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VYUŽITIE AKTÍVNEHO A PASÍVNEHO TLMENIA VIBRÁCIÍ 
 
PAVOL ČEKAN 
 
AVAILING OF ACTIVE AND PASSIVE DAMPINGS VIBRATION. 
 
 
ABSTRAKT  

Cieľom predkladaného príspevku je charakterizovať spôsoby aktívneho a pasívneho tlmenia vibrácií. 

Zároveň príspevok pojednáva o možnostiach využitia niektorých zariadení a materiálov pre uvedené 

spôsoby tlmenia vibrácií v praxi. Poukazuje na využitie aktívneho a pasívneho tlmenia vibrácií 

v priemyselných odvetviach ako napríklad v stavebníctve  v doprave a pod.  

Kľúčové slová: tlmenie, vibrácie,  

 

ABSTRACT  

Aim of submitted contribution is characterize manners of active and passive dampings vibration. At 

the same time contribution dealt with chances exploitations of some furnished and the material for 

mentioned of manners dampings vibration in practically. Mention of exploitation active and passive 

dampings of vibration in the industrial sectors of such as in the building industry  in the transport and 

below.  
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ÚVOD 
     Problematika tikajúca sa pôsobenia kmitania - vibrácií je veľmi rozsiahla a zložitá. Nadmerné 
pôsobenie vibrácií a hluku v dnešnej spoločnosti sa môže označiť ako jeden z civilizačných  
problémov. Preto je veľmi dôležité túto problematiku riešiť z hľadiska ochrany človeka v jeho 
pracovnom a životnom prostredí. 
 
TLMENIE MECHANICKÝCH KMITOV 
     Tlmenie konštrukcie (alebo útlm), chápeme ako schopnosť materiálu alebo konštrukcie, premeniť 
kinetickú energiu na iný druh energie. 
     Tlmenie sa môže prejaviť v dôsledku rezistencie samotnej konštrukcie, teda v štruktúre materiálu 
a premena energie sa prejavuje zmenou teploty a dynamickou alebo statickou hysteréziou. [1] 
 
AKTÍVNE A PASÍVNE TLMENIE VIBRÁCIÍ 
     Znižovanie vibrácií umožňujú prídavné autonómne zariadenia ktoré boli skúmane na 
experimentálnom obrábacom centre LM – 2. Prvým  príkladom je aplikácia dynamického hltiča 
vibrácií s aktívnym prvkom. Aktívny prvok odstraňuje nevýhodu pasívneho tlmenia tím ,že rozširuje 
frekvenčne pracovné pásmo hltiča (tlmiča). To je v pasívnom prípade veľmi úzke, lebo tlmič je 
naladený na jednu pevnú frekvenciu, pri ktorej na seba preberá vibrácie od stroja. Riadenie aktívneho 
dynamického hltiča (tlmiča) je potom založené na princípe stavovej spätnej väzby. Na obrázku 1 je 
schematický znázornené tlmenie vibrácií aktívnym dynamickým tlmičom. [2] 
     V tomto prípade aktívne systémy tlmenia využívajú zariadenia na externú (alebo aktívnu) reguláciu 
kmitania, toto zariadenie sa nazýva akčný člen (hydraulický piest, piezoelektrický snímač, 
elektromotor...), pri ktorej predpokladáme zmenu útlmových vlastností. Sila aplikovaná na štruktúru 
akčným členom závisí na miere odozvy systému. Hovoríme o kontrole spätnou väzbou. [1] 
     Aktívny dynamický systém tlmenia vibrácií je aplikovaný aj v búracom kladive HM1810 od 
spoločnosti Makyta. Tento dynamický absorbér vibrácií AVT (Active Vibration Technology) je 
mechanizmus, ktorý absorbuje vibrácie pomocou kompenzátora umiestneného na pružinách. 
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Podstatou je systém závaží, ktoré sa automaticky premiesťujú proti pohybu hlavných otrasov. 
Vibrácie sa efektívne absorbujú dynamickými reakciami kompenzátora. Keď sa piest a úderník pohne 
vpred  
alebo vzad, príde k pozitívnemu, resp. negatívnemu, pôsobeniu tlaku vzduchu vytvorenému 
kľukovým hriadeľom alebo kompresnou komorou. Tlak vzduchu spôsobí, že kompenzátor sa pohne 
vždy opačným smerom k vibráciám, a tak proti nim neustále pôsobí. Na obrázku 2 je zobrazená 
schéma činnosti antivibračného zariadenia AVT.  [4] 
 

 
 

Obr.1 Trojosé experimentálne obrábacie centrum LM – 2 so schematický znázorneným aktívnym 

dynamickým tlmičom. [2] 

