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Испитивање физичке штетности – вибрације 
- део 1 



Увод 

• Поjам вибрациjе сусрећемо веома често у 
свакодневном животу, у домовима, саобраћаjу, на 
послу. 

• Вибрације су осцилаторна кретања механичких система, 
код којих су померања тачака система мала у поређењу са 
димензијама система, а перод осциловања знатно мањи 
од времена у коме се кретање посматра. 

• Механички систем је систем дефинисаног облика 
крутости, еластичности и пригушења. 

• Терминологија која прати феномен вибрација обрађена је 
међународним стандардом SRPS ISO 2041:2016 - 
Механичке вибрације, удари и праћење стања — Речник. 

 



• Вибрациjе су осцилације у правилном понављању. 

• Броj понављања у jедноj секунди назива се фреквенциjа 
вибрациjе, док jе jедан циклус у jедноj секунди jедан 
Херц, ознаке [Hz], а коjи jе изведена jединица из 
Међународног система (SI), а износи 1 Hz=1 s-1. 

 

 

Слика 1. Временска функција вибрација 



• Формула за фреквенцију је: 𝑓 =
1

𝑇
 

• Период вибрација T је време потрбно за један циклус:  

𝑓 =
𝑛

60
  

• Угаона брзина или угаона фреквенциjа, jе угао описан у 

одређеном времену:  ω = 2π𝑓 =2π
𝑛

60
=
π𝑛

30
 

• Брзина вибрациjа варира у сваком делу циклуса, а у било 

ком тренутку времена износи: 𝑉 =
d𝑥

d𝑡
 

• Убрзање jе такође променљиво у сваком тренутку, а 

његова вредност се израчунава као: 𝑎 =
d2𝑥

d𝑡2
 



• Поjава вибрациjа наjчешће jе проузрокована 
различитим узроцима:  
 Неуравнотеженост ротационих система  
 Недовољна динамичка крутост кућишта и темеља система  
 Поремећаj центричности споjница и лежаjева  
 Нагиб вратила  
 Похабани, ексцентрични или оштећени зупчаници  
 Лоши погонски каишеви и ланци  
 Лоши лежаjеви  
 Одступање од обртног момента  
 Аеродинамичке силе 
 Хидрауличне силе 
 Ослабљеност споjева 
 Зарибавање 
 Електромагнетне силе 
 



• Под утицајем поремећајне принудне силе која може бити 
детерминисана или случајна настају вибрације које подразумевају 
осцилаторно кретање крутог тела у односу на његов равнотежни 
положај. 

• Све машине које имају покретне елементе који генеришу силе за време 
нормалног рада могу да доведу до појаве вибрација. 

• Промене код машина које настају услед хабања делова, промена у 
радном окружењу или радном оптерећењу доводе до промене 
поремећајне силе односно вибрација. 

• Вибрације се не појављују саме од себе – увек постоји узрок генерисања 
вибрација. 

Слика 2. Могући узроци настанка вибрација 



• Систем услед дејства сила може да вибрира уколико постоје услови за 
конвертовање енергије из једног у други облик. 

• Код механичког система реч је конвертовању кинетичке енергије 
кретања у енергију која се “складишти” у опрузи, и обрнуто. 

• Систем ће реаговати на улазну (поремећајну) силу одређеним 
кретањем, зависно од параметра који се назива покретљивост 
система. 

• Познавање силе и покретљивости система омогућава израчунавање 
вибрација. 

 



• Када се систем изведе из равнотеже (сабије се опруга) еластична сила 
тежи да тело врати у првобитни положај. 

• Када се то деси, под дејством инерције тела (инерционе силе) тело 
наставља да се креће до тренутка када је опруга максимално 
растегнута и кад еластична сила почиње поново да делује али у 
супротном правцу. 

• Процес се понавља што доводи до оцилаторног кретања тела на 
сопственој фреквенцији система која зависи од особина система - 
масе крутог тела m (kg) и крутости опруге k (N/m). 

• Крутост опруге се дефинише као статичка сила која је потреба да 
доведе до јединичног померења опруге. 



• Ако у систему не постоји пригушење процес претварања кинетичке у 
потенцијалну енергију се контунуално понавља, вибрације су 
континуалне и амплитуда вибрација остаје непромењена. 

• Механизми пригушења (вискозно пригушење, трење ...) узрокују да се 
вибрациона енергија неповратно губи нпр. претварањем у топлотну 
енергију при трењу. 

• Амплитуда вибрација се смањује и након одређеног времена вибрације 
потпуно нестају. 

• Додавањем пригушивача смањује се амплитуда осциловања са 
временом и незнатно мења фреквенција осциловања. 

Слика 3. Пригушење вибрација 



• Сигнал вибрационих величина (a, v или d) може се описати различитим 
физичким величинама. 

• “PEAK” и “PEAK-PEAK” вредности се често користе јер оне описују 
максимално одступање од равнотежног положаја. 

• RMS (Root Mean Square) или ефективна вредност је добар показатељ јер 
описује енергетски садржај вибрационог сигнала. 

