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Abstrakt 6 

ABSTRAKT 
Cílem bakalářské práce je vytvoření laboratorní úlohy na problematiku vibrodiagnostika 

točivých elektrických strojů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické 

části jsou informace týkající se elektrických točivých strojů, jejich poruch a technické 

diagnostiky. Mezi ně patří mimo jiné vibrodiagnostika, kterou se v této práci zabývám. 

V praktické části je navržena laboratorní úloha na vibrodiagnostiku točivých elektrických 

strojů, u které je názorně ukázáno jaký vliv mají vibrace na stroj v provozu. V úloze je používán 

asynchronní motor 1LA7080 , vibrometr MV-5L a bezkontaktní otáčkoměrem UNI-T UT372. 

Druhá úloha je na diagnostiku rozběhového proudu. Zde bude analyzován rozběhový proud 

motoru s rotorovou nesymetrií 1LA7080 a rotorovou symetrií 1LA7090. Na těchto motorech 

bude ukázáno, jaký vliv mají proudové zákmity na magnetické pole motoru ve vzduchové 

mezeře. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  

Vibrodiagnostika; diagnostika rozběhového proudu; elektrický točivý stroj; technická 

diagnostika; porucha; nevyváženost 
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ABSTRACT 
The goal of this bachelor’s thesis is the laboratory task focused on vibrodiagnostics 

of rotating electrical machines. The thesis is divided into theoretical and practical part. 

The theoretical part is made of information related to rotating electrical machine mainly its faults 

and technical diagnostics. Besides that the vibrodiagnostics is involved into the theoretical part 

as well.  

The practical part deals with the design of laboratory task focused on vibrodiagnostics 

of rotating electrical machines. There is shown how vibrations influence the machine during 

the operation. There is used asynchronous machine 1LA7080 and vibrometer MV-5L 

and noncontact tachometer UNI-T UT372 for this experiment. 

The second task is the starting current diagnostics. The starting current ofthe engine 

with the rotor asymmetry 1LA7080 and rotor symmetry 1LA7090 is going to be analyzed here. 

On these engines will be shown, how current flicks affectthe magnetic field of the engine 

in the air gap.  

 

 

KEY WORDS:  

vibrodiagnostics; starting current diagnostics; rotating electrical machines; technical 

diagnostics; failure; imbalance 
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1 ÚVOD 
Používáním elektrických točivých strojů v provozu dochází k závadám vlivem mechanického 

a elektrického zatěžování. Tyto závady se projevují zejména vibracemi nebo charakterem 

rozběhového proudu stroje, které se snažíme včas diagnostikovat různými metodami, abychom 

předešli případným haváriím, které by mohly způsobit ztráty a problémy pro danou výrobu. 

Metoda pro měření a vyhodnocování vibrací neboli chvění, se nazývá vibrodiagnostika. Tato 

metoda je jedna z hlavních částí technické diagnostiky, která je velmi důležitá, jak pro uvedení 

otáčivého stroje do provozu, tak i k jeho údržbě. 

Diagnostika rozběhového proudu je další důležitou metodou, která je schopna rozpoznat 

porušení symetrie rotorového vinutí, v praxi zpravidla přerušení některé z tyčí klece nebo 

poruchu spoje tyče s kruhem. 

Bakalářská práce má obeznámit se základními diagnostickými metodami elektrických 

točivých strojů, a to především s vibrodiagnostikou a diagnostikou rozběhového proudu. Zmíněné 

diagnostické metody budou aplikovány na stroji, u kterého bude probíhat simulace závad 

změřitelné těmito metodami. Dále tato práce poskytuje základní parametry pro realizaci 

laboratorní úlohy. 

1.1 Cíle 

Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou týkající se technické diagnostiky. 

Jednotlivé metody nastudovat a popsat. Ze získaných informací vytvořit dvě laboratorní úlohy 

týkající se vibrodiagnostiky a diagnostiky rozběhového proudu. V laboratorních úlohách ověřit 

vliv těchto měřených veličin na chodu stroje. Praktickým měřením ověřit správnost a úplnost 

navržených úloh. 
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2 ELEKTRICKÉ STROJE TOČIVÉ 
Elektrický stroj točivý (dále už jen EST), je druh elektrického stroje, který mění elektrickou 

energii na mechanickou (motor) nebo opačně mechanickou na elektrickou (generátor). 

Mechanická energie se projeví na hřídeli stroje točivým mechanickým momentem. Elektrická 

energie se projeví na statoru točivým magnetickým polem. 

Konstrukčně jde o zařízení tvořené statickou (stator) a točivou (rotor) částí. Stator bývá 

obvykle pevně přichycený k okolním konstrukčním prvkům. Rotor je umístěn uvnitř statoru 

ve válcové dutině a na jeho koncích jsou v ose umístěny ložiska pro hřídel rotoru. Rotor je pevně 

spojený s hřídelí, pomocí které se přenáší mechanický, kroutící moment. V drážkách statoru 

i rotoru je vložené vinutí, jejichž počet, uspořádání a napájení závisí na druhu stroje. 

EST patří do velké skupiny strojů, které se mezi sebou odlišují principem činnosti, druhém 

napájení (AC, DC), výkonem (malý, střední, velký), účelem použití, atd.[5] 

2.1 Rozdělení 

Základní způsob rozdělení EST je podle způsobu napájecího napětí: 

 stejnosměrné stroje (DC stroje), 

 střídavé stroje (AC stroje). 

Další možné rozdělení strojů do skupin je odvozeno od různých kritérií a je znázorněno dále. 

 

 

Obrázek 2-1: Rozdělení EST 
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2.1.1 Asynchronní stroje 

Nejčastěji používanými střídavými stroji jsou asynchronní stroje. Jako každý elektrický stroj 

může i asynchronní stroj měnit elektrickou energii na mechanickou nebo naopak měnit 

mechanickou energii na elektrickou. Nejčastější použití těchto motorů je v podobě asynchronního 

motoru. Asynchronní alternátory se používají jen výjimečně. Motory se často používají jako 

měniče. U asynchronních strojů je točivé magnetické pole statoru rychlejší, než otáčky rotoru. 

Rozdíl mezi rychlostí statoru a rotoru udává skluz, který nabývá hodnot od 0 do 1. Z toho 

vyplývá název asynchronní stroj.[5] 

Vzorec pro výpočet rychlosti otáček: 

   
    

 
       (2.1) 

kde: 

n – otáčky (min
-1

), 

f – frekvence (Hz), 

p – počet pólových dvojic (-), 

s – skluz (-). 

 

 

Obrázek 2-2: Asynchronní motor [1] 
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2.1.2 Synchronní stroje 

Synchronní stroje se v praxi nejčastěji používají jako alternátory, tedy na přeměnu 

mechanické energie na energii elektrickou. Dále může být synchronní stroj využíván na dodávání 

jalového výkonu do sítě, tj. jako synchronní kompenzátor. Synchronní stroj jako motor 

se nejčastěji používá zejména pro pohon zařízení velkých výkonů (řádově stovek až tisíců kW) 

a také tam, kde je potřeba zachovat poměr mezi kmitočtem sítě a otáčkami stroje. Zde má točivé 

magnetické pole statoru stejnou rychlost jako otáčky rotoru, jde tedy o synchronní stroj.[5] 

Vzorec pro výpočet rychlosti otáček: 

   
    

 
 (2.2) 

kde: 

n – otáčky (min
-1

), 

f – frekvence (Hz), 

p – počet pólových dvojic (-). 

