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Prezentace slouží jako podpora k výkladu o problémech s 
nevyvážeností rotujících částí strojů.
DUM je určen především pro čtvrté ročníky všech oborů
středních průmyslových škol strojnických.
Materiál byl vytvořen v prosinci 2012.
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Nevyváženost:
• Těžiště rotující hmoty nesouhlasí s osou otáčení.

• Vzniká na základě:
– chyb odlitků (staženiny, vměstky)
– nepřesného obrobení
– chyb při montáži
– jednostranným opotřebením
– ...

• Vyvolává
– přídavné ohybové síly a reakce v ložiskách
– vibrace a hluk
– únavové lomy
– ...

U částí strojů s vysokými otáčkami musí být stanovena poloha a 
velikost nevyváženosti a snižována tzv. vyvažováním.
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Nevyváženost (Vyvažování):

• Statická;

• Dynamická;

• U pružných rotorů;
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Nevyváženost - Příklad:

• Fo= m.r.ω2                                             ω=2πn

• nevývažek m = 10 g

• při otáčkách n = 3000 min-1

• na poloměru r = 1 m

• => Fo = 986 N
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Čistě statická nevyváženost:
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Čistě statická nevyváženost (kotoučové součásti):
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Čistě statická nevyváženost:
(Dráha osy nepodepřeného rotoru)
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Čistě statická nevyváženost:
(Kmitání rotoru podepřeného ložisky, (osa rovnoběžná))
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Čistě dynamická nevyváženost:
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Čistě dynamická nevyváženost:
(Dráha osy nepodepřeného rotoru)
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Čistě dynamická nevyváženost:
Kmitání rotoru podepřeného ložisky, (krouživé kmitání)
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Nevyváženost kombinovaná:
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Pružné rotory:
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Zjednodušené tvary 
módů pružných rotorů

na pružných 
podpěrách:
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Příklady tvarů tlumených 
módů:
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Vnitřní útlum a kritické otáčky:

• K vnitřnímu útlumu nedochází, pokud se hřídel otáčí
prohnutý;

• K vnějšímu útlumu nedochází, pokud je uložení tuhé;
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Zkouška pružnosti rotoru:

• Hmota se připojí na střed rotoru (kde lze očekávat největší
účinek) a zjistí se vliv na vibrace (nejlépe při provozních 
otáčkách);

• Připojí se dvě hmoty do týchž uhlových natočení jako 
hmota, která se odebrala, ale ke koncovým rovinám;

• Je-li změna menší než cca 20%, je rotor obvykle považován 
za tuhý;
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Zjištění momentu setrvačnosti 
prstence k opěrné ose: -příklad

• Ocelový prstenec o hmotnosti 0.830 kg dle obr.;
• Položíme na hranu uhelníku a rozkýveme;
• Změříme dobu padesáti malých kyvů (tam a zpět), měříme 

třikrát za sebou, průměrná doba je 52,8+52,9+53,3):3=53 s. 
Jeden kyv tedy trvá 53:50=1.06 s.;
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Údaje na výkrese:

• Hmotnost rotoru [kg]
• Provozní otáčky [min -1]
• Způsob vyvážení

– v jedné rovině (gravitačně. za rotace)
– ve dvou rovinách
– atd.

• umístění vyvažovacích rovin
• umístění kontrolních rovin
• úložná místa na vyvažovacím stroji
• velikosti přípustných nevývažků [g.cm]
• přidávání (ubírání) nevývažků
• (kritické otáčky) [min -1]
• (vyvažovací otáčky) [min -1]
• aj.
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Vyvažovací list:
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„Interaktivní prvky“:

• Překreslete si vyučujícím určená schémata atp.;

• V průběhu výkladu si pečlivé poznamenávejte klíčové informace;

• Popište vlastními slovy jednotlivé snímky (vysvětlete funkci, atp.);

• Pokuste se nalézt v právě probrané prezentaci nepřesnosti, pro svůj názor 
správně formulujte argumenty;
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