 



Слика 4. Типови вибрација 



• Код стационарних вибрација статистичке 
карактеристике вибрација (нпр. ефективна вредност 
помераја) се не мењају са временом, док се код 
нестациоанарних мењају. 

• Код детерминистичких (или периодичних) вибрација 
кретање се понавља после извесног времена који се 
зове период. 

• Случајне вибрације могу бити стационарне и 
нестационарне. Осцилације се никад не дешавају на 
исти начин. Фреквенцијски спектар је континуалан – 
широкопојасни. 

• Транзијенте вибрације или удар садрже један импулс са 
израженим вредностима величина које описују 
вибрације након чега вредност пада на нулу. 



• Величине D, V и A представљају амплитуде померања, 
брзине и убрзања. Ове амплитуде повезане су на следећи 
начин: 

• За познато D;  𝑉 = 𝐷𝜔𝑛; 𝐴 = 𝑉𝜔𝑛 = 𝐷𝜔𝑛
2 

• За познато A;  𝑉 = 𝐴/𝜔𝑛; 𝐷 = 𝑉/𝜔𝑛 = 𝐴/𝜔𝑛
2 

Везе између вибраионих параметара 



• Ако познајемо 
фреквенцију вибрације и 
ниво убрзања, нивои 
брзине и померања могу 
лако бити израчунати 
употребом номограма. 

• Треба напоменути да је 
номограм применљив 
само за случај вибрација 
са једном 
фреквенцијском 
компонентом (простих 
хармонијских вибрација), 
а не за сигнал који садржи 
неколико фреквенцијских 
компонената. 



Мерење вибрација у радној околини 

Разлози за мерења: 
 Потврда да фреквенције и амплитуде вибрација не прекорачују 

границе постојаности материјала од кога је направљен одређени 
машински елемент. 

 Избегавање побуђивања резонансе код појединих делова машина. 
 Пригушење вибрациjа или изоловање извора вибрациjа,  
 Правилно одржавање машина праћењем њеног стања 

(вибродијагностика),  
 Израда и верификациjа компjутерских модела машинских 

конструкциjа (модална анализа система).  
 Потврда да фреквенциjе и амплитуде вибрациjа не прелазе 

дозвољене вредности за изложеност вибрациjама коjе делуjу 
преко система шака/рука. 

 Потврда да фреквенциjе и амплитуде вибрациjа не прелазе 
дозвољене вредности за изложеност вибрациjама коjе делуjу на 
цело тело човека. 
 



Слика 5. Изложеност вибрациjама преко система шака/рука и коjе делуjу 
на цело тело човека 



У техници мерења вибрациjа елементарни су следећи 
параметри:  
 Фреквенциjа - учесталост оцилациjа поjединих 

хармоника комплексног сигнала вибрациjа, [Hz] и 
[о/мин] (1Hz = 60 о/мин). 

 Амплитуда - величина померања мерне тачке  у 
односу на стабилни положаj,  [μm] (1 μm = 0.001 mm).  

 Брзина вибрациjа, ефективна брзина, [mm/s]  
 Убрзање вибрациjа - веома често у примени у 

техници мерења вибрациjа због тога што су у 
примени пиезоелектрични давачи вибрациjа чиjи jе 
излазни сигнал директно пропорционалан убрзању у 
mm/s2. Код монохармониских сигнала важи однос: 

𝑎 = 𝑣 𝜔 =
𝐴

1000
𝜔2 

 
 

 



• Фреквентна анализа jе мернотехнички поступак у 
коме се из комплексног сигнала брзине изналазе 
параметри поjединачних компонената (амплитуда, 
фреквенциjа и фазни угао). 

• У процесу фреквентне анализе код савремене мерне 
технике примењуjе се више метода од коjих jе 
најзначајнија FFТ (Fast Fourier Transform).  

 

Слика 6. Фреквентна анализа 



• Технике мерења у зависности од параметра вибрација, 
који се мери, користе разне типове претварача који 
имају различите радне опсеге: 

• за мерење померања - виброграф, претварач 
напрезања, капацитивни претварачи или бесконтактни 
претварач 

• за мерење брзине - претварачи са покретним калемом 
(електромеханички) или пиезоелектрични претварачи 

• за мерење убрзања – пиезоелектрични акцелерометар 
 

• Претварачи помераја региструју релативно кретање 
између мерне тачке и посматране површине, док 
претварачи брзине и акцелерометри врше мерења 
апсолутног кретања структуре на којој су причвршћени. 



• Акцелерометар је најчешће коришћени претварач за мерење 
вибрација. 

• Акцелерометри имају линеаран одзив у широком 
фреквенцијском опсегу од 0,5 Hz до 20 kHz, а неки типови 
акцелерометра и преко 50 kHz. 
 