 

Obrázek 2-3: Synchronní motor [1] 
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2.1.3 Stejnosměrné stroje 

Stejnosměrné motory jsou velmi používané pohony díky svému jednoduchému řízení, 

bezpečnému napájení a také relativně vysoké účinnosti. Každý motor se skládá ze tří částí: stator, 

rotor a rotační přenosové ústrojí (komutátor). Nevýhodou tohoto uspořádání je, že se elektrická 

energie do rotoru musí přivádět přes soustavu rotujícího komutátoru a sběracího ústrojí (kartáčů). 

Tato nevýhoda se projeví v bodech styku pevných a stojících uhlíků s rotujícími lamelami 

komutátoru, kde vzniká jiskření. Tím se ničí povrch obou stykových částí a zvyšuje to jejich 

opotřebení, a tím i zkrácení životnosti motoru. 

Vzorec pro výpočet rychlosti otáček: 

   
 

  
 (2.3) 

kde: 

ω – úhlová rychlost (rad s-1
), 

U – napětí (V), 

Cϕ – konstanta motoru (V s). 

 

Obrázek 2-4: DC motor [3] 
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3 ZÁKLADNÍ POJMY TECHNICKÉ DIAGNOSTIKY 
Diagnostika je odvozena z řeckého slova „dia-gnozis“, což v překladu znamená „skrze 

poznání“. Technická diagnostika je obor zabývající se prostředky a metodami zjišťování stavů 

objektů. Jedná se z velké části o nedestruktivní a bezdemontážní postupy. Pozorováním objektů 

získáváme informace potřebné pro vyhodnocení jejich vnějších projevů.[4] 

Cílem diagnostiky je předcházet poruchám, haváriím a také v případě poruchy docílit, 

co nejrychlejší opravy. 

 

Obrázek 3-1: Křivka stavu zařízení v průběhu životnosti stroje. 

Kde: 

λ – intenzita poruch, 

t – čas. 

3.1 Diagnóza, prognóza, geneze 

Diagnóza je analýza okamžitého stavu objektu. Jedná se o vyhodnocení provozuschopnosti 

objektu za daných podmínek. Základním úkolem je: 

a) detekce poruchy (tj. identifikace poruchy objektu) 

b) lokalizace poruchy (tj. určení místa poruchy v objektu) 

Prognóza má za úkol stanovit pravděpodobnost, jak dlouho bude stroj ještě pracovat 

na základě statických vyhodnocení. 

Geneze je analýza příčiny vzniku poruchy nebo zhoršení technického stavu objektu.[4] 

3.2 Diagnostické prostředky 

Jde o soubor technických zařízení (testery, senzory, snímače) a pracovních postupů pro 

vyhodnocení a analýzu stavu diagnostikovaného objektu. Diagnostické prostředky jsou 

realizovány buď jako součástí objektu (vnitřní prostředky), nebo samostatně (vnější prostředky). 

V současné době se upřednostňují diagnostické prostředky zabudované uvnitř objektu, což 

je mnohdy velmi nákladné. Vnějšími prostředky rozumíme vybavení univerzálními měřícími 

systémy využitelné jak pro diagnostiku, tak pro provozní měření.[4] 

Časné 

poruchy 

Technický 

život 
Stárnutí 

t1 t2 
t 
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3.3 Diagnostické systémy 

Tyto systémy jsou tvořeny obsluhou, diagnostickými prostředky a diagnostikovaným 

objektem. Diagnostické systémy rozdělujeme na ON LINE a OFF LINE systémy.[4] 

Frekvence měření hraje v diagnostice významnou roli. O tom jestli je potřebné dané zařízení 

diagnostikovat rozhoduje hlavně jeho významnost ve výrobním procesu, dostupnost, cena, atd. 

Rychlost vývinu poruchy popisuje tzv. PF diagram. 

 

Obrázek 3-2: PF diagram 

kde: 

A – bod vzniku poruchy, 

P – bod kdy jsme poruchu schopni zpozorovat, 

F – bod kde porucha zásadně ovlivní chod zařízení. 

Tento diagram poukazuje na to, kde se objeví chyba a jak se začne zhoršovat stav k bodu (P), 

který nazýváme potenciální chybou. V bodě (P) jsme schopni poprvé zpozorovat chybu. Pokud 

v tomto bodě nezasáhneme, pokračuje zhoršování stavu, většinou ve zrychleném tempu, dokud 

se nedostane k bodu (F). Tento bod nazýváme funkční chyba. Čas mezi funkční a potenciální 

chybou nazýváme PF interval.[7] 

3.3.1 Systém ON-LINE 

ON LINE systémy umožňují diagnostikovat objekt při plném chodu zařízení. Tento systém 

je vybaven diagnostickými prostředky a udává všechny potřebné informace o objektu 

okamžitě.[4] 

3.3.2 Systém OFF-LINE 

OFF LINE systém znamená provádět diagnostiku testem, přičemž je diagnostikovaný 

předmět uveden mimo provoz. Oproti systémům ON LINE umožňuje systém OFF LINE 

snadnější lokalizaci poruchy, detekci poruchového stavu, který se při běžném využití objektu 

neprojeví, a využívá speciálních metod k diagnostikování postupných poruch. Metodu testem jde 

aplikovat i na ON LINE systém,a to za předpokladu, že testovací signály na pomocných vstupech 

nenaruší řádný chod objektu.[4] 

čas 

stav 
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4 TYPICKÉ ZÁVADY ELEKTRICKÝCH TOČIVÝCH STROJŮ 
Každý elektrický stroj, ať už točivý nebo ne, je vystavován různým vlivům, které vyvolávají 

závady v průběhu jeho životnosti. Nejčastěji od sebe rozlišujeme závady, poruchy a havárie. 

a) Závadami rozumíme takové stavy, které znehodnocují bezchybnou práci stroje nebo 

zařízení a to tím, že zhoršují např. účinnost stroje, omezují jeho výkonnost, tedy 

nedovolují jeho plné využití. Provoz s takovými závadami je možný, i když to má 

vliv na větší spotřebu energie, zmenšený výkon, nebo zvětšenou pozornost obsluhy. 

Z těchto závad se dále vyvinou poruchy. 

b) Poruchami rozumíme jevy, které jsou příčinou vyřazení stroje z provozu, 

a to s poškozením nebo bez poškození. Pokud vznikne porucha s poškozením, 

hovoříme o havárii. 

c) Havárií rozumíme stav, kdy stroj z důvodů poškození není schopný dalšího provozu. 

