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ABSTRAKT 

Diplomová práce pojednává o technické diagnostice strojů s bližším zaměřením na vibrační 

diagnostiku. V práci je vypracován návrh diagnostického systému s metodikou měření, 

postupem měření a vyhodnocení naměřených dat na strojním zařízení vyrobeného společností 

Siemens.  

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the technical diagnostics of machines with a closer focus on 

vibrational diagnostics. In the thesis is elaborated a design of a diagnostic system with 

measurement methodology, measurement procedure and evaluation of measured data on the 

machine produced by Siemens. 
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1 ÚVOD 

Zájmem každého podniku je neustálé zlepšování svých produktů a procesů, tak aby bylo 

docíleno uspokojení zákazníka. Firma díky neustálému zlepšování zvyšuje svůj zisk, 

hospodářský růst a především konkurenceschopnost. 

Technická zařízení procházejí životními etapami. První etapou je návrh a vývoj a 

následná výroba produktu. Druhou etapou je spolehlivý provoz a údržba. V poslední etapě 

dochází k vyřazení a následné likvidaci. Pro cílového zákazníka je nejdůležitější co nejdelší 

životnost, plnění jeho funkce bez poruch a vysoká účinnost. 

Technická zařízení je zapotřebí udržovat v provozuschopném stavu. Je nutné 

kontrolovat a sledovat jeho technický stav. Pomocí předem plánované údržby jsou snižovány 

náklady na odstávky a opravy. Kontroly jsou prováděny v určitých časových intervalech, aby 

se předešlo vzniku technických poruch na jeho komponentech, dále aby nedošlo k ohrožení 

bezpečnosti obsluhy nebo vzniku fatální havárie. K diagnostikování technického stavu dochází 

nejčastěji u koncového zákazníka, kde je technické zařízení v provozu. Pro samotné zjištění 

technického stavu jsou používány metody technické diagnostiky. Výsledné hodnoty a údaje, 

zjištěné zvolenou diagnostickou metodou, jsou následně analyzovány a výstupem je zpracovaná 

diagnostická zpráva s nápravnými kroky. V současnosti jednou z hlavních používaných 

nedestruktivních metod na zjištění technického stavu zařízení je vibrační diagnostika. Obor 

vibrodiagnostika se dostává do popředí zájmu u velkých firem v oblasti údržby a servisu 

technického zařízení. Vibrodiagnostika společně s údržbou zahrnuje mnoho pojmů jako jsou 

použitelné metody, aplikace a vyhodnocení naměřených dat.  

Diplomová práce je zaměřena na popis technické diagnostiky s využitím 

vibrodiagnostiky v praxi. Pomocí vibrodiagnostiky je ukázán vliv frekvenčního měniče na 

valivá ložiska u strojního zařízení vyrobeného společností Siemens. V realizaci měření byl na 

daném strojním zařízení vypracován diagnostický systém, pomocí kterého byly zaznamenány 

data. U těchto naměřených dat byly aplikovány metody analýzy pro ukázku vlivu frekvenčního 

měniče na valivá ložiska a vyhodnocení jejich technického stavu.  
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2 SPOLEHLIVOST OBJEKTŮ 

2.1 Spolehlivost 

Spolehlivost je vyjádřena jako schopnost objektu plnit požadovanou funkci při 

stanovených provozních podmínkách po navrženou dobu životnosti. Spolehlivost (obr. 1) je 

vyjádřena dílčími vlastnostmi: pohotovost, životnost, skladovatelnost, bezpečnost, 

udržovatelnost, bezporuchovost, zajištění údržby, preventivní údržba diagnostikovatelnost a 

opravitelnost [5]. 

Vlastnosti spolehlivosti [3, 4, 5]: 

• pohotovost – vlastnost objektu být v okamžitém provozním stavu a plnit 

požadovanou funkci v daných podmínkách, 

• bezporuchovost – schopnost objektu provádět požadovanou funkci v zadaných 

podmínkách při stanovené době, 

• zajištění údržby – schopnost organizace zajistit potřebné prostředky (např. 

náhradní díly, nářadí, přípravky apod.) v souladu s koncepcí údržby, 

• skladovatelnost – vlastnost objektu zachovat si bezvadný stav pří dodržení 

všech podmínek na jeho skladování a přepravu, 

• životnost – vlastnost objektu plnit požadovanou funkci při dodržení podmínek 

pro jeho používání a údržby. Po dosažení mezního stavu je ukončena životnost 

objektu a není provedena jeho oprava. Kritérium mezního stavu je stanoveno 

technickými podmínkami, 

• bezpečnost – při plnění zadané funkce neohrozit lidské zdraví nebo životní 

prostředí za stanovenou dobu a daných podmínkách. 

Užité znaky Náklady na životní cyklus

SpolehlivostníVýkonnost Funkčnost, Funkční přesnost Bezpečnost

Bezpečnost

(kritické poruchy)
Skladovatelnost Pohotovost Životnost

Bezporuchovost Udržovatelnost Zajištění údržby

Preventivní údržba Diagnostikovatelnost Opravitelnost

Kvalita produktu

 

Obr. 1) Vztah kvality ke spolehlivosti s dílčími vlastnostmi objektu (výrobku) [5]. 
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2.2 Technický život objektu 

Spolehlivost objektu je třeba brát jako jednu z vlastností kvality. Problematiku je třeba 

řešit systémově, jelikož je třeba dát důraz na některé složitosti při řešení. Provozní spolehlivost 

se prolíná celým technickým životem objektu. Souvislost spolehlivosti s jednotlivými obdobími 

objektu a poruchy, které mohou vzniknout v určitém období (obr. 2) [4]. 

Instalace

Provoz

Údržba

Vývoj

Konstrukce

Projekce

Výroba

Montáž

Vprojektovaná 
spolehlivost

Inherentní 
spolehlivost

Provozní 
spolehlivost

Poruchy z vnitřních příčin Poruchy z vnějších příčin

Konstrukční
Výrobní

Podimenzování

Nesprávné použití a 
zacházení

Stárnutí a opotřebení

 

Obr. 2) Spolehlivost v jednotlivých obdobích technického života objektu [4]. 

2.3 Údržba 

Údržba jako taková je nejčastěji zaměřena na nákladné strojní zařízení, aby po celou 

dobu jejich navrhnuté životnosti byl zajištěn spolehlivý, efektivní a bezpečný provoz. Cílem 

údržby není opravovat vzniklé vady na strojích, ale vhodnými prostředky předcházet jejich 

vzniku. V současné době se údržba stává nedílnou součástí podniků. Správná údržba strojního 

zařízení vede ke snížení ekonomickým nákladům výroby [2].  

Základní cíle údržby lze shrnout do následujících bodů [2]: 

• docílit maximální produktivity – zlepšovat proces produkce, snižovat nucené odstávky 

na údržbu a opravu, dosáhnout zajištění nepřetržitého provozu stroje po jeho navrhnutou 

životnost nebo déle, 

• optimalizací výkonu stroje – nastavit výkon strojů tak, aby produkovali výrobky s vyšší 

kvalitou, 

• zajištění bezpečného provozu. 

2.3.1 Základní pojmy v údržbě 

V normě ČSN EN 13306: 2002 – Terminologie údržby jsou uvedeny pojmy vztahující 

se k údržbě. Níže jsou uvedeny a popsány nejdůležitější pojmy [1]. 

• objekt – jakákoliv část, součást zařízení, jednotka plnící funkci, přístroj nebo 

systém, kterým se údržba individuálně zabývá, 

• poruchový stav – neschopnost objektu vykonávat funkci, na kterou byl 

navrhnut, 

• udržovatelnost – schopnost objektu v daných podmínkách setrvat nebo se vrátit 

do stavu, ve kterém může plnit požadovanou funkci, je-li údržba prováděna 

v daných podmínkách při splnění stanovených postupů a prostředků, 
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• diagnostikovatelnost – diagnostikování stavu stroje prováděné za účelem 

zjištění místa poruchy nebo porouchané části.   

2.3.2 Současné typy údržby 

Postupem času za pomoci technického rozvoje byla údržba rozdělena do několika typů 

(obr. 3). Všechny typy údržby jsou závislé na ekonomických nákladech na jejich zabezpečení, 

a proto je třeba zvážit, která z údržby bude aplikována [1, 2, 10]. 

Preventivní údržba Údržba po poruše

Údržba podle 

technického stavu

Údržba s předem stanovenými 

intervaly oprav
Odložená údržba

Proaktivní typ údržby
Prediktivní typ 

údržby

Údržba

Okamžitá údržba

 

Obr. 3) Rozdělení údržby [1] 

• reaktivní (údržba po poruše) – jedná se o nejstarší typ používané údržby. 

V současné době je tento typ údržby aplikován na levná zařízení, které 

nezpůsobí škodu na zdraví, nepřeruší výrobu nebo je složité odhadnout míru 

poškození. Oprava poruchy je tedy prováděna až po jejím vzniku. Reaktivní 

údržba je využívána například u domácích spotřebičů, 

– okamžitá údržba – oprava po poruše musí být provedena v nejkratší 

době od vzniku poruchy, aby byl zajištěn provoz a tím zisk firmy, 

– odložená údržba – když je zapotřebí zajistit náhradní díly pro opravu. 

• preventivní – používá se pro dražší stoje nebo objekty s větší nákladností na 

provoz. Jsou určeny periodické prohlídky, opravy a revize. Údržbářské úkony 

se provádí v opakovaných časových intervalech a jsou stanoveny podle četnosti 

poruchy podobných zařízení. Hlavním cílem je předcházení poruchám. Odhady 

vzniku poruch jsou obtížné a nepřesné. Dochází ke zbytečným výměnám nebo 

opravám, které vedou k finančním ztrátám navýšením nákladů, 

• prediktivní – tento typ údržby využívá ke zjištění stavu stroje nebo objektu 

metody technické diagnostiky. Údržba není prováděna v předem naplánovaných 

intervalech jako u preventivní údržby, ale až v době, kdy si to technický stav 

stroje vyžaduje. Výhodou je naplánování odstávek nutných k opravě, snížení 

ekonomických nákladů, snížení negativního dopadu na životní prostředí, 

zvýšení bezpečnosti (předejití haváriím), zlepšení hospodaření při nákupu 

náhradních dílů apod., 

• proaktivní – údržba není zaměřena pouze na odhalení poruchy (např. porušené 

ložisko ve vřetenu obráběcího centra), ale má za úkol zjistit příčiny i opakujících 

se poruch (např. chybně zvolené technologie výroby, nekvalitně provedená 

údržba, špatná instalace stroje apod.). 
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Přínosy proaktivního typu údržby [10]: 

• stabilita technického stavu stroje, 

• technický stav stroje nebo objektu je předvídán do budoucnosti, 

• komplexněji zpracované diagnostické signály, 

• zvýšení propojení mezi údržbou a výrobou. 

Pro proaktivní a prediktivní metody údržby musí být znám aktuální stav zařízení. Proces 

zjišťování je rozdělen do pěti etap [2]: 

• zjištění počátečního stavu – na novém neporušeném stroji se provedou měření, 

které jsou použita k určení referenčních (základních) hodnot. Některé hodnoty 

uvádí výrobce zařízení v manuálech pro údržby, 

• monitorování – na zařízení jsou definována místa, kde v pravidelných časových 

intervalech se provede měření pro zjištění sledovaných parametrů zařízení např. 

hluku, vibrací, teploty apod. Diagnostický systém a místa jsou sestavena podle 

příslušných návodů od výrobce zařízení a platných norem, 

• detekce – pro parametry, získané monitorováním, se určí limitní hodnoty dle 

norem, návodu od výrobce zařízení nebo zkušeností z předešlých projektů. Výše 

limitních hodnot je určena pro každý ze sledovaných parametrů. Pokud 

naměřená data překročí nastavené limitní hodnoty u jakéhokoliv parametru, 

dochází k upozornění na možný výskyt nebo počátek vznikající vady, 

• analýza – naměřená data jsou po detekci vady analyzována (např. FTT 

analýzou, vyhodnocením trendu apod.), pro odhalení příčiny poruchy, 

• opatření a doporučení – po odhalení příčiny vzniklé poruchy jsou provedeny 

ekonomicky přijatelné opravné akce a zavedeno řešení pro budoucí zabránění 

vzniku stejné vady na zařízení.
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3 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA 

Technická diagnostika je moderní vědní obor zabývající se zjišťováním technického 

stavu objektu. Hlavním cílem je odhalení a lokalizace vad na zařízení za použití diagnostických 

metod, které jsou nedestruktivní a bezdemontážní. Slovo diagnóza pochází z řeckého jazyka, 

kde DIA-GNOSIS znamená poznání. Původně byla využívána v lékařských oborech, postupem 

času se začala používat i v technickém oboru. Na základě výsledků z diagnózy jsou provedeny 

potřebné úkony údržbářských prací, které zvyšují spolehlivost, životnost a bezpečnost provozu 

objektu, který podléhá diagnostice [2, 3, 7]. 

Technická diagnostika se zabývá třemi typy úloh při zjišťování technického stavu 

objektu [3]: 

• diagnóza – technický stav objektu v současném čase, určení místa poruchy, 

rozsahu apod., 

• prognóza – analýza vývoje technického stavu objektu, který nastane v průběhu 

jeho využívání v budoucnu, 

• geneze – jedná se o zjištění technického stavu před vznikem poruchy. 

