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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vlivem simulované nevyváţenosti na úroveň vibrací 

asynchronního motoru. Nejprve je zaměřena úvodem do problematiky vibrací. Další částí je 

seznámení se s konstrukcí strojů a vznikem vibracích ve strojích. Seznámení se s metodami 

měření. Poslední částí je měření vibrací se simulovanou nevyváţeností. 

Klíčová slova:  
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Abstract 

Master’s thesis deals with the influence simulated unbalance vibration level asynchronous 

motor. First is focused introduction to the problém of vibration. Another part is introduction 

with machine construction and vibrations in machines. Introduction with methods of 

measurement. The last part is vibration measurements with simulated imbalances. 
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Vibration, imbalance, asynchronous motor, clutch, accelerometer 
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Seznam použitých symbolů 

Seznam symbolů k vibracím a jejich základním definicím 

T … perioda [s] 

f … frekvence [Hz] 

x … výchylka [m] 

a … zrychlení [m/s2] 

La … hladina zrychlení [-] 

Seznam symbolů k charakteristice vibrací 

Y … výchylka [m] 

k … tuhost pružiny[N/m] 

m … hmotnost[g] 

a … zrychlení[m/s2] 

f … frekvence[Hz] 

T … perioda[s] 

Ω … úhlová rychlost[rad/s] 

Seznam symbolů ke konstrukci: 

F … frekvence napájecího napětí [Hz] 

P … počet pólových párů [-] 

ns … otáčky točivého pole [ot/min] 

n … otáčky rotoru [ot/min] 

s … skluz [%] 

M … moment [Nm] 

  



 

 

 

Úvod 

Uvnitř kaţdého asynchronního motoru vznikají vibrace. Vibrace však nevznikají jen uvnitř 

motoru, ale i na dalších navazujících strojích. Takový zdroj vibrací můţe představovat 

například spojka či ventilátor. Tyto vibrace nezpůsobují jen hluk, ale samozřejmě dochází 

k většímu namáhání materiálů a tím i k omezení ţivotnosti daného soustrojí. Pro příklad 

destrukce elektromotoru pohánějící výrobní zařízení. Finanční ztráty vzniklé jen odstavením 

zařízením mohou být obrovské. Proto jsou vibrodiagnostická měření důleţitá. 

Tato práce řeší problematiku ve firmě SIEMENS, s.r.o., odštěpný závod Mohelnice. Firma 

chce zákazníkům garantovat maximální hmotnostní nevyváţenost pro určité vzdálenosti, při 

které motor splňuje mezní efektivní hodnoty výchylky a rychlosti stanovené normou ISO 

10816-3. Tato norma se vztahuje pro soustrojí s výkonem nad 15kW. Pro vibrodiagnostické 

měření jsme vyrobili dvoupólový asynchronní motor osové výšky 180mm. K tomuto 

asynchronnímu elektromotoru byl připojen přípravek pro simulaci nevyváţenosti. Následně 

jsem změřil hodnoty vibrací pro toto soustrojí. Dále jsem simuloval hmotnostní nevyváţenost 

1g, 6g, 12g, 15g, 20g pro jednotlivé vzdálenosti 10mm, 30mm, 50mm a 100mm od konce 

hřídele. Pro kaţdé tyto hodnoty jsem provedl dvě měření zrychlení, rychlosti a výchylky 

vibrací v pěti měřených bodech. Jedno měření přímo efektivních hodnot běţně prováděné ve 

firmě SIEMENS, druhé pomocí zapůjčeného přístroje VibXpert II. U druhé metody jsem 

měřil i časové charakteristiky všech měřených veličin. Změřené hodnoty byli exportovány 

z přístroje a diagnostikovány. Z časových charakteristik jsem pak pomocí programu Matlab 

získal frekvenční spektrum i efektivní hodnoty. Protoţe jen měřením přístrojem VibXpert II 

bylo získáno 300 grafů, jsou v práci uvedené jen vybrané závislosti. Výsledky obou metod 

jsem zpracoval pomocí programu Matlab a získal tak maximální hodnoty nevyváţenosti. Obě 

měřené metody jsem srovnal. Dále jsem zobrazil deformaci přípravku pomocí programu 

Ansys.    
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1. Vibrace a jejich základní definice 

V dnešní době je okolo nás plno strojů, které vytváří vibrace a hluk. Nadměrné hodnoty 

vibrací či hluku působí na člověka jak v pracovním procesu, tak i v době odpočinku. Je tak 

ţádoucí, věnovat se udrţení stavu ţivotního a pracovního prostředí. Samozřejmě mimo 

ţivotní a pracovní prostředí, vibrace a hluk ovlivňují prodejnost a ţivotnost daného stroje. 

Proto jsou vibrace elektrických strojů uvedeny v normách. Pro moţnost sníţení hladiny 

vibrací a hluku je důleţité znát jejich základní veličiny, příčiny vzniku těchto veličin, jejich 

chování, cesty šíření, moţností jejich tlumení a prostředků pro sniţování jejich negativních 

vlivů na člověka.
[1] 

Tato práce se bude zabývat výhradně vibracemi, i kdyţ úzce souvisí s hlukem. Pohyb 

mechanické části v prostředí způsobuje tlakovými změnami vznik zvukových (akustických) 

vln.  

Jak uţ bylo řečeno, vibrace jsou definovány v jednotlivých normách. V normě ISO jsou 

rozlišovány tři základní stavy:  

- Ztrátou pohodlí (komfortu) 

- Sníţením pracovní výkonnosti 

- Ohroţením zdraví, včetně trvalých následků 

 

Kmitání je děj, kdy daná veličina nabývá střídavě hodnot menších i větších, neţ je její 

rovnováţná hodnota nejčastěji v závislosti na čase. Můţeme rozlišovat kmitání periodické, 

neperiodické nebo náhodné. Periodické kmitání má stálé opakování tvaru kmitu v určitém 

úseku, který nazýváme perioda T. Převrácenou hodnotou periody, získáme frekvenci kmitání 

f. 

   
 

 
[ ] (1.1.)  

Výkmitem určité veličiny označujeme její největší hodnotu v daném časovém intervalu. 

Jestliţe uvaţujeme harmonické kmitání, poté je výkmit roven amplitudě. Tímto lze indikovat 

maximální hodnotu kmitu, coţ je významné především u mechanických rázů. 

Rozkmitem určité veličiny označujeme algebraický rozdíl extrémních hodnot v určitém 

časovém intervalu. Rozkmit je významný především tam, kde je důleţitá výchylka kmitání 

(příkladem je mechanické namáhání a konstrukční vůle). 

Efektivní hodnota určující veličiny periodického kmitání, které se opakuje za periodu T, je 

definována vztahem: 

 

 

    
 

 
√∫   ( )  

 

 

 (1.2.)  
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Zrychlení vibrací souvisí se setrvačnými účinky kmitajícího objektu. Jeho základní jednotka 

je m s-2
, ale často bývá vyjádřené v počtech g (g=9,81 m s-2

) nebo v decibelech 

Hladina zrychlení vibrací udává efektivní hodnotu zrychlení vibrací. Lze ji určit vztahem: 

 

 

         
 

  
 (1.3.)  

 

2. Charakteristika vibrací 

Prochází-li mechanické vlnění pevnými materiály, pak hovoříme o vibracích. Pokud jsou 

vibrace ve slyšitelném frekvenčním pásmu, můţeme je nazvat chvěním. Při procházení 

chvěním pevnými materiály, dochází k útlumu intenzity vlnění. Pokud vlna prochází 

konstrukcí z více materiálů, můţe docházet ke zpětnému odrazu vlny směrem ke zdroji.  Tím 

můţe docházet ke stojatému vlnění.
[3] 

 

2.1. Základní principy vzniku vibrací 

Vznik vibrací lze popsat pomocí hmotného bodu P, zavěšeného na pruţině, která je na jednom 

konci pevně uchycena. Pohyb tohoto hmotného bodu P je způsoben pruţnou silou. Je to síla 

vznikající pruţností nějakého prostředí (tělesa) při jeho deformaci. Touto silou se těleso brání 

změnám tvaru. Lze to popsat jako reakce na vnější sílu způsobující deformaci tělesa. Tato síla 

se snaţí uvést deformované těleso do původního stavu. Jestliţe je pruţina stlačena či 

roztaţena vnější silou, snaţí se ji pruţná síla roztáhnout či stlačit na původní délku. Hmotný 

bod na obr. č. 1 se nachází v rovnováţné poloze, nepůsobí-li na něj ţádná vnější síla. Jestliţe 

uvaţujeme pruţinu za dokonale pruţnou (působením vnější síly se deformuje, ale po 

odstranění vnější síly se vrací do původního tvaru a velikosti), řídí se pruţná síla Hookovým 

zákonem a je přímo úměrná výchylce y volného konce pruţiny a má opačný směr neţ 

výchylka. Na tomto obrázku máme také znázorněn pohyb hmotného bodu po sinusovce.
[4]

 

 

 

       
 

(2.1.)  

k je tuhost pruţiny 
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Obrázek č. 1 Znázornění kmitání [8] 

Častokrát se setkáme se silami podobného charakteru a odpovídají rovnici 2.1, ale nejsou 

způsobeny pruţností tělesa. Chovají se jako pruţná síla, jsou to kvazielastické síly a způsobují 

rovněţ kmitavý pohyb. Například hmotný bod na pevném nepruţném vlákně o téměř nulové 

hmotnosti. 