   Aktívny dynamický systém tlmenia vibrácií je aplikovaný aj v búracom kladive HM1810 od 
spoločnosti Makyta. Tento dynamický absorbér vibrácií AVT (Active Vibration Technology) je 
mechanizmus, ktorý absorbuje vibrácie pomocou kompenzátora umiestneného na pružinách. 
Podstatou je systém závaží, ktoré sa automaticky premiesťujú proti pohybu hlavných otrasov. 
Vibrácie sa efektívne absorbujú dynamickými reakciami kompenzátora. Keď sa piest a úderník pohne 
vpred alebo vzad, príde k pozitívnemu, resp. negatívnemu, pôsobeniu tlaku vzduchu vytvorenému 
kľukovým hriadeľom alebo kompresnou komorou. Tlak vzduchu spôsobí, že kompenzátor sa pohne 
vždy opačným smerom k vibráciám, a tak proti nim neustále pôsobí. Na obrázku 2 je zobrazená 
schéma činnosti antivibračného zariadenia AVT. Obrázok 3 znázorňuje polohu zabudovania antivibračného 

systému AVT priamo na búracom kladive HM1810 [4] 
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Obr. 2 Schéma činnosti antivibračného zariadenia AVT. [4] 
 

 
Obr. 3 Miesto zabudovania antivibračného systému AVT na búracom kladive HM1810. [4] 

 
 

     Pasívne systémy tlmenia vibrácií sú založené na vhodnom použití antivibračných materiálov alebo 
pružín a pod. Vhodným spôsobom na odizolovanie okolitých konštrukcií od zdroja vibrácií je využitie 
materiálu SYLOMER. Jedná sa o mikrobunkový kompaktný materiál na báze špeciálneho polyestru 
a polyesteruretanu je to elastomer vyvinutý, vyrábaný a spracovávaný podľa patentu firmy GETZNER. 
     Použitím materiálu SYLOMER je možné veľmi efektívne riešiť problémy so štrukturálnym hlukom a 
vibráciami či už s cieľom odizolovať zdroj vibrácií, alebo eliminovať dôsledok pôsobenia zdroja vibrácií 
(ak napr. zdroj nie je možné eliminovať resp. ak je potrebné ochrániť okolité objekty a zariadenia od 
zdroja). Na obrázku 4 je schematicky zobrazená aplikácia Sylomeru pod železobetónový základ.  
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Obr. 4 Spôsob aplikácie SYLOMERU pod železobetónový základ. 

 

     Pre zaručenie dobrej vibroizolácie tohto materiálu je dôležité vykonať frekvenčnú analýzu sústavy 
(napr. strojného zariadenia) na ktorom tak chceme znížiť šírenie vibrácií a hluku do okolitého 
priestoru. Na obrázku 5 sú zobrazené niektoré príklady aplikácie Sylomeru. 
  

 

Obr. 5 Príklady a spôsoby použitia pre odizolovanie strojov, klimat. jednotiek, bojlerov... 

     V prípade, že nie je možné eliminovať zdroj vibrácií ale je potrebné zabezpečiť odizolovanie napr. 
celej sústavy stavby, aj v tomto prípade je možné odizolovať aj časti stavebných konštrukcií (napr. 
schodísk, podláh, stien a pod.) voči hluku a vibráciám. Obrázok 6 poukazuje na príklady použitia pri 
odizolovaní budov. 

   

                                          a)                                     b)                           c)                 c) 

 
Obr. 6 Príklady a spôsoby použitia pre odizolovanie budov – a) bodové, b) pásové, c) plošné 

     Vynikajúce výsledky použitia materiálu Sylomer , sú dosahované pri odstraňovaní vibrácií 
vyvolanými najmä koľajovou, ale aj automobilovou dopravou napr.: 

- mestská nadzemná aj podzemná koľajová doprava (električky, metrá, rýchlodráhy) obr. 7, 

SYLOMER 

SYLOMER 
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SYLOMER 

- železničné dráhy, prejazdy železníc zastavaným územím, prejazdy cez viadukty, úrovňové 
prejazdy obr. 8. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7 Príklady použitia pre električkové dráhy a úrovňové prejazdy 

 

 

   

 

Obr. 8 Príklady použitia pre železnice a rýchlodráhy 

     Konštrukčné spôsoby riešenia problémov môžu byť veľmi variabilné na základe prostredia, alebo 
požadovaných účinkov utlmenia. [3] 
 
ZÁVER 
Z uvedeného príspevku  je zrejmé, že využitie spomenutých spôsobov tlmenia vibrácií je dôležité 
najmä pre zlepšenie kvality nielen pracovného, ale aj životného prostredia človeka a s tým súvisiacu 
aj ochranu zdravia. Názorné spôsoby aplikácie vibroizolačných materiálov a vibroizolačných zariadení 
môžu pomôcť pri lepšom porozumení ich schopnosti tlmiť nadmerné vibrácie.    
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