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Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632

Kontrola a měření strojních zařízeníNázev:

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, 
Sokolská 1

VY_ 32_INOVACE_24-07Číslo:
Prezentace slouží jako podpora k výkladu o podstatě a 
způsobech zjišťování nevyváženosti rotujících částí
strojů.
DUM je určen především pro čtvrté ročníky všech 
oborů středních průmyslových škol strojnických.
Materiál byl vytvořen v srpnu 2013.

Anotace:

Ing. Smolek JanAutor:
Metody vyvažováníTéma:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICTŠablona:
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Údaje na výkrese:

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

– v jedné rovině (gravitačně x 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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Metody vyvažování:

• Vyvažování statické
– na lyžinách
– na kotoučích
– na vyvažovací váze
– za rotace na vyvažovacích strojích

• Vyvažování dynamické na vyvažovacích strojích

• Příklady:
– zjišťování momentu setrvačnosti

• prstence
• turbinového kola

– rozdělení hmot ojnice
– vyvažování klikového hřídele
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Vyvažovací list:
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Lyžiny na statické vyvažování:
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Lyžiny na statické vyvažování:
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Přípravek na statické
vyvažování s kotouči:
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Statické vyvažování – postup:

Přidaná hmota 
(plastelína) Těžké místo 

(odebrat)
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Vyvažování brusného kotouče: -příklad
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Kontrola statického vyvážení vrtulového hřídele:
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Vyvažovací váha na hřídele:
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Vyvažovací váha na hřídele:
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Postup při 
vyvažování na 

váze:
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Vyvažovací váha na kotoučové součásti:
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Váha pro statické vyvažování:

Vyvažovací
závaží

Břit

Rameno

Úchylkoměr
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Rezonanční vyvažovací stroj s pružně
uloženým rámem:



17

Elektromagnetický vyvažovací stroj:

Součást

Elektromagnet

Elektromotor

Kyvný stůl

Natáčení

Kartáče
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Vyvažovací stroj (AM 10):

Podstavce s měřicími 
kondenzátory
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Dynamické vyvažování:
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Vyvažovací stroj:
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Univerzální vyvažovací
stroj:
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Odebrání hmoty:
(rotor motoru aut. pračky)
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Přídavek hmoty:
(Oběžné kolo ventilátoru)
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Přídavek hmoty:
(Rotor elektrického 

točivého stroje)
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Přídavek hmoty:
(Rotor elektrického točivého stroje)
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Podzemní vyvažovačka:
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Nízkootáčkové vyvažování rotorů (turbin) při 
montáži jednotlivých kotoučů:
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Nízkootáčkové vyvažování rotorů (turbin) při 
montáži jednotlivých kotoučů:
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Rozdělení hmot ojnice: -příklad
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Vyvažování klikového hřídele: -příklad
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Vyvažování klikového hřídele: -příklad
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Vyvažování klikového hřídele: -příklad
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„Interaktivní prvky“:

• Překreslete si vyučujícím určená schémata atp.;

• V průběhu výkladu si pečlivě 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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