Kdyţ vychýlíme nějakou silou hmotný bod z nulové polohy, bude se pohybovat zpět směrem 

k rovnováţnému stavu zrychleným pohybem. Setrvačností přejde na druhou stranu přes 

nulovou polohu a vzdaluje se od ní. Účinkem pruţné síly je pohyb zpoţděný, aţ se zastaví. 

Poté opět pruţná síla vrací bod k rovnováţné poloze, ale znovu zrychleně přejde na druhou 

stranu. Tento pohyb kolem rovnováţné polohy se pořád opakuje a je kmitavým harmonickým 

pohybem. Průběh tohoto bodu závisí na setrvačných vlastnostech hmotného bodu a na 

vlastnostech pruţiny. Vlivem pruţné síly lze pohyb popsat pohybovou rovnicí hmotného 

bodu.
 [4] 

 

Kdyţ dosadíme za sílu podle předchozí rovnice 2.2 a za zrychlení druhou derivaci výchylky, 

získáme diferenciální rovnici pro netlumený harmonický pohyb. 

 

 

 

       
 

(2.2.)  
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⇒
   

   
 
 

 
     

 

(2.3.)  

Kdyţ bychom uvaţovali ztráty energie v pruţině a třením tělesa m, pak bude kmitání tlumené 

a pohybová rovnice se rozšíří o další členy. Protoţe při pohybu nepůsobí ţádné síly, které by 

křivily dráhu pohybu, můţeme ho nazvat přímočarým.
 [4]

 

Kmitočet neboli frekvence je udávána počtem kmitů, které vykoná hmotný bod za jednotku 

času. 

 

 

  
 

 
 

 

(2.4.)  

T je doba jednoho kmitu a f je měřeno v jednotkách Hz (s
-1

) 

Kmitočet často udáván veličinou ω, která je 2π násobkem kmitočtu 

 

 

      
 

(2.5.)  

Průběh jednoduchého kmitavého pohybu je určený frekvencí a amplitudou výchylky. Hmota 

jisté velikosti na jisté pruţině tvoří kmitavý systém, který kmitá vţdy se stejným kmitočtem, 

nezávisle na amplitudě výchylky. Tento kmitočet je nazýván vlastním kmitočtem soustavy 

nebo rezonančním kmitočtem.
 [4]

 

Jestliţe rovnici f=1/T poloţíme 

 

 

 

 
    

 

 

(2.6.)  

Pak 

 

 

   

   
        

 

 

(2.7.)  

Tato diferenciální rovnice druhého řádu, lineární, homogenní s konstantními koeficienty a bez 

členu s první derivací má řešení 

 

 

       (    ) 
 

(2.8.)  
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y a ϕ jsou integrační konstanty, argument (    ) je fází harmonického pohybu. 

Rychlost kmitavého pohybu stanovíme derivováním průběhu výchylky y podle času: 

 

 

  
  

  
        (     ) 

 

(2.9.)  

Amplituda tohoto pohybu je: 

 

 

     
 

(2.10.)  

Zrychlení kmitavého pohybu bude: 

 

 

  
  

  
 
   

   
           (     ) 

 

 

(2.11.)  

a jeho amplituda 

 

 

       

 
(2.12.)  

 

2.2. Analýza signálů buzených chvěním 

Analýzu signálů můţeme provést ve třech oblastech: 

- Časové 

- Frekvenční 

- Modální 

 

Časový záznam je zápis výchylky ve funkci času. 

Při převedení časového záznamu do frekvenční oblasti nejsou ztraceny nebo změněny 

informace o signále, jen se na něj díváme z jiné strany. K tomuto převodu slouţí rychlá 

Fourierova transformace (Fast Fourier Transformation – FFT). 

Modální analýzou určíme tvar a polohu vlastních (modálních) kmitů ve frekvenčním spektru, 

čímţ řešíme otázku rezonance daného strojního systému, resp. Jeho naladění, tedy konstrukci.
 

[4]
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3. Konstrukce strojů 

Stroje, které jsou pouţívány, lze rozdělit podle mnoha hledisek. Jako všeobecné základní 

rozdělení strojů můţeme povaţovat na stroje hnací a hnané. 

 Hnací stroje vyuţívají energii (např. tepelnou, tlakovou, kinetickou, elektrickou) a 

přeměňují ji na jiný druh energie. Nejčastěji na energii mechanickou. 

 Hnané stroje naopak vyuţívají mechanickou energii (práci) a mění jí na jiný druh 

energie. 

 

Elektrické stroje jsou elektromechanická zařízení, která slouţí k přeměně elektrické energie 

na mechanickou, mechanické energie na elektrickou nebo elektrické energie na elektrickou, 

avšak s jinými parametry.
[5]

  

 Stejnosměrné stroje mohou pracovat jako dynama, motory nebo měniče elektrické 

energie. Dynama jsou zdroje stejnosměrného proudu, které uţ se dneska málo 

pouţívají. Pouţití stejnosměrných zdrojů můţe být v letadlech, lodích, ţelezničních 

vozech apod.
[13]

 

 Transformátory se pouţívají ke zvyšování nebo sniţování střídavého napětí. S jejich 

pomocí je také moţnost měnit počet fází, či jako měniče kmitočtu. Při dálkovém 

přenosu energie se jimi zvyšuje napětí a sniţuje proud, čímţ je dosáhnuto sníţení ztrát 

vedení.  Je-li jedno vinutí napájeno střídavým napětím, vzniká v magnetickém obvodu 

střídavý magnetický tok, který je magneticky spřaţen s druhým (případně třetím) 

vinutím. Ve výstupních vinutí se pak indukuje napětí. Velikost je dána poměrem počtu 

závitů výstupního a vstupního vinutí.
 [13]

  

 Asynchronní stroje se nejčastěji uţívají jako motory. Protoţe ze všech elektromotorů 

jsou nejjednodušší, nejlacinější, nejspolehlivější a mají malou údrţbu. Tyto stroje jsou 

podrobněji probrány v následující částí této práce.
 [13]

 

 Synchronní stroje jsou nejdůleţitějším elektrickým strojem pro výrobu elektrické 

energie. V tomto případě pracuje jako generátor, nejčastěji trojfázový a nazývá se 

alternátor. Ovšem pouţívají se jako motory k pohonu zejména větších výkonů nebo 

jako synchronní kompenzátory (kompenzují jalové zatíţení sítě). 
[13]

 

 

 Komutátorové stroje na střídavý proud jsou napájeny jednofázově nebo trojfázově 

ze střídavé sítě. Odlišností proti ostatním střídavým strojům je rotorové vinutí 

s komutátorem. Jejich výhodou je plynulá a široká regulace rychlosti spolu se 

zlepšováním účiníku. Tato výhoda značně poklesla zaváděním polovodičových 

měničů. Velkou nevýhodou je konstrukční sloţitost a s tím související cena.
 [13]
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3.1. Asynchronní motory 

Asynchronní motory patří mezi nejrozšířenější stroje. Podle rozdělení uvedeného v této práci 

je můţeme zařadit do skupiny točivých strojů napájených střídavým proudem. Název 

asynchronní je pouţíván proto, ţe otáčky magnetického pole mají vyšší hodnotu neţ otáčky 

rotoru. Hlavními komponenty asynchronního motoru jsou rotor a stator. Rotorem označujeme 

pohyblivou část motoru, statorem pak statickou část. Existují dva základní typy rotoru: 

 Kroužkový rotor je tvořený vzájemně izolovanými dynamoplechy ve tvaru mezikruţí 

s venkovními dráţkami. Izolace zde slouţí k potlačení ztrát vířivými proudy. Do 

dráţek těchto rotorů je vloţeno vinutí, které má stejný počet pólů jako statorové vinutí. 

Vinutí je většinou zapojeno do hvězdy připojené ke třem krouţkům. Ke krouţkům 

jsou přilehlé kartáče, které mají za úkol sbírat rotorový proud do vnějších obvodů. 

 Rotory s kotvou nakrátko jsou opět tvořeny vzájemně izolovanými dynamoplechy. 

Avšak, na místo vinutí, jsou zde tyče. Ty bývají nejčastěji z mědi či hliníku. Jednotlivé 

tyče jsou na obou koncích spojeny krouţky na krátko. Tyto rotory se označují jako 

klecové rotory, protoţe uspořádání těchto tyčí a krouţků připomíná klec. Protoţe 

v praktická část této práce bude pracovat s motorem s kotvou nakrátko, je uveden na 

obrázku č 2. 

