 7.5.
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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).

Typický průběh dynamické tuhosti je uveden na obrázku 7.3.

Obr. 7.3. Dynamická tuhost jednohmotové soustavy (komplexní vyjádření)

Jednohmotový model charakterizovaný výše popsaného vztahu 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.

Tab. 7.1. Označení kmitočtových charakteristik (podle obr. 7.2-b)
Rovnice Měřené

spektrum 
odezvy

Přenosová charakteristika
soustavy

(kmitočtová charakteristika)

)F()H(=)X(   výchylky
X(ω) )(j

1
)A(=

k+bj+m-

1
=)H(

22 



 



Dynamická poddajnost (receptance, 
kompliance, komplexní přenosová funkce, 

Nyquistův diagram)

)H(

1


- dynamická tuhost

)F() M(=)(X   rychlosti
X (ω) 


j

1
)A(=j)H(=)M( 

Mobilita (pohyblivost)

)(Z=
)M(

1
m 


- mechanická impedance

)F()A(=)(X   zrychlení 
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 2)H(-=)A( 
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Fyzikální interpretace kmitočtové charakteristiky spočívá v tom, že harmonická budicí 
(vstupní) síla s kmitočtem ω vyvolá harmonický pohyb soustavy, přičemž harmonické 
kmitání má tentýž kmitočet ω.

V případě lineárních soustav je možno považovat libovolná vstupní a výstupní spektra za 
součty harmonických složek. Kmitočtová charakteristika popisuje dynamické vlastnosti 
lineárního systému nezávisle na druhu vstupních a výstupních signálů. Proto je kmitočtová 
charakteristika použitelná i v případě lineárních mechanických soustav, buzených 
harmonickými, rázovými či náhodnými silami.

Obr. 7.4. Grafické znázorněné kmitočtových charakteristik jednoduché soustavy s jedním 
stupněm volnosti (absolutní hodnota a fáze).

Obr. 7.5. Frekvenční charakteristika v komplexní rovině:
a – dynamická poddajnost (Nyquistův diagram jednoduché soustavy s 1. stupněm volnosti),
b – akcelerace jednoduché soustavy s třemi stupni volnosti.

Definice kmitočtové charakteristiky připouští její zjišťování měřením, prováděním buď
postupně na jednotlivých kmitočtech nebo současně na různých kmitočtech. Účinná 
experimentální metoda spočívá v použití budicí síly se širokým kmitočtovým pásmem. Hlavní 
výhodou této metody je podstatné zkrácení doby měření, zejména ve srovnání s harmonickým 
buzením. 
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7.2. Modální analýza
Modální analýza je obor dynamiky, který k popisu kmitavých vlastností a kmitavého chování 
konstrukcí (resp. jejich částí, nazývané soustavy) užívá možnosti rozkladu složitého 
kmitavého procesu na dílčí, tzv. modální (vlastní) příspěvky. Každý příspěvek je 
charakterizován modální frekvencí a modálním tvarem kmitu.

Modální analýza určuje rezonanční vlastnosti sledované soustavy.

Experimentální modální analýza je propracovanou metodou vibrační diagnostiky, která má 
široké přístrojové a především softwarové zázemí. Její praktické využití je však omezeno na 
ty součásti strojů, které jsou v provozu ve stejných vazbách na ostatní součásti jako při 
experimentu. Pokud je součást ze systému vyjmuta, ztratí především setrvačné vlastnosti 
připojených hmot a tuhost způsobenou uložením. Výhodou je pouze absence vůlí 
způsobených nedokonalostí rotační nebo posuvné vazby. Pokud je součást měřena 
v existujících vazbách, vzniká velké nebezpečí, že výsledky budou znehodnoceny působením 
vůlí.

Pro analýzu systémů potřebujeme dvoukanálové a vícekanálové analyzátory signálů, založené 
na rychlé Fourierově transformaci. Pro měření buzení a odezvy soustava musí být v klidu.

K buzení zkoumaných mechanických soustav je možno užít různé zdroje dynamických sil -
obr.7.6. Zdroje budicích sil se širokými kmitočtovými rozsahy mohou být buď mechanicky 
spojeny s objektem, nebo mohou být volné. 

 Rázovým kladívkem se snímačem síly,
 elektrodynamický budič,
 mechanický budič s excentrickými hmotami,
 rakety.

Obr. 7.6. Základní způsoby buzení mechanických konstrukcí

Modální parametry:
 Modální (vlastní) frekvence,
 Módy (vlastní tvary kmitů) – animace na změřených modálních frekvencích,
 Modální tlumení - 2σ (šířka rezonanční oblasti při modálních frekvencích).
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Dvoukanálový analyzátor signálů umožňuje bezprostřední zjišťování odhadů přenosových 
charakteristik H1 a H2. Uživatel může považovat analyzátor za "černou skříňku", přivést na 
jeho vstupy analogové signály, odpovídající buzení a odezvě, a zvolit režim, ve kterém 
analyzátor automaticky měří a zobrazuje přenosovou charakteristiku. 

Nehledě na tuto jednoduchou možnost, z technického hlediska je účelné alespoň krátce popsat 
principy kmitočtové analýzy (obr.7.7).

Obr. 7.7. Princip činnosti dvoukanálového analyzátoru signálu.

A) Zpracované analogové signály se filtrují, vzorkují a převádějí analogově - číslicovými 
převodníky. Výsledkem tohoto procesu jsou série číslicových hodnot, nazývané realizace. 
Realizace představují časový průběh zpracovávaných signálů v určitých ohraničených 
časových intervalech. Rychlost vzorkování a převodu a délka realizací jsou rozhodující 
pro kmitočtový rozsah a rozlišovací schopnost při následující analýze.

B) Každou realizaci je možno vynásobit vhodnou váhovou funkcí. Účelem takového "vážení" 
je přizpůsobení zpracovávaných dat (zejména na začátku a konci realizací) následujícímu 
procesu analýzy, ve kterém se zpracovávají celé bloky (množiny) dat.

C) Metodou diskrétní Fourierovy transformace se vážené realizace v časové oblasti 
transformují do kmitočtové oblasti. Výsledkem této transformace jsou komplexní spektra. 
Proces transformace je vratný - zpětnou transformací lze získat výchozí data v časové 
oblasti. Při zjišťování spektrální hustoty je nevyhnutelné průměrování, jehož účel spočívá 
zejména v potlačení šumu a zlepšení statistické spolehlivosti výsledků. 

D) Vlastní spektra se vyhodnocují matematicky v procesu zpracování dat, ve kterém se 
odpovídající komplexní spektra násobí příslušnými komplexně sdruženými spektry 
(opačné znaménko fázového úhlu) a výsledky několika nezávislých cyklů se průměrují 
pro zvýšení statistické spolehlivosti.