3.1 Diagnostický systém 

Diagnostický systém je soubor prostředků pro uskutečnění měření, objektem 

diagnostiky, obsluhou systému a pracovních postupů pro měření. Slouží pro uskutečnění měření 

a vyhodnocování technického stavu měřeného objektu [3]. 

Diagnostické systémy jsou rozděleny podle charakteru výsledku [3]: 

• deterministické – pevně stanovený diagnostický model. Rozpoznávání je 

stanoveno vztahem příčina/následek, 

• pravděpodobnostní – neurčitá data vložená do systému. Po vyhodnocení 

měření jsou výsledky pravděpodobnostní.  

Systém off-line diagnostiky (testová diagnostika) - měření probíhá na objektu, který není 

v provozu nebo pokud jsou vyhodnocovány naměřená data na jiném pracovišti v jiném čase. 

Měření dat je provedeno před spuštěním nebo po odstavení objektu. Nejvíce je využíváno u 

zařízení kde při jejich odstávce nedojde k velké ztrátě zisku. [3]. 

Systém on-line diagnostiky – diagnostika je prováděna při provozu objektu. Pokud je 

diagnostický systém zapojen neustále je zařízení monitorováno. Neustálé monitorování 

technického stavu napomáhá odhalit poruchy, ale i zhoršující se stav sledovaného objektu. 

Pomocí on-line monitorování se předchází vážným nehodám na částech zařízení a 

nebezpečným haváriím. Velké uplatnění těchto systémů je u turbín v elektrárnách, kde je 

zapotřebí nepřetržité sledování stavu stroje [3].  

3.2 Metody technické diagnostiky 

Po vyhodnocení naměřených dat za pomocí těchto metod se určuje technický stav stroje. Mezi 

nejpoužívanější metody v technické diagnostice patří [3, 7]: 

• vibrodiagnostika – jedna z nepoužívanějších metod pro zjištění technického 

stavu zařízení. Stav je vyhodnocen analýzou vibračního signálu, 
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• tribodiagnostika -  rozbor maziva obsaženého ve stroji. Mazivo je vyhodnoceno 

pro obsah nečistot a otěrových částic, 

• elektrodiagnostika – vyhodnocováním elektrických veličin například proudu, 

napětí nebo výkonu apod. se zjišťují závady na těchto zařízení, 

• termodiagnostika – pro měření teploty a vyhodnocení naměřených obrazců 

jsou použity dotykové teploměry, bezdotykové infračervené teploměry a 

termovizní kamery. Díky těmto kamerám je tento typ diagnostiky stále více 

rozšiřována ve všech průmyslových oblastech, 

• akustická diagnostika –podobnost s vibrodiagnostikou. Provádí se měření, 

analýza a vyhodnocení akustického signálu, který je způsoben pohybem částic 

vzduchu. 

Používají se i další metody pro zjištění technického stavu objektu. Každá z metod 

přináší rozdílné výsledky. Různě zvolené metody měření vyžadují i specifické podmínky, a 

proto se nedají použít na každé zařízení. Výsledky tak mohou být při špatně použité metodě 

zkreslené. Pro zamezení se používá multiparametrické diagnostiky, která kombinuje použití 

všech dostupných metod a tím se specifikuje přesný technický stav [7].  

Příkladem je konečná fáze vanové křivky valivého ložiska (obr. 4) s vyznačením metod 

pro odhalení vznikající vady. Vada v ložisku vydává vysokofrekvenční signál, který umožnuje 

zachytit akustická diagnostika, vibrační diagnostiky při použití vysokofrekvenční metody SEE 

– Spectral Emitted Energy nebo HF – High Frequency Emision a další metody 

(tribodiagnostika, termodiagnostika) [7].  

 

Obr. 4) Konečná fáze vanové křivky s vyznačenými možnostmi identifikace vznikající 

poruchy [7]. 
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Obr. 5) Ukázka aplikace Termodiagnostiky [8]. 

Tab 1)  Závady elektromotoru přiřazené k metodám měření nebo parametrům [2]. 

Typ stroje: 

 Elektromotor 

Symptom nebo změna parametru 

Příklad závady 
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Rotorové vinutí X    X X X X X  X  X 

Statorové vinutí X       X X  X  X 

Excentrický 

rotor 
X       X   X   

Závada kartáčů X X   X X   X     

Poškození 

ložiska 
X     X  X X X  X  

Zhoršení izolace X X X X         X 

Ztráta napájecí 

fáze 
X X      X   X   

Nevyváženost        X      

Nesouosost        X      

X – značí možný výskyt symptomu nebo změny parametru při výskytu závady 

 

Z tabulky 1 je dobře vidět, že největší využití pro sledování vzniku vad je 

vibradiagnostika a proud. Vždy je zapotřebí použít metody, které zajistí bezpečné odhalení již 

vzniklých nebo vznikajících poruch. 
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4 VIBRODIAGNOSTIKA 

Vibrační diagnostika je metoda pro určování technického stavu objektu. V prediktivní 

a proaktivní údržbě je jednou z hlavních metod při sběru informací. Tato metoda diagnostiky 

napomáhá stanovit skutečný technický stav stroje. Po vyhodnocení naměřených dat umožňuje 

zjistit technický stav zařízení a po provedení podrobného vyhodnocení spekter lokalizovat 

místo poruchy a její rozsah. Na základě vyhodnocení dat odhalí také chyby při montáži např. 

volnou patku zařízení, nesouosost hřídelí, nevyváženosti, vady v konstrukci stroje apod. 

Výsledkem použití vibrační diagnostika by mělo být zvyšování bezpečnosti provozu, plánování 

údržby a nucených odstávek strojů k opravám, včasné zajištění náhradních dílů, předcházení 

nevratným haváriím, zvýšení spolehlivosti a životnosti strojního zařízení [2, 7].  

Vibrační diagnostika je popisována v několika normách. Každá norma je specifická 

podle aplikace na určitý typ strojního zařízení. Níže jsou uvedeny základní normy 

vibrodiagnostiky [2, 6]: 

• Monitorování stavu a diagnostika strojů – Monitorování stavu vibrací – Část 1: 

Obecné postupy – ČSN ISO 13373-1, 

• Monitorování stavu a diagnostika strojů – Monitorování stavu vibrací – Část 2: 

Zpracování, analýza a prezentace vibračních dat – ČSN ISO  13373-2, 

• Monitorování stavu a diagnostika strojů – Monitorování stavu vibrací – Část 3: 

Návod pro vibrační diagnostiku – ČSN ISO 13337-3, 

• Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na základě měření nerotujících částech – 

Část 1: Všeobecná směrnice – ČSN ISO 10816-1. 

4.1 Budící síla vibrací 

Rotující nebo lineárně se pohybující části strojů vytvářejí kmitavý pohyb (neboli vibrace), 

které lze měřit. Kmitavý pohyb (vibrace) je způsoben budící silou. Budící síly můžeme rozdělit 

následovně [2]: 

• periodická budící síla, 

• impulsní budící síla, 

• budící síla náhodného průběhu. 

4.1.1 Periodické vibrace 

Jako nejjednodušší případ periodické síly je harmonická síla, s kterou se v technické 

praxi setkáváme pouze ojediněle. Většina sil, které se u rotačních strojů vyskytne je vyjádřena 

jako součet harmonických sil. Vibrační odezva a periodické síly jsou popsány na základě 

harmonických sil a odezev. Vlivem působení harmonických sil na pružně uložené těleso, je 

pohyb takového tělesa po jeho ustálení harmonický, s identickou kruhovou frekvencí ω, ale 

jinou amplitudou. Tento druh kmitání nazýváme vynucené kmitání [2]. 
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Výchylka kmitání (1) [2]: 

𝑥(𝑡) = 𝑋 ∙ sin(𝜔𝑡 + 𝜑𝐹 − 𝜑)       (1) 

kde: X [µm] – amplituda vynuceného kmitání, 

 ω [rad·s-1] – úhlová frekvence, 

 t [s] – čas, 

 𝜑𝐹 [-] – fázový posun budící síly, 

 𝜑 [-] – fázový posun – zpoždění výchylky za budící silu. 

  

 

Obr. 6) Vynucené kmitání za působení harmonické síly [2]. 

4.1.2 Impulsní budící síla 

Vychýlení tělesa z rovnovážné polohy má za následek volné kmitání na jedné nebo více 

frekvencí, pokud na těleso působí impulsní budící síla (obr. 7). Jako příklad může být rozeznění 

zvonu a poklepání na skleničku apod. U tzv. „bump testu“ a pro provedení modálních zkoušek 

je využito rázové buzení. S nezáměrným rázovým buzením se setkáváme u vad na valivých 

ložiscích [2]. 

 

Obr. 7) Kmitání vyvolané budící silou [2]. 

4.1.3 Budící síla náhodného průběhu 

Při působení síly o náhodném průběhy (obr. 8) vzniká náhodná odezva. Jsou též 

vybuzeny vlastní frekvence stejně jako u impulsního buzení. Náhodné buzení se objevuje 

pokaždé a ve větší míře pouze jako šum a je nutné ho uvážit ve výsledku měření [2]. 
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Obr. 8) Kmitání buzené náhodnou silou o náhodném průběhu [2]. 

4.2 Základní veličiny popisující mechanický kmitavý pohyb 

Výchylka vibrací – je dána vztahem (2) [6]: 

𝑥(𝑡) = 𝑋 ∙ sin(𝜔𝑡) [µm]        (2) 

kde: x (t) [µm] –výchylka vibrací, 

X [µm] – maximální výchylka, 

ω [rad/s] – úhlová frekvence, 

t [s] – čas. 

Frekvence – udává počet cyklů za sekundu a je vyjádřena v hertzích. Označujeme ji 

jako f a je dána vztahem (3) [6]: 

𝑓 =
𝜔

2𝜋
 [Hz]          (3) 

kde: 𝑓 [Hz] – frekvence, 

ω [rad·s-1] – úhlová frekvence. 

Perioda – jedná se o převrácenou hodnotou frekvence f. Označujeme ji T a je dána 

vztahem (4) [6]: 

𝑇 =
2𝜋

𝜔
 [s]          (4) 

kde: 𝑇 [s] – perioda, 

ω [rad/s] – úhlová frekvence. 

 střední absolutní hodnota výchylky xstř(t) – v praxi má menší význam a je dána 

vztahem (5) [6]: 

𝑥𝑠𝑡ř =
1

𝑇
∙ ∫ |𝑥|𝑑𝑡

𝑇

0
          (5) 

střední efektivní hodnota (RMS – root mean square) – neboli střední kvadratická hodnota 

výchylky. Vyjadřuje průměrný výkon měřené veličiny. Je dána vztahem (6) [6]: 

𝑥𝑒𝑓 = 𝑥𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑇
∙ ∫ 𝑥2𝑑𝑡

𝑇

0
        (6) 
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4.3 Měřené veličiny vibrací 

Pohyb tělesa je vyjádřen jednou z následujících veličin: dráhou pohybujícího se tělesa 

(výchylkou), zrychlením nebo rychlostí. Veličiny jsou mezi sebou vázány matematickými 

vztahy. Při měření jsou změřeny tři veličiny, podle kterých se vyhodnocuje technický stav stroje 

[2]: 

výchylka vibrací –  je dána vztahem pro výpočet, kterým byl zmíněn v kapitole 4.2 

výše (2). 

rychlost v(t) – je vypočtena jako první derivace výchylky vibrací podle času (t). Udává 

rychlost změny výchylky, je vyjádřena v milimetrech za sekundu a je dána vztahem (7) [2]. 

𝑣(𝑡) =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑋 ∙ 𝜔 ∙ cos(𝜔𝑡) [mm/s]       (7) 

kde: 𝑣(𝑡) [mm/s] – rychlost vibrací, 

X [µm] – maximální výchylka, 

ω [rad/s] – úhlová frekvence, 

t [s] – čas. 

zrychlení a(t) – je druhou derivací výchylky vibrací podle času (t). Jednotky zrychlení 

jsou milimetry za sekundu na druhou nebo tíhové zrychlení g. Zrychlení je dáno vztahem (8) 

[2]. 

𝑎(𝑡) =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑋 ∙ 𝜔2 ∙ sin(𝜔𝑡) [mm/s2]      (8) 

kde: 𝑎(𝑡) [mm/s2] – zrychlení vibrací, 

X [µm] – maximální výchylka, 

ω [rad/s] – úhlová frekvence, 

t [s] – čas. 
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Pro každou frekvenci měření je použita jiná měřená veličina. U vyšších frekvencí se 

používá zrychlení vibrací. V nižších frekvencích je použita výchylka. V rozsahu 10 Hz až  

2 000 Hz je měřena rychlost vibrací. Velikost frekvence je dána podle různých částí stroje. 

Zubové frekvence stroje způsobují vysoké frekvence, proto jsou měřeny zrychlením. Otáčky 

stroje se projevují v nižších frekvencích a jsou měřitelné výchylkou nebo rychlostí. Níže 

uvedený obrázek (obr. 9) popisuje měřitelné rozsahy měření jednotlivých veličin v závislosti 

velikosti frekvence.  

 

Obr. 9) Omezení při měření podle velikosti frekvencí [2]. 