 
Obr. č. 2 Ukázka rotoru s kotvou nakrátko   Obr. č. 3 Ukázka statoru 

Stator opět tvoří vzájemně izolované dynamoplechy ve tvaru mezikruţí. Ve vnitřní straně 

mezikruţí jsou udělány dráţky pro vinutí. Nejprve je vkládána dráţková izolace, která tvoří 

izolaci mezi plechy a vinutím. Dále se ručně nebo strojně vloţí vinutí statoru s určitým 

plněním. Poté je vinutí zafixováno pomocí krycích vloţek. Následuje tvarování vinutí do 

určitých rozměrů a odvoz do impregnace a zalisování do kostry. Pro představu je stator 

zobrazen na obrázku č. 3. 

Na dalším obrázku č. 4 jsou ukázány všechny komponenty motoru. Jedná se o motor osové 

výšky 112mm základního provedení.  
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i 
Obr. č. 4 Ukázka dílů motoru: 1 - ložiskové štíty, 2 – stator, 3 – rotor, 4 – vlnovcová podložka, 5 – šrouby, 6 – valivá 

ložiska, 7 – kryt ventilátoru, 8 - ventilátor 

Principem asynchronního elektromotoru je vznik magnetického točivého pole ve vzduchové 

mezeře mezi rotorem a statorem. Statorovým vinutím prochází třífázový proud, jehoţ fáze 

jsou vzájemně posunuty o 120° a to elektricky i prostorově. V tomto vinutí se vytváří 

magnetické točivé pole se synchronními otáčkami. Jeho otáčky jsou přímo úměrné frekvenci 

napájecího napětí statoru a nepřímo úměrné počtem pólových párů. 

    
     
 

 (3.1.)  

Kde: 

 f1 … frekvence napájecího napětí [Hz] 

 p … počet pólových párů [-] 

Vlivem magnetické indukce dochází k indukování napětí ve statoru, které působí proti 

napájecímu napětí a omezuje maximální proud statoru. Samozřejmě, ţe se indukuje napětí i 

v rotoru a následně prochází proud rotorovým vinutím. Tímto dochází k vytvoření síly 

působící na vodiče v magnetickém poli a roztáčí rotor ve směru magnetického pole. Síla, 

působící na vodiče, se snaţí dohnat synchronní otáčky magnetického pole. Postupným 

nárůstem dochází k ustálení otáček. Protoţe při dosaţení synchronních otáček magnetického 

pole je výsledná síla působící na vodič nulová, jsou tyto otáčky menší neţ magnetické. Skluz 

nám udává poměr synchronních otáček magnetického pole a otáček rotoru: 

 

 
  

(    )

  
     (1.1.)  

Kde: 

 ns … otáčky točivého pole [ot/min] 

 n … otáčky rotoru [ot/min] 

 

2 

1 

4 

3 

5 

6 
8 

7 
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3.2. Spojky 

Spojky jsou části strojů, které slouţí k dočasnému nebo trvalému spojování hřídelí, hřídelí 

s ozubenými koly (převodovky), hřídelí s řemenicemi, apod. Spojky se vyrábějí v různých 

variantách a lze je dělit podle různých hledisek. Jako například podle konstrukčního 

provedení, účelu a uţití spojky na pevné (nepruţné), pruţné, výsuvné, volnoběţné, rozběhové, 

pojistné a spojky pro zvláštní účely. Konstruují se tak, aby vţdy spolehlivě přenesli jmenovitý 

krouticí moment MS. Ten je vţdy vyšší neţ nejvyšší přenášený trvalý moment MT, kvůli 

moţnému přetíţení způsobenému například rázy, nerovnoměrností chodu apod. Závislost 

momentů se vyjadřuje pomocí provozního součinitele c, u třecích spojek přenosovou 

bezpečností k. Platí:
[5] 

 

 

        
 

(3.1.)  

 

 

        

 

(6.1.)  

Kde: 

 C … provozní součinitel [-] 

 K … přenosová bezpečnost [-] 

 MT … nejvyšší přenášený trvalý moment [Nm] 

Spojení pevnou spojkou slouţí k trvalému spojení hřídelí. Toto spojení hřídelí je tuhé, rázy a 

nerovnoměrnost zatíţení se přenáší z jedné hřídele na druhou. Proto vyţadují vystředěné 

(souosé) hřídele. Protoţe mohou přenášet i určité ohybové momenty, je vhodné, aby byly 

umístěné blízko loţisek.  Do této skupiny spojek patří například spojky:
[5] 

- Trubkové – konstrukce spočívá v trubce, která plní funkci objímky přes konce hřídelí. 

Spojení je dosaţeno pomocí kolíků či klínů. Vyuţívají se při spojení pomaloběţných 

hřídelí z důvodu nevyváţenosti a následnému vzniku vibrací. 

- Kotoučové – skládá se ze dvou kotoučů, vzájemně středěných pomocí nákruţku, 

nalisovaných nebo naklínovaných na konce hnané a hnací hřídele. Tyto kotouče jsou 

perem pojištěny proti pootočení a šroubem proti axiálnímu posuvu. 

- Řetězové – skládá se ze dvou shodných řetězových kol, které jsou nasazeny na 

koncích hnané i hnací hřídele. Vzájemně jsou spojeny řetězem. Pouţívá se pro přímé 

spojení elektrických motorů s generátory, čerpadly apod. 
[6]

 

Spojky pružné umoţňují spojení nesouosých hřídelí. Umoţňují pootočení obou části spojek 

proti sobě a osové nebo úhlové odchylky. Hlavní částí těchto spojek je jeden či více pruţných 

členů (pryţ, ocelové pruţiny), které jsou pouţívány k tlumení rázů a přeměně na tepelnou 

energii či deformační práci. Do této skupiny spojek patří například spojky:[5]  

- S pryžovými pouzdry – tato spojka je podobná kotoučové spojce. V jednom kotouči 

je uloţeno několik pouzder s pryţovými vloţkami, v druhém jsou čepy uloţeny pevně. 
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- S kovovými pružnými vložkami – pruţná část má obvykle tvar ploché nebo vinuté 

pruţiny popřípadě tyče či tenké desky. 

Dále je samozřejmě více rozdělení spojek, jako jsou spojky výsuvné, hydraulické apod.  

 

 

Obr. č. 5 Trubková spojka[9]                       
 

Obr. č. 6 Řetězová spojka[10] 

 

3.3. Zdroje vibrací v elektrických strojích 

Je nutno říci, ţe zjištění vibrací elektrického stroje neznamená jeho závadu nebo jeho špatný 

technický stav. Není moţné úplného odstranění vibrací z asynchronního motoru, proto je 

nutné vzít v úvahu určitou úroveň vibrací jako jmenovitou. Ta je dána konstrukcí stroje 

s určitou tolerancí. Z toho vyplývá, ţe po výrobě např. asynchronního motoru je důleţité, aby 

splňoval danou toleranci. Při vývoji bude důleţité sniţování této hranice. 

Excentricita rotoru se projeví, je-li osa rotace posunutá vůči geometrické ose loţiska, 

řemenice, kotvě motoru atd. U tohoto jevu se projevují vibrace na sloţce 1X otáček 

excentrické komponenty ve směru, který vede přes osy obou rotorů. Srovnávací odečet fází ve 

vertikálním a horizontálním směru se liší o 0°nebo 180°. Z toho vyplývá, ţe se jedná o 

přímočarý pohyb. Při pokusu vyváţit takový rotor, obvykle dojde ke zmírnění vibrací jednoho 

radiálního směru, ale zvýšení vibrací druhého radiálního směru.
[12] 

Ohnutý hřídel způsobí velké axiální vibrace, které působí v protifázi (o 180° proti sobě na 

stejné komponentě). Jestliţe se ohyb nachází uprostřed nebo v jeho blízkosti, pak se vibrace 

objeví na sloţce 1X. Naopak kdyţ je ohyb blízko spojky, pak se objeví na sloţce 2X.
[12] 

Úhlovou nesouosostí uvaţujeme stav, kdy hnací a hnaný hřídel svírají nenulový úhel. 

Charakterizují ji velké axiální vibrace, které jsou přes spojku v protifázi. Typicky se tyto 

vibrace projevují na obou sloţkách 1X a 2X. Objevují se ale i případy, kdy dominuje jedna ze 

sloţek 1X,2X nebo 3X. Tyto příznaky mohou indikovat problémy se spojkou. Pakliţe je 

úhlová nesouosost výrazná, můţe budit mnoho harmonických násobků frekvence otáčení. 

Tyto vícenásobné harmonické sloţky nemají zvýšenou úroveň prahu šumu ve spektrech.
[12] 
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Nesouosostí posunutím označujeme paralelní posunutí hnacího a hnaného hřídele. Vykazuje 

podobné příznaky jako úhlová nesouosost, ale doprovází ji velké radiální vibrace, které jsou 

přes spojku v protifázi. Sloţka 2X bývá větší neţ 1X. Její velikost vůči 1X je často určována 

typem a konstrukcí spojky. Při výrazné úhlové či paralelní nesouososti mohou být generovány 

velké amplitudové špičky na řadě harmonických násobků (4X-8X), nebo i celou řadu 

harmonických násobků do vysoké frekvence. Toto bývá podobné s výskytem mechanického 

uvolnění. V případě velké nesouososti, celé spektrum značně ovlivní typ a materiál spojky. 