E) Výsledkem násobení komplexně sdruženého spektra jiným komplexním spektrem je 
vzájemné spektrum odpovídajících signálů. Komplexní vzájemné spektrum signálů na 
vstupu a výstupu systému obsahuje informace o vzájemném fázovém posuvu obou 
signálů a o koherentním výkonu, příslušejícím těmto signálům.
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Na základě vlastních spekter budicí síly a odezvy a vzájemného spektra obou je možno 
matematicky zjistit hledané odhady charakteristiky zkoumaného systému a koherence.

Obr. 7.8. Rušení a šum při měření: a) na vstupu – b) na výstupu

7.2.1. Koherence
Na základě koherence je možno odhadnout míru lineárního vztahu mezi signály na vstupu a 
výstupu systému. Nerovnost

je matematickým vyjádřením toho, že kvadrát absolutní hodnoty vzájemného spektra signálů 
na vstupu a výstupu je menší než součin vlastních spekter těchto signálů v případě, jestli 
jedno nebo obě tato vlastní spektra obsahují nekoherentní šum. Platnost této nerovnosti 
vyplývá z vyloučení nekoherentního šumu v procesu průměrování, provázejícím zjišťování 
vzájemného spektra. S použitím uvedené nerovnosti je možno zavést definici funkce 
koherence
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Koherence s hodnotou 1 znamená dokonalý lineární vztah, koherence s hodnotou 0 znamená 
žádný vztah. Koherence leží vždy v intervalu <0;1>. Mezní hodnoty uvedené funkce 
odpovídají měření bez šumu (hodnota 1) a měření jen šumu (hodnota 0). Koherenci je možno 
chápat tak, že odpovídající funkce udává pro každou hodnotu kmitočtu ω stupeň lineární 
závislosti mezi signály, měřenými na vstupu a výstupu systému. Koherence je obdobou 
kvadrátu korelačního koeficientu, užívaného ve statistice.

Uvedené vlastnosti koherence a odpovídající funkce lze výhodně užít při zjišťování 
pohyblivosti, zejména k odhalení možných chyb.

Modální analýza je užitečná pro:

o Stanovení vlastních frekvencí soustavy.
o Stanovení tlumení na vlastních frekvencích.
o Stanovení vlastních tvarů kmitů, tedy tvarů deformací soustavy při vibraci na vlastních 

frekvencích.
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Obr. 7.9. Odhad míry lineární závislosti mezi signály na vstupu a výstupu 
systému pomocí koherence 2

Metodou modální analýzy lze relativně rychle a pohodlně řešit následující technické 
problémy:

 Určovat modální frekvence soustavy, které při souhlasu s budícími frekvencemi 
mohou vést k nadměrnému rozkmitávání (rezonance, kritické otáčky), a tím ke snížení 
životnosti a spolehlivosti konstrukcí, často s nepříznivým důsledkem zvýšené 
hlučnosti.

 Určovat modální tvary kmitu a konfrontovat je s eventuálními budícími účinky, opět 
s cílem posouzení možnosti výskytu škodlivého nadměrného kmitání.

 Ověřovat věrohodnost sestavených zjednodušených matematických modelů (v tzv. 
geometrických souřadnicích) srovnáním s výsledky měření.

 Vytvářet modální modely odměřených soustav (v modálních souřadnicích), pomocí 
nichž lze v uvažovaném frekvenčním pásmu věrně simulovat jejich kmitavé chování.

 Modifikovat konstrukce připojením přídavných prvků, s cílem např. jejich přeladění 
mimo pásma škodlivých účinků. Simulací na počítači lze relativně náročně posuzovat 
řady variant provedení.

 Pomocí výpočtů věrohodně určit vynucené kmitání odměřené konstrukce při daném 
(simulovaném) buzení.

 Identifikovat příčiny nadměrných vibrací odměřených konstrukcí z vlastností možných 
(vypočtených) přenosových cest nežádoucího šíření budících účinků.

 Pro jednoduché struktury identifikovat z naměřených provozních odezev místa a 
průběhy budících účinků.

Modální analýza srovnává varianty na základě vyhodnocení vlastních frekvencích, tlumení a 
vlastních tvarů kmitů. Příkladem modely pro měření kmitů je znázorněn na obr. 7.10. Na 
jednotlivých vlastních frekvencích modely byly animovány vlastní tvary kmitů, které ukazují 
způsob namáhání součástí, kritická místa s nízkou tuhostí. 
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Níže uvedené modely byly rozděleny na síť o různých počtů měřících bodech a směrech, 
které ležely na normále k jednotlivým plochám. 

Obr. 7.10. Příklady modely modální analýzy.

Metodu lze využít pro naprostou většinu strojních i stavebních konstrukcí.

Frekvenční obor, který při analýze přichází v úvahu, pokrývá při praktických aplikacích 
zhruba pásmo od 0,1 Hz do 30 kHz, většina případů pak spadá do tzv. akustické oblasti, pro 
kterou existuje rozvinuté přístrojové zázemí.

7.3. Metoda zviditelnění provozních tvarů kmitů
Tato metoda spočívá ve stanovení amplitud vibrací v jednotlivých charakteristických bodech 
a vzájemných fázích. Zjištěná data slouží k animaci vibračního pohybu na obrazovce
počítače. Při animaci je skutečný pohyb zesílen do výchylek vnímatelných lidským okem a 
zpomalen na nízkou frekvenci. Metoda umožňuje názorným způsobem pomocí animace 
vibračního pohybu sledovat dynamické vlastnosti stroje přímo v pracovních podmínkách. 
Umožňuje odhalit příčiny poruch a napomáhá při zkvalitnění konstrukce. Průběh měření nijak 
neomezuje stroj v jeho činnosti, omezující nejsou ani rozměry a tvar měřeného objektu.

Metoda zviditelnění provozních tvarů kmitu se hodí pro případ, kdy stroj má nadměrné 
vibrace v jednom nebo několika málo provozních režimech a když vibrace mají dominantní 
složku na jedné frekvenci. Přitom techniky vibrační diagnostiky pouze naznačují příčinu –
např. rezonanci nebo mechanické uvolnění – aniž by bylo stanoveno místo způsobující potíže.

V současnosti se metoda zviditelnění provozních tvarů kmitu, nebo také metoda strukturní 
stroboskopie, opírá o využití programových prostředků pro animaci, které byly původně 
vyvinuty pro znázornění vlastních kmitů (modů), stanovených metodou modální analýzy.