Tento stroj musí být odstaven, dokud vzniklá havárie není odstraněna.[6] 

4.1 Rozdělení poruch 

Samotné poruchy lze třídit podle následujících hledisek: 

a) podle původu: 

 konstrukční, 

 technologické, 

 provozní, 

b) podle druhu: 

 mechanické, 

 elektrické, 

c) podle stupně porušení provozuschopnosti: 

 poruchy úplné, 

 poruchy částečné, 

d) podle příčiny vzniku poruchy: 

 poruchy z vnějších příčin, 

 poruchy z vnitřních příčin, 

e) podle časového průběhu změn: 

 poruchy náhlé, 

 poruchy postupné, 

 poruchy občasné, 

f) odstranitelné a neodstranitelné poruchy.[6] 

4.2 Rozdělení poruch podle vzniku 

Patří sem: 

a) nestabilita zdrojů energie, tj. výpadek nebo krátkodobý pokles napájecí energie, 

b) výskyt špičkových zatížení, tj. náhodný výskyt krátkodobých přetížení majících 

za následek např. zkrat u elektrotechnických prvků, vznik křehkého lomu 

u mechanických prvků a přerušení vodiče, 

c) proces stárnutí, koroze, tj. znehodnocení materiálu, způsobeného vzájemným 

chemickým působením materiálu stroje s prostředím, 
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d) vliv okolního prostředí, tj. změní se parametry okolního prostředí, mimo povolené 

meze stanovené pro užívání výrobku (teplota, vlhkost, atd.), 

e) náhodné krátkodobé porušení pravidel pro obsluhu a údržbu výrobků při provozu, 

f) nedostatky a chyby při projektování a konstruování, 

g) nedostatky a chyby při výrobě a montáži.[6] 

4.3 Nejčastější poruchy elektrických motorů 

Patří sem: 

a) poruchy vinutí, 

b) poruchy kluzných kontaktů, 

c) poruchy zaviněné chvěním stroje, 

d) poruchy zaviněné rotorovým spouštěčem, 

e) poruchy zaviněné nesprávným mazáním ložisek, 

f) poruchy hřídele.[6] 

4.3.1 Poruchy vinutí 

Tato porucha se projevuje v místech spojů, průrazem drážkové izolace nebo u hran svazků 

plechů. Poruchy izolace vinutí často vznikají mechanickým poškození při trvalé vibraci stroje 

nebo při proudových nárazech při spouštění.  

Těmto poruchám se dá předejít pouze častou kontrolou zařízení, čištěním, slepením volných 

částí vinutí, těsnějším svázáním vinutí nebo zlepšením impregnace izolačním lakem. Velký vliv 

na průraz vinutí, nebo-li zkrat, má prach a zvláště vodivý prach, který se do motoru dostává 

hlavně z opotřebování grafitových kartáčů o komutátor.[9] 

4.3.2 Poruchy kluzných kontaktů 

Tento druh poruch se u točivých zařízení projevuje nejčastěji. Zdrojem poruch je kartáč 

a komutátor stejnosměrných a střídavých strojů, nebo kartáče a kroužky strojů asynchronních 

a synchronních. Jde o opotřebení kartáčů, komutátoru a kroužků důsledkem tření a vedením 

proudu, tedy opalováním. Je nutné zajistit, aby kartáče byly na komutátor přitlačovány stále 

stejně velkou silou, i když dochází k opotřebení kartáčů. To má za úkol zajistit držák kartáčů 

s přítlačnou pružinou. 

Používáním zařízení dochází k takovému opotřebení kartáče, že je nutné motor odstavit 

a kartáče vyměnit za nové. To stejné platí o komutátorech, které je nutno pravidelně prohlížet 

a čistit drážky mezi jednotlivými lamelami.[6],[9] 

4.3.3 Poruchy zaviněné nesprávným mazáním ložisek 

Údržba ložisek je jednou z důležitých činností, které by se měly provádět pravidelně při 

kontrole motoru. Je zapotřebí, aby ložiska byla promazána mazivem, které udává výrobce. 

Zvláště pak v horkých provozech může nevhodně volené mazivo způsobit havárii ložiska, a tím 

i celého stroje, protože mazivo neodolávající zvýšené teplotě zřídne natolik, že z ložiska vyteče a 

ložisko běhá na sucho. Pokud dojde k jeho přemazání, tak i se správným mazivem, může dojít 

k havárii stroje.[9] 
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4.3.4 Poruchy zaviněné vibracemi stroje 

Vibrace stroje mají nepříznivý účinek, jak na vinutí, tak i ložiska, kartáče, komutátory, 

kroužky, atd. Vibrace můžou vzniknout špatným vyvážením rotoru (magnetickým nebo 

mechanickým), nebo mimo motor, a to vadným ložiskem, spojkou, ozubeným pastorkem, 

nevhodným řemenem a zpětnými rázy pracovního stroje. Na obrázcích níže jsou zobrazeny 

zdroje rázových impulzů, které v ložiskách způsobují vibrace, a přenáší je do celého zařízení.[9] 

 

 

Obrázek 4-1:Zdrojové lokality rázových impulzů valivého ložiska [10] 

Na obrázcích je patrné, že i ty nejmenší nerovnosti a nečistoty mohou znamenat potíže, které 

se projeví chvěním celého zařízení. V současné době se na ložiska klade velký nárok, 

jak z hlediska odolnosti materiálů, tak i odolnosti proti znečištění prachovými částečkami. 

 

 

Obrázek 4-2:Příčiny opotřebení a vzniku vůle u kluzného ložiska [10] 

  

Příčiny opotřebení a vzniku vůle kluzného ložiska 

Zdrojové lokality rázových impulzů valivého ložiska 
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5 METODY DIAGNOSTIKY TOČIVÝCH ELEKTRICKÝCH 

STROJŮ 
Základním cílem sledování stavu zařízení, je poskytnutí informací o provozním a technickém 

stavu stroje, za účelem zabezpečení plánování a řízení údržby. Nedílnou součástí uvedeného 

procesu se tak stává především hodnocení stavu dosavadního provozu. Cílem diagnostiky není 

zachránit stroj od poškození, ale zabezpečit spolehlivost a bezpečnost stroje při využívání. 

5.1 Základní druhy diagnostik 

Mezi základní druhy diagnostik patří: 

a) Vibrodiagnostika, 

b) diagnostika rozběhových proudů, 

c) termodiagnostika, 

d) měření ultrazvukem, 

e) optoelektronická diagnostika, 

f) hluková diagnostika, 

g) tribodiagnostika, 

h) motor monitor, 

i) endoskopie, 

j) defektoskopie, 

k) a jiné. 

5.2 Vibrodiagnostika 

Vibrační diagnostika využívá jako diagnostického parametru vibrace, které jsou zapříčiněny 

dynamickým namáháním stroje, a právě tento diagnostický parametr dává informace k určení 

objektivního technického stavu rotujících strojů. Včasná detekce možné závady je pak základním 

předpokladem pro strategické plánování nápravných opatření. 