Typicky zde nebývá zvýšený práh šumu.
[12]

   

Nesouosé ložisko generuje významné axiální vibrace. Loţisko způsobí kroutivý pohyb 

s fázovým rozdílem mezi vibracemi nahoře a dole (případně po obou stranách) přibliţně 

180°při měření v axiálním směru na stejném loţiskovém domku. V tomto případě většinou 

pokusy o ustavení spojky nebo vyvaţování rotoru nezlepší stav.  Většinou musí být loţisko 

demontováno a správně nasazeno.
[12] 

Silová nevyváženost neboli posunuté těţiště se projevuje stejnou fází a je ustálená. 

Amplituda v důsledku nevyváţenosti se bude zvětšovat se čtvercem otáčkové frekvence pod 

prvními kritickými otáčkami rotoru. To znamená, ţe zvýšení otáčkové frekvence 3X=9X 

vyšší vibrace. Ve spektru je přítomna frekvence otáčení a normálně je dominantní. Tuto 

nevyváţenost můţeme korigovat pomocí jednoho korekčního závaţí v jedné rovině.
[11,12]

 

 
Obr. č. 7 Silová nevyváženost[11] 

Momentová nevyváženost nelze zjistit prostým odvalením rotoru, protoţe mohou mít stejnou 

velikost, avšak jsou o 180° pootočeny. Otáčivý rotor provádí klátivý pohyb kolem osy, neboť 

obě nevyváţenosti vytvářejí moment. Vţdy je přítomná sloţka 1X a normálně dominuje ve 

spektru. Amplituda se mění se čtvercem otáčkové frekvence pod prvními kritickými 

otáčkami. Momentová nevyváţenost můţe způsobit vysoké axiální vibrace spolu s radiálními. 

Korigovat ji můţeme vyváţením ve dvou rovinách.
[11,12]

  

 
Obr. č. 8 Momentová nevyváženost[11] 
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Dynamická nevyváženost je značená tím, ţe rotor nemá jednotlivou nevyváţenost, ale 

teoreticky nekonečný počet nahodile působících nevyváţeností. Protoţe tento druh 

nevyváţenosti se dá zjistit pouze při rotaci, je označován jako dynamická nevyváţenost. Při 

jeho vyváţení je potřeba dvou vyvaţovacích rovin. Tato nevyváţenost se prakticky vyskytuje 

u všech rotorů. Ve spektru dominuje sloţka 1X. Můţe zde být fázový rozdíl mezi 

horizontálními vibracemi na vnějším a vnitřním loţisku jakýkoliv od 0° do 180°. 

 
Obr. č. 9 Dynamická nevyváženost[11] 

Frekvence od průchodu lopatek je rovna počtu lopatek násobených frekvencí otáčení. Tato 

frekvence se projevuje vţdy u čerpadel, ventilátorů a kompresorů a normálně nepředstavuje 

problém. Tato frekvence se označuje BPF (blade pass frequency). Velká BPF je generována, 

kdyţ jsou pouţity prudké ohyby potrubí (nebo kanálu), kdyţ existují překáţky, které narušují 

proudění, v důsledku špatného nastavení tlumičů nebo kdyţ, je rotor čerpadla či ventilátoru 

umístěn excentricky ve skříni. 

Turbulentní proudění se projevuje často v důsledku odchylek tlaku nebo rychlosti při 

průchodu vzduchu ventilátorem a připojenými kanály. Toto způsobí turbulenci a generují se 

náhodné širokopásmové vibrace většinou od 50 do 2000 cyklů za minutu. 
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4. Měření vibrací 

 

Snímače chvění vyuţívají fyzikálního principu převodu malého posuvu nejčastěji na 

elektrický signál. Z hlediska vývoje, podobně jako u ostatních snímačů neelektrických veličin, 

byl vyuţíván: 

Mechanický princip  

Pro zvětšení výchylky je vyuţit světelný paprsek, který se odráţí od zrcátka. Zrcátko je 

táhlem spojeno s vibrujícím objektem. Odraţený světelný paprsek dopadá na matnici 

opatřenou stupnicí. Z toho lze určit n-krát zvětšenou velikost dvojamplitudy chvění.[1] 

 

Převod neelektrické veličiny na elektrický signál  

Tyto snímače se dále dělí na aktivní (energetické) a pasivní (parametrické). Aktivní přeměňují 

část energie, odebrané z měřeného objektu, na elektrickou energii. Z toho vyplývá, ţe tyto 

snímače není třeba napájet. Kdo této skupiny snímačů patří indukční, piezoelektrické, 

termočlánky a fotočlánky. Pasivní snímače mění vlivem měřené veličiny parametr jako 

například: odpor, kapacita, indukčnost, vzájemná indukčnost a další.
[1] 

 

Výhody:  

- Přenos signálu na vzdálené místo 

- Modulace nosné vlny pro bezdrátový přenos 

- Zesílení, zeslabení, analýza, derivace, integrace nebo jiná úprava 

- Záznam, uchování, zobrazení 

- Převod analogového záznamu na digitální
[1]

 

   

 

Hybridní snímače 

Je to další krok ve vývoji, kdy hybridní snímače jen nepřevádí neelektrické veličiny na 

elektrický signál, ale navíc obsahují jednoduché elektrické obvody. Nejčastěji mají za úkol 

zesílit výstupní signál, nebo jsou pouţity jako emitorové sledovače (zesílení <1) a mají sníţit 

výstupní impedanci snímače.
[1]

 

Inteligentní (smart) snímače 

Inteligentní snímače jsou vybaveny sloţitějšími elektronickými obvody s pamětí a 

procesorem. Lze pak provádět operace, jako jsou automatické přepínání rozsahů, linearizace 

charakteristiky, kompenzace vlivu teploty a jiných rušivých veličin.
[1]
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Další důleţitý faktor při výběru snímače je vliv snímače na měřený objekt a naopak. Mohou 

být snímače dotykové (taktilní) nebo bezdotykové (proximitní). Bezdotykové mají 

samozřejmě zanedbatelný vliv na měřený objekt.  

U snímačů chvění je také důleţité věnovat pozornost, kde je měření amplitudy prováděno 

v délkových jednotkách a podle toho, kde je opřeno (vztaţný bod), jsou snímače děleny na 

absolutní a relativní. Absolutní měří výchylku vůči pevnému bodu (základně, loţi). 

Relativní snímače měří výchylku vzhledem k jiné části (můţe také kmitat).
[1,2] 

Pro praktické měření vibrací v této práci bude vyuţito akcelerometru. Proto bude popsán 

podrobněji. Moţné typy akcelerometrů jsou například s proměnou kapacitou, piezoresistivní 

nebo piezoelektrické. S proměnou kapacitou vyuţívají mikrokřemíkovou mechanickou 

strukturu, kde zrychlení odpovídá změně kapacity. Piezoresistivní vyuţívají také 

mikrokřemíkovou strukturu, ale jak je zřejmé podle názvu, zrychlení odpovídá změně 

hodnoty odporu. Tato práce detailněji rozebere piezoelektrické akcelerometry vyuţívající 

piezoelektrického krystalu, který generuje náboj úměrný působící síle.
[9] 

Piezoelektrické akcelerometry vyuţívají kromě piezoelektrického materiálu i seismickou 

hmotu. Podle druhého Newtonova zákona (F=m*a) převádí hodnotu zrychlení na sílu. 

Blokové schéma principu těchto akcelerometrů je uvedeno na obr. č. 7. Jedna strana 

piezoelektrického materiálu je pevně upevněna na základně senzoru. Na druhé straně je 

připojena seismická hmota. Jestliţe (zrychlením nebo vibracemi) působí síla na akcelerometr, 

dochází k působení této síly na piezoelektrický materiál, který generuje náboj (napětí).  

Generovaný náboj je úměrný působící síle. Protoţe hmotnost seismické hmoty je konstantní, 

výstupní signál je úměrný akceleraci senzoru.
[14] 

 

Obr. č. 9 Blokové schéma principu piezoelektrických 

akcelerometrů[14] 

  Obr. č. 10 Piezoelektrický senzor – akcelerometr [14]
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Uvnitř piezoelektrického akcelerometru bývají vnitřní integrované elektrické obvody pro 

přeměnu vysokoimpedančního signálu na nízkoimpedanční napěťový signál. 

4.1. Metody měření vibrací 

Prvotně je důleţité jestli budeme měřit vibrace relativní nebo absolutní. Absolutní vibrace 

popisují pohyb sledovaného tělesa vzhledem k Zemi. Relativní pohyb určuje pohyb tělesa 

vůči vytvořené základně (například rám stroje). Mechanické měření se pouţívá většinou u 

statických částí. Pro rotující částí se volí například snímání polohy laserovou interferencí. 

Mechanické měření vibrací zahrnuje měření pomocí výše zmiňovaného akcelerometru. 