4.4 Relativní a absolutní vibrace 

Relativní a absolutní vibrace (obr. 10) je zapotřebí rozlišovat při každém měření. Pokud 

je stroj měřen vůči Zemi jedná se o absolutní vibrace (jako referenční bod je brána nehybná 

hmota). Relativní vibrace stroje se vyhodnocují vzhledem ke zvolenému bodu na stroji např. 

základové desce, rámu apod. tedy námi vytvořeného bodu (tento bod může také kmitat) [11].  

 

Obr. 10) Relativní a absolutní vibrace [11]. 
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4.5 Prostředky pro měření vibrací 

U každé metody měření ať už měření vibrací nebo dalších metod, je zapotřebí technické 

výbavy. V současné době je používáno několik druhů prostředků, od jednoduchých měřidel až 

po ty multifunkční. Některé měřící prostředky pro naměření vibrací používají několik kanálů. 

Následné měření je pro obsluhu (vibrodiagnostika) mnohem lehčí – jak z pohledu nastavování 

měřených veličin, tak vyhodnocením změřených dat [2, 6.]. 

4.5.1 Analyzátor 

Zařízení pro měření vibrací a zpracování naměřených dat. Signál je naměřen snímači a 

následně prochází vstupním zesilovačem dále do antialisingového filtru a převodníku A/D, ve 

kterém je převáděn do digitalizované podoby. Odtud vstupuje do bufferu (zásobníku). Z bufferu 

je možné data zpracovávat na frekvenční spektrum použitím Fourierovu transformací nebo 

zobrazit časový signál vibrací. Mnoho typů analyzátorů má stejné schéma (obr. 11) a na trhu je 

několik druhů [2].   

 

Obr. 11) Schéma analyzátoru [2]. 

4.5.2 Typy snímačů vibrací 

Snímače vibrací jsou rozděleny podle typu snímané veličiny a rozdílné aplikace 

(výchylky, rychlosti a zrychlení). Jednotlivé typy snímačů se liší např. přesností, citlivostí 

hmotností, rozdílnou velikosti frekvenčního a dynamického rozsahu (rozsah amplitud, který je 

schopný daný snímač měřit), ve kterém jsou schopné měřit apod. [2, 11]. 

• snímače výchylky (polohy, vzdálenosti) – jedná se o snímače pracující na 

bezkontaktní metodě. Funkce těchto snímačů je založena na různém principu: 

indukčním, indukčnostním, magnetickém, kapacitním nebo optickém. 

Použitelnou horní hranicí frekvencí těchto snímačů je přibližně 2000 Hz. 

Vzhledem k tomu, že snímače tvoří složitý systém a jsou citlivé na okolní jevy 

(např. délku kabelu, elektromagnetické pole apod.) je jejich využití značně 
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omezeno a nejčastějším využitím je například měření relativních vibrací hřídele 

vůči ložisku, 

• snímače rychlosti – pracují na principu elektromagnetické indukce. Cívka se 

pohybuje v magnetickém poli a na vývodech cívky je vytvářeno napětí. Velikost 

indukovaného napětí je úměrné relativní rychlosti cívky mezi cívkou a 

magnetickým polem. K tomu, aby relativní rychlost odpovídala rychlosti vibrací 

měřeného stroje má snímač rychlosti přizpůsobenou konstrukci. Rozsah 

použitelných frekvencí snímačů rychlosti (10 až 1500 Hz) je dán jejich 

mechanickými parametry, které se vztahují na tuhost pružin, hmotnost cívky a 

materiálové tlumení. Snímače rychlosti se skládají ze dvou částí: z 

permanentního magnetu pevně spojeného s pouzdrem snímače a z cívky uložené 

na měkkých pružinách. Cívka na měkkých pružinách zůstává v klidu a 

permanentní magnet kmitá s pouzdrem. Hlavní výhodou je jejich cena, naopak 

nevýhodou křehká konstrukce (obr. 12), vlivem které jsou náchylné na otřesy, 

 

Obr. 12) Konstrukce snímače rychlosti [2]. 

• snímače zrychlení (akcelerometry) – nejpoužívanější snímače vibrací pro 

měření na nepohyblivých částech stroje. V porovnání s ostatními snímači 

(snímači rychlosti a výchylky) má pouze nevýhodu, že neměří přímo od 0 Hz 

Akcelerometry pracují na principu deformace piezoelektrického materiálu 

(keramické destičky), vznikne elektrický náboj přímo úměrný deformaci. 

Akcelerometry (obr. 13) měří absolutní vibrace, kdy stroj kmitá s hmotou 

spojenou s pouzdrem snímače a referenční hmota zůstává v klidu. Výhodou 

akcelerometrů je použitelný rozsah frekvencí (od 0,1 Hz až přibližně do 40 kHz), 

dynamický rozsah, spolehlivost a trvanlivost, je možné je použít při vysokých 

teplotách.  
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Obr. 13) Konstrukce snímačů zrychlení: a) Delta Shear, b) Planar Shear, c) s centrálním 

tlakovým namáháním (B – těleso snímače, m – seizmická hmota, P – piezoelektrický 

prvek, R – předpínací prstenec, S – předpínací disk [11]. 

4.5.3 Montáž a umístění snímačů 

Správným umístěním a připevněním snímačů na stroj chceme předejít nevhodně 

naměřeným datům, aby nedošlo z ovlivnění frekvenčního rozsahu snímače [2, 11]. 

Montáž 

V normě ČSN ISO 5348: Vibrace a rázy – Mechanické připevnění akcelerometrů jsou 

uvedeny charakteristiky akcelerometrů (musí být stanoveny výrobci) a doporučení pro 

umisťování na stroji. Na obr. 14 jsou zobrazeny příklady uchycení a jejich vliv na frekvenční 

charakteristiku. Příklady uchycení [2, 7, 11]: 

• doteková jehla – používá se pro orientační měření do 1 kHz, 

• magnet – je kladen důraz na dosedací plochu, který musí být před měřením 

upravena, očištěna od barvy apod. Jde o rychlý způsob uchycení měřícího 

snímače. Tento typ uchycení je používán do frekvenčního rozsahu přibližně  

7 kHz, 

• včelím voskem – používá se více pro laboratorní měření než v technické 

diagnostice. Frekvenční rozsah snímače je mírně omezen, 

• oboustranná lepící páska – metoda se ve větší míře nepoužívá kvůli malé 

spolehlivosti, 

• lepidlem – pokud je plocha upravena před umístěním snímače, je možné 

zachovat použitelný frekvenční rozsah. Na stroj je nalepena podložka se 

závitovým šroubem pro připevnění snímače. Rezonance snížena přibližně na  

28 kHz, 

• šroubem – nejspolehlivější možné uchycení. Na závitový otvor jsou kladeny 

přísné požadavky. Snímač musí dosednout po našroubování na celou plochu 

stroje a osa závitu musí být kolmo k této ploše. Při použití uchycení šroubem se 

snižuje zanedbatelně frekvenční rozsah snímače. 
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Obr. 14) Vliv uchycení na frekvenční charakteristiku [11]. 

Umístění  

Snímače je třeba umístit na konstrukci stroje (obr. 15) tak, aby byly připevněny na 

materiálu, který je v kontaktu s měřeným ložiskem (neumisťovat např. na kryt stroje, 

přechodech apod.). Je zapotřebí znát konstrukci stroje, aby byla volba měřících míst vhodně 

zvolena. Při umisťování snímače je třeba dbát na čisté dosedací plochy [2, 6].  

Snímače jsou umísťovány ve třech směrech: 

• Horizontálním směru – tento směr je ukazatel nevyváženosti a jsou naměřeny 

největší vibrace stroje (je to způsobené poddajností konstrukce stroje) 

• Vertikálním směru 

• Axiálním směru – jsou naměřeny nižší vibrace, které jsou způsobeny např. 

nesouosostí apod. 

Dále je na stroji prováděno měření pod úhlem 45°. Je používáno především při orientační 

pochůzce, jelikož měření jednoho směru není přesné jako měření ve třech směrech 

najednou [7].  
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Obr. 15) Možnosti umístění snímačů na konstrukci elektromotoru [7].  

4.6 Vyhodnocení vibrací 

Základní principy měření a vyhodnocování vibrací jsou uvedeny v normě ČSN ISO 

10 816-1 Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech – Část 

1: Všeobecná směrnice. 

 Pokud jsou naměřené vibrace vyhodnocovány podle norem, musí se postupovat za 

stejných nezměněných podmínek měření. Norma ČSN ISO 10 816 je rozdělena do několika 

částí dle typu měřených strojů např. odstředivá čerpadla pro naftový průmysl, soustrojí na 

vodních elektrárnách apod.  

Norma ČSN ISO 10 816 uvádí návody a hodnocení technického stavu podle kritérií [2, 7]: 

• Velikosti vibrací – kritérium I 

• Změna vibrací – kritérium II 

4.6.1 Velikost vibrací – kritérium I 

Stroj je zařazen do jednoho ze čtyř pásem podle největší naměřené hodnoty vibrací na 

různých částech stroje. Frekvenční pásmo celkové efektivní hodnoty rychlosti vibrací je 

v rozsahu 10 až 1000 Hz. Do jednoho z následujícího pásma je stroj zařazen [2,7]: 

• pásmo A – pásmo, ve kterém se nachází nově přejímané stroje, 

• pásmo B – stroje mohou být provozovány po neomezeně dlouhou dobu, pokud 

spadají do tohoto pásma, 

• pásmo C – pásmo, ve kterém jsou stroje provozovány do doby, než se mohou 

opravit. Jsou to stroje, které jsou neuspokojivé pro dlouhodobý a trvalý provoz, 

• pásmo D – při provozu stroje jsou hodnoty naměřených vibrací v tomto pásmu 

považovány za nebezpečné a mohou vést k poruše stroje.  

Po provedení měření na částech stroje je následně zařazen do jednoho z pásem. 

Následně jsou navrženy kroky k potřeným opatřením např. odstavení stroje z provozu, 
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plánovaní oprav poruchy apod. Limitní hodnoty pásem stroje se mohou lišit podle zkušeností 

provozovatele nebo výrobce [2,7]. 

4.6.2 Změna vibrací – kritérium II 

Stanoví se referenční (základní) hodnota, vůči které jsou naměřené hodnoty vibrací 

porovnávány. Referenční hodnota se stanoví za stálých provozních podmínek a u stroje ve 

skvělém technickém stavu. Hodnoty vibrací se mohou náhle prudce zvýšit nebo snížit. Při 

naměření skokových změn vibrací je zapotřebí provést vhodná opatření. Při tomto 

dlouhodobém sledování trendů mohou nastat následující příklady [2,7]: 

• stav setrvalý bez vzniklé závady, 

• náhlá změna trendu – může dojít při náhlé poruše stroje např. ulomení části stroje 

apod. Vibrace se nejen skokově zvýší, ale mohou i poklesnout. Je nutné 

okamžitě na skokové vibrace reagovat a tím předejít vážnějším poruchám na 

stroji nebo možného nebezpečí pro jeho okolí, 

• trend pro postupné poškození na části stroje např. opotřebení ložisek, 

• pokud jsou zvoleny špatně měřící místa nebo chybně umístěny snímače vznikne 

„nesmyslný trend“. 

4.6.3 Analýza naměřených dat 

Pokud je zapotřebí nalézt příčiny vibrací, je třeba naměřená data z pochůzek nebo 

jednotlivých měření důkladně analyzovat. Prostředky pro měření vibrací jsou přizpůsobovány 

podle požadavků na vyhodnocování. Signál procházející analyzátorem se dostává 

k diagnostikovi v digitální podobě. Zpracování naměřených dat je rozděleno do dvou kategorií 

(obr. 16) [2,7]: 

• Analýza v časové oblasti – sledování trendu vibrací v závislosti na čase. Do 

širokopásmového signálu jsou graficky vyznačeny amplitudy. Vyhodnocení 

stavu stroje probíhá podle příslušných norem pro dané zařízení. Používá se 

mnoho metod pro analýzu časových vln, 

• Frekvenční analýza -  provádí se pomocí tzv. Fourierovy transformace 

(rozkladu do Fourierovy řady). Metoda pracuje na principu převodu signálu 

z časové vlny do frekvenční oblasti. Po převodu signálu je možné vidět vibrace 

jednotlivých částí stroje odděleně ve frekvenčním spektru s odpovídajícími 

frekvencemi. 
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Obr. 16) Převod časového signálu použitím FTT [7]. 

4.6.4 Analýza poruch valivých ložisek 

Nejčastější používaná metoda pro hodnocení poruchy komponentů valivých ložisek je 

obálková metoda. Měřený signál vibrací obsahuje nízkofrekvenční část (odpovídá závadám 

jako jsou nevyváženost, nesouosost apod.) a vysokofrekvenční část (odezvy frekvence poruchy 

v ložisku). Ze signálu je odstraněna nízkofrekvenční část pomocí vysokofrekvenčních filtrů, 

následně je signál usměrněn a pomocí obálkového filtru vyhlazen [2, 6].  

Použitím obálkové metody nejen indikujeme porouchané ložisko, ale i komponent 

ložiska (vnější a vnitřní kroužek, klec nebo valivé elementy), na kterém se porucha vyskytuje 

[2, 6]. 