Je nutno si uvědomit, že vibrace u rotujících strojů jsou úzce vázány na dynamické namáhání 

stroje, souvisí se stavem ložisek, převodovek, nevyvážeností, nesouosostí, trhlinami v důležitých 

komponentech, opotřebováním apod. Jejich monitorování a vyhodnocení patří k základním 

a rozhodujícím metodám technické diagnostiky. [10] 

5.2.1 Závady vyvolávající vibrace 

Do závad vyvolávající vibrace může patřit například: 

a) nevyváženost rotorů, 

b) nesouosost spojek, ložisek a převodů, 

c) mechanické uvolnění, 

d) poškození valivých ložisek, 

e) opotřebení převodů, 

f) zadírání, 

g) hydraulické a aerodynamické problémy, 

h) elektrické závady, 

i) rezonance, 

j) deformace. 
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Pro měření se využívají dva základní principy snímání vibrací, a to dotykový a bezdotykový 

způsob. Rozlišujeme kmity absolutní a relativní. Absolutní kmitání je vztahováno k fixnímu bodu 

(např. Země), kdežto relativní kmitání je vztahováno ke zvolenému bodu (např. měřené 

soustrojí). Výchylka kmitů je detekována pomocí senzorů pracujících na kapacitním, indukčním, 

magnetickém nebo optickém principu. Pro měření rychlosti jsou používány senzory zrychlení 

(akcelerometry).[10] 

 

Obrázek 5-1: Absolutní a relativní kmitání hřídelů. [8] 

5.3 Diagnostika rozběhového proudu 

Měření a analýza rozběhového proudu jsou velmi dobrými metodami diagnostiky 

asynchronního a synchronního stroje s asynchronním rozběhem. Rozběhový proud, je vlastně 

počáteční změna velikosti proudu v obvodu, vyvolaný prvním připojením napětí motoru 

naprázdno nebo se zátěží. K měření rozběhového proudu se používá ampérmetr, nebo pokud 

se jedná o výkonný stroj, tak měřící transformátor proudu, který je zabudovaný přímo v rozvaděči 

nebo v obvodu pro měření a ochranu stroje. 

Tato metoda je schopna rozpoznat vadu v symetrii rotorového vinutí, v praxi nejčastěji 

přerušení některé z tyčí klece nebo poruchu spojení tyče s kruhem. 

Nesymetrie rotorového obvodu (rotorové klece asynchronního motoru nebo rozběhové klece 

u synchronního motoru s asynchronním rozběhem) vzniklé konstrukční vadou nebo poruchou 

způsobují vznik přídavných magnetických polí ve vzduchové mezeře stroje. Tato rušivá 

magnetická pole o různých frekvencích se projevují formou zákmitu v okolí času, odpovídajícího 

dosažení poloviny otáček stroje. Pokud budeme chtít detekovat tyto zákmity, musíme odfiltrovat 

první harmonické ze záznamu rozběhového proudu. Poměr amplitudy detekovaných zákmitů 

vzhledem k amplitudě první harmonické je přímo úměrný míře nesymetrie rotorového 

obvodu.[10] 
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5.4 Termodiagnostika 

Termodiagnostická metoda spočívá v měření teploty povrchu těles a ve využití teploty jako 

diagnostického parametru charakterizující určitý stav objektu. V běžném měření můžeme použít 

buď hodnoty ustálených teplot, nebo hodnoty časově proměnných teplot. Termodiagnostika 

se používá tam, kde dochází k poruchám stroje v důsledku zvýšení pasivních ztrát, snížením 

účinnosti nebo vytvoření nového tepelného zdroje. 

Teplotu je možné měřit přímo v místech, kde dochází k nadměrnému oteplování tj. bodově 

pomocí dotykových teploměrů, bezdotykových teploměrů, (kdy nelze použít dotykové přístroje) 

nebo pomocí termografie pro větší stroje. 

Diagnóza je stanovena na základě srovnání naměřených hodnot s běžnými naměřenými 

hodnotami. Touto metodou se dá velmi přesně určit, kde je místo se zvýšenou teplotou, která 

je vyvolaná třením nebo nadměrného opotřebování stroje.[11] 

 

Obrázek 5-2: Termografický pohled na motor [12] 

5.5 Hluková diagnostika 

Diagnostika hluku má za úkol detekovat změny mechanického stavu magnetického jádra 

stroje, popřípadě jeho částí. Měření se také používá pro stanovení změn mechanických částí 

ložiska točivých strojů. Tyto změny se projevují změnou velikosti hladiny akustického tlaku 

a změnami frekvenčního spektra hluku stroje. 

Při chodu elektrických točivých strojů je vždy přítomný hluk spojený s pohybem různých 

částí stroje. U točivých elektrických strojů je hluk rozdělen do skupin podle původu na: 

a) elektromagnetický, 

b) mechanický, 

c) ventilační. 

Elektromagnetický hluk vzniká chvěním kostry nebo jiných částí stroje způsobené 

elektromagnetickými silami. Frekvenční spektrum je diskrétního původu.  

Mechanický hluk má smíšený charakter. Jde o hluk způsobený ložisky nebo nevyvážeností 

rotujících částí stroje. 

Ventilační hluk je způsobován hlavně chodem ventilátoru stroje a průchodem chladícího 

vzduchu vzduchovou mezerou. 

Měření je realizováno za normálního provozu při jmenovitém chodu stroje a zátěži.[10] 
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6 NÁVRH PARAMETRŮ LABORATORNÍHO MODELU 

SOUSTROJÍ S MOŽNOSTÍ SIMULACE ZÁVAD 
Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, motor je vystavován různým nežádoucím 

účinkům, které mohou působit negativně na chod stroje. Pokud těmto účinkům chceme předejít 

v provozu, musíme nejdřív motor těmto účinkům vystavit a zjistit jeho slabá místa. 

Zde si uvedeme několik závad a způsob, jak tyto závady simulovat. 

Tabulka 6-1: Seznam poruch a jejich způsob simulace 

Porucha Způsob simulace 

Vibrace motoru 

1) Závada v magnetickém toku (simulace zkratu vinutí) 

2) Závada mechanická (připojení nesymetrické zátěže 

k hřídeli motoru) 

Velký proudový náraz při rozběhu 

1) Přetížení motoru 

2) Snížení svorkového napětí 

3) Nesouměrné napětí v 3f sítí 

4) Odpojení jednoho vinutí 3f motoru ze svorkovnice 

Přehřívání motoru Připojení velké zátěže k motoru 

6.1 Vibrace motoru: 

Pokud chceme simulovat tuto závadu, musíme brát v úvahu dynamické účinky působící 

na celý stroj. Dále musíme zjistit, při kterých otáčkách budou vibrace dobře měřitelné a zároveň 

nebude stroj vystavován, tak velkému zatížení, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení. 

Simulace: Vibrace jsme schopni nasimulovat hned několika způsoby. Zvolíme metodu, která 

nám umožní provozovat motor, jak s touto poruchou, tak i bez ní. Tedy upevníme na hřídel 

motoru součástku nesymetrického rozměru, která bude demontovatelná a zajistí nevyváženost 

stroje tj. vibrace. 

6.2 Velký proudový náraz při rozběhu motoru: 

Pokud je motor při rozběhu vystaven velkému proudovému nárazu, může dojít k jeho zničení 

z důvodu poškození statorového vinutí. Tato závada může nastat hned z několika důvodů. 

a) Motor je přetížen: zjistíme změřením proudu v přívodu. 

Simulace: Zatížíme motor velkou zátěží. 

b) Motor nemá dostatečné napětí: zjistíme změřením napětí na přívodních svorkách 

motoru. 

Simulace: Snížíme napětí na vstupních svorkách motoru. 

c) Nesouměrné napětí v 3f rozvodu: opět změříme napětí na přívodních svorkách 

motoru. Tato porucha se podobá chodu motoru na dvě fáze, je však mírnější 

a mnohdy dovolí i rozběh motoru. Tato závada může být způsobena nesouměrným 

zatížení rozvodů jednofázovými spotřebiči.  