Metoda provozních tvarů kmitů umožňuje:
 Identifikaci dynamických vlastností
 Posoudit hlavní příčiny provozních problémů
 Získat podklady o chování stroje při zvolených provozních podmínkách
 Návrh a řešení pružného uložení
 Kontrolu správné montáže stroje
 Vhodné posouzení stroje při jeho přejímce
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Existují různé přístupy jak napomoci technikovi při zviditelnění vibračního pohybu. Jedním 
z příkladů může být obrázek stroje, ve kterém jsou v různých místech nakresleny elipsy 
znázorňující průmět vektoru vibrací bodu a je nakreslena i poloha tohoto vektoru v čase 
„t=0“. Druhý způsob spočívá ve vykreslení polohy vibrující části v různých časových 
okamžicích. Profesí těžících z rozboru výsledků PTK je veliký s následujícími výhodami:

 konstruktéry
o při vývoji stroje (zvýšení tuhosti namáhaných částí)
o cesta jak splnit stále se měnící požadavky a obstát na trhu v boji s konkurencí
o zjištění způsobu namáhání stroje
o snížení vibrací může u mnoha strojů zvýšit rychlost a přesnost výroby
o pochopení a analýza dynamických vlastností stroje

 vedoucí pracovníky výroby
o možnost nastavení pracovního režimu stroje do optimálního provozního stavu
o prodloužení životnosti strojů - snížení výrobních nákladů
o snížení vibrací může ve většině případů vést ke zvýšení kvality výroby
o snížení hluku a vibrací strojů pomocí pružného uložení

 pracovníky rozhodující o nákupu strojů
o pomoc při rozhodování mezi několika stroji před jejich zakoupením
o kontrola strojů po jejich přejímce

 pracovníky servisu a údržby
o možnost optimálního seřízení stroje
o kontrola stroje po montáži nebo po generální opravě
o posouzení hlavních příčin provozních problémů.

Metoda PTK je jedna z nejjednodušších a současně nejpřesnějších metod měření. Je založena 
na použití dvou snímačů zrychlení vibrací. Jeden z těchto snímačů na jednom kanále 
(referenčním) je trvale upevněn na měřícím směru se silným signálem a snímačem na druhém 
kanále se přemisťuje z místa na místo v jednom nebo i více směrech. Výsledkem jsou 
frekvenční spektra a fáze vzhledem k referenčnímu směru. Tyto podklady stačí k tomu, aby 
po výběru konkrétních frekvencí byl na obrazovce počítače objekt (jeho drátěný model) 
rozhýbán s vyšší amplitudou a nižší frekvencí.

Vzdálenost mezi snímači nesmí být příliš veliká z hlediska zachování prostorové rozlišovací 
schopnosti. Při stabilním provozu zkoumané soustavy se měří rozdíly amplitud a fáze signálů 
od snímače, přemísťovaného a od upevněného na jednom místě vztažného snímače.

Měření množiny spojitých nekonečných referenčních průběhů na struktuře by mohlo být 
zajímavé v některých nestacionárních případech, například u přechodové odezvy nebo u 
skládání komplexního spektra, avšak vyžadovalo by to velký počet současně prováděných 
měření odezvy a velkou kapacitu na zpracování dat.

PTK mohou být měřeny přímo pomocí relativně jednoduchých prostředků. Tyto tvary kmitů 
poskytují velmi užitečné informace pro pochopení a vyhodnocení absolutního dynamického 
chování stroje, komponenty, nebo celé struktury. Protože pochopení děje může tvořit 
maximum z celé cesty k možnému řešení, může vizualizace dynamického chování pomocí 
PTK vést technika k bodu na struktuře, ve které lze provést optimální modifikaci, aby byl 
řízen problém hluku, vibrací, aby byla potlačena únava, zmenšeno opotřebení, nebo aby byly 
řešeny s tím spojené problémy. Rozhodnutí o modifikaci může být podporováno měřením 
jedné nebo několika frekvenčních odezev pro kontrolu, zda existují rezonanční podmínky.
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Provozní tvary kmitů lze rovněž určit z matematického modelu (modálního modelu) za 
předpokladu, že jsou k dispozici okrajové podmínky a známe-li provozní síly. Jestliže však je 
cílem analýza určité soustavy při jednom nebo několika specifických stavech, potom je přímé 
měření provozních tvarů kmitu ve zvoleném režimu rychlejší, jednodušší a přesnější než 
analytický výpočet.

Mezi hlavní výhody PTK patří:
 Srozumitelnost všem lidem, kteří mají nějaký vztah ke strojnímu zařízení (záleží na 

složitosti zvoleného modelu),
 relativní jednoduchost při aplikaci,
 velké množství sdělených informací, aplikace do mnoha oblastí strojírenské výroby a 

provozu strojů,
 nevelké nároky na přístrojové vybavení a parametry počítače,
 krátký čas mezi zadáním úlohy a stanovením výsledku,
 aplikace v diagnostice,
 největší výhodou PTK jsou především srozumitelnost výsledných animací a množství 

informací, které lze z těchto animací získat.
Mezi nevýhody PTK lze zařadit:

 Prozatím malé rozšíření v praxi,
 nároky na znalosti, praxi a zkušenosti operátorů,
 po dobu měření (3-10 s) musí být měřený signál stabilní (stroj ve stálém záběru),
 principem činnosti (hlavně rotační stroje), spektrum stroje musí obsahovat významné 

frekvenční složky (tato podmínka je u stojů s rotujícími částmi téměř vždy plněna).

Účel měření vibrací v provozu spočívá v zjištění vynucených dynamických deformací v 
oblasti pracovních nebo provozních kmitočtů. 

Na základě graficky znázorněných výsledků řady měření lze získat představu o pohybech 
jednotlivých součástí zkoumaného systému (absolutně i ve vzájemných vztazích) a o 
dynamických deformacích.

PTK mají několik forem výstupu naměřených a vypočtených hodnot, které nám dávají 
náhled na chování měřeného objektu.

Výstupem metody PTK jsou:

 Animace vibračního pohybu na určité frekvenci,
 možnost multifrekvenční animace na více frekvencích současně,
 znázornění uzlů a kmiten,
 znázornění trajektorií vybraných bodů,
 tabulky hodnoty zrychlení, rychlostí a výchylek jednotlivých bodů,
 spektra zrychlení, popřípadě časové průběhy vibrací.
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Vibrace při provozu, vyjádřené křivkou výchylky, představuje absolutní deformaci 
konstrukce, způsobenou neznámými reálnými silami. Odpovídající křivka však neobsahuje 
informaci o nezávislých dynamických vlastnostech konstrukce a proto na jejím základě nelze 
tvořit závěry o deformacích, provázejících působení jiných sil a o vlastnostech soustavy na 
jiných kmitočtech.

PTK není jedinečný ve stejném smyslu slova jako modální tvar, je závislý na provozních 
podmínkách a na volbě frekvence, a je tedy platný jen pro jedny určité podmínky. Jak dobře 
provozní tvar kmitu reprezentuje {x(t)} závisí na tom, jak čistě sinusová je odezva. Praxe
ukazuje, že více než 95% výkonu vibrací je obsaženo v jedné kmitočtové čáře. Při řešení 
problémů s vibracemi nebo hlukem je to stejně pravdivé u periodických vynucených 
problémů i pro případ náhodně buzených modů (rezonanční problém). 