Blokové schéma moţného mechanického měřiče vibrací je zobrazeno na obr. č. 11. Výstup 

piezoelektrického snímače je připojen k nábojovému zesilovači s velkou vstupní impedancí 

(řádově v GHz). To umoţňuje pouţít i dlouhé přívodní kabely. Další blok elektronicky 

upravuje signál pro měření výchylky. Následují horní a dolní propusti pro nastavení měřeného 

frekvenčního rozsahu. V dalším stupni dochází k zesílení signálu a usměrnění. Můţe se v něm 

také vyhodnocovat maximální či efektivní hodnota. Pro měření vibrací v krátkém časovém 

rozmezí je doplněn pamětí. Následně se signál zpracuje lineárně logaritmickým převodníkem 

a přivede do měřidla.
[1] 

snímač 
Nábojový 

zesilovač 

Integrace 

rychlost 

výchylka 

Horní 

propust 

Dolní 

propust 

Usměrnění 

max. a ef. 

hodnota 

Lin/log 

převodník 
měřidlo 

Obr. č. 11 Blokové schéma univerzálního měřiče chvění[15] 



 

- 16 - 

 

Snímání polohy laserovou interferencí je dalším způsobem jak můţeme měřit vibrace. 

Výstupem laserové interference je velikost výchylky ale je moţné ji převést vhodným 

softwarem. Tato metoda je velice přesná, ale zároveň daleko nákladnější neţ kontaktní 

metoda. Princip funkce je zobrazen na obr. č. 12. Paprsek z laserové diody dopadá na měřený 

objekt, od kterého se odráţí pod určitým úhlem. Paprsek prochází filtrem, který propouští jen 

laserové světlo (kvůli ovlivňování měření okolním světlem). Poté paprsek dopadá na soustavu 

čoček, kde zaostří tak, aby jeho dopadová plocha byla co nejmenší. Z čočkové soustavy 

dopadne na CCD snímač a řídící obvod vyhodnotí hodnotu výchylky podle dopadové plochy 

laserového paprsku.
[15] 

 

Obr. č. 12 Princip laserové triangulace[15] 

  



 

- 17 - 

 

5. Praktická část 

Praktická část obsahuje: 

- 3krát měření rms (= efektivních hodnot) vibrací pro samotný elektromotor 

- Měření rms hodnot vibrací pro vyváţené soustrojí 

- Měření vlivu simulované nevyváţenosti o hmotnosti 1g, 6g, 12g,15g, 20g na rms 

hodnoty vibrací pro vzdálenosti 10mm, 30mm, 50mm, 100mm 

- Simulaci deformací přípravku pomocí programu Ansys 

 

Prvním krokem praktické části bylo zhotovit vzorek ve firmě SIEMENS, na kterém budou 

probíhat vibrodiagnostické měření. Norma ISO 10816-3 uvádí kritéria pro posouzení úrovní 

vibrací pro soustrojí, které mají výkon vyšší neţ 15kW. Proto byl vyroben jako vzorek 

dvoupólový asynchronní elektromotor o osové výšce 180mm firemně označován jako 

1LE1543-1EA6. Jeho jmenovitý výkon činí 22kW. Tyto motory jsou určeny k pohonu 

průmyslových zařízení např. obráběcích strojů, lisů, čerpadel apod. Lze je pouţívat pro 

prostředí mírného klimatu, ale ve zvláštních provedeních i v jiných klimatických podmínkách. 

Měření probíhalo ve zkušebních prostorách firmy SIEMENS. Pouţitá metoda měření a její 

mezní hodnoty jsou obsaţeny v normě ČSN EN 60034-14. V tabulce č. 1 jsou uvedeny mezní 

hodnoty výchylky, rychlosti a zrychlení v efektivních hodnotách. Z tabulky je zřejmé, ţe tyto 

hodnoty jsou odlišné pro jednotlivé kategorie osových výšek elektromotorů. Pakliţe se jedná 

o stroj bez patek, jeho osová výška se povaţuje jako osová výška téhoţ motoru se stejnou 

základní kostrou s patkami. Dále se zde nachází rozdělení na dva stupně A, B. Stupeň A je 

určen pro stroje bez zvláštních poţadavků na vibrace, stupeň B je určen pro stroje se 

zvláštními poţadavky. V tabulce je zeleně zvýrazněná část tabulky, pod kterou spadá měřený 

elektromotor. 

 

Tabulka č. 1 Mezní hodnoty vibrací v efektivních hodnotách 

  
Výška osy 

56≤H≤132 132≤H≤280 H>280 
[mm] 

stupeň  

vibrací 
Uložení 

s v a s v a s v a 

*µm+ [mm/s] m/s2 *µm+ [mm/s] m/s2 *µm+ [mm/s] m/s2 

A 
Pružné 25 1,6 2,5 35 2,2 3,5 45 2,8 4,4 

Pevné 21 1,3 2 29 1,8 2,8 37 2,3 3,6 

B 

pružné  11 0,7 1,1 18 1,1 1,7 29 1,8 2,8 

Pevné - - - 14 0,9 1,4 24 1,5 2,4 
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Na obrázku č. 14 vidíme pevné uloţení elektromotoru při měření vibrací. Měřený 

elektromotor s patkami je postavený přímo na pracovním stole a zajištěný šrouby. Jak je 

patrné z tohoto obrázku, při měření vibrací elektromotoru se sundává kryt ventilátoru. Jakmile 

je elektromotor pevně upevněn k pracovnímu stolu, následuje upevnění akcelerometru na 

měřený bod. Všechny měřené body vidíme na obrázku č. 13. Body jsou rozmístěny tak, aby 

bylo moţno měřit jak axiální vibrace tak i radiální. Po upevnění akcelerometru například 

magnetem spustíme elektromotor a zaznamenáváme hodnoty rychlosti, zrychlení a výchylky 

vibrací.  

V případě měření vibrací pruţného uloţení se elektromotor odjistí šrouby a následně dochází 

k vloţení pruţné podloţky mezi daný elektromotor a pracovní stůl. Poté se celý proces 

opakuje jako v případě pevného uloţení. 

 

 

Obr. č. 13 Měřící body elektromotoru           Obr. č. 14 Upevnění elektromotoru a následné měření vibrací 

Vibrodiagnostické měření samotného elektromotoru proběhlo třikrát. V následujících 

tabulkách č. 2 a č. 3 jsou vybrány hodnoty jednoho měření. Lze zde vidět efektivní hodnoty 

rychlosti, zrychlení a výchylky pro pruţné a pevné uloţení. Dále jsou zde dopsány vyjmuté 

hodnoty z normy ČSN EN 60034-14. Schválně bylo vybráno měření, při kterém 

nevyhovovaly efektivní hodnoty zrychlení pro pevné uloţení v měřených bodech MP3 a MP5. 

Tento problém se vyřešil opakovanou vibrodiagnostikou motoru. Z toho usuzuji, ţe se mohlo 

jednat o vliv okolního prostředí. Srovnáme-li další naměřené hodnoty s normovanými, vidíme 

určité rezervy. Toto měření bylo důleţité zejména pro zjištění stavu elektromotoru a pro 

případné identifikování závad. Pří zjištění, ţe elektromotor odpovídá normovaným 

poţadavkům s rezervami, jsme se mohli zabývat další částí praktické části. 
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Tab. č. 2 Naměřené hodnoty pružného uložení 

Uložení 
Rychlost Zrychlení Výchylka 

Měřené 
místo 

veff(mm/s) aeff(m/s2) seff(μm) 
 

Pružné 

0,32 1,29 1,5 MP1 

0,59 1,16 3,6 MP2 

0,33 1,71 1,4 MP3 

0,35 0,91 2,1 MP4 

0,33 1,35 1,6 MP5 

Norm: 2,2 2,2 35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro moţnost zjištění vlivu nevyváţenosti v určité vzdálenosti od volného konce hřídele na 

hodnoty vibrací byl vyroben přípravek. Pro tento účel slouţí jeden protikus kotoučové spojky. 

Do tohoto protikusu byli vyvrtány otvory, vzájemně posunuté o 180°. Do kaţdého otvoru je 

zalisovaná tyč. Po vyrobení tohoto přípravku došlo k vyváţení celého soustrojí zobrazeného 

na obr. č. 15. Na tomto obrázku lze vidět dvě podloţky, představující simulovanou 

nevyváţenost. Pro ostatní měření se pouţívala jediná podloţka, avšak při absenci 12gramové 

podloţky byly pouţity dvě 6gramové. Podloţky byly umístěny vţdy v definované vzdálenosti 

od konce hřídele. Následně mohla proběhnout samotná vibrodiagnostika, jejíţ postup měření 

byl popsán nad obr. č. 13. 

 
obr. č. 15 1Zobrazení sestavy 

Tab. č. 3 Naměřené hodnoty pevného uložení 

Uložení 
Rychlost Zrychlení Výchylka 

Měřené 
místo 

veff(mm/s) aeff(m/s2) seff(μm) 
 

Pevné 

0,45 2,07 0,5 MP1 

0,37 1,98 0,5 MP2 

0,68 3,7 1,7 MP3 

0,78 0,51 3,5 MP4 

0,81 4,4 0,9 MP5 

Norm: 1,8 2,8 29 
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Pro srovnání naměřených hodnot s normovanými uţ nebudou potřeba hodnoty uvedené 

v tabulkách číslo 2 a 3, protoţe nyní uţ se nejedná o samotný elektromotor ale soustrojí. 