Simulace: Napětí na jednotlivých svorkách motoru nastavíme na rozdílnou hodnotu napětí. 
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d) Porucha ve vinutí motoru: tato porucha je způsobena zničením jednoho z vinutí 

3f motoru. Porucha se dá zjistit změřením činného odporu jednotlivých fázi vinutí 

statoru. Porucha se dá odstranit pouze převinutím motoru. 

Simulace: Odpojíme jedno z vinutí 3f motoru. 

6.3 Přetížení motoru: 

K přetížením motoru dochází tehdy, pokud k hřídeli připevníme takovou zátěž, která 

je neúměrná výkonu motoru. V důsledku přetěžování stroje dojde k většímu průchodu proudu 

vinutím, které zahřívá celý stroj. Vzniklé teplo musí stroj odvádět svým povrchem a ventilací 

do okolí. Pokud však nezvládá vzniklé teplo odvést, dochází k nadměrnému zahřátí, které vede 

k poškození nebo zničení stroje. 

Simulace: K motoru připojíme zátěž vyvolávající nadměrný průchod proudu statorovým 

vinutím, který způsobí ohřátí motoru nad limit jeho oteplení. Pomocí snímačů tepla budeme 

pozorovat místa na motoru, kde dochází k výraznému oteplení, které by mohlo vyvolat poruchu 

stroje. 
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7 NÁVRH VHODNÉ DIAGNOSTICKÉ METODY PRO DANÉ 

SOUSTROJÍ 
Pro naši úlohu se v této kapitole zaměříme pouze na diagnostiku vibrací a diagnostiku 

rozběhového proudu. Vysvětlíme si zde, jakým způsobem jsme schopni tyto veličiny 

diagnostikovat a následně vyhodnocovat. 

7.1 Vibrodiagnostika 

Nejzákladnějšími určujícími veličinami vibrace stroje jsou výchylka, rychlost a zrychlení 

jednotlivých složek složeného kmitání. Nejlepší veličinou ve vibrodiagnostice je efektivní 

hodnota rychlosti, jelikož je přímým měřítkem škodlivosti kmitání z hlediska přenosu energie.[4] 

7.1.1 Snímače vibrací: 

Tato kapitola uvádí přehled nejčastěji využívaných senzorů používaných pro měření vibrací 

stroje. Tyto senzory se dále rozdělují na: 

1. Absolutní a relativní snímače vibrací 

Absolutní snímače měří veličiny kmitavého pohybu (rychlost, zrychlení a dráhu) vzhledem 

k pevnému fixnímu bodu. 

Relativní snímač měří veličiny kmitavého pohybu vzhledem k reálnému bodu, kterým může 

být také ve kmitavém pohybu. 

2. Měření výchylky kmitání 

Snímače výchylky kmitů, posunutí a polohy lze rozdělit do následujících skupin podle 

způsobu měření: 

a) Snímače pracující na principu vířivých proudů 

Tyto snímače jsou v současné době nejpoužívanější. Snímače využívají závislosti 

indukčnosti cívky na proudové hustotě vířivých proudů. Při měření vibrací rotoru 

vysokofrekvenčního elektromotoru (od 0 do 10kHz), kde se snímače umístí v těsné blízkosti 

vinutí, jsou signály ze snímače prakticky nerušené. 

b) Odporové snímače výchylky spojité 

Základem odporových snímačů spojitých jsou odporové potenciometry, které jsou spojeny 

s předměty, u kterých chceme měřit chvění. Při chvění se běžec posunuje po odporové dráze 

a mění svoji velikost odporu. 

c) Kapacitní snímače výchylky 

Snímač využívá převod měřené veličiny na změnu parametru určujícího kapacitu 

kondenzátoru. Kapacita je dána geometrií elektrod a permitivitou prostoru, ve kterém se uzavírá 

elektrické pole. 

d) Induktivní snímače výchylky 

Tyto snímače jsou velmi citlivé na změnu teploty a nehomogenního objektu.  
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e) Optické snímače výchylky 

U tohoto snímače se většinou používá laser. Odraz paprsku od měřeného objektu udává 

velikost chvění měřeného objektu. 

3. Měření rychlosti kmitání 

Pro měření rychlosti kmitání se dají použít dva způsoby. V prvním případě jde o použití 

snímače polohy (výchylky), ke kterému se na výstupu připojí elektronické obvody zabezpečující 

derivování výstupního signálu. V druhém případě se pro měření rychlosti kmitání použijí snímače 

elektrodynamické a elektromagnetické. 

4. Měření zrychlení kmitavého pohybu 

Snímače pro měření zrychlení se nazývají absolutní snímače zrychlení neboli akcelerometry. 

Nejčastějším snímačem zrychlení je piezoelektrický akcelerometr. Tento akcelerometr je schopný 

měřit zrychlení kmitavého pohybu v širokém rozsahu frekvencí.[4] 

7.1.2 Analýza signálu v časové oblasti 

Vyhodnocení signálu v časové oblasti lze rozdělit na celkové kmitání a časový průběh 

signálů určujících veličin. 

Celkové kmitání je měřítkem celkové energie, která souvisí se všemi frekvencemi kmitání 

v daném měřícím bodě. Velkou výhodou diagnostikování stroje na základě celkových vibrací 

je rychlost vyhodnocování a nízké náklady. Nevýhodou je špatná lokalizace příčiny vibrací 

z důvodů šumu signálů od jiných zdrojů vibrací. Hodnoty naměřených celkových vibrací 

se porovnávají s hodnotami naměřenými v bezporuchovém stavu zařízení nebo se porovnávají 

s orientačními hodnotami pro daný typ stroje. 

Tabulka 7-1: Hodnocení stavu stroje podle normy ISO 2372. [4] 

28         

18   Nepřípustný   

11         

7         

4,5   Neuspokojivý   

2,8         

1,8   Uspokojivý   

1,1         

0,7         

0,45   Dobrý   

0,28         

Veff (mm/s) skupina K Skupina M Skupina G Skupina T 

  
malé stroje s 

výkonem do 15kW 

17-75kW nebo 

až 300kW na 

specielní 

základně 

více než 75kW 

velké stroje na 

pevném a 

mohutném 

základu 

Turbosoustrojí 
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Kde: 

Oblast A – nepřípustné kmitání, 

Oblast B – kmitání na mezi přípustnosti, 

Oblast C – přípustné kmitání, 

Oblast D – malé kmitání. 

 

Mechanické kmitání se měří při jmenovitých otáčkách stroje na ložiskách nebo na kostře 

stroje, a to ve třech vzájemně kolmých směrech. 

 

 

Obrázek 7-1: Možné směry při měření mechanického kmitání [13] 

Při vyhodnocení signálu časového průběhu, je určující veličinou kmitání amplituda. 