7.3.1. Doporučení při aplikaci metody PTK
Metoda PTK je z hlediska aplikace velmi jednoduchá. Jestliže je k dispozici potřebné 
vybavení, pak se zdá, že úspěch je zaručen. Přesto někdy při zavádění metody na některých 
strojích a zařízení byly dosažené výsledky slabé, a to z důvodů špatnou aplikaci a chyby při 
měření, která může znehodnotit výsledek. Zde uvádíme některá doporučení:

1. Geometrický model je možné při řešení zjednodušovat, avšak začít práci s příliš 
jednoduchým modelem může znamenat, že vůbec nedospějeme k cíli - pochopení poměrů 
při daných provozních podmínkách. Z toho vyplývá, volit raději více bodů než je potřeba.

2. Dosti častou chybou i při běžné diagnostice strojů je, že se příliš soustředíme na 
sledovaný stroj, bez ohledu na prostředí, ve kterém pracuje a bez ohledu na jeho propojení 
s dalšími zařízeními. Dosti často se dokonce nebere v úvahu spojení s nosnou konstrukcí 
nebo se základem.

3. Nadměrné vibrace v určitém místě a směru mohou být způsobeny vibrací jiné části stroje 
a v jiném směru. Vážnou chybou při použití metody může být neoprávněné vypuštění 
některého směru z měření.

4. Při řešení jakéhokoli problému měla by být provedena nejprve řada parametrických 
měření, zaměřených na zjištění vlivu různých provozních veličin a dále bude provedeno 
měření pro zviditelnění tvaru kmitu. Stupně volnosti budou zvoleny tak, že ve všech 
vybraných bodech se provede měřeny všechny tři směry vibrací. V žádném případě však 
nepostačí model s omezeným počtem stupňů volnosti v důsledku vynechání některého 
směru při zachování geometrického modelu.

5. Volba stupňů volnosti: podcenění malou vibrace v jednom směru při dominantním vibrací
v jiném směru může znamenat "zhroucení metody". Zejména tehdy, když na začátku 
analýzy není nic známo o skutečné příčině, je nutné měřit všechny tři směry.

6. Až dosud byla metoda aplikována při jedné dominantní frekvenci. Programy umožňují 
analýzu při různých frekvencích, avšak vždy pouze při jediné.

7.3.2. Ukázky použití PTK na konkrétních příkladech                                              
Tato kapitola popisuje na konkrétních příkladech aplikaci metody provozních tvarů kmitů. 
Jednotlivé animace vzniklé počítačovou vizualizací jsou v prezentaci, která je součástí
projektu FRVŠ 1256/2000 a výzkumných zpráv spolupracovníků katedry KVM. K animacím 
je třeba připomenout, že je na nich animováno zrychlení, které nás informuje o dynamických 
silách v řešeném objektu.
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Tab. 7.2. Ukázky použití PTK na konkrétních příkladech

Animace plastového krytu vysavače:

Cíl řešení:

 Vyloučení plastového krytu vysavače jako zdroje nežádoucího 
hluku (rezonance),

 animováno ve třech pohledech na zvolené frekvenci 50 Hz.
Malá vodní elektrárna:

Cíl řešení:

 Snížení nežádoucích vibrací soustrojí, 
 prodloužení životnosti ložisek a zvýšení výkonu generátoru (což je 

následek snížení vibrací soustrojí), 
 zvýšení účinnosti MVE,
 animovány jsou dominantní frekvence 7, 17, 52 a 101 Hz,

porovnání několika variant úprav tuhosti rámu.
Šicí stroj LADA:

Cíl řešení:

 Poznání šicího stroje jako dynamické soustavy na jeho 
dominantních frekvencích. Následný rozbor těchto poznatků, může 
posloužit jako výchozí bod pro konstrukční úpravy stroje, vedoucí 
k snížení vibrací,

 animovány jsou dominantní frekvence 55, 92, 101 a 148 Hz.
Odpružené jízdní kolo:

Cíl řešení:

 Určení tlumících vlastností a zjištění přenosových vlastností mezi 
vozovkou a jezdcem.

 animovány jsou dominantní frekvence 3,5 Hz, 13,5 Hz a 130,5 Hz.
Hřídel turbíny vodní elektrárny:

Cíl řešení:

 Identifikace soustavy turbíny s generátorem ,
 návrh konstrukčních opatření vedoucích k prodloužení životnosti 

soustrojí,
 animovány jsou dominantní frekvence 6,25 Hz, 12,5 Hz a 

multifrekvenční animace 6,25 + 12,5 Hz.
Modální analýza pilového kotouče:

Cíl řešení:

Návrh konstrukčních úprav vedoucích k zvýšení jeho tuhosti a tím 
snížení tloušťky řezu,

 animovány jsou dominantní vlastní frekvence 384 Hz, 604 Hz, 896 
Hz, 1416 Hz a 1580 Hz.

Sedačka nákladního automobilu:

Cíl řešení:

 Poznání sedačky nákladního automobilu jako dynamické soustavy 
na jejich dominantních frekvencích,

 zjištění přenosových vlastností rámu kabiny na řidiče,
 volba vhodného tlumení sedačky,
 vyhodnocení úprav tlumení,
 animovány jsou dominantní frekvence 6,19 Hz, 9 Hz, 12 Hz a 

multifrekvenční animace 6,19 + 9 + 12 Hz.
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Drtič uhlí:

Cíl řešení:

 Identifikace soustavy drtiče uhlí, 
 rozbor zjištěných informací a konstrukční úpravy vedoucí k 

návrhu pružného uložení drtiče,

 animovány jsou dominantní frekvence 2,5 Hz, 16,8 Hz a 25 Hz,

 snížení přenosu vibrací do základů.
Generátor malé vodní elektrárny:

Cíl řešení:

 Snížení vibrací soustrojí malé vodní elektrárny (zvýšením tuhosti 
konstrukce rámu s generátorem) a s tím související prodloužení 
životnosti soustrojí,

 animovány jsou dominantní frekvence 17 Hz, 50 Hz a 100 Hz,
 kontrola montáže a změna tuhosti nosného rámu,
 porovnání několika variant úprav tuhosti rámu.
Konstrukce rámu vibračního dopravníku

Cíl řešení:

 Zjištění tuhosti rámu a způsobů jeho namáhání, 

 zjištění dynamických vlastností dopravníku,

 porovnání několika variant úprav tuhosti a uchycení rámu.

7.4. Kepstrální analýza (cepstrální analýza)
Kepstrum je název pro techniku analýzy signálu, která umožňuje identifikovat periodické jevy 
v kmitočtovém spektru. Název kepstrum vznikl přesmyčkou prvních čtyř písmen slova 
spektrum. Pomocí kepster je možno identifikovat série harmonických nebo bočních pásem 
obsažených ve spektrech a hodnotit jejich relativní intenzity.

Kepstrum se definuje mnoha různými způsoby, avšak ve všech případech jej lze uvažovat 
jako spektrum logaritmického spektra (tj. logaritmické stupnice pro amplitudu a lineární 
stupnice pro frekvenci). To znamená, že kepstrální analýza může být použita jako prostředek 
pro zjišťování periodicity ve spektru, například pro zjišťování rodin harmonických složek s 
konstantní vzdáleností rozmístění. Logaritmická stupnice pro amplitudu zdůrazňuje 
harmonickou strukturu spektra a potlačuje vliv poněkud náhodné přenosové cesty, po které 
signál putuje od zdroje do místa měření.