Výpočty chybových frekvencí komponentů ložiska jsou dány vztahy [2]: 

BPFI závada na vnitřním kroužku ložiska 

𝐵𝑃𝐹𝐼 =
𝑁

2
∙ (1 +

𝐵𝑑

𝑃𝑑
∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑) ∙ 𝑛        (9) 

kde: n [Hz] – otáčky rotoru, 

N [-] – počet valivých elementů, 

Bd [mm] – průměr valivého elementu, 

Pd [mm] – roztečný průměr, 

φ [°] – kontaktní úhel. 

 

BPFO závada na vnějším kroužku ložiska 

𝐵𝑃𝐹𝑂 =
𝑁

2
∙ (1 −

𝐵𝑑

𝑃𝑑
∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑) ∙ 𝑛 = 𝑁 ∙ 𝐹𝑇𝐹       (10) 

BSF závada na valivém tělísku ložiska 

𝐵𝑆𝐹 =
𝑃𝑑

2𝐵𝑑
∙ (1 − (

𝐵𝑑

𝑃𝑑
∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑)

2

) ∙ 𝑛        (11) 
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FTF závada na kleci ložiska 

𝐹𝑇𝐹 =
1

2
∙ (1 −

𝐵𝑑

𝑃𝑑
∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑) ∙ 𝑛         (12) 

4.7 Diagnostika závad elektrických strojů 

Elektrické stroje slouží k přeměně elektrické energie na mechanickou (elektromotory) 

a naopak kdy pomocí mechanické energie je vytvořena elektrická (generátory). Hlavními 

částmi těchto strojů je rotor a stator, u kterých se mohou objevit níže uvedené závady. 

Pomocí multiparametrické diagnostiky na elektrických stojích jsou odhaleny 

mechanické nebo elektrické závady. Závady jsou stručně popsány a rozděleny podle 

konstrukčního hlediska do kategorií [2, 12]: 

I. Mechanické závady 

Do těchto poruch jsou zařazeny nevyváženosti, poškození ložisek, nesouososti apod. 

• Nevyváženost – vyskytuje se běžně u točivých zařízení. U rotorů těchto strojů 

nelze dosáhnout, aby těžiště leželo na ose rotace a bylo shodné s jeho hlavní osou 

setrvačnosti. Nevyváženost je způsobena tedy nerovnoměrným rozložením 

hmoty rotujících dílů k ose rotace. V praxi se můžeme setkat s několika typy 

nevyváženosti např. statická, dynamická a momentová nevyváženost.  

– statická – způsobuje ji nevývažek ležící mimo osu rotace. Osa rotace je 

rovnoběžná s hlavní osou. Statická nevyváženost se projevuje i pokud se 

rotor právě neotáčí a zaujímá v klidu nejnižší polohu tam, kde je 

nevývažek, 

– momentová – centrální osa a osa rotace jsou navzájem různoběžné a 

k jejich protnutí dochází v těžišti rotoru. Rotor v klidu se jeví jako 

vyvážený, avšak při rotaci působí síly od nevývažků a způsobují vibrace, 

– dynamická – vyskytuje se ve většině případů. Jedná se o kombinaci 

statické a momentové nevyváženosti. Osa setrvačnosti je mimoběžná od 

hlavní osy rotace a protínají se v jiném místě než v těžišti rotoru, 

• poruchy na valivých a kluzných ložiscích – moderní stroje využívají valivých 

ložisek pro přenos sil z rotačních nebo posuvných komponent na konstrukci a 

snížení tlaku v těchto soustavách. U valivých ložisek je zatížení přenášeno 

valivými elementy. Životnost ložisek ovlivňují faktory jako nedokonalé mazání, 

znečištění, špatné skladování, otisknutí valivých prvků v dráze, nevhodná 

aplikace ložiska, nesprávná montáž apod. Podstatný vliv na životnost ložisek 

mají nadměrné vibrace a vysoká dynamická zatížení přenášená na ložiska. Při 

eliminaci těchto nepříznivých vlivů jako je nevyváženost, nesouosost, nesprávná 

montáž apod. se ložiskům zvyšuje jejich životnost, 

• ohnutý hřídel – příčina může být vlivem špatné manipulaci při přepravě, 

důsledek roztažnosti materiálu působením velkého zatížení teplotou nebo 

způsobena vlastní vahou, 

• nesouosost – nastane tehdy pokud jsou středy rotace hřídelů navzájem 

neustavené tzv. nesouosé. Nejčastěji nastává při špatném ustavení strojů (obr. 

17). 
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• radiální přesazení (paralelní) – osy rotorů jsou k sobě rovnoběžné, avšak 

navzájem přesazené a neprotínají se navzájem, 

• axiální přesazení (úhlová nesouosost) – osy jsou vůči sobě nerovnoběžné a 

protínají se v určitém bodě. 

Jde o základní závady, které jsou poznat ve vibračních charakteristikách. Důvodů 

mechanický závad může být i více např. rezonance, uvolnění komponent apod. 

 

Obr. 17) Příklady špatných ustavení [15]. 

II. Elektrické závady 

Závady týkající se rotoru nebo statoru elektrických strojů. Při diagnostikování se 

využívá i hlubší analýza napětí a napájecího proudu [2, 12]. 

• excentricita rotoru – je způsobena proměnlivou vzduchovou mezerou mezi 

rotorem a statorem. Jsou vyvolány pulzující vibrace, které zapříčiní například 

špatně vyrobená oválnost rotoru nebo statoru, 

• zkratované plechy nebo „volné železo“ – Volné železo je následkem malé 

tuhosti nebo uvolněním nosné části statoru. Stator je deformovaný zkratovanými 

plechy, které způsobují nerovnoměrný ohřev. Porucha po delší době provozu 

způsobí deformaci statoru, a to vede k problémům se statickou vzduchovou 

mezerou. 
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5 FREKVENČNÍ MĚNIČ 

5.1 Princip frekvenčního měniče 

Frekvenční měnič je zařízení umožňující změnu otáček elektromotorů. Měnič funguje 

na změně napájecí frekvence, která je vedena do asynchronního elektromotoru. V našem 

případě se jedná o asynchronní elektromotor od společnosti Siemens s.r.o. [14]. 

Výhody použití frekvenčního měniče:  

• plynulá regulace otáček a strojních zařízení, 

• úspornější provoz, 

• menší náklady na údržbu, 

• zlepšení procesu výroby. 

Frekvenční měnič se skládá ze čtyř částí (obr. 18): usměrňovač, meziobvod, měnič a 

řídící obvod [14, 15]. 

 

Obr. 18) Schéma frekvenčního měniče [15]. 
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Třífázový frekvenční měnič napájíme ze sítě střídavým proudem o frekvenci 50 Hz. Proud 

se v usměrňovači usměrní. Usměrněný stejnosměrný proud je „zvlněný“ a pomocí různých 

cívek, filtrů a kondenzátorů se v meziobvodu stabilizuje a vyhladí. Před vstupem do 

elektromotoru se nachází měnič, který výstupní frekvenci a napětí přizpůsobuje požadavkům 

pro napájení elektromotoru [14, 15]. 

Výstupní napětí z frekvenčního měniče má tvar obdélníků (obr. 19) a proud tvoří 

požadovanou sinusovku o příslušné frekvenci. Jeden z parametrů u frekvenčních měničů je 

nastavitelná pulzní frekvence řádově v kHz. Pulzní frekvence ovlivňuje výstupní napětí i proud. 

Pokud chceme dosáhnout hladšího sinusového průběhu proudu, musíme nastavit vyšší pulzní 

frekvenci a naopak. Velikost pulzní frekvence má vliv na ztráty v elektromotoru, hluk a velikost 

kapacitních proudů [14, 15]. 

 

 

Obr. 19) Výstup z frekvenčního měniče do elektromotoru [15]. 

5.2 Vliv pulzní frekvence na valivá ložiska 

V každém obvodu elektromotoru se nachází izolace. Každá z izolací se chová podobně 

jako kondenzátor. Impedance neboli odpor střídavého proudu se nachází v každé z těchto 

kapacit (kapacita izolace vinutí, vzduchové mezery, rotorových tyčí apod.) [15]. 

Proudy, které tečou přes izolaci nazýváme kapacitními proudy. Jsou dány impedancí 

izolačních materiálů. Impedancí rozumíme odpor střídavého proudu. Při nastavené vysoké 

pulzní frekvenci se izolačnímu materiálu snižuje jeho impedance a skrz izolaci teče proud. Pro 

proudy o nižších frekvencích (řádově 10 Hz) je impedance materiálu (izolace vinutí, ložisek, 

rotorových tyčí apod.) dostatečná. U proudů vyšších frekvencí (řádově v kHz) se izolace 

chovají jako kapacity a může procházet vysokofrekvenční (kapacitní) proud [15]. 

Impedance – odpor střídavého proudu je vypočítán pomocí následujícího vztahu (13) 

[15]: 

𝑍 =
1

2𝜋𝑓𝐶
 [Hz]          (13) 

kde: 𝑓 [Hz] – frekvence, 

C [F] – kapacita. 
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5.3 Poškození ložisek 

Vlivem malé kontaktní plochy mezi ložiskovými kroužky a kuličkami ložiska dochází 

k vysoké proudové hustotě. Vysoká proudová hustota zapříčiní lokální přehřátí, které má za 

následek rozklad maziva valivého ložiska (obr. 20) [23].  

 

Obr. 20) Rozklad maziva valivého ložiska [23]. 

Na povrchu ložisek vznikají krátery způsobené roztavením kovu ložiskového kroužku 

nebo ložiskových kuliček. Vzniklé krátery mají za následek „valchovistost“ ložiskových 

kroužků (obr. 21) [23]. 

 

Obr. 21) Krátery ve valivých elementech ložiska [23]. 
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Na oběžných drahách valivých ložisek vznikají vlivem průchodu elektrického proudu 

drážky (obr. 22) [23]. 

 

Obr. 22) Příčné stopy v oběžné dráze ložiska [23]. 

5.4 Preventivní opatření 

Výrobci vyrábějí motory, které jsou konstrukčně uzpůsobené pro napájení frekvenčním 

měničem. Motory mají zesílenou izolaci, upravené vinutí a přední odizolované ložisko na straně 

NDE (viz. obr. 23). Pro zabránění průchodu vysokofrekvenčních proudů od frekvenčního 

měniče patří i další níže uvedené opatření. Mohou být aplikovány jak v kombinaci, tak 

jednotlivě [23]: 

• použití izolovaného ložiska, 

• izolovaná spojka, 

• keramické valivé elementy 

• volba správné kabeláže a uzemňovací soustavy, 

• použití kartáčového kontaktu mezi hřídelí a kostrou motoru, 

• použití měniče s nižším napětím. 

 

Obr. 23) Odizolované ložisko na straně NDE M [15]. 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

Představení firmy 

Společnost Siemens Electric Machines s.r.o. se sídlem v Drásově patří přes 20 let do 

koncernu Siemens. Závod se zabývá vývojem, výrobou a prodejem generátorů (do 25 MVA), 

synchronních a asynchronních motorů (o výkonu do 20 MW). Stroje jsou expedovány do zemí 

po celém světě. Stroje mají široké spektrum uplatnění např. na výletních lodích, ropných 

plošinách, těžkém průmyslu, elektrárnách apod. Pohled do výrobní haly na obr. 24. [16]. 

 

Obr. 24) Siemens Drásov [16]. 

V praktické části je na strojním zařízení vyrobeném v závodu Drásov vypracován 

diagnostický systém. Systém se skládá z popisu objektu diagnostiky, prostředků pro 

uskutečnění měření a z návrhu a provedení postupu samotného měření. Naměřená data jsou 

analyzována a vyhodnocena v programu DDS od společnosti Adash s.r.o. 

Praktická část je rozdělena do několika částí: 

• Soustava diagnostického systému – popis systému jako celku skládajícího se z: 

– Diagnostikovaného objektu – Asynchronní elektromotor napájený 

z frekvenčního měniče a poháněný generátor 

– Volbě snímačů (akcelerometrů a Rogowského cívky) a jejich instalace 

– Volba analyzátoru A4400 VA4 Pro II  

– Program na vyhodnocování DDS 

• Analýza naměřených dat v programu DDS a jejich vyhodnocení a porovnání 

• Doporučení pro zlepšení životnosti zařízení 

6.1 Objekt diagnostiky 

Objektem diagnostiky (obr. 25) je strojní zařízení umístěné ve vědecko-technickém park 

profesora Lista na VUT. Strojní zařízení je využíváno k simulaci stavů, které by mohli nastat 

při poruchách domovních i průmyslových elektroinstalacích a zkoumání vlastností schopností 
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spínacích zařízení za těchto uměle vytvořených podmínek. Spínací zařízení slouží k přerušení 

elektrického oblouku a bezpečnému vypnutí zkratového proudu.  

Zdrojem elektrické energie je atypický generátor (uložený na odpruženém betonovém 

bloku) o hmotnosti 50 tun, je pružně spojen spojkou s asynchronním elektromotorem a přesnost 

uložení obou částí je 0,01 mm [17]. 

Asynchronní elektromotor je osazen ložisky od firmy SKF. Na straně DE (Drive-end) 

je použito ložisko s označením 6224C3 a na opačné straně strana motoru NDE (Non-Drive end) 

je ložisko 6224C3VLO241 s keramickou izolací. Ložiska jsou v databázi softwaru DDS jako 

6224-SKF.  