Amplituda určuje míru nebezpečnosti a škodlivosti kmitání. Rozkmit je důležitou veličinou 

z hlediska konstrukčních vůlí a mechanických rázů.[4] 

7.1.3 Analýza signálu ve frekvenční oblasti 

Tato metoda odstraňuje nevýhody analýzy v časové oblasti. Touto analýzou lze lokalizovat 

vznikající poruchy jednotlivých strojních částí objektu. Je reprezentovaná, jak amplitudovým, 

tak fázovým spektrem. Fázové spektrum je důležité pro indikaci typu nevyváženosti 

a samozřejmě pro metody vyvažování. U frekvenčního spektra dokážeme určit, zda-li se jedná 

o závadu nevyváženosti, ozubených soukolí, ložisek, atd.[4] 

  

Horizontální směr 

Horizontální směr 

Vertikální směr 
Vertikální směr 

Axiální směr 

Axiální směr 
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7.2 Nevyváženost 

Nevyváženost, reprezentovaná nerovnoměrným rozložením hmoty točivého stroje okolo jeho 

osy otáčení, způsobuje vznik vibrací stroje na frekvenci shodné s jeho otáčkovou frekvencí, 

případně na frekvenci dvojnásobné  

7.2.1 Statická nevyváženost 

Dvě nevyváženosti (znázorněny jako šipky) mohou mít stejnou velikost a polohu a mohou 

být stejně vzdáleny od těžiště. Stejný stav může nastat při jedné jediné, dvojnásobně veliké 

nevyváženosti, která působí v těžišti, tedy ve středu rotoru. Uložíme-li takový rotor na dva břity, 

bude se tak dlouho otáčet (kolébat), až bude jeho "těžké místo" směřovat dolů. Tato nevyváženost 

působí tedy také bez rotace, a proto ji nazýváme statickou nevyvážeností. Způsobuje posunutí 

těžiště rotoru z geometrického středu, přičemž rotor za provozu kmitá rovnoběžně ke své ose 

rotace. 

Statická nevyváženost by se měla vyrovnávat v těžišti rotoru. Proto se materiál odstraní 

na "těžkém místě", nebo se naopak přidá na protilehlém místě. Vyrovnání statické nevyváženosti 

v jedné vyvažovací rovině se provádí často u kotoučových rotorů. Pro toto vyvažování je vhodné 

používat především vertikální vyvažovací stroje. 

 

Obrázek 7-2: Statická nevyváženost [14] 

7.2.2 Dynamická nevyváženost 

Reálný rotor nemá pouze jednotlivou nevyváženost, ale teoreticky nekonečný počet nahodile 

působících nevyvážeností podél osy rotace. Jsou dány ne-homogenitou materiálu. Ty se mohou 

nahradit dvěma výslednými nevyváženostmi (znázorněny jako šipky) ve dvou libovolných 

rovinách, které obecně mají rozdílnou velikost a úhlovou polohu. Protože tento druh 

nevyváženosti se dá kompletně zjistit pouze za rotace, mluví se o dynamické nevyváženosti. Tato 

nevyváženost se dá rozdělit na statickou a momentovou nevyváženost, přičemž jeden nebo druhý 

podíl může převažovat. 

Pro úplné odstranění dynamické nevyváženosti je zapotřebí dvou vyvažovacích rovin. 

Dynamická nevyváženost se prakticky vyskytuje u všech rotorů. Pro vyvážení, se proto používají, 

jak horizontální, tak i vertikální vyvažovací stroje. 

 

Obrázek 7-3: Dynamická nevyváženost [14] 
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7.3 Diagnostika rozběhového proudu 

Měření se provádí při běžném rozběhu stroje, aniž bychom zasahovali do obvodu. 

U vysokonapěťových strojů se měření provádí na sekundárním obvodu měřícího transformátoru 

proudu. Pokud je čas rozběhu stroje kratší než 2s, je nutno prodloužit dobu rozběhu stroje 

při sníženém napájecím napětí. 

Analýza a záznam rozběhového proudu se tedy provádí při rozběhu stroje. Provedeme 

měření s použitím měřícího transformátoru proudu. Dolnopropustný filtr provede separaci první 

harmonické. Ukládána a analyzována jsou tedy jen data hledaných zákmitů.  

Pro základní vyhodnocení měření není zcela důležité měření průběhu otáček během rozběhu, 

ale je vhodné ho pro detailní a názornou analýzu zaznamenat. 

 
Obrázek 7-4: Záznam rozběhového proudu motoru s rotorovou nesymetrií a motoru dobrého [10] 

Na výše uvedeném záznamu rozběhového proudu se především dává pozor, zda nedošlo 

k přebuzení snímacího senzoru zvýšeným proudem během rozběhu stroje. V tomto záznamu 

se dále analyzuje rozdíl amplitud první harmonické snímaného proudu (nefiltrovaný kanál) 

a případných zákmitů (po filtraci) v čase, odpovídající maximálnímu zákmitu před nebo 

po dosažení poloviny jmenovitých otáček stroje. 

Tato metoda není vhodná pro stroje s měnícím se zatěžovacím momentem, jako jsou klikové 

mechanismy a stroje s konstrukční nesymetrií, jako např. synchronní stroje s asynchronním 

rozběhem. Při rozběhu i bezvadného stroje se zde totiž projevují zákmity popsané v kapitole 5.3. 

To je dáno nesymetrií neboli nepravidelným uspořádáním jednotlivých tyčí rotorové klece 

do skupin konstrukčně umístěných v pólech magnetového kola. 

Metoda se dá tedy aplikovat velmi dobře na porovnání změn vzhledem k záznamu měření 

na prokazatelně bezvadném stroji, byť s jistými zákmity v rozběhovém proudu. Rozběhové 

proudy různých strojů jsou pak porovnány s tímto měřením. Jakmile dojde k poruše stroje 

na rotoru, vzroste nesymetrie nad původní změřenou míru a v záznamu stoupne amplituda 

zákmitů proudu po filtraci.[10] 
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8 PODKLADY PRO REALIZACI LABORATORNÍHO MODELU 
V této kapitole se budeme zabývat návrhem parametrů naší budoucí laboratorní úlohy. 

Důležitým parametrem naší úlohy bude zátěž připevněná na hřídeli motoru. Tato zátěž bude 

tvořena tzv. setrvačníkem. Musíme stanovit jeho parametry, tedy jeho rozměry a hmotnost. Tyto 

informace jsou nezbytně nutné k zahájení práce na laboratorní úloze. 

8.1 Návrh setrvačníku 

Parametry setrvačníku budeme navrhovat s ohledem na velikost soustrojí, a také s ohledem 

na požadovaný čas rozběhu motoru na jmenovité otáčky. 

Pro stanovení těchto parametrů potřebujeme znát hnací moment motoru (Mh), jmenovité 

otáčky (nn), dobu potřebnou pro roztočení motoru na jmenovité otáčky (t) a poloměr 

setrvačníku (R), který si zvolíme s ohledem na velikost soustrojí. 

Při výpočtu bude vycházet z rovnice pro kinetickou energii tuhého tělesa, kterou můžeme 

napsat ve dvou tvarech. 

Kinetickou energii tuhého tělesa otáčejícího se kolem nehybné osy vyjádříme pomocí 

momentu setrvačnosti vztahem: 

    
 

 
      (8.1) 

kde: 

  – kinetická energie tuhého tělesa,  (J) 

 – moment setrvačnosti tělesa,  (     ) 

 – úhlová rychlost.  (   ) 

 

Moment setrvačnosti vyjadřuje rozložení látky vzhledem k ose otáčení. Budeme uvažovat 

setrvačník tvaru plného válce. Tím dostaneme vztah pro moment setrvačnosti. 

   
 

 
      (8.2) 

kde: 

 – hmotnost,  (  ) 

 – poloměr setrvačníku.  ( ) 

 

Kinetická energie se dá také napsat jako součin hnacího momentu s úhlem pootočení. 