• При избору акцелерометра треба водити рачуна да: 
 његова маса буде најмање 10 пута мања од масе објекта 
чије се вибрације мере 
 фреквенцијски опсег извора треба да се поклапа са 
фреквенцијским одзивом акцелерометра (не сме се 
поклопити са резонантним подручјем). 
 температура контактне површине на машини мора да се 
налази у оквиру прописаног опсега радне температуре 
 спољашње утицаје који утичу на рад акцелерометра и могу 
довести до промена у резултату мерења, треба спречити или 
ублажити у највећој могућој мери (влажност, бука, корозија, 
магнетно поље и др.). 

 



• Правилно причвршћивање акцелерометра на објекат који 
вибрира има одлучујући утицај на резултат мерења 

• Пиезоелектрични акцелерометар поседује навећу 
осетљивост у правцу који је нормалан на његову 
површину. 

• Препоручује се више мерних тачака и праваца мерења. 

• Повезивање акцелерометра 

са објектом који изводи 

вибрације се на 

различите начине: 

причвршћивањем 

придржавањем 

изолавањем 



• Укупни ниво вибрација, изражен у [dB] се добија на излазу RMS 
детектора, који даје као резултат број који изражава енергетски 
ниво вибрација. 

• Такав податак не пружа довољно могућности за било какву 
дијагностику, за шта је потребно много више параметара, пре 
свега фреквенцијски спектар 

• Фреквенцијски спектар у много случајева даје детаљније 
информације о изворима сигнала, које се не могу добити на 
основу временског сигнала. Тиме се ствара могућност за 
прављење различитих врста дијагностике. 



Слика 7. Мерни уређаји – сетови шака-рука и цело тело 



Слика 8. Мерни уређаји  за вибрације које утичну на људе (HV) и за надзор 
вибрација на машинама 



Слика 9. Мерни уређаји - акцелерометри 



• Људско тело се може посматрати као механички систем заједно 
са сопственим фреквенцијама појединих делова људског тела. 

• Када је тело побуђено вибрацијама различити делови тела 
вибрирају различитим амплитудама у зависности од сопствене 
фреквенције (кичма 10-12 Hz, трбух 0,8-8 Hz глава 20-30 Hz, 
рамена 4-5 Hz, подлактица 16-30 Hz, шака 50 - 200 Hz). 

• Отуда дејство вибрација које делују на човека могу да имају 
већи значај уколико се побудна фреквенција поклопи са неком 
од сопствених фреквенција. 

• Вибрације које делују на човека (HV) дефинишу се као ефекти 
механичких вибрација на људско тело. 

• Могу да имају и штетне ефекте на човека и његово здравље 
(виљушкар, пнеуматски чекић, моторне тестере и сл.) 

• Процењује се да само у Америци 1,5 милиона радника ради са 
ручним вибрационим алатима а да око 7 милона радника 
рукује транспортним и другим покретним возилима која 
генеришу вибрације. 



 

• Локалне вибрације које делују на поједине делове људског тела 
који су у непосредном контакту са вибрирајућим системом – 
најчешће је то систем шака-рука. 

• Опште вибрације које делују на људско тело као целину, на целу 
површину тела, када се човек налази у окружењу машине која 
вибрира или које могу да се пренесу на цело тело кроз место 
контакта односно структуру ослонца. 



• Као примарни мерни параметар за HV користи се 
фреквенцијски пондерисана ефективна вредност убрзања 
вибрација: 

𝑎𝑤 =  𝑊𝑖𝑎𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 

𝑎𝑤 – пондерисана вредност убрзања 
𝑊𝑖 – вредност пондерационе криве за i-ти терцни опсег 
𝑎𝑖 – измерена ефективна (RMS) вредност убрзања за i-ти терцни 
опсег 
n - број терцних опсега 
 
• За вибрације шака-рука пондерациона вредност убрзања се 

често обележава са 𝑎𝑤ℎ јер је пондерациона крива означена са 
Wh. 



• Крива за цело тело за вертикални правац (z) даје највећи 
значај фреквенцијама од 4 -13Hz, а за бочне правце (x,y) 
фреквенцијама од 0,5-2 Hz. 

• Пондерисана крива за вибрације шака-рука је најосетљивија 

између 8 и 16 Hz, тј. највећи значај даје овим фреквенцијама. 

 

 

 



 
SRPS ISO 2631-1:2014 - Механичке вибрације и удари — Вредновање излагања људи 
вибрацијама целог тела — Део 1: Општи захтев 
SRPS EN ISO 5349-1:2014 - Механичке вибрације — Мерење и вредновање излагања 
људи вибрацијама које се преносе кроз шаке — Део 1: Општи захтеви 
SRPS EN ISO 5349-2:2015 - Механичке вибрације — Мерење и вредновање излагања 
људи вибрацијама које се преносе кроз шаке — Део 2: Практично упутство за мерење 
на радном месту 
  
SRPS EN ISO 8041-1:2017 - Реакција људи на вибрације – Инструменти за мерење – Део 
1: Инструменти опште намене за мерење вибрација 
 
ПРАВИЛНИК О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ПРИ ИЗЛАГАЊУ 
ВИБРАЦИЈАМА ("Сл. гласник РС", бр. 93/2011 и 86/2019) 
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