Tímto soustrojím se zabývá norma ČSN ISO 10816. Mezní hodnoty vibrací převzaté z této 

normy jsou uvedeny v tabulce č. 4. V tabulce jsou soustrojí rozděleny podle uloţení a hranice 

pásma. Uloţení uţ bylo v práci popsáno. Hranice pásma jsou rozděleny do 4 kategorií 

označených písmeny: A, B, C a D. V pásmu A jsou obvykle vibrace nových přejímaných 

strojů. V pásmu B jsou stroje obvykle povaţovány za provozuschopné po neomezeně dlouhou 

dobu. Stroje nacházející se v pásmu C jsou obvykle povaţovány za neuspokojivé pro 

dlouhodobý trvalý provoz. Všeobecně mohou být stroje za takovýchto podmínek 

provozovány do té doby, neţ nastane vhodná příleţitost k opravě. Hodnoty vibrací v pásmu D 

se obvykle povaţují za natolik nebezpečné, ţe mohou způsobit poškození stroje. Při 

srovnávání hodnot naměřených s normovanými se práce bude zabývat pásmem A i B.
[16]

 

 

 

Tab. Č. 4 Mezní hodnoty vibrací soustrojí se jmenovitým výkonem větším než 15kW a menším než 
300kW 

Uložení Hranice pásma 
Efektivní hodnoty výchylky 

μm 
Ef. Hodnoty rychlosti 

mm/s 

Tuhé 

A/B 22 1,4 

B/C 45 2,8 

C/D 71 4,5 

Pružné 

A/B 37 2,3 

B/C 71 4,5 

C/D 113 7,1 

 

Měření vlivu nevyváţenosti soustrojí probíhalo pomocí dvou zařízení. První z nich bylo 

sloţeno z akceleračního senzoru, měřící karty a notebooku. Při tomto měření bylo moţno 

zaznamenat jen efektivní hodnoty vibrací. Proto jsem prováděl i druhé měření pomocí 

přístroje VibExpert II. Tento přístroj umoţňuje i záznam časové charakteristiky.  
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5.1.  Měření efektivních hodnot  
 

Nejprve proběhlo měření vibrací soustrojí běţnou metodou zavedenou ve firmě SIEMENS. 

Tímto měřením získáme pouze efektivní hodnoty, nikoliv časové záznamy. V následující 

tabulce č. 5 jsou uvedeny efektivní hodnoty vibrací vyváţeného soustrojí. V normě ČSN ISO 

10816 se hodnoty vibrací pro hranice pásem uvádějí ve tvaru rychlosti a výchylky. Při 

srovnání naměřených hodnoty rychlosti a výchylky jsou patrné dostatečné rezervy.    

 

Tab. Č. 5 Naměřené hodnoty vyvážené sestavy 

Měřené  
místo 

Pevné uložení Pružné uložení 

a[m/s2] v[mm/s] s*μm+ a[m/s2] v[mm/s] s*μm+ 

MP1 0,545 0,539 1,010 0,721 0,351 0,63 

MP2 0,472 0,178 0,310 0,548 0,232 0,5 

MP3 0,970 0,312 0,800 1,32 0,389 0,91 

MP4 0,601 0,508 1,110 0,879 0,527 1,52 

MP5 0,578 0,262 0,560 0,483 0,336 1,24 

 

V následující části se práce zabývá měřením hodnot vibrací při určité gramové nevyváţenosti 

v dané délce od konce hřídele pruţného uloţení. Gramová zátěţ je prováděná pomocí 

podloţek uchycených na přípravku. Pakliţe je podloţka dané hmotnosti umístěna v daná 

vzdálenosti od konce hřídele, můţe začít měření hodnot vibrací. Měření se provádí na pěti 

měřených bodech MP. Tyto body, jak jiţ bylo řečeno, jsou vyobrazeny na obr. č 13. Protoţe 

při měření jednotlivých hmotností a vzdáleností v kaţdém bodě vzniká mnoho hodnot a 

následně grafů, budou zde podrobně diagnostikovány body MP1 a MP3. Tyto dva body jsou 

vybrány tak, aby mohla proběhnout analýza axiálních i radiálních vibrací. Z obr. č. 13 je 

zřejmé, ţe z hlediska axiálních vibrací bude směrodatný bod MP3. Naopak při diagnostice 

radiálních vibrací nás bude zajímat bod MP1. Ostatní hodnoty jsem samozřejmě také 

zpracovával, jen zde nejsou uvedeny. 

Nejprve jsou zde uvedeny závislosti hodnot vibrací na hmotnosti ve vzdálenosti 10mm od 

konce hřídele. V grafu č. 1 je znázorněnou veličinou zrychlení vibrací. Z těchto hodnot 

vidíme vyrovnané hodnoty a navíc norma ČSN ISO 10816 nestanovuje maximální 

poţadované hodnoty pro zrychlení. Z tohoto důvodu, při měření pouze efektivních hodnot, 

nebude dále diagnostikovaná. 

V následujícím grafu č. 2 je uvedenou veličinou rychlost. Při ohlédnutí do tabulky č. 4 jsou 

jasně stanovené mezní hodnoty. Pro pásma A a B jsou hraniční hodnoty 1,4mm/s a 2,8mm/s. 

Z těchto hodnot je patrné, ţe bude dobré vyšetřit dále tuto veličinu. 

V posledním z těchto grafů, tedy grafu č. 3, je vyobrazená výchylka. Při srovnání hodnot 

v uvedeném grafu s tabulkou č. 4 můţeme usoudit, ţe rezervy pro splnění normovaných 

hodnot jsou opravdu velké. Proto pro další zpracování a finální určení maximální 

nevyváţenosti v určité vzdálenosti, při které bude soustrojí splňovat uvedené normované 

hodnoty, bude vhodné dále pracovat s hodnotami rychlostí vibrací.    
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Graf č.1 Závislost rms zrychlení 
vibrací na hmotnosti ve vzdálenosti 
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Graf č.2 Závislost rms rychlosti vibrací 
na hmotnosti ve vzdálenosti 10mm v 

MP1  
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Graf č.3 Závislost rms výchylky vibrací 
na hmotnosti ve vzdálenosti 10mm v 

MP1 
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Předchozí grafy znázorňovali pouze měřený bod MP1, tedy radiální vibrace. Pro vyšetření 

axiálních vibrací však bude směrodatný bod MP3. Jak jiţ bylo uvedeno, směrodatnou 

veličinou budeme povaţovat rychlost vibrací. Proto v následujícím grafu č. 4  je uvedená 

závislost rms rychlosti vibrací na hmotnosti ve vzdálenosti 10mm v měřeném bodě MP3. Při 

srovnání s grafem č. 2, vidíme podobný vzestupný průběh, avšak rychlost vibrací dosahuje 

menších hodnot. Z toho lze usoudit, ţe v tomto případě převaţovali radiální vibrace.   

 

 

Abychom byli schopni stanovit maximální hmotnost na určité vzdálenosti od konce hřídele, 

vloţíme do grafů jednotlivé vzdálenosti. Jak bylo jiţ v úvodu praktické části popsáno, jsou to 

vzdálenosti: 10mm, 30mm, 50mm a 100mm. Dále jsme určili stanovující veličinu rychlost 

vibrací a měřené body MP1 a MP3. Následující dva grafy (grafy č. 5, č. 6) tedy zobrazují 

závislosti rychlosti vibrací na hmotnosti nevyváţenosti v určité vzdálenosti od konce volného 

hřídele v daných bodech MP1 a MP3. Pro srovnání jsou v grafech vloţeny normované 

hodnoty rychlosti pro obě hranice pásem. U obou grafů můţeme pozorovat velký vliv 

hmotnosti na efektivní hodnotu rychlosti. Z hlediska garantování splnění normovaných 

poţadavků na so 

+ustrojí, můţeme tvrdit, ţe nevyváţenost 1g je nepatrná pro všechny měřené vzdálenosti i pro 

všechny měřené body. Proto při jedno gramové zátěţi můţeme vidět teoreticky nečekané 

vlastnosti. Například v měřeném bodě MP1 při vzdálenosti 10mm je rms rychlosti vibrací 

větší neţ při vzdálenosti 100mm. Tyto jevy se objevují i v některých dalších příkladech. Podle 

mého mínění to mohlo být zapříčiněno vlivem vnějšího prostředí. Případně chybou měření. 