Kepstrum bylo původně definováno jako výkonové spektrum logaritmu výkonového spektra, 
matematicky:                               

|})f(S{F|=)K( 2
AAlog

kde SAA je výkonové spektrum časového signálu a(t), tj.:

|}a(t){F|=)f(S
2

AA

F { } představuje přímou Fourierovu transformaci veličiny v závorce.

Později byla uvedena novější definice kepstra jako inverzní Fourierova transformace 
logaritmu výkonového spektra.

})f(S{F=)K( AA
1-  log
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Jedním z důvodů použití této definice je to, že udává závislost mezi kepstrem a autokorelační 
funkcí, kterou lze získat jako inverzní transformaci výkonového spektra, tj.:

})f(S{F=)(R AA
1-

AA 
Novější definice kostra je rovněž bližší k definici "komplexního kepstra", které je "inverzní 
transformací komplexního logaritmu komplexního spektra" a je s ní ve skutečnosti identická 
pro spektra s nulovou fází. Zde nebudeme diskutovat problémy komplexního kepstra, avšak v 
literatuře je tato diskuse provedena včetně vztahů mezi různými formami kepstra a mnoha 
jejich aplikacemi.

V kepstru je vyznačen odstup jednotlivými čarami bočních pásem. Kepstrum udává závislost 
velikosti modulační amplitudy vibrací na periodě modulační frekvence. Vibrační kepstrum je 
důležitou pomůckou při určování např.: poškození valivých ložisek, boků zubů ozubeného 
soukolí. Kepstrální analýza je vhodná pro diagnostiku převodovek, pro identifikaci 
amplitudové a frekvenční modulace. Podmínkou je, že frekvenční analyzátor má v sobě
kepstrální analýzu obsaženou.

Je to metoda, která hledá periodické děje ve frekvenčním spektru. Pravidelně se opakující 
rozdíly mezi sousedními frekvenčními čarami. Tato metoda je tedy vhodná, když má 
frekvenční spektrum několik nosných frekvencí, na které jsou namodelována boční pásma.

Avšak typ periodické struktury, který uvažujeme nyní, je dán rodinami postranních pásem, 
které se obvykle nacházejí ve spektrech vibrací převodovek, a které jsou často indikací závad 
různého druhu. Někteří autoři ukázali, že tato postranní pásma lze považovat za pásma, která 
vznikají modulací jinak stejnotvárnou vibrace od záběru zubů a to modulací nízkými 
frekvencemi, typickým případem je modulace frekvencí otáček hřídelů. Např. excentricita 
ozubení jednoho ozubeného kola (vůči ose rotace) způsobuje amplitudovou modulaci 
základního kmitání s frekvencí záběru zubů (a harmonických složek), přitom perioda obálky 
odpovídá frekvenci otáčení hřídele - obr.7.11.

Periodická časová změna rychlosti otáčení jednoho ozubeného kola (např. vlivem kloubové 
spojky) je příčinou frekvenční modulace. V praxi se amplitudové, frekvenční a fázové 
modulace vyskytují zřídka samostatně, zpravidla se vyskytují současně, projevují se v 
kmitočtových spektrech ozubených převodů jako postranní (boční) pásma kolem zubové 
frekvence a jejich vyšších harmonických složek.

I u převodovek v dobrém stavu obsahují spektra obvykle taková postranní pásma, avšak jejich 
amplituda zůstává s časem konstantní. Změny v počtu a intenzitě postranních pásem budou 
obecně indikovat zhoršení stavu.

Vzdálenost (rozmístění) těchto postranních pásem bude tedy obsahovat velmi cenné 
informace o zdroji vibrací, což často vede k určitému kolu složité převodovky, nebo v případě
fluktuace zatížení (například při frekvenci, odpovídající počtu křídel u dmychadla) lze 
stanovit, že problém zdroje modulace leží mimo samotnou převodovku. Avšak často -
vzhledem k tomu, že je současně přítomna více než jedna rodina postranních pásem - může 
být obtížné rozlišit zrakem jednotlivé rodiny navzájem a to je případ, kdy je užitečné použít 
kepstrum pro určení různých periodicit. V tomto případě může být kepstrum považováno 
za diagnostickou pomůcku pro interpretaci spektrálních informací. Kepstrum může být rovněž
užitečné jako metoda redukce dat, která efektivně redukuje celkový vzorek postranních pásem 
na jedinou čáru kepstra a která zjednodušuje problém sledování změn stavu.
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Obr. 7.11.  Amplitudová modulace časového signálu ozubení 
způsobená excentricitou ozubení

Názvosloví používané v kepstrální analýze vyplývá z inverzní transformace spektra (prvé tři 
názvy se nejčastěji používají), viz Tab. 7.3.

Tab. 7.3. Označení používané v kepstrální analýze
Frekvenční analýza – (Frekvenční analýza) Kepstrální analýza – (Cepstrální analýza)
Spektrum – (Spectrum) Kepstrum – (Cepstrum)
Frekvence – (Frequency) Kvefrence – (Quefrency)
Harmonické – (Harmonics) Rahmonické – (Rahmonics)
Filtr – (Filter) Liftr – (Lifter)
Fáze – (Phase) Zafe – (Saphe)
Amplituda - (Magnitude) Maplituda - (Gamnitude)
Low pass filter Short pass lifter
High pass filter Long pass lifter

7.4.1. Výhody kepstrální analýzy v porovnání se spektrální analýzou
Kepstrum může být považováno za pomůcku k interpretaci spektra, zejména s ohledem na 
rodiny postranních pásem, protože kepstrum předkládá informace v mnohem účinnějším 
tvaru.

Základní výhody kepster lze shrnout:
 kepstrum je málo citlivé na přenosové charakteristiky od místa buzení k místu měření,
 složka kepstra udává průměrnou velikost postranního pásma v celém spektru,
 kepstrum je málo citlivé na fázové vztahy amplitudové a frekvenční modulace,
 první (základní) rahmonická složka kepstra obsahuje významnou informaci o průměrné 

velikosti postranních pásem.

Kepstrum rovněž skýtá výhody pro diagnostiku závad (na rozdíl od pouhé detekce). Tyto 
výhody souvisejí se skutečností, že kepstrum může detekovat periodicitu ve spektru, která 
není bezprostředně zřejmá zraku a dále se skutečností, že měření periodicity je přesné.

Kepstrum je velmi užitečný nástroj pro detekci dlouhých periodických vln v diagnostických
signálech, které jsou generovány zejména valivými ložisky. Kepstrum není použitelné pro 
kvantitativní posouzení závažnosti poruchy, ale rozhoduje o přítomnosti poruch.
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Původ rahmonic ve vypočteném Kepstru, tj. zda pocházejí z běžných harmonických složek
nebo harmonických složek, které jsou součástí postranních pásem, lze odhadnout podle toho, 
zda jsou kladné nebo záporné.