         (8.3) 

kde: 

  – hnací moment,  (   ) 

 – úhel pootočení tělesa.  (°) 

 

Úhel pootočení závisí na úhlové rychlosti a času.: 

   
 

 
   (8.4) 
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kde: 

 – čas.  ( ) 

 

Porovnáním a úpravou rovnice (8.1) a (8.3) dostaneme vztah pro výpočet momentu 

setrvačnosti. 

 
 

 
           

   
    

 
 (8.5) 

Vznikla nám nová rovnice pro výpočet momentu setrvačnosti. Pokud do rovnice (8.5) 

dosadíme rovnici (8.2) můžeme po úpravě zjistit hmotnost setrvačníku potřebného k roztočení 

motoru na jmenovité otáčky za zvolený čas. Zde uvažujeme velikost poloměru setrvačníku 

úměrný k velikosti soustrojí. 

 
 

 
      

    

 
 

   
      

     (8.6) 

Nyní zvolíme čas rozběhu motoru, určíme poloměr setrvačníku a spočítáme jeho hmotnost. 

Jakmile budeme znát hmotnost setrvačníku, určíme druh materiálu, ze kterého bude vyroben, 

a zjistíme jeho hustotu. Tu potřebujeme znát ke stanovení délky setrvačníku. 

Délku setrvačníku stanovíme ze vztahu pro výpočet hustoty materiálu a objemu válce. 

   
 

 
 (8.7) 

kde: 

   – hustota materiálu,  (      ) 

   – objem.  (  ) 

 

Rovnice pro výpočet objemu válce: 

           (8.8) 

kde: 

   – délka.  ( ) 

 

Porovnáním a úpravou rovnic (8.7) a (8.8) dostaneme vztah pro výpočet délky setrvačníku. 

    
 

      
 

    
 

      
 (8.9) 

Nyní víme vše potřebné pro konstrukci setrvačníku. 
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8.2 Parametry motoru 

Pro úlohu bude k dispozici asynchronní motor s parametry uvedenými 

v následující tabulce. U tohoto motoru je uměle vytvořena rotorová nesymetrie. Ta se bude 

projevovat zákmity v rozběhovém proudu. Ty však neovlivní měření. Pouze na tom budeme 

demonstrovat jaký vliv má rotorová nesymetrie na rozběhový proud a magnetické pole ve 

vzduchové mezeře. 

Tabulka 8-1: Parametry motoru 

Siemens 3f motor 1LA7080-4AA10, v.č.321431001 

IP 55 50Hz 230/400V Δ/Y 

2,5/1,46 A 0,55kW cosφ 0,81 

1395ot/min 220-240/380/420V Δ/Y 2,75-2,83/1,59-1,63 A 
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9 LABORATORNÍ ÚLOHA – VIBRODIAGNOSTIKA 

9.1 Teoretický rozbor 

Cíl úlohy 

Cílem úlohy je seznámit se s technologií měření vibrací u točivých elektrických strojů 

a vyhodnocováním diagnostiky jejich provozu 

Zadání 

Pomocí měřiče vibrací MV-5L a akceleračního senzoru změřte parametry vibrací 

elektrického stroje v horizontálním, vertikálním a axiálním směru. 

Teoretický rozbor úlohy 

Vibrodiagnostika neboli vibrační diagnostika se zabývá škodlivým kmitáním a vibrováním 

u rotujících strojů a zařízení. Základním cílem sledování vibrací rotujících strojů je poskytnutí 

informací o provozním a technickém stavu zařízení, za účelem zabezpečení strategického 

plánování a řízení údržby. Nedílnou součástí uvedeného procesu se tak stává především 

hodnocení stavu a průběhu vibrací za dobu dosavadního provozu. 

Vibrační diagnostika využívá jako diagnostického parametru vibrace, které jsou zapříčiněny 

dynamickým namáháním stroje, a právě tento diagnostický parametr dává informace k určení 

objektivního technického stavu rotujících strojů. Včasná detekce možné závady je pak základním 

předpokladem pro strategické plánování nápravných opatření. 

Základní jev, který vibrodiagnostika sleduje, je mechanické kmitání, které těleso vykonává 

kmitavý pohyb rovnovážné (výchozí klidové) polohy. Kmitání je dynamický jev, který souvisí 

s nevyvážeností rotačních částí. Lze jej popsat určitým polohovým vektorem x.  

Kmitání lze rozdělit: 

- periodické 

- neperiodické 

- náhodné 

Periodické kmitání lze dále rozdělit na harmonické a neharmonické. Příklady časových 

průběhů těchto kmitání jsou na obrázku níže. Náhodné kmitání lze pak rozdělit na stacionární 

a nestacionární. 

 

Obrázek 9-1: Zobrazení harmonického a neharmonického kmitání. 

Harmonické 
Neharmonické 

Výchylka (y) 

čas (t) 

Tper 
Tharm 

Yavg 
YRMS 

Ymax 
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Nejčastější detekované závady zvyšující vibrace jsou: 

- Nevyváženost rotorů 

- Nesouosost spojek, ložisek, převodů 

- Různá mechanická uvolnění 

- Poškození valivých ložisek 

- Opotřebení převodů 

- Hydraulické a aerodynamické problémy 

- Zadírání 

- Rezonance 

- Deformace 

 

Senzory výchylky, polohy a posuvu 

V současné době jsou nejrozšířenější indukční senzory, využívající závislosti indukčnosti 

cívky na proudové hustotě vířivých proudů. Vířivé proudy způsobené vysokofrekvenčním 

magnetickým polem v elektricky vodivém materiálu vytvoří sekundární magnetické pole. 

Intenzita tohoto pole působí proti intenzitě pole budící cívky tj. v závislosti budící cívky od 

vodivého povrchu se intenzita pole cívky více nebo méně zeslabí. Bude-li budící cívka současně 

s cívkou oscilačního obvodu, dochází při kmitavém pohybu měřeného objektu k amplitudové 

modulaci oscilačního napětí. Amplitudovou demodulací lze pak získat potřebný signál 

odpovídajícímu časovému průběhu výchylky. Vzhledem k vysokofrekvenčnímu principu jsou 

tyto senzory náchylné na parazitní vlivy, jako je například délka kabelu k měřícím obvodům, 

vnějším elektromagnetickým polím aj. Proto se tyto senzory vyrábějí jako integrované 

tj.vkovovém stínícím krytu je kromě vyčnívající cívky zabudována základní část elektroniky. 

Senzory rychlosti 

Pro měření rychlosti kmitání lze použít buď senzor zrychlení a výstupní signál z tohoto 

senzoru integrovat nebo senzor elektrodynamický. Uvedený elektrodynamický senzor 

je ve skutečnosti absolutním senzorem amplitudy kmitání, ale vzhledem k jeho vnitřnímu 

uspořádání je při mechanicko-elektrické transformaci signálu přímo vyhodnocována rychlost 

kmitání pouzdra. Horní kmitočet uvedeného senzoru se pohybuje v rozmezí 2 000 až 3 000 Hz. 

Nad touto hranicí frekvence jsou další parazitní mechanické rezonance dané tuhosti upevnění 

vnitřních dílů senzoru. 