Generátor typu 1DU2048-4AC03-Z je osazen kluznými ložisky EFZCK 22-250, u 

kterých se nevyužívá obálková metoda. U kluzných ložisek se běžně využívá měření relativních 

vibrací viz. kap. 4.4. 

 

Obr. 25) Asynchronní elektromotor a generátor ve vědecko-technickém parku VUT 

[17]. 

Asynchronní elektromotor je usazen na svařované konstrukci. Konstrukce je pevně 

spojena s podlahou. Uložení je tedy dle normy ČSN ISO 10 816-3 bráno jako tuhé. 

 Generátor je usazen na hmotném odpruženém betonovém bloku.  Dle normy ČSN ISO 

10 816-3 je generátor uložen pružně. 

Technické parametry asynchronního elektromotoru: 

– Výkon: 545 kW 

– Otáčky: max. 2200 ot/min 

– Napětí: 690 V 

– Proud: 550 A 

Technické parametry generátoru: 

– Typ: 1DU2048-4AC03-Z 

– Otáčky: 1000 ot/min 

– Napětí: 6300 V  
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– Proud: 1466 A 

6.2 Diagnostické prostředky 

Kapitola je věnována použitým prostředkům (senzory, měřící přístroje apod.), které byly 

použity při měření pro sběr dat na strojním zařízení. Prostředky jsou používány ve společnosti 

Siemens pro měření i analýzu dat ze servisních výjezdů a zkušebny v Drásově, kde jsou měřeny 

nově vyrobené strojní zařízení. 

6.2.1 A4400 VA4 Pro II – analyzátor 

Multifunkční přístroj (obr. 26) pro měření vibrační diagnostiky u strojních zařízení, 

vyvinut společností Adash s. r.o. Mezi základní moduly přístroje patří analyzátor, datakolektor 

a rekordér signálů. Dále je rozšířen o moduly pro vyvažování strojů, rázové testy, měření 

rozběhů a doběhů apod. [18]. 

Základní parametry přístroje: 

• synchronní čtyři měřící kanály, 

• frekvenční rozsah maximálně 90 kHz, 

maximální rozsah: 0,35 Hz - 90 kHz (1 Ch, 194 kHz vzorkování) 

maximální rozsah: 0,35 Hz - 25 kHz (4 Ch, 64 kHz vzorkování) 

minimální rozsah: 0,35 Hz - 25 Hz (4 Ch, 64 Hz vzorkování) 

• rozlišení min. 100 čar, maximálně 3 276 800 čas, 

• způsoby zpracování naměřených dat. 

FFT v reálném čase, 

DEMOD – ENVELOPE analýza, 

ACMT – analýza pomaloběžných ložisek, 

řádová analýza, 

uživatelská definice pásem, 

měření RPM. 

Podrobné parametry přístroje jsou uvedeny v příloze 1. 
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Obr. 26) Analyzátor vibrací firmy Adash s.r.o. A4400 VA4 Pro II [18]. 

6.2.2 Senzory vibrací 

Pro měření vibrací byly použity akcelerometry AC102-1A, AC104-1A (obr. 27) od 

výrobce CTC [19, 20]. 

Základní parametry akcelerometru AC102-1A: 

• senzitivita 100 mV/g 

• dynamický rozsah ± 50 g 

• frekvenční rozsah od 0,5-15 000 Hz 

Základní parametry akcelerometru AC104-1A: 

• senzitivita 100 mV/g 

• dynamický rozsah ± 50 g 

• frekvenční rozsah od 0,5-10 000 Hz 

 

Obr. 27) Senzory AC102-1A, AC104-1A od firmy CTC [19, 20]. 

Podrobné technické parametry akcelerometrů jsou přiloženy v přílohách 2 a 3. 
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6.2.3 Pružný proudový převodník 

Proud na frekvenčním měniči byl měřen pomocí převodníku AmpFlex A 104 (obr. 28). 

Slouží k měření protékajícího proudu na vodičích nestandartních tvarů. Měří proudy až do 

několika kHz [22].  

Základní parametry: 

• šířka pásma 10 Hz – 20 kHz 

• střídavé proudy do 200 A/ 2 kA 

• délka 450 mm 

 

Obr. 28) AmpFlex A 104 [22]. 

6.2.4 Software DDS 

Program vyvinutý společností Adash s.r.o. pro hodnocení, sběr i archivaci naměřených 

dat. Obsahuje několik funkcí, pomocí kterých je analyzován signál ve frekvenční i časové 

oblasti. Výhodou je i obsáhlá databáze s ložisky. Pro svoji vysokou spolehlivost a uživatelskou 

snadnost ovládání je uplatněn i pro pochůzky ve firmách. Program je používaný i při on-line a 

off-line monitorování stavů zařízení, vytváří protokoly z měření, vykreslování potřebných typů 

grafů, používání různých kurzorů pro analýzu apod. Uživatelské prostředí je zobrazeno na obr. 

29 [18]. 
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Obr. 29) Uživatelské prostředí DDS. 

6.3 Realizace měření 

V předchozích kapitolách jsou uvedeny objekty měření a prostředky pro realizaci 

měření. Samotné měření strojního zařízení bylo rozděleno do několika etap, podle kterých se 

umísťovaly snímače na konstrukci zařízení.  

Při upevňování snímačů na konstrukci asynchronního elektromotoru a ložiskového 

domku kluzného ložiska bylo vizuálně zjištěno špatné ustavení strojního zařízení. Pohledem na 

spojku je patrné vertikální posunutí generátoru níže vůči asynchronního elektromotoru (obr. 

30). 

Při měření vlivu frekvenčního měniče na valivá ložiska byly naměřeny vibrace se 

špatným ustavením asynchronního elektromotoru. Následně byl asynchronní elektromotor 

správně ustaven a měření se opakovalo za stejných nezměněných podmínek pro porovnání 

naměřených dat. 

Posledním měření bylo pro vyhodnocení technického stavu valivých ložisek 

asynchronního elektromotoru.  

Jednotlivé kroky jsou rozděleny do několika etap: 

• měření vibrací před ustavením asynchronního elektromotoru, 

• ustavení asynchronního elektromotoru, 

• měření vibrací asynchronního elektromotoru po ustavení, 

• měření valivých ložisek asynchronního elektromotoru. 



 

49 

 

 

Obr. 30) Viditelné posunutí generátoru na spojce. 

6.3.1 Schéma umisťování snímačů 

Rozmístění snímačů je uvedeno na schématu obr. 31. První dvě nebo tři písmena ve 

značení rozlišují stranu na měřeném stroji. Strana spojky je označena – DE (Drive end) a na 

opačné straně spojky hřídele – NDE (Non-Drive end). Následující písmeno označuje, které 

strojní zařízení je měřeno M – Motor nebo G – Generátor. Poslední písmeno za pomlčkou udává 

směr měření vůči stroji V – vertikální, H – horizontální a A – axiální. 

V měření u vlivu frekvenčního měniče na valivá ložiska (před ustavením a po ustavení 

asynchronního elektromotoru) jsou snímače umístěny ve vertikálních směrech: NDE M–V, DE 

– V a DE G – V.  

U měření valivých ložisek na stranách DE M a NDE M asynchronním elektromotoru je 

umístění snímačů na kostře ve všech měřících směrech– horizontálním, vertikálním a axiálním.  

Pro horizontální směry měření: NDE M–H a DE M–H 

Vertikální směry měření: NDE M–V a DE M–V 

Axiální směry měření: NDE M–A a DE M–A 

Vertikální přesazení 
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Obr. 31) Schéma rozmístění snímačů. 

6.3.2 Umístění snímačů 

Kanály AC 1 a AC 2 analyzátoru byly nastaveny pro měření vibrací ve vertikálním 

směru. Umístění na asynchronním motoru bylo co nejblíže valivým ložiskům. Na konstrukci 

žeber chlazení se pevně připevnili stažením šroubů upínky (obr. 32), na které se přišroubovaly 

snímače. Jedná se o montáž šroubem, který zajistil spolehlivější přenos vibrací na snímače. 

Kanál AC 1 měří stranu NDE M–V a druhý kanál AC 2 stranu DE M–V asynchronního 

elektromotoru.  

 

Obr. 32) Umístění snímačů na asynchronním elektromotoru. 

 AC 1 

AC 2 
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Kanál analyzátoru AC 3 byl napojen na snímač měřící vibraci kluzného ložiska 

generátoru strany DE G - V. Směr měření vibrací stejný jako u AC 1 a AC 2 a to vertikální. 

Vzhledem ke konstrukci domku kluzného ložiska nebylo možné umístit snímač na upínku, byl 

tedy přichycen magnetem na hladkou očištěnou plochu (obr. 33). 

 

Obr. 33) Snímač na ložiskovém domku generátoru. 

Poslední kanál analyzátoru AC 4 byl napojen na Rogowského cívku. Cívka byla 

umístěna na fázi frekvenčního měniče pro snímání napájecího proudu motoru z frekvenčního 

měniče (obr. 34).  

 

Obr. 34) Instalace Rogowského cívky na frekvenčním měniči. 

Pro měření otáček byl použit laserový snímač. Na ložiskový domek byla připevněna 

konzole se snímačem. Paprsek laserového snímače byla nasměrována na odrazovou pásku 

nalepenou na hřídeli generátoru (obr. 35).   

 AC 3 
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Obr. 35) Měření otáček laserovým snímačem. 

6.3.3 Nastavení analyzátoru A4400 VA4 Pro II 

V analyzátoru je třeba nastavit parametry kanálů podle snímačů na konci. Na hlavní 

obrazovce (obr. 36) zvolíme funkci snímače a jednotlivé parametry postupně nastavíme u 

každého ze snímačů AC 1 – AC 4, které jsou připojeny na kanály analyzátoru.  

 

Obr. 36) Hlavní obrazovka analyzátoru. 

Měřené parametry jsou rozlišeny podle typu použitého snímače a měřené veličiny 

snímačem. Parametry záznamu měřených veličin u prvních tří kanálů (AC 1 -AC 3) jsou 

nastaveny stejně jako kanál AC 1 (obr. 37). 
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Obr. 37) Nastavení kanálů AC 1-AC 3 (vlevo) a AC 4 (vpravo). 

Kanál přístroje AC 4 slouží k měření proudu na frekvenčním měniči. Nastavení se lišilo 

od výše uvedených snímačů AC 1 – AC 3. Jednotkou měření proudu je A, citlivost měřen je 

mV/A a nejsou zde definovány ložiska apod. (obr. 37) 

6.3.4 Záznam vibrací 

Po umístění snímačů na asynchronní elektromotor (kapitola 6.3.2) a nastavení 

jednotlivých parametrů snímačů v analyzátoru (kapitola 6.3.3) je na hlavní obrazovce (obr. 36) 

zvolen záznam. V záznamu je vytvořen projekt – VUT_L123_PR_Start, do kterého po 

spuštění jsou zaznamenány (nahrávány) signály z měřících sond pro pozdější vyhodnocování 

(obr. 38). 

 

Obr. 38) Zaznamenávání signálu. 
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6.4 Ustavení asynchronního elektromotoru 

Špatné ustavení strojního zařízení (viz. kapitola 6.3) bylo kontrolováno přístrojem 

ROTALIGN Ultra iS. Laserový přístroj byl vyvinut firmou PRÜFTECHNIK, který se používá 

k ustavování rotačních strojů, měření geometrické centricity vývrtů, rovnoběžnosti, 

pravoúhlosti, rovinnosti a vzájemné poloze strojů apod.  

Výběr aplikací pro použití přístroje [21]: 

• kontrola volné patky stroje, 

• ustavování horizontálních, vertikálních i přírubových strojů, 

• ustavování strojů s kluznými ložisky, 

• ustavování stroj s teplotním růstem, 

• bezdrátový přenos dat, 

• měření vibrací dle ISO 10816-3, 

• měření vzájemné polohy strojů. 

 

Obr. 39) Přístroj ROTALIGN Ultra iS [21]. 

Popis postupu měření s přístrojem ROTALIGN Ultra iS: 

• umístění laseru a protilehlého senzoru na spojku, 

• nastavení typu měřených strojů a parametrů – vzdálenosti mezi patkami, otáčky, 

průměr spojky (nastavuje se u každých strojních zařízení), 

• nasměrování laserového paprsku pomocí vertikálního a horizontálního seřízení 

do středu detektoru, 

• postupné otočení hřídelů o 360°, 

• zobrazení výsledků ustavení. 
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Obr. 40) Požadované parametry měření. 

Umístění snímačů 

Snímače přístroje byly umístěny na obě poloviny spojky pomocí magnetových držáků 

(obr. 41). Laser přístroje byl umístěn na levou část spojky, která je na hřídelí asynchronního 

elektromotoru. Detektor, na jehož střed dopadá laserový paprsek byl umístěn na pravou 

polovinu spojky, která je připevněna na hřídeli generátoru. 

 

Obr. 41) Umístění snímačů na spojce. 

Výsledky měření ustavení 

Po provedení měření přístrojem jsou vypočteny hodnoty uhlové a rovnoběžné 

nesouososti strojního zařízení (obr. 42). Přístroj vypsal velikosti hodnot, o které je zapotřebí 

patky asynchronního elektromotoru snížit nebo zvýšit, aby došlo k napravení ustavení.  