Kepstrum, které je spektrem logaritmického spektra, je obdivuhodně vhodné jak pro detekci 
přítomnosti, tak pro zjišťování vzrůstu postranních pásem ve spektrech vibrací převodovek a 
pro indikování jejich střední vzdálenosti v celém spektru a je proto použitelné jak pro detekci, 
tak pro diagnostiku závad.

Vzhledem k detekci závad má kepstrum výhody (ve srovnání s normální spektrální analýzou) 
v tom, že je schopno extrahovat periodicitu spektra, která není zřejmá zraku a dále, že je 
necitlivé na sekundární vlivy, jako je vliv cesty přenosu signálu a vliv fázových vztahů
frekvenční a amplitudové modulace.

Vzhledem k diagnostice závad má kepstrum výhodu v tom, že měří průměrnou vzdálenost 
postranních pásem ve velmi širokém rozmezí spektra, čímž umožňuje velmi přesné měření 
této vzdálenosti, která je reprezentativní pro celé spektrum. Při normální spektrální analýze je 
možné, že "člověk nevidí les pro stromy" (zoomová analýza) nebo že "nevidí stromy pro les" 
(analýza v základním pásmu). Kepstrum má schopnost koncentrovat významné informace o 
postranních pásmech velmi účinným způsobem. často jsou užitečné výsledky jak kepstrální 
tak spektrální analýzy při provádění diagnostiky. Změny ve tvaru spektra, ke kterým je 
kepstrum necitlivé, mohou být diagnosticky významné. Jako příklad uvádíme, že otázku, zda 
závada je lokalizovaná, rozložená nebo stejná na všech zubech se nejjednodušeji odpoví 
pomocí spektra.

Kepstrum je citlivější než normální spektrum na některé umělé vlivy, které vyplývají z volby 
spektrálních parametrů a výpočtové metody.
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8. ZÁVĚR
Cílem skript je seznámit studenty fakulty strojní s výhodami využití vibrační diagnostiky 
strojů a zařízení pro potřeby výuky v inženýrském a doktorandském studiu konstrukčních 
oborů. Vibrační diagnostika je nutným předpokladem kontroly a zajištění vysoké kvality 
výroby. Nedostatky lze zjistit pomocí frekvenční analýzy FFT. Tato metoda je v současné 
době uplatňovaná dle dostupných informací ve více než 90% průmyslových závodů, a to 
v souvislosti s rostoucími nároky na efektivitu výrobních procesů, lepší provozní vlastnosti
výrobků a snížení počtu výrobních vad. 

Popsané a použité metody ve skriptech se opírají o nejnovější poznatky z oblasti vibrační 
diagnostiky. Dokumentované příklady zahrnují širokou oblast strojírenství a vznikly na 
základě zkušeností a spolupráce s průmyslovými závody. Změřená vibrační spektra 
uvedených strojů a zařízení jsou nástrojem jejich moderního způsobu řízení kvality výroby.
Také slouží k jejich prediktivní údržbě, identifikaci jednotlivých mechanických závad a 
sledování vlivů těchto poruch na kvalitě výrobků a montáží.

Skripta obsahují množství odvození, definic a tabulek, aby bylo možné teoretické poznatky 
přizpůsobit konkrétním praktickým podmínkám. Také popisují metody technické diagnostiky 
a seznamují s možnostmi řešení problémů, dále ukazují nutnost přesnosti výroby a kontroly
rozměrů např. valivých ložisek, ozubených kol. Je popsán vhodný sledovací systém strojů a 
zařízení, který by vyhovoval nejen stávajícím podmínkám strojírenských závodů, ale který by 
i podával co nejpřesnější informace o sledování těchto strojů a zařízení. Tímto zvoleným 
systémem byla naměřena některá z uvedených vibračních spekter, s čímž souvisely i další 
důležité úkoly, jako například výběr měřicích míst na jednotlivých strojích, určených pro 
instalaci trvalých snímačů, a v neposlední řadě i volba a technologie upevnění vhodného 
snímače, volba vhodného kabelu a návrh způsobu jeho vyvedení k diagnostické zásuvce. 

Měření vibračních spekter na uvedených příkladech frekvenční analýzou plně potvrdilo 
teoretický předpoklad, že velikost dynamických sil závisí jednak na úrovni konstrukčního a 
dynamického řešení základních skupin strojů a zařízení a jednak na kvalitě výroby a montáže.
Např.:

 Nesouosost hřídelí a excentrické uložení ozubených kol se projevuje jako amplitudová 
modulace s frekvencí fr kolem fz a nárůstem amplitud vyšších harmonických složek 2fz, 
3fz.

 Nesouosost hřídelí spojek na vstupu a výstupu převodovky má za následek nárůst amplitud 
s frekvencí fr a zvýšení intenzity postranních pásem kolem fz.

 Poškození boků zubů (opotřebení, plastická deformace, důlky) se ve spektru projevuje 
relativně větším zvýšením amplitud vyšších harmonických složek 2fz a 3fz v porovnání se 
zvýšením základní složky fz současně se zvýšením amplitud postranních.

Z frekvenčních spekter a ze spekter obálek vibrací lze podrobněji identifikovat stav poškození 
součástí valivých ložisek, kterými jsou vnější kroužek, vnitřní kroužek, klece a valivá tělíska.

Poškozením valivých ložisek na vnitřním nebo na vnějším kroužku ložiska vzniknou kolem 
fLi nebo fLo postranní pásma s frekvencí fr. V případě poškození na valivém tělísku jsou 
postranní pásma kolem fLv s frekvencí fLk. V případě poškození klece vznikne první 
harmonická složka s frekvencí klece fLk, jejíž amplituda by mohla být hodně nízká. 2fLk, 3 fLk, 
4 fLk, mají vyšší amplitudu.
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PŘÍLOHA 1: NEJOBVYKLEJŠÍ PŘÍČINY A CHARAKTERISTIKY

Příčina Charakteristické 
frekvence vibrací

Poznámky
(V mnoha případech může měření

fáze dát další informace.)

Nevyváženost 1 (tj. otáčková 
frekvence)

Změny vyváženosti změní vektor 1. 
Vibrace budou největší, když otáčky 
souhlasí s kritickými otáčkami 
rotorového systému. Při průchodu 
kritickými otáčkami nastane 
významná změna fáze. 

Nesouosost 
ložisek

1 nebo vyšší 
harmonické

Rovnoběžná nebo úhlová nesouosost 
ložisek je obecně způsobena pohyby 
základů. Nesouosost ložisek není 
přímou příčinou buzení, ale mění 
dynamické vlastnosti nosného 
systému. 

Nesouosost 
hřídelů

1, 2 nebo vyšší 
harmonické

Úhlová nebo rovnoběžná nesouosost 
v důsledku geometrických 
nepřesností spojky. Způsobuje buzení 
vibrací v důsledku ohybu hřídelů. V 
některých případech může mít axiální 
složka vibrací podobnou velikost jako 
radiální složky. 