Toto tvrzení by bylo moţné ověřit vícenásobným měřením. Z obsáhlosti měření však k němu 

v rámci Diplomové práce nemohlo dojít. Od hodnoty nevyváţenosti 6g při vzdálenosti 50mm 

dosahují efektivní hodnoty rychlosti větší neţ 1,4mm/s. Tedy začínají přesahovat hranici 

pásma A. Hodnoty mají rostoucí tendenci dle teoretických předpokladů.  
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Při určení maximální moţné nevyváţenosti v dané vzdálenosti nejsou výše uvedené grafy 

dostatečně přehledné. Pro lepší zpracování výsledků jsem získané hodnoty zpracoval 

v programu Matlab. Data jsem zpracoval pro všechny měřené body MP i pro všechny 

veličiny, abych zjistil, jestli korespondují s dosaţenými výsledky. Následně však opět uvedu 

pouze změřenou efektivní rychlost vibrací v měřených bodech  MP1 a MP3. V  grafu jsou 

naměřené hodnoty zobrazené tyrkysově, normované hodnoty červenou barvou. Tento graf je 

zobrazen na obrázku č. 16.  

 
obr. č. 16 3D graf pro měřený bod MP1 

 

Chtěli bychom však z tohoto grafu přímo stanovit maximální hodnotu hmotnosti při 

vzdálenosti například 50mm, šlo by to stěţí. Získáme-li dvojrozměrný graf, budou se mezní 

hodnoty určovat lépe. Z tohoto důvodu je na dalším obr. č. 17 znázorněn dvojrozměrný graf 

získaný z výše uvedeného grafu na obr. č. 16. Tyrkysová barva opět znázorňuje naměřené 

hodnoty, červená normované hodnoty. Hodnoty, které splňují limity vibrací, jsou tyrkysové, 

červené hodnoty překračují normované hodnoty. V tomto obrázku červená barva představuje 

hodnoty nad hranicí pásma A. Hraniční hodnoty přechodu mezi červenou a tyrkysovou jsou 

tedy přípustné. Pro příklad v tomto grafu při nevyváţenosti 6g ve vzdálenosti 30mm je 

splněna podmínka normy ČSN ISO 10816. Při nevyváţenosti o hmotnosti 1g jsou všechny 

měřené vzdálenosti v pásmu A. 

Další obr. č. 18 vyjadřuje maximální moţnou nevyváţenost v určitých vzdálenostech pro 

splnění pásma B. Je zde moţné vidět, ţe do 6g jsou všechny měřené vzdálenosti 

akceptovatelné, při 12g je maximální vzdálenost 50mm. 
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obr. č. 17 Zobrazení maximální nevyváženosti v měřeném bodě MP1 pro pásmo A 

 
obr. č. 18 Zobrazení maximální nevyváženosti v měřeném bodě MP1 pro pásmo B 



 

- 27 - 

 

Na obr č. 19 a č. 20 jsou zobrazeny maximální nevyváţenosti v měřeném bodě MP3 pro 

jednotlivá pásma A i B. Při srovnání s předcházejícími grafy můţeme vidět větší část 

tyrkysové plochy. To znamená, ţe změřené hodnoty rychlosti vibrací v bodě mp3 mají menší 

hodnoty neţ v bodě MP1. To je důkazem vzniku menších vibrací v axiálním směru neţ 

radiálním.  

 
obr. č. 19 Zobrazení maximální nevyváženosti v měřeném bodě MP3 pro pásmo A 

 

 
obr. č. 20 Zobrazení maximální nevyváženosti v měřeném bodě MP3 pro pásmo B 

Protoţe dané soustrojí musí splňovat normované hodnoty rychlosti vibrací ve všech měřených 

bodech MP, za finální zobrazení maximální nevyváţenosti můţeme povaţovat grafy č. 17 a č. 

18. Samozřejmě, ţe byl proveden rozbor i pro zbylé měřené body MP, ale výsledná zobrazení 

nepřekračovali maximální hodnoty rychlosti v bodě MP1.  
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5.2. Měření pomocí přístroje Vibxpert II 

Další měření proběhlo pomocí přístroje Vibxpert II. Princip měření zůstává stejný jako měření 

efektivních hodnot ve firmě SIEMENS, avšak tento přístroj je schopen uchovat hodnoty dané 

veličiny v časové oblasti. Nemá význam vkládat všech 300 naměřených grafů, proto jsem zde 

vloţil ukázkově jeden graf kaţdé měřené veličiny.  

 
obr. č. 21 Časová závislost zrychlení v MP1 při 20g ve vzdálenosti 100mm 

 
obr. č. 22 Časová závislost rychlosti v MP1 při 20g ve vzdálenosti 100mm 



 

- 29 - 

 

 
obr. č. 23 Časová závislost výchylky v MP1 při 1g10mm 

 

Při předpokladu, ţe neznáme příčinu vzniku velkých vibrací, můţeme vyuţít časové 

spektrum. Při převodu pomocí Fourierovi transformace na frekvenční spektrum, je moţné 

předvídat příčinu. Pomocí předcházející kapitoly v této Diplomové práci nazvané „Zdroje 

vibrací v elektrických strojích“. Pro převod z časové charakteristiky na frekvenční spektrum 

jsem vytvořil skript uvedený na obr. č. 24. V tomto konkrétním případě se jedná o 131 072 

naměřených hodnot. Proto jsem zde uvedl pouze obecný tvar tohoto skriptu s vysvětlením 

dosazovaných hodnot.  

A ….. časové hodnoty 

B ….. naměřená hodnota (př. Zrychlení) 

L ….. délka signálu 

Fs ….. vzorkovací frekvence  
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obr. č. 24 Skript Fourierovy transformace 

 Pro diagnostiku je důleţité znát frekvenci otáček. V našem případě: 

f = 3000ot/min = 50 ot/s 

Protoţe zde simulujeme hmotovou nevyváţenost motoru, je zde dominantní frekvence 

otáčení. 

 
Obr. č. 25 Frekvenční spektrum zrychlení v MP1 při 20g na délce 100mm 
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Z předchozích časových charakteristik jsem pomocí programu Matlab získal jednotlivé 

efektivní hodnoty zrychlení, rychlosti a výchylky pro všechny hodnoty hmotnosti a 

vzdáleností. Z časové charakteristiky zrychlení i rychlosti vidíme očekávaný průběh. Avšak 

při měření výchylky snímač pravděpodobně zaznamenal zákmit, který narušil měření. Je to 

má úvaha, která by byla moţná ověřit opakovaným měřením. Nicméně efektivní hodnoty 

výchylky jsem počítal bez prvotního zákmitu. V tomto případě jsem ze signálu selektoval 

hodnoty od času 633,1ms. 

V následujících grafech porovnávám hodnoty obou metod měření v měřeném bodě MP1 ve 

vzdálenosti 10mm. V grafu č. 7 jsou zaznamenané efektivní hodnoty zrychlení. Při pohledu 

do grafu jsou si hodnoty podobné, aţ na malé odchylky. Tyto odchylky by mohly být 

způsobené samotnou chybou měření, případně rušivým vlivem prostředí. Z grafu opět 

můţeme posoudit, ţe pro stanovení maximální nevyváţenosti v dané vzdálenosti zrychlení 

nebude ideální veličina, jako tomu bylo v předchozí metodě.  

Graf č. 8 zobrazuje závislost rychlosti vibrací na hmotnosti ve vzdálenosti 10mm. Při srovnání 

obou metod měření průběh odpovídá. V grafu č. 9 je srovnávanou veličinou výchylka. Zde 

můţeme vidět velké rozdíly obou metod měření. V některých případech je naměřená hodnota 

pomocí přístroje VibXpert II aţ dvojnásobná. V případě hmotnosti 1g usuzuji, ţe by se mohlo 

jednat o malé zatíţení ve vzdálenosti 10mm. Pro ostatní hodnoty mi to však přijde 

nepravděpodobné. Dalším faktorem mohl být krátký časový záznam u přístroje VibXpert II. 

Podle mého názoru jsou tak efektivní hodnoty zkreslené. Nicméně i tak velké hodnoty 

výchylky splňují normované hodnoty pásma A s velkou rezervou. 
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Graf č. 7 Závislost rms zrychlení vibrací na 
hmotnosti ve vzdálenosti  10mm v MP1  

VibXpert

siemens



 

- 32 - 

 

  

 

 

    

0

1

2

3

4

5

6

1 6 12 15 20

v[
m

/s
] 

m[g] 

Graf č.8 Závislost rychlosti vibrací na hmotnosti 
ve vzdálenosti 10mm v MP1 
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Graf č.9 Závislost výchylky vibrací na hmotnosti 
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Následující dva grafy č. 10 a č. 11 zachycují závislostí efektivní hodnoty rychlosti vibrací na 

hmotnosti v určité vzdálenosti v obou měřících bodech. Všimneme-li si efektivních hodnot 

rychlosti, opět dojdeme k závěru, ţe převaţují radiální vibrace nad axiálními. Tedy naměřené 

hodnoty v měřeném bodě MP1 dosahují větších hodnot neţ v MP3. Porovnání obou metod 

v jednom grafu by podle mého mínění bylo nepřehledné, proto jsem zde uváděl pouze 

hodnoty z přístroje VibXpert II. Kdyţ však srovnáme graf č. 5 a č. 10 hodnoty jsou si 

podobné. Měřené hodnoty přístrojem VibXpert II dosahovali o trošku větších hodnot. To se 

dalo předpokládat z předchozích hodnot uvedených v grafu č. 8. Jak jiţ bylo řečeno podle 

mého mínění jsou způsobené danými chybami měření. Při porovnání měřených hodnot 

s normovanými, můţeme usoudit, ţe v pásmu A pro všechny měřené vzdálenosti odpovídají 

hodnoty pro 1g. Pro pásmo B se dostáváme aţ na hodnoty nevyváţenosti 6g. Pro jasné 

stanovení maximální hodnoty nevyváţenosti pro danou měřenou vzdálenost jsem zpracoval 

data v programu Matlab.  
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V následujících čtyřech obrázcích jsou zobrazené zpracované data z Matlabu. Uţ jsem zde 

neuváděl trojrozměrný graf, ale pouze vyjmuté dvojrozměrné grafy. Při porovnání obr. č. 12 

s obr. č. 17, vidíme rozdílné povolené hodnoty. V tomto obrázku uţ jsou v pásmu A jen 

hodnoty všech měřených vzdáleností pro 1g a hodnoty při vzdálenosti 10mm 6g. Je to 

způsobené většími hodnotami rychlosti vibrací změřených přístrojem VibXpert II. V případě 

srovnání obr. č. 18 a obr. č. 27, druhý jmenovaný obrázek opět vykazuje menší pásmo 

dovolených hodnot. 