Ve vertikálním směru je zapotřebí patky asynchronního elektromotoru na obou stranách 

snížit. Na straně DE M o 1,06 mm a na opačné straně NDE M o 1,13 mm. 

Laser 
Detektor 



56 

 

Hodnoty horizontálního přesazení patek asynchronního elektromotoru nemusí být 

upraveny. Z výsledku měření vychází hodnoty uhlové a rovnoběžné nesouososti v normě. I přes 

dobré hodnoty jsou patky asynchronního elektromotoru v horizontálním směru upraveny. Na 

straně DE M je horizontální ustavení upraveno o 0,09 mm a na opačné straně NDE M o 0,13 

mm. 

 

Obr. 42) Výsledek měření před ustavením (vlevo) a měření po ustavení (vpravo). 

Patky asynchronního elektromotoru jsou uloženy na sestavených plechových plátech 

o různých tloušťkách. Pro docílení požadovaného snížení byly plechové pláty buď vyřazeny 

nebo nahrazeny jinými tloušťkami v rozmezí 0,01 až 0,7 mm.  

V horizontálním směru bylo špatné ustavení upraveno bočními šrouby, které jsou 

našroubovány v podstavci asynchronního elektromotoru (obr. 43). Správného ustavení bylo 

docíleno postupným dotahováním a povolováním šroubů na jedné straně. Na přístroji se 

zobrazovaly aktuální hodnoty přesazení. 

Po provedených úpravách bylo nutné znovu laserem najít střed detektoru a provést 

kontrolní měření ustavení. Kontrolní měření neprokázalo špatné ustavení asynchronního 

elektromotoru vůči generátoru (obr. 42). Dotažení volných patek bylo provedeno po kontrolním 

měření. 

Vygenerované protokoly přístrojem ROTALIGN Ultra iS jsou přiloženy v přílohách. 

Protokol špatného ustavení je v příloze 4 a protokol z kontrolního ustavení v příloze 5.  

Po správném ustavení asynchronního elektromotoru byl vytvořen záznam vibrací do 

projektu s názvem VUT_L123_PR_Ustaveno. Podmínky měření jako je umístění snímačů, 

parametry snímačů a nastavení analyzátoru byly totožné jako u projektu 

VUT_L123_PR_Start. 

6.5 Měření vibrací valivých ložisek 

Důvodem měření a následná analýza spekter valivých ložisek je odhalení možné 

počáteční poruchy. Velikost vibrací valivých ložisek asynchronního elektromotoru bylo 
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měřeno třemi kanály ve horizontálním, vertikálním a axiálním směru. Na čtvrtý kanál 

analyzátoru byl napojen referenční snímač.  

6.5.1 Umístění snímačů 

Pro měření na straně NDE M ve vertikálním a horizontálním směru bylo použito 

upevnění snímačů jako v kapitole 6.3.2. Snímače byly na konstrukci žeber asynchronního 

elektromotoru umístěny pod vzájemným úhlem 90° (obr. 43).  

V axiálním směru byl snímač umístěn na rovnou a čistou plochu magnetem na 

konstrukci asynchronního elektromotoru (obr. 43). Stejné rozmístění snímačů i kanálů bylo 

použito u měření valivého ložiska na straně DE M.  

Rozdělení směrů na kanály analyzátoru:   

• AC 1 – ch: 1 – Horizontální směr 

• AC 2 – ch: 2 – Vertikální směr 

• AC 3 – ch: 3 – Axiální směr 

• AC 4 – ch: 4 – Referenční (stálá poloha) 

 

Obr. 43) Připevnění snímačů na straně NDE M. 

6.5.2 Nastavení analyzátoru a záznam vibrací 

Parametry nastavení kanálů AC 1 – AC 3 analyzátoru zůstali neměnné. Nastavení těchto 

kanálů je popsáno v kapitole 6.3.3. Na kanál AC 4, který původně měřil proud na frekvenčním 

měniči byly parametry nastaveny pro měření ložisek stejně jako kanály AC 1 viz. kapitola 6.3.3. 

Záznamy vibrací valivých ložisek asynchronního elektromotoru jsou rozděleny do dvou 

projektů. První projekt byl pro valivé ložisko na straně asynchronního motoru NDE M s názvem 

VUT_HVAR_L1. Druhý projekt VUT_HVAR_L2 zaznamenával vibrace na straně DE M při 

stejném rozložení snímačů na kostře asynchronního motoru. 

 AC 2 

AC 1 

 AC 3 

AC 4 
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6.6 Vyhodnocení naměřených dat 

V programu Virtual VA4 byly nastaveny jednotlivé metody pro vyhodnocení vibrací 

s odlišným rozmezí frekvencí. Do programu DDS byla nahrána výsledná data pomocí USB pro 

lepší zpracování analýzy. 

Použité metody pro vyhodnocení 

Pro vyhodnocení měření byly použity vybrané metody (v závorce je uveden příklad popisu 

v programu DDS): 

• Celková efektivní hodnota rychlosti vibrací – jednotky v mm/s (RMS ch:1 B:2-

1 000 Hz) 

• Celková efektivní hodnota zrychlení vibrací – jednotky v g (RMS ch:1 B:2- 

25 000 Hz) 

• Frekvenční spektrum rychlosti vibrací – jednotky v mm/s (spectrum ch:1 R:10-

1 600 Hz)  

• Frekvenční spektrum zrychlení vibrací – jednotky v g (spectrum ch:2 R:2-25 

600 Hz L:25600)  

• Obálková analýza ve frekvenčním spektru – jednotky v g (g-demod spectrum 

ch:1 R:1 600 Hz L:1600) 

6.6.1 Vyhodnocení dle ČSN ISO 10816-3 

Pro vyhodnocení efektivní rychlosti vibrací jsou nastavena alarmová pásma podle 

tabulky z norem ručně (obr. 44) nebo automaticky programem DDS. Pásma rychlosti vibrací 

RMS jsou nastavena podle tabulky mezních hodnot mohutnosti vibrací pro velké stroje 

s jmenovitým výkonem větším než 300 kW a osovou výškou hřídele H> 315 mm uvedené 

v normě ČSN ISO 10816-3. 

Rozdělení pásem vibrací: 

• pásmo A/B (zelená barva) – pásmo nových přejímaných strojů, 

• pásmo B/C (žlutá) – pásmo vibrací, které splňují požadavek bez zvláštních 

požadavků, 

• pásmo C/D (oranžová) – pásmo, ve kterém je třeba provést detailnější analýzu 

pro provedení nápravy, 

• pásmo D (červená) – nebezpečné pásmo vibrací – je třeba zastavit stroj. 
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Obr. 44) Uživatelské nastavení mezí vibrací v programu DDS. 

Z naměřených hodnot viz. tab. 2 žádná není vyšší než kritické meze zadané z normy. 

Hodnoty leží v pásmu A, tedy nových přejímaných strojů. Kontrola byla provedena pro celé 

strojní zařízení a všechny naměřené rychlosti vibrací byly vyhovující. Rychlost vibrací musí 

vyhovět v celém rozsahu provozních otáček měněných frekvenčním měničem. 

Tab 2)  Hodnoty RMS – rychlosti vibrací s vyhodnocením alarmových hodnot. 

 
Tabulka byla vygenerována jako protokol v programu DDS. Všechny hodnoty byly 

vloženy do programu excel a pro zobrazení pouze rychlostí vibrací RMS aplikován filtr. 

V tabulce jsou hodnoty referenčního snímače na kanálu AC 4. Naměřené hodnoty 

Název Typ Datum Hodnota Jednotka Alarm

VUT_HVAR_L1_RMS ch:1 B:10-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 13:24 0,569 mm/s Ok

VUT_HVAR_L1_RMS ch:2 B:10-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 13:24 0,122 mm/s Ok

VUT_HVAR_L1_RMS ch:3 B:10-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 13:24 0,534 mm/s Ok

VUT_HVAR_L1_RMS ch:4 B:10-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 13:24 0,469 mm/s Ok

VUT_HVAR_L1_RMS ch:1 B:10-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 13:27 0,503 mm/s Ok

VUT_HVAR_L1_RMS ch:2 B:10-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 13:27 0,131 mm/s Ok

VUT_HVAR_L1_RMS ch:3 B:10-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 13:27 0,439 mm/s Ok

VUT_HVAR_L1_RMS ch:4 B:10-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 13:27 0,416 mm/s Ok

VUT_HVAR_L2_RMS ch:1 B:10-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 13:30 0,719 mm/s Ok

VUT_HVAR_L2_RMS ch:2 B:10-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 13:30 0,293 mm/s Ok

VUT_HVAR_L2_RMS ch:3 B:10-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 13:30 0,336 mm/s Ok

VUT_HVAR_L2_RMS ch:4 B:10-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 13:30 0,408 mm/s Ok

VUT_HVAR_L3_RMS ch:1 B:10-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 13:34 0,113 mm/s Ok

VUT_HVAR_L3_RMS ch:2 B:10-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 13:34 0,089 mm/s Ok

VUT_HVAR_L3_RMS ch:3 B:10-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 13:34 0,279 mm/s Ok

VUT_HVAR_L3_RMS ch:4 B:10-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 13:34 0,401 mm/s Ok

VUT_L123_PR_Start_RMS ch:1 B:2-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 10:32 0,027 mm/s Ok

VUT_L123_PR_Start_RMS ch:2 B:2-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 10:32 0,027 mm/s Ok

VUT_L123_PR_Start_RMS ch:3 B:2-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 10:32 0,017 mm/s Ok

VUT_L123_PR_ustaveno_RMS ch:1 B:2-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 12:52 0,016 mm/s Ok

VUT_L123_PR_ustaveno_RMS ch:2 B:2-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 12:52 0,012 mm/s Ok

VUT_L123_PR_ustaveno_RMS ch:3 B:2-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 12:52 0,019 mm/s Ok

VUT_HVAR_L4_RMS ch:1 B:10-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 13:39 0,176 mm/s Ok

VUT_HVAR_L4_RMS ch:2 B:10-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 13:39 0,192 mm/s Ok

VUT_HVAR_L4_RMS ch:3 B:10-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 13:39 0,297 mm/s Ok

VUT_HVAR_L4_RMS ch:4 B:10-1000Hz NS:4096 RMS, 10 - 1 000 [Hz] 02.02.2018 13:39 0,399 mm/s Ok
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z referenčního snímače se během měření nesmí výrazně lišit. Znamenalo by to změněné 

podmínky a měření by musela být zopakována. 

6.6.2 Vyhodnocení rychlosti vibrací 

Můžeme pozorovat závislost velikosti vibrací před usazením asynchronního 

elektromotoru a po jeho ustavení. Rozdílné amplitudy vibrací jsou vykresleny na následujících 

grafech (viz obr. 45, 46 a 47), které byly vypočteny z časového záznamů projektů 

VUT_L123_PR_Start a VUT_L123_PR_Ustaveno.  

Porovnání rychlosti vibrací viz. obr. 45 na valivém ložisku asynchronního 

elektromotoru ze strany NDE M naměřených snímačem ve vertikálním směru. 

Rozsah frekvence rychlosti vibrací je nastaven u všech grafů v rozmezí 2–1000 Hz.  

 

Obr. 45) Porovnání rychlosti vibrací kanál AC 1. 

Na grafu viz. obr. 46 jsou porovnány rychlosti vibrací naměřené snímačem ve 

vertikálním směru ze strany DE M asynchronního elektromotoru. 

Před ustavením 

A 
Po ustavení 
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Obr. 46) Porovnání rychlosti vibrací na kanálu AC 2. 

Srovnání rychlosti vibrací na kluzném ložisku naměřených ve vertikálním směru ze 

strany generátoru DE G viz. obr. 47. 

 

Obr. 47) Porovnání rychlost vibrací na kanálu AC 3. 

U průběhů grafů lze vidět snížení dominantních peaků rychlosti vibrací po správném 

ustavení asynchronního elektromotoru (ustavení viz. kapitola 6.3.5). 

 

 

Před ustavením 

Po ustavení 

Po ustavení 

Před ustavením 
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Poslední kanál analyzátoru AC 4 snímal proud na fázi frekvenčního měniče. Na grafu 

viz. obr. 48 můžeme pozorovat neměnnou velikost proudu před ustavením asynchronního 

elektromotoru a po ustavení. 

 

Obr. 48) Porovnání proud na fázi frekvenčního měniče. 

Velikosti amplitud rychlosti vibrací se u některých grafů snížili nepatrně. Je to 

způsobeno mohutností strojního zařízení, která velikost vibrací tlumí. U strojních zařízení o 

nižších hmotnostech by se rozdíl amplitud výrazně lišil. I přes nevýrazné snížení rychlostí 

vibrací je nutné strojní zařízení ustavit pro předejití vzniku závad na ložiscích, spojce, únavě 

materiálu apod., které mohou vzniknout při budoucím provozu. 

6.6.3 Vyhodnocení frekvenčních spekter rychlosti a zrychlení vibrací 

V uvedených kaskádách frekvenčních spekter je vidět závislost rychlosti vibrací na 

frekvenci. U všech grafů na obrázcích jsou snímané rychlosti a zrychlení vibrací ve vertikálním 

směru na valivém ložisku asynchronního elektromotoru ze strany NDE M.  