Provozní stav 
nebo geometrie 

kluzného 
ložiska

subsynchronní nebo 
1, 2, 3

Změny v provozním stavu nebo 
geometrii ložiska mohou způsobit 
změny ustálených vibrací na 1 nebo 
vyšších harmonických nebo mohou 
způsobit subsynchronní nestabilitu 
(whirl oleje nebo páry). Ve druhém
případě jsou vibrace obvykle
neustálené a mohou se zvětšovat s 
časem, často rychle.

Opotřebení 
valivého ložiska

Širokopásmové 
zrychlení na 

vysokých frekvencích

Detekce vyžaduje snímače s 
vysokofrekvenční odezvou. Vibrace 
mají tendenci být lokalizované v 
oblasti vadného ložiska. Odečty 
vibrací jsou obvykle neustálené a 
rostou s časem. Pro charakterizování 
typu závady mohou být nezbytné jiné 
techniky. 
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Asymetrická 
tuhost (např. 

axiální drážky 
pro vinutí u 

rotorů 
generátorů/mot

orů)

2

Špičky vibrací, když buzení 2
souhlasí s kritickými otáčkami rotoru. 
Při konstantních otáčkách rotoru jsou 
velikosti vibrací konstantní. U 
velkých strojů se používají 
kompenzační drážky pro 
minimalizování tohoto buzení. 

Ohnutý rotor 
(viz také 
teplotní 

asymetrie)

1, 2 nebo vyšší 
harmonické

Změna 1 je nejobvyklejší. Je-li rotor 
ohnutý blízko spojky, jsou často 
pozorovány vysoké axiální vibrace 
2. Při konstantních otáčkách jsou 
hodnoty vibrací rotoru konstantní. 

Prasklý rotor 1, 2 nebo vyšší 
harmonické

Růst vektoru 2 je indikací, že vzrůst 
příčné trhliny se stal kritický. Mohou 
se objevit i změny 1 nebo vyšších 
harmonických. 

Uvolnění 
komponenty 

rotoru

1 a harmonické 
násobky otáčkové 

frekvence

Hodnoty vibrací mohou být nestálé a 
nekonzistentní mezi po sobě 
následujícími cykly najetí a 
odstavení. Někdy jsou také 
pozorovány subharmonické 
frekvence. 

Excentrické 
nebo nekruhové 
ložiskové čepy

1 a u neokrouhlých 
čepů harmonické 
násobky otáčkové 

frekvence

Hodnoty vibrací mohou být 
abnormální nebo nadměrné při 
malých otáčkách rotoru i při 
kritických otáčkách rotoru. Při 
konstantních otáčkách rotoru jsou 
hodnoty vibrací konstantní. 

Teplotní 
asymetrie

1 Může být způsobeno nerovnoměrnou 
ventilací rotoru nebo zkratovaným 
elektrickým vinutím nebo 
nerovnoměrným utažením částí. 
Způsobuje ohnutí rotoru se stejnými 
charakteristikami vibrací, jako 
nevyváženost. 
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Závady ozubení Vysoké frekvence, 
odpovídající 

harmonickým 
násobkům záběru 
zubů, otáčkové 

frekvence a 
přidružená postranní 

pásma

Detekce vyžaduje snímače s 
vysokofrekvenční odezvou. Při vadě 
jednoho zubu: 1 a násobky. 
Opotřebené zuby: zubové frekvence 
s postranními pásmy a násobky. 

Rezonance Při takových budicích 
frekvencích a  tehdy, 
když se otáčky rotoru 

rovnají vlastní 
frekvenci systému 

rotoru na podporách

Zesílení vibrací se objeví při každých 
rezonančních otáčkách stroje 
a v odezvě 1 jsou evidentní velké 
změny úhlu fáze, když rotor prochází 
kritickými otáčkami. Nevyváženost 
rotoru je také nejobvyklejším 
buzením, které může vyvolat 
rezonanční odezvy stroje v jeho 
nerotujících systémech. U 
elektrických strojů je jiným hlavním 
buzením 2, která je důsledkem 
elektromagnetických sil, kterými 
rotor působí na stator. 