 
obr. č. 26 Zobrazení maximální nevyváženosti v měřeném bodě MP1 pro pásmo A 
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Graf č.11 Závislost rychlosti vibrací na 
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obr. č. 27 Zobrazení maximální nevyváženosti v měřeném bodě MP1 pro pásmo B 

V následujících obr. č. 28 a obr. č. 29 jsou vyobrazeny povolené hodnoty v měřeném bodě 

MP3. Protoţe v axiálním směru vznikali menší vibrace neţ v radiálním, nemusíme tyto 

hodnoty uvaţovat při stanovení maximální vzdálenosti určité hmotnostní nevyváţenosti. 

V případě ţe budou splněny podmínky měření v bodě MP1 budou automaticky splněny i 

v bodě MP3 

 
obr. č. 28 Zobrazení maximální nevyváženosti v měřeném bodě MP3 pro pásmo A 
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obr. č. 29 Zobrazení maximální nevyváženosti v měřeném bodě MP3 pro pásmo B 

Z předcházejících rozborů usuzuji, ţe maximální hmotnostní nevyváţenost v dané vzdálenosti 

od konce hřídele určím z měřených hodnot vibrací v měřeném bodě MP1. V případě měření 

praktikovaném ve firmě SIEMENS jsem stanovil jako mezní hodnoty pro pásmo A 6g ve 

vzdálenosti 30mm. V případě měření pomocí přístroje VibXpert II jsou mezní hodnoty 

stanovené 6g ve vzdálenosti 1mm. Pro další měřené vzdálenosti jsou vyhovující výsledky 

pouze pro měřené hodnoty při hmotnosti nevyváţenosti 1g.  Protoţe jsou hodnoty měřené 

druhou metodou přísnější, stanovil bych je jako garantované výsledky. V případě pásma B se 

výsledky opět liší. Pro první metodu je maximální povolená vzdálenost 50mm při 12g. Pro 

druhou metodu je to pouze 30mm při 12g. Jako v případě pásma A, tak i v tomto případě bych 

garantoval kritičtější hodnotu.  
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5.3. Simulace deformace pomocí programu ANSYS 

Pro představu byl vytvořen 3D model přípravku v programu Solidworks. Pro simulování 

deformací byl model přípravku exportován do programu Ansys. V následujícím obr. č. 30 

můţeme vidět rozloţení deformací na přípravku při 3000ot/min. Samozřejmě největší 

deformace vznikají na koncích tyčí, kde dosahují hodnot řádově v milimetrech. Tyto hodnoty 

jsou způsobené odstředivými silami. Naopak nejmenší deformace vznikají v místě uchycení 

k hřídeli řádově v mikrometrech. Tyto hodnoty odpovídají vibracím přenášeným na hřídel 

elektromotoru. Průběh časové závislosti maximální a minimální výchylky je uveden v grafu č. 

11. Maximální hodnoty jsou vykresleny červenou barvou a náleţí jim levá osa. 

 
obr. č. 30 Ukázka deformace přípravku 
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Na dalším obr. č. 31 je zobrazená deformace na vyznačené ploše. Vidíme, ţe maximální 

hodnotu výchylky zde způsobuje podloţka, tedy simulovaná nevyváţenost. Naopak 

minimální hodnota je proti ní o 90° pootočená. V následujícím grafu 58 je vyobrazená časová 

závislost maximální a minimální výchylky. Vidíme, ţe zde výchylka dosahuje hodnot aţ 

2,7mm. 
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6. Závěr 

Praktická část Diplomové práce řeší problematiku ve firmě SIEMENS, s.r.o., odštěpný závod 

Mohelnice. Naskytly se problémy zákazníků při připojení elektromotorů na hnané stroje. 

Hmotovou nevyváţeností vznikají kritické vibrace, které přesahují předepsané hodnoty normy 

ČSN ISO 10816. V zájmu firmy je uvést zákazníkům maximální moţnou hmotovou 

nevyváţenost tak, aby soustrojí nepřesahovalo stanovenou úroveň vibrací. Pro moţnost 

simulace nevyváţenosti jsem navrhl pouţít jeden protikus kotoučové spojky. Do tohoto 

protikusu byly vyvrtány otvory, do nichţ byly vlisovány tyče. Pro simulaci nevyváţenosti zde 

slouţí podloţky o předepsané hmotnosti, které se uchytí v určité vzdáleností od konce hřídele.   

Protoţe norma ČSN ISO 10816 pojednává o strojích se jmenovitým výkonem větším neţ 

15kW, byl vyroben dvoupólový asynchronní elektromotor osové výšky 180mm, jehoţ 

jmenovitý výkon činní 22kW. Po zhotovení vzorku jsem provedl tři vibrodiagnostická měření. 

Cílem bylo ověřit stav vyrobeného vzorku.   

Vibrodiagnostická měření probíhala dvěma metodami. První z nich, běţně praktikovaná 

firmou SIEMENS, zaznamenává přímo efektivní hodnoty zrychlení, rychlosti a výchylky 

vibrací. Všechny tři měřené veličiny jsem měřil v pěti stanovených měřících bodech pro 

soustrojí bez simulované nevyváţenosti, ale také pro všech pět simulovaných hmotnostních 

nevyváţeností, které byly jednotlivě umístěny ve čtyřech různých vzdálenostech od konce 

hřídele.  Celkem jsem tedy změřil 315 efektivních hodnot. Pro kaţdou měřenou veličinu jsem 

vytvořil graf závislosti dané veličiny na hmotnosti simulované nevyváţenosti v jednotlivých 

vzdálenostech pro daný měřený bod. Z toho jsem usoudil, ţe stanovující veličinou bude 

rychlost vibrací. Dále jsem vytvořil graf závislosti efektivní hodnoty rychlosti vibrací na 

hmotnosti nevyváţenosti ve všech měřených vzdálenostech pro měřené body MP1 a MP3. Při 

zjištění, ţe efektivní hodnoty rychlosti vibrací v bodě MP1 jsou větší neţ v bodě MP3, jsem 

usoudil, ţe převaţují radiální vibrace nad axiálními. Pro moţnost stanovení maximální 

hmotnostní nevyváţenosti v dané vzdálenosti jsem výsledky dále zpracovával v programu 

Matlab. Nejprve jsem pro kaţdý měřený bod vytvořil 3D graf, kde na jednotlivé osy jsem 

vynesl vzdálenost, hmotnost a efektivní hodnotu rychlosti vibrací. Vynesl jsem zde také 

normované hladiny rychlosti vibrací pro obě pásma A i B. Pro větší přehlednost jsem 

následně vynechal osu s efektivními hodnotami rychlosti a vytvořil tak 2D graf. Tímto jsem 

dosáhl přehledného zobrazení mezních hodnot hmotností a vzdáleností nevývahy.   

Druhá měřící metoda probíhala pomocí zapůjčeného přístroje VibXpert II. Tento přístroj 

zaznamenává časové závislosti zrychlení, rychlosti a výchylky vibrací. Pomocí něj jsem 

zaznamenal 105 časových závislosti kaţdé měřené veličiny. Dále jsem ukázal, jak lze získat 

z časového záznamu frekvenční spektrum, které můţe pomoci při diagnostice vzniku vibrací. 

Pro určení maximální nevyváţenosti však budou nejvíce vypovídající efektivní hodnoty. 

Proto jsem ze všech 315 závislostí získal 315 efektivních hodnot. Dále jsem postupoval 

podobě jako v předchozím případě. Z jednotlivých 3D grafů jsem získával zobrazení 

maximální nevyváţenosti pro obě pásma A i B. 

Jak jiţ bylo uvedeno, v radiálním směru vznikaly větší vibrace, proto pro určení maximální 

hmotnostní nevyváţenosti v dané vzdálenosti od konce hřídele pouţiji výsledky z měřeného 

bodu MP1. V případě první metody měření jsem stanovil jako mezní hodnotu nevyváţenosti 

6g ve vzdálenosti 30mm pro pásmo A, 12g ve vzdálenosti 50mm pro pásmo B. Pomocí druhé 

metody je maximální nevyváţenost 6g ve vzdálenosti 10mm pro pásmo A, 12g ve vzdálenosti 

30mm pro pásmo B.  
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