Grafy ukazují data vypočtená pomocí FFT z časových záznamů projektů 

VUT_L123_PR_Start a VUT_L123_PR_Ustaveno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po ustavení 

Před ustavením 
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Porovnání rychlostí vibrací 

Rozsah frekvence pro graf je nastavený v rozmezí od 0–200 Hz. 

 

Obr. 49) Kaskáda rychlosti vibrací před ustavením. 

Rozsah frekvence pro graf je nastavený v rozmezí od 0–200 Hz. 

 

Obr. 50) Kaskáda rychlosti vibrací po ustavení. 

Při porovnání je vidět snížení velikosti amplitud harmonických násobků otáčkové 

frekvence. Velikost amplitud rychlosti vibrací před ustavením je až do 0,5 mm/s a po ustavení 

do 0,25 mm/s. 
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Porovnání zrychlení vibrací 

 Grafy kaskád frekvenčního spektra zrychlení vibrací jsou nastaveny v rozmezí 

frekvencí od 0- 25 000 Hz. Zrychlení vibrací před ustavením asynchronního elektromotoru viz. 

obr. 51 a po ustavení asynchronního elektromotoru viz. obr. 52.  

 

Obr. 51) Kaskáda zrychlení vibrací před ustavením. 

 

Obr. 52) Kaskáda zrychlení vibrací po ustavení. 

Z kaskádových grafů zrychlení vibrací lze vidět že se zrychlení vibrací po i před 

ustavením nemění. Na grafu viz obr. 51 a 52 jsou patrné opakující se pulzní frekvence po 2,5 

kHz od frekvenčního měniče. 
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Porovnání rychlosti a zrychlení vibrací a napájecího proudu 

Velikost napájecího proudu asynchronního elektromotoru je závislá na velikosti výkonu 

při roztáčení. Rychlosti vibrací se zvyšuje při roztáčení a brždění viz. obr. 53.  

 

Obr. 53) Závislost otáček na rychlosti vibrací. 

Největší velikost rychlosti vibrací viz. obr. 53 je na kanálu AC2 – ch: 2, který byl 

napojen na snímač umístěný na valivém ložisku asynchronního elektromotoru ve vertikálním 

směru na straně DE M.  

Na grafu je vidět, že při konstantních otáčkách dojde k ustálení a snížení rychlosti 

vibrací na kanálech AC 1, AC 2 a AC 3. To nastane i u protékající proudu na kanálu AC 4. Vliv 

protékajícího proudu frekvenčním měničem na ostatní měřené parametry můžeme vidět 

v časovém rozmezí 12:41 – 12:43. Je-li zvýšen odběr proudu dodávaného do asynchronního 

elektromotoru skokově dojde ke zvýšeny amplitud rychlosti vibrací a otáček.  

Grafy zobrazující procházející proud frekvenčním měničem viz. obr. 54 a rychlost 

vibrací snímané na valivém ložisku asynchronního elektromotoru ze strany NDE M viz. obr. 

55.  
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Obr. 54) Kaskáda frekvenčního spektra rychlosti vibrací. 

 

Obr. 55) Kaskáda proudu na frekvenčním měniči. 

Porovnáním kaskád můžeme konstatovat, že procházející proud frekvenčním měničem 

nemá vliv na rychlost vibrací ložisek. Z grafů jsou patrné výrazně odlišné amplitudy průběhů. 

Srovnání frekvenčního spektra frekvence proudu viz. obr. 58 a zrychlení vibrací na 

valivých ložiscích asynchronního elektromotoru viz. obr. 56 a obr. 57 měřených ve vertikálním 

směru na straně DE M a NDE M. Rozsah nastavených frekvencí je v rozmezí od 1 000 – 25 000 

Hz. Vykreslená frekvenční spektra jsou z měření po ustavení asynchronního elektromotoru. 
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Obr. 56) Kaskáda frekvenčního spektra zrychlení vibrací DE M. 

 

Obr. 57) Kaskáda frekvenčního spektra zrychlení vibrací NDE M. 
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Obr. 58) Kaskáda frekvenčního spektra proudu. 

Pohledem je pozorovatelný vztah mezi proudem vystupujícího z frekvenčního měniče 

do motoru a zrychlením vibrací, které bylo měřeno vertikálně na valivé ložisko. Frekvence 

zrychlení vibrací se opakují v intervalových násobkách po 2,5 kHz. Závislost je lépe vidět na 

spektrografu kaskád viz. obr. 59, 60 a obr. 61. 

 

Obr. 59) Spektrograf zrychlení vibrací valivého ložiska DE M. 
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Obr. 60) Spektrograf zrychlení vibrací valivého ložiska NDE M. 

 

Obr. 61) Spektrograf proudu ve frekvenčním měniči. 

V grafech jsou zobrazeny opakující se frekvence po 2,5 kHz s postranními pásmy jak u 

spektrografu z ložiska, tak u napájecího proudu asynchronního motoru. Jedná se o pulzní 

frekvence, které jsou nastavené na frekvenčním měniči. 

Pro porovnání byl vykreslen i spektrograf kluzného ložiska generátoru na straně DE G, 

které by mělo být odizolováno pružným členem spojky. 
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Obr. 62) Spektrograf kluzného ložiska generátoru DE G. 

Na vykresleném spektrografu viz. obr. 62 nejsou opakující se frekvence jako u obr. 59 

a obr. 60, které byly naměřeny na valivých ložiscích. Můžeme tedy říci, že tlumící člen na 

šroubu spojky slouží jako dokonalý izolant. 

Srovnáním všech spektrografů můžeme říci, že na valivá ložiska u asynchronního 

motoru působí frekvenční měnič a jeho pulzní frekvence. Životnost valivých ložisek může být 

ovlivněna kapacitními proudy. U odizolovaného kluzného ložiska na generátoru nejsou vidět 

ve spektrografu viz. obr. 62 žádné opakující se frekvence. Kapacitní proudy kluzným ložiskem 

generátoru neprochází. 
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6.7 Vyhodnocení obálkové metody 

Vzhledem ke špatnému usazení asynchronního elektromotoru a zjištění vlivu 

frekvenčního měniče na životnost budou tyto zkontrolována obálkovou metodou. Grafy 

demodulovaných frekvenčních spekter jsou pro směr snímaní vibrací v horizontálním směru na 

ložisko, tedy snímač kanál AC 1. Data pro vyhodnocení jsou brány z časového záznamu 

projektů VUT_HVAR_L1 a VUT_HVAR_L2, z kterých jsou pomocí FFT odfiltrovány 

nízkofrekvenční hodnoty a následně aplikován obálkový filtr na vysokofrekvenční hodnoty. 

Uvedené frekvenční spektrum obálky viz. obr. 63 bylo naměřeno pro ložisko NDE M 

ve zmíněném horizontálním směru měření. Rozsah zrychlení vibrací frekvenčního pásma je 

nastavený od 0 -  450 Hz.  

 

Obr. 63) Demodulované frekvenční spektrum zrychlení vibrací s poruchovými 

frekvencemi komponentů ložiska NDE M. 

V grafu viz. obr. 63 můžeme vidět i vyznačené poruchové frekvence komponentů 

ložiska SKF, které bylo nadefinováno ze seznamu. Jednotlivé komponenty valivých ložisek 

jsou označeny následovně: 

• FTF – klec ložiska, 

• BSF – valivý element ložiska, 

• BPFO – vnější kroužek ložiska, 

• BPFI – vnitřní kroužek ložiska. 

Na ložisku nejsou žádné poruchové frekvence některého z komponent ložiska a ložisko 

nemá dominantní amplitudy poruchových frekvencí. Ložisko na straně asynchronního motoru  

NDE M je tedy bez poruchy. 

Na valivé ložisko na straně DE M je použito frekvenční spektrum obálky ve stejném 

rozsahu zrychlení vibrací od 0 -  450 Hz. 
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Obr. 64) Demodulované frekvenční spektrum zrychlení vibrací s poruchovými 

frekvencemi komponentů ložiska DE M. 

Valivé ložisko je také bez poruchy, jelikož v grafu nejsou shodné žádné poruchové 

frekvence komponent ložiska s jejich výraznou amplitudou na poruchových frekvencí. 

Na obou grafech obr. 63 a obr. 64 jsou patrné harmonické frekvence násobku 50 Hz, 

které odpovídají násobkům napájecí frekvence asynchronního elektromotoru. Jedná se tedy o 

vlivy elektrického proudu. 
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7 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

V diplomové práci bylo provedeno měření na objektu, který slouží ke zkratovým 

zkouškám. Pomocí navrženého diagnostického systému byly naměřeny data pro ukázku vlivu 

frekvenčního měniče. 

Vzhledem ke zjištění špatného ustavení strojního zařízení byly zaznamenány vibrace 

před provedeným ustavením motoru. Následně po kontrole ustavení přístrojem ROTALIGN 

Ultra iS byl motor soustrojí správně ustaven. Po tomto ustavení asynchronního elektromotoru 

bylo opětovně zaznamenány data z měření vibrací za nezměněných podmínek nastaveného 

systému diagnostiky. Výsledné hodnoty rychlosti vibrací byly porovnány v grafech 

rozdělených podle kanálů analyzátoru. U grafů lze vidět snížení amplitud rychlosti vibrací, 

oproti snímání hodnotám napájecího proudu měřeného na fázi z frekvenčního měniče, kde jsou 

amplitudy stejné jak při měření před ustavením, tak po ustavení motoru. Snížené amplitudy 

nejsou u některých grafů na první pohled patrné, to může být způsobeno tuhostí konstrukce 

generátoru a asynchronního elektromotoru. 

Naměřené RMS hodnoty rychlosti vibrací soustrojí byly hodnoceny dle normy ČSN 

ISO 10816-3. Tato norma hodnotí naměřené vibrace dle typu strojů, výkonu a osové výšky dle 

dvou hodnotících kritérií. Vibrace byly hodnoceny podle prvního kritéria této normy.  Meze 

pro hodnocení dle této normy byly do programu zadány ručně z příslušné normy ČSN ISO 

10816-3, která je pro velké stroje s jmenovitým výkonem větším než 300 kW a osovou výškou 

hřídele H> 315 mm. Všechny naměřené hodnoty spadají do hodnotícího pásma A, tedy nově 

přejímaných strojů.   

V grafickém průběhu zrychlení vibrací u valivých ložisek asynchronního elektromotoru 

a napájecího proudu asynchronního elektromotoru z frekvenčního měniče, pozorujeme 

harmonické násobky pulzní frekvence s postranními pásmy, které se opakují po 2,5 kHz. 

Z provedených měření je vidět spojitost ve spektrech na těchto frekvencích naměřených 

vibracích ložisek asynchronního motoru a spekter napájecí frekvence proudu. Zde můžeme říci, 

že se jedná se o vliv frekvenčního měniče na ložiska motoru a s tím spojené problémy a omezení 

životnosti z důvodu kapacitních proudů. Lépe viditelná tato spojitost je ve vykreslených 

spektrografech valivých ložisek a napájecího proudu. Na vykresleném spektrografu snímače 

umístěného na kluzném ložisku generátoru ze strany DE se tato spojitost s pulzní frekvencí 

nevyskytuje. K zamezení průchodu dochází díky tlumícím členům ve spojce, které slouží jako 

dokonalé izolanty. 

Při vyhodnocení obálkové metody nebyly nalezeny žádné dominantní poruchové 

frekvence komponent ložisek, jejich technický stav je vyhovující. V grafech lze vidět výrazné 

harmonické frekvence napájecího proudu, které u požití frekvenčního měniče pro napájení 

motoru se v obálce zrychlení běžně vyskytují a nelze z jejich velikosti činit žádné závěry. 

Pokud je použit frekvenční měnič pro napájení asynchronního motoru je nutné dbát na 

to, aby byla provedena všechna opatření, která snižují rizika poškození ložisek vlivem 

kapacitních proudů a dosáhlo se tak maximální životnosti valivých ložisek. Jako nejúčinnější 

opatření, která se používají u těchto soustrojí jsou použití speciálních filtrů pro napájení 

asynchronního motoru, použití symetrických stíněných kabelů pro připojení elektromotoru k 

frekvenčnímu měniči, použití motorů s izolovaným NDE ložiskem a zesílenou izolací vinutí, 
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použití kartáčů pro přizemnění hřídele a důkladné pospojování neživých částí strojního 

zařízení. 
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8 ZÁVĚR 

Hlavním úkolem diplomová práce byla ukázka vlivu frekvenčního měniče na valivá 

ložiska. Měření bylo provedeno na atypickém strojním zařízení od společnosti Siemens, 

umístěném ve vědecko-technickém parku profesora Lista na VUT. 

V úvodu práce je rozebrána důležitost spolehlivosti a kvality produktu. Do kvality 

produktu patří také technická diagnostika, která využívá různé metody pro zjišťování 

technického stavu zařízení. Další část práce je věnována metodám vibrodiagnostiky s popisem 

sestavení diagnostického systému. Tento systém byl použit v praktické části práce pro ukázku 

vlivu frekvenčního měniče na valivá ložiska.  