Přidírání Nejobvykleji 1, ale 
také harmonické 

násobky, 
subsynchronní 

frekvence a vlastní 
frekvence

Slabá přidírání, která začínají při 
malých otáčkách, se mohou sama 
odstranit. Avšak přidírání, které 
začíná na vysokých otáčkách, může 
mít za následek náhlou změnu 
vibrací, které rychle rostou na 
velikost, jež vyžaduje odstavení 
stroje. Někdy se přidírání objevuje v 
důsledku příliš rychlého zatěžování 
strojů nebo jako důsledek náhlých 
změn teplotního stavu ve stroji. V 
jiných případech může být přidírání 
důsledkem nastavení příliš malých 
vůlí, nastavených mezi rotujícími a 
stojícími částmi nebo důsledkem
posunutí částí za provozu. 
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PŘÍLOHA 2: DICTIONARY OF BASIC TERMINOLOGY
Acceleration Zrychlení
Acceleration of Gravity Tíhové zrychlení
Accelerometer Akcelerometr
Acoustic Emission Akustická emise
Accuracy of a measuring instrument Přesnost měřicího přístroje
Accuracy class Třída přesnosti
Accuracy of measurement přesnost měření
Alarm Set point Nastavení úrovně poplachu
Alignment Ustavení
Ambient Vibration Vibrace okolí
Amplitude Amplituda
Attitude Angle Úhel polohy
Audio frequency Slyšitelná frekvence
Averaging Průměrování
Axial bearing Axiální ložisko
Axial Clearance Axiální vůle
Axial Vibration Axiální vibrace
Axis Osa
Balancing Vyvažování
Baseline Spectrum Základní spektrum
Backward precession Protiběžné precese
Bearing ball Valivé tělísko ložiska  
Bearing ball damage frequency – BSF Frekvence vad valivých tělísek
Bearing cage Klec valivého ložiska
Bearing cage damage frequency - FTF Frekvence vad klece
Bearing clearance Vůle ložiska
Bearing damage Frequency Ložiskové frekvence
Bearing housing Ložiskové těleso
Bel Bel
International Bureau of Weights and Measures Mezinárodní úřad pro váhy a míry
Bode Plot Bodeův graf
Broad-band random vibration Širokopásmové náhodné vibrace
Calibration Kalibrace
Centre Frequency Střední kmitočet
Cepstrum Kepstrum
Rubbing Odírání
Circumference Obvod kruhu
Compliance Poddajnost
International Committee of Weights and Measures - CIPM Mezinárodní výbor pro váhy a míry
Consultative Committees - CCx Poradní výbory
General Conference of Weights and Measures - GFCM Generální konference vah a měr
Conventional true value (of a quantity) konvenčně pravá hodnota (veličiny)
Condition Monitoring Monitorování strojů
Contact Angle Stykový úhel
Metre Convention Metrická konvence
Correction Korekce
Crest – factor Činitel výkmitu
Crest Factor (of Vibration) Činitel výkmitu (vibrací)
Critical Velocity Kritická rychlost, Kritické otáčky
Cycle Cyklus
Cycles per minute CPM Počet cyklů za minutu
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Cycles per second CPS Počet cyklů za sekundu
Damage Frequency Frekvence vad
Damped natural frequency Tlumená vlastní frekvence
Damping Tlumení
Detector Detektor
Deterministic Vibration Determistické vibrace
Displacement Výchylka
Dominant Frequency Dominantní frekvence
Effective Bandwidth Efektivní šířka pásma
Electromechanical Pick-up Elektromechanický snímač
Envelope spectrum Obálkové spektrum
Ensemble; Set Výběrový soubor
Etalon; Measurement standard Etalon; Měřicí standard
Error (of measurement) Chyba (měření)
Relative error Relativní chyba
Random error Náhodná chyba
Excitation Buzení
Excursion Rozkmit Peak to Peak
Extraneous Vibration Vibrace pozadí
Fast Fourier Transformation FFT Rychlá Fourierová transformace
Filtr Filtr
Fixed-base Natural Frequency Vlastní frekvence soustavy
Fixed Machine Pevný (nehybný) stroj
Forced Vibration (Oscillation) Vynucené vibrace (kmitání)
Form Factor (of Vibration) Činitel tvaru (vibrací)
Forward precession souběžné precese
Fourier Analysis Fourierova analýza
Fourier Spectrum Fourierovo spektrum
Fourier Transform Fourierova transformace
Free Running Volný chod
Free Vibration Volné vibrace; volné kmitání
Frequency Frekvence
Frequency Frekvence, kmitočet
Frequency Domain Frekvenční obor
Frequency Response Frekvenční odezva
Frequency Range Frekvenční rozsah
Frequency Range of Interest Sledované frekvenční pásmo
FTT Analyzer FFT analyzátor
Fundamental Frequency Základní frekvence
Fundamental Period Základní perioda
Gear Mesh Frequency Frekvence záběru ozubených kol
Guide Vedení
Hanning Window Hanningovo okno
Harmonic frequency Harmonická frekvence
Harmonic Analysis Harmonická analýza
Hertzian Contact Zone Hertzova kontaktní oblast
High Pass Filter Horní propust
Impedance Impedance
Indication (of a measuring instrument) Indikace (měřicího přístroje)
Infrasonic Frequency Infrazvuková frekvence
International Electrotechnical Commision - IEC) Mezinárodní elektrotechnická komise 
International Organization for Standardiazation – ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci
International Measurement Confederation - IMEKO Mezinárodní organizace pro měření
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Inner ring damage frequency BPFI Frekvence vad vnitřního kroužku
Inner ring Vnitřní kroužek
Instantaneous Value Okamžitá hodnota
Jerk Ryv
Journal Ložiskový čep
Journal Bearing kluzné ložisko
Load Zatížení
Load Zone Oblast zatížení
Looseness Bearing Uvolnění ložiska
Low Pass Filter Dolní propust
Mean value Střední hodnota
Mechanical Impedance Mechanická impedance
Mechanical shock Mechanický ráz
Mechanical System Mechanická soustava
Measurement procedure Postup měření
Metrology Metrologie
Measurement Měření
Measuring instrument Měřicí přístroj; měřidlo
Method of measurement Metoda měření
Measurand Měřená veličina
Multi-Parameter Monitoring Multiparametrické monitorování
Natural Frequency Vlastní frekvence
Needle bearing Jehlové ložisko
Noise Hluk; šum
Orbit Orbita
Outer ring Vnější kroužek
Outside ring damage frequency – BPFO Frekvence vad vnějšího kroužku
Overall vibration Celkové vibrace
Pass Band Pásmo propustnosti
Peak magnitude Špičková hodnota
Peak-to-Peak Value of Vibration Hodnota špička-špička
Peak Value Výkmit
Period Perioda 
Periodic vibration Periodické vibrace
Phase Fáze
Phase (of Sinusoidal Vibration) Fáze (sinusových vibrací)
Phase Angle Fázový úhel
Phase Reference Referenční fázový signál
Phase Reference Sensor Referenční fázový snímač
Pitch diameter Roztečný průměr
Point Měřící bod
Probe Sonda
Process Proces
Race Oběžný kroužek (valivá dráha)
Radial Bearing Radiální ložisko
Radial Bearing Clearance Radiální ložisková vůle
Radial Position Radiální poloha
Radial Vibration Radiální vibrace
Random Process Náhodný proces
Real-time Analysis Analýza v reálném čase
Reference Referenční veličina
Reference Spectrum Spektrum referenční
Resolution Rozlišovací schopnost; rozlišení
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Resonance Rezonance
Resonance Frequency Rezonanční frekvence
Response of System Odezva soustavy
Result of a measurement Výsledek měření
Roller Bearing Válečkové ložisko
Rolling Element Valivé těleso
Rolling Element Bearing Valivé ložisko
Rolling Element Diameter Průměr valivého tělesa
Root mean square value Efektivní hodnota
Rotational Frequency Otáčková frekvence
Run Up / Run Down Rozběh / doběh
Running Speed of the Machine Provozní otáčky stroje
Sampling Frequency Vzorkovací frekvence
Seal Ucpávka
Seismic Pick-up Seismický snímač
Seismic System Seismická soustava
Self-induced Vibration Samobuzené vibrace
Sensor Snímač, Senzor
Sensitive Axis Osa citlivosti
Sensitivity (of a Transducer) Citlivost (snímače)
Shock Pulse Rázový puls
Shock Pulse Meter Rázový pulz meter
Sidebands Postranní pásma
Signal Analysis Analýza signálu
Slip Prokluzování
Spectrum Spektrum
Spike – energy Špičková energie
Stiffness Tuhost
Stochastic Process Stochastický proces
Subharmonic resonance response subharmonická rezonanční odezva
Subharmonic Subharmonická složka
Subharmonic Response Subharmonická odezva
Systematic error Systematická chyba
Taper Roller Bearing Kuželíkové ložisko
Thermocouple Termočlánek
Time Domain Časový obor
Time Signal Časový průběh signálu
Time Waveform Časový průběh
Transducer Snímač, měnič
Transfer Function of System Přenosová funkce soustavy
Trend Trend
Trigger Spouštěcí obvod
True value (of a quantity) Pravá hodnota (veličiny)
Ultrasonic Frequency; ultrasonic Ultrazvukové frekvence
Unbalance Nevyváženost
Uncertainty of measurement nejistota měření
Upload Ukládání
Value (of a quantity) Hodnota (veličiny)
Vibration Severity Mohutnost vibrací
Vibrograph Vibrograf
Wide band filter Širokopásmová propust
Window Function Okénková funkce
Western European Legal metrology Cooperation WELMEC
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