Senzory zrychlení - akcelerometry 

Kromě nejužívanějších piezoelektrických akcelerometrů lze pro měření zrychlení kmitání 

použít integrované tenzometrické nebo kapacitní akcelerometry nebo i elektrodynamické senzory 

rychlosti doplněné derivačním obvodem. Piezoelektrický akcelerometr je absolutním senzorem 

kmitání, tj. pracuje s vlastní seizmickou hmotností. Nízká úroveň napěťového (nábojového) 

signálu na piezoelektrických destičkách a současně extrémně vysoká vnitřní impedance 

piezoelektrického senzoru vyžaduje speciální měřící obvody (elektrometrické nebo nábojové 

zesilovače a speciální koaxiální kabely přesně stanovené délky). Z tohoto důvody se v současné 

době používají piezoelektrické akcelerometry označované ICP (Integrated Circuit Piezoelektric). 

Integrovaná elektronika odstraní impedanční problémy, unifikuje výstupní signál a odstraňuje 

problémy s koaxiálními kabely. U některých ICP senzorů je zabudován integrační člen pro 

přepočet na rychlost kmitání. 
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Piezoelektrický akcelerometr 

Využívá schopnosti piezoelektrických krystalů indukovat napětí v důsledku mechanického 

namáhání. Pro větší citlivost se používá dvojice piezoelektrických elementů. Vnitřní tlumení 

piezoelektrického materiálu je velmi malé, lze měřit vibrace až do řádu 3*10
4 

Hz. 

 

Obrázek 9-2: Piezoelektrický akcelerometr. 

Podle kmitočtového spektra lze zjistit příčinu závady: 

1. Oblast nízkých kmitočtů 

Odpovídá frekvenci otáčení hřídele (kmitočtové spektrum 0,4 až 10 násobek základní 

frekvence hřídele). Podává nám informace týkající se nevyváženosti, ohybu a nesouososti hřídele, 

hydrodynamickou nestabilitu atd. V této oblasti je důležitá také fáze veličiny. Na jejím základě 

lze stanovit typ nevyváženosti (zda jde o statickou či dynamickou nevyváženost, ohyb hřídele…) 

2. Oblast středních kmitočtů 

Odpovídá kmitočtovému pásmu ozubených kol převodovek tzv. zubová frekvence. 

Ty vznikají při záběru ozubených kol a závisí na počtu zubů kol a rychlosti jejich otáčení. 

Vznikají také frekvenční složky, které souvisí s nevyvážeností kol, největším společným 

dělitelem a nejmenším společným násobkem počtu zubů dvou kol v záběru. Analyzováním těchto 

kmitočtů lze detekovat tyto závady: 

- opotřebení stykové plochy zubů 

- nestejnoměrná šíře zubů 

- ohnutý hřídel s ozubeným kolem 

- nadměrná vůle 

- vyštípnutý zub ozubeného kola 

- uvolněné ozubené kolo 

- nesouosost hřídelů 

Pro analýzu stavu převodovky jsou nejdůležitější druhé a třetí. harmonické zubové 

frekvence, způsobené pružnými deformacemi zubů během záběru. Podle jejich velikostí lze 

přesně určit, o kterou závadu se jedná. Nárůst bočních pásem ve spektru zase signalizuje 

nalomení zubu kola.  

  

V (mV) ∞ F 

Q (pC) ∞ F 

V (mV) ∞ F 

Q (pC) ∞ F 
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3. Oblast vysokých kmitočtů 

Je ve spektru generována vadami ložisek (např. jamka v ložisku) nebo závadou na kleci. 

Poškozený prvek vytváří při styku s jiným prvkem mechanické rázy, těleso ložiska se tímto 

rozkmitá na vlastní frekvenci 5 až 20 kHz. Jedná se o kmity tlumené. Demodulací signálu 

z a akcelerometru dostáváme opakovací (kinematický) kmitočet, na jehož základě lze posoudit, 

zda se jedná o závadu na vnějším nebo vnitřním kroužku ložiska nebo na kuličce. 

Při diagnostice ozubených kol a ložisek se při vyhodnocování používá kepstrální analýza, 

která hledá periodické děje v naměřených frekvenčních spektrech (pravidelně se opakující rozdíly 

mezi sousedními frekvenčními čarami) 

Diagnostikovatelné poruchy 

Vibrace elektromotorů můžeme rozdělit podle vzniku na vibrace: 

- mechanického původu 

- elektromagnetického původu 

- ventilačního původu 

 

Tyto vibrace vznikají v elektrických a magnetických obvodech rotoru nebo statoru nebo 

na jeho mechanických částech. 

Vibrace mechanického původu 

- nevyváženost- statická a dynamická excentricita 

- nesouosost 

- ohnutý hřídel 

- mechanické uvolnění 

- poruchy ozubených a řemenových převodů 

- poruchy ložisek- kuličková a kluzná 

 

Vibrace elektromagnetického původu 

- statická a dynamická excentricita 

- přerušené rotorové tyče 

- ložiskové proudy 

- zkraty v magnetických obvodech - Vibrace sběracího ústrojí 

- negativní vliv drážkování rotoru a statoru 

- přesycení některých částí magnetického obvodu 

- nesymetrie magnetických obvodů 
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Schéma zapojení 

Laboratorní úlohu zapojíme podle schématu níže. 

 

Obrázek 9-3: Schéma zapojení laboratorní úlohy – Vibrodiagnostika. 

Měřící přístroj MV-5L 

Přístroj MV-5L s připojeným snímačem tvoří přenosný měřící přístroj určený pro měření 

vibrací v průmyslu. Je určen pro hodnocení mohutnosti vibrací strojů podle ISO 2372 a ISO 

2373. Měřená veličina je nastavitelná. Přístroj měří zrychlení, rychlost nebo výchylku vibrací. 

U měřené veličiny přístroj vyhodnocuje její efektivní hodnotu, dvojvýchylku (rozkmit špička –

 špička), nebo orientačně frekvenci kmitů. 

Přístroj je svými malými rozměry a kompaktním provedením určen zejména pro pravidelná 

měření vibrací. Naměřené hodnoty je možné uložit do paměti přístroje a pro provedené měřící 

pochůzce naměřené údaje vyhodnotit. 

Základní vlastnosti: 

 měřená veličina je zrychlení, rychlost nebo výchylka vibrací 

 měří efektivní (True RMS) a špičkové hodnoty každé měřené veličiny 

 nastavitelná šířka frekvenčního pásma od 3Hz do 10kHz 

 optická indukce přebuzení 

 možnost uložení naměřených hodnot do paměti přístroje s možností zpětného 

vyvolání na displej 

 komunikace USB s programem MV Data manager v PC (archivace hodnot, 

diagnostika, plánování pochůzek) 

  

L1 

L2 

L3 

PEN 

Frekvenční 

měnič 

MV-5L PC 
USB 2.0 

SW 162 

Bezkontaktní 

otáčkoměr 
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Návod k programu MV data manager 

Postup měření: 

1. Zapojíme úlohu dle schématu zapojení. 

2. Na PC spusťte program MV Data manager. 

3. Připojte vibrometr MV-5L pomocí USB 2.0 k PC. 

 

Obrázek 9-4: Prostředí programu MV Data manager. 

4. V programu MV Data manager připojte vibrometr k softwaru pomocí ikony „připoj“. 

 

Obrázek 9-5: Prostředí programu MV Data manager. (Připojení MV k PC) 

5. Pomocí příkazu Editace – „Nový stroj“