Praktická část práce popisuje navržený diagnostický systém, ve kterém jsou voleny 

snímače a jejich umístění na konstrukci zařízení, analyzátor apod. Při instalaci snímačů pro 

zaznamenávání dat z vibračních čidel, bylo pohledem na spojku zjištěno špatné ustavení 

asynchronního elektromotoru vůči generátoru. Vizuálně i kontrolou hmatem na spojce byla osa 

generátoru postavena níže než osa asynchronního elektromotoru. Z tohoto důvodu byly 

provedeny kroky pro nápravu špatného ustavení a tím snížení rizika vzniku poruch na spojce a 

na ložiscích strojního zařízení. Ke správnému ustavení byl použit přístroj ROTALIGN Ultra 

iS. 

Pro vyhodnocení vibrací byly použity různé metody analýzy. Pro hodnocení celkové 

efektivní hodnoty rychlosti vibrací RMS byla použita norma ČSN ISO 10816-3. Dále byly 

porovnány hodnoty rychlosti vibrací před ustavením a po ustavení asynchronního 

elektromotoru. Po porovnání amplitud vykreslených grafů v programu DDS jsou vidět rozdíly 

snížení hodnot rychlosti vibrací po ustavení zařízení. 

Z naměřených dat je patrný vliv frekvenčního měniče na valivá ložiska. U valivých 

ložisek asynchronního elektromotoru, je vidět na vykreslených grafech kaskád frekvenčních 

spekter, zrychlení vibrací, harmonicky se opakující pulzní frekvence po 2,5 kHz s postranními 

pásmy frekvencí podobně jako je tomu ve spektrech napájecího proudu z frekvenčního měniče. 

U vykresleného spektrografu, kluzného ložiska generátoru se pulzní frekvence nevyskytují, 

jelikož strana generátoru je tlumícími prvky ve spojce dobře odizolována. Vyskytující se 

harmonické složky mají značný vliv na mechanické části valivého ložiska a na jeho životnost. 

Ložiska mohou být poškozena průchodem ložiskových proudů, může docházet k degradaci 

maziva a tím ke ztrátě mazací schopnosti ložisek apod.  

Z tohoto důvodu jsme provedli pro zjištění stavu kontrolu valivých ložisek 

asynchronního elektromotoru pomocí metody obálky zrychlení vibrací. 

Dle použitých ložisek elektromotoru a jejich výrobce byly stanoveny poruchové 

frekvence ložisek, na které byly ložiska pomocí popsané metody kontrolována. Touto metodou 

bylo zjištěno, že ve vykreslených grafech se nevyskytují žádné poruchové frekvence 

komponentů ložisek. Ložiska jsou i přes špatné ustavení a vliv frekvenčního měniče v pořádku 

a v současné době není třeba provést žádná nápravná opatření. 
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Příloha 1. Technické parametry A4400 VA4 Pro II 

 
 

 

 

 

A4400 VA4 PRO II - TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Vstupní kanály: 4 AC, ICP® napájení (0/1) 
4 DC pro procesní veličiny 
1 TACHO pro externí spouštění 

Vstupní rozsah: AC +/- 12 V špička-špička DC 
+/- 24V 

AD převodník: 24 bitů, 64 bitů zpracování signálu nevyžaduje 
AutoGain 

Dynamický rozsah S/N: 120 dB 

Frekvenční rozsah (-3 dB): maximální rozsah:  0,35 Hz - 90 kHz (1 Ch, 194 kHz vzorkování) 
maximální rozsah: 0,35 Hz - 25 kHz (4 Ch, 64 kHz vzorkování) 
minimální rozsah: 0,35 Hz - 25 Hz (4 Ch, 64 Hz vzorkování) 

Způsob vzorkování: plně synchronní pro 4 kanály 

Rozlišení FFT: min. 100 čar max. 3 
276 800 čar 

Módy měření: analyzátor - analytická měření sběrač 
dat - měření pochůzky vyvažování - 
provozní vyvažování strojů 
rozběhy / doběhy rekordér 
- nahrávání signálu 
stetoskop - poslech vibračního signálu 
FASIT - expertní systém pro detekci poruch 
oktávová analýza - akustická měření 
rázový test - bump test 
ADS - provozní tvary kmitů 
Ultrazvuk 

Procesor: Intel Atom 1.9 GHz 

Paměť, pochůzka: 64 GB, max. 16 GB pro jednu pochůzku, počet pochůzek je limitován 
pouze volnou pamětí 

Zpracování dat: FFT v reálném čase 
DEMOD - ENVELOPE analýza 
ACMT - analýza pomaloběžných ložisek 
řádová analýza uživatelská defi nice 
pásem měření RPM 
měření DC (procesních veličin) 
měření orbit 

Rekordér signálu: vzorkovací frekvence 64 kHz 4 
Ch - spotřeba paměti 3 GB/hod 
4 Ch celková doba nahrávání - 20 hod 

Triger (spouštění): manualní, externí, úrovni signálu, 
časem spouštění záznamu (rekordu) 
změnou otáček, časovým intervalem 

Displej: barevný 1136 x 780 bodů, LCD 

Rozhraní: USB 

Provozní teplota: -10˚C až +50˚C 

Napájení: bateriové - 8 hodin provozu, AC 230 V 

Pouzdro: hliníkové odolné 

Rozměry a váha: 280 x 205 x 55 mm, 2200 g 

 





 

 

Příloha 2. Technické parametry akcelerometru AC102-1A 

 

 

 



 

Příloha 3. Technické parametry akcelerometru AC104-A1 
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Stroj A: Motor Motor 2 4 Patek
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Výsledky (graficky) 

Korekce
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Stroj A:
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Patka 2 -1,06 -0,09 [mm]

Stroj B:

Stacionární stroj

Výsledky spojky

vertikální horizontální Jednotky
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Naměřené mínus požadované
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Aktuálně naměřeno
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Přiloha č. 4 Protokol měření před ustavením
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Měření

Typ vertikální horizontální SO Datum / Čas

Spojka 1:

Plynulé otáčení 0,026 mm 2.2.2018 9:34:47

Vzdálenost senzor - reference spojky: 115 mm

Axiál -0,03 mm -0,02 mm

Radiál -0,88 mm -0,06 mm

Pohyb --- 2.2.2018 10:05:37

Vzdálenost senzor - reference spojky: 115 mm

Axiál -0,13 mm 0,01 mm

Radiál -0,08 mm -0,31 mm

Plynulé otáčení 0,008 mm 2.2.2018 10:26:17

Vzdálenost senzor - reference spojky: 115 mm

Axiál -0,13 mm 0,09 mm

Radiál -0,14 mm -0,35 mm

Pohyb --- 2.2.2018 10:27:51

Vzdálenost senzor - reference spojky: 115 mm

Axiál 0,06 mm 0,14 mm

Radiál -0,66 mm 0,39 mm

Plynulé otáčení 0,006 mm 2.2.2018 10:39:26

Vzdálenost senzor - reference spojky: 115 mm

Axiál -0,02 mm 0,14 mm

Radiál 0,11 mm -0,38 mm

Pohyb --- 2.2.2018 10:43:20

Vzdálenost senzor - reference spojky: 115 mm

Axiál -0,02 mm 0,03 mm

Radiál 0,12 mm -0,03 mm

Plynulé otáčení 0,008 mm 2.2.2018 11:01:17

Vzdálenost senzor - reference spojky: 115 mm

Axiál -0,01 mm 0,00 mm

Radiál 0,14 mm -0,02 mm

Plynulé otáčení 0,002 mm 2.2.2018 11:16:22

Vzdálenost senzor - reference spojky: 115 mm

Axiál 0,00 mm 0,02 mm

Radiál 0,15 mm -0,03 mm

dsvnap00
Psací stroj
Přiloha č. 4 Protokol měření před ustavením
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Volná patka

Stroj A:

Vlevo vpředu 0,05 [mm]

Vpravo vpředu 0,01 [mm]

Vpravo vzadu 0,02 [mm]

Vlevo vzadu 0,04 [mm]

Stroj B:

Žádné hodnoty volné patky

Volná patka (graficky)

Stroj A:

Teplotní růst

Stroj A:

Levá patka (vertikálně)

Teplotní růst: 0,15 mm

Levá patka (horizontálně)

Teplotní růst: ---

Pravá patka (vertikálně)

Teplotní růst: 0,15 mm

Pravá patka (horizontálně)

Teplotní růst: ---

Stroj B:

Není definována žádná teplotní roztažnost

dsvnap00
Psací stroj
Přiloha č. 4 Protokol měření před ustavením
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Tolerance

Nevyhovující OK Vynikající Jednotky

Spojka 1:

Průměr spojky: 420 mm

Otáčky: 1500

Použitá tolerance: Tabulka

Způsob náhledu: Standardní tolerance

Axiál 0,38 0,29 0,21 [mm]

Radiál 0,12 0,09 0,06 [mm]

Zobraz. axiální tolerance

dsvnap00
Psací stroj
Přiloha č. 4 Protokol měření před ustavením
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PRÜFTECHNIK Alignment Systems GmbH

Freisinger Str. 34

D-85737 Ismaning, Germany

Informace o souboru

Název: VUT STUD

Měřil: Administrator

Naposledy naměřené: 2.2.2018 11:16:22

Popis

Komponenta: Typ: Název: Upevnění:

Stroj A: Motor Motor 2 4 Patek

Spojka 1: Krátká pružná

Stroj B: Generátor Generátor 1 Statický stroj

Rozměry (grafika)

Rozměry stroje(Text)

Spojka 1:

Průměr spojky 420 [mm]

Odstup k levému stroji 430 [mm]

Odstup k pravému stroji --- [mm]

Otáčky 1500 [Otáčky]

Stroj A:

Délka 900 [mm]

Stroj B:

dsvnap00
Psací stroj
Přiloha č. 5 Protokol měření po ustavení
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Výsledky (graficky) 

Korekce

vertikální horizontální Jednotky

Stroj A:

Patka 1 0,00 0,03 [mm]

Patka 2 0,00 -0,01 [mm]

Stroj B:

Stacionární stroj

Výsledky spojky

vertikální horizontální Jednotky

Spojka 1:

Naměřené mínus požadované

Axiál 0,00 0,02 [mm]

Radiál 0,00 -0,03 [mm]

Aktuálně naměřeno

Axiál 0,00 0,02 [mm]

Radiál 0,15 -0,03 [mm]

dsvnap00
Psací stroj
Přiloha č. 5 Protokol měření po ustavení
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Měření

Typ vertikální horizontální SO Datum / Čas

Spojka 1:

Plynulé otáčení 0,026 mm 2.2.2018 9:34:47

Vzdálenost senzor - reference spojky: 115 mm

Axiál -0,03 mm -0,02 mm

Radiál -0,88 mm -0,06 mm

Pohyb --- 2.2.2018 10:05:37

Vzdálenost senzor - reference spojky: 115 mm

Axiál -0,13 mm 0,01 mm

Radiál -0,08 mm -0,31 mm

Plynulé otáčení 0,008 mm 2.2.2018 10:26:17

Vzdálenost senzor - reference spojky: 115 mm

Axiál -0,13 mm 0,09 mm

Radiál -0,14 mm -0,35 mm

Pohyb --- 2.2.2018 10:27:51

Vzdálenost senzor - reference spojky: 115 mm

Axiál 0,06 mm 0,14 mm

Radiál -0,66 mm 0,39 mm

Plynulé otáčení 0,006 mm 2.2.2018 10:39:26

Vzdálenost senzor - reference spojky: 115 mm

Axiál -0,02 mm 0,14 mm

Radiál 0,11 mm -0,38 mm

Pohyb --- 2.2.2018 10:43:20

Vzdálenost senzor - reference spojky: 115 mm

Axiál -0,02 mm 0,03 mm

Radiál 0,12 mm -0,03 mm

Plynulé otáčení 0,008 mm 2.2.2018 11:01:17

Vzdálenost senzor - reference spojky: 115 mm

Axiál -0,01 mm 0,00 mm

Radiál 0,14 mm -0,02 mm

Plynulé otáčení 0,002 mm 2.2.2018 11:16:22

Vzdálenost senzor - reference spojky: 115 mm

Axiál 0,00 mm 0,02 mm

Radiál 0,15 mm -0,03 mm

dsvnap00
Psací stroj
Přiloha č. 5 Protokol měření po ustavení
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Volná patka

Stroj A:

Vlevo vpředu 0,05 [mm]

Vpravo vpředu 0,01 [mm]

Vpravo vzadu 0,02 [mm]

Vlevo vzadu 0,04 [mm]

Stroj B:

Žádné hodnoty volné patky

Volná patka (graficky)

Stroj A:

Teplotní růst

Stroj A:

Levá patka (vertikálně)

Teplotní růst: 0,15 mm

Levá patka (horizontálně)

Teplotní růst: ---

Pravá patka (vertikálně)

Teplotní růst: 0,15 mm

Pravá patka (horizontálně)

Teplotní růst: ---

Stroj B:

Není definována žádná teplotní roztažnost

dsvnap00
Psací stroj
Přiloha č. 5 Protokol měření po ustavení
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Tolerance

Nevyhovující OK Vynikající Jednotky

Spojka 1:

Průměr spojky: 420 mm

Otáčky: 1500

Použitá tolerance: Tabulka

Způsob náhledu: Standardní tolerance

Axiál 0,38 0,29 0,21 [mm]

Radiál 0,12 0,09 0,06 [mm]

Zobraz. axiální tolerance

dsvnap00
Psací stroj
Přiloha č. 5 Protokol měření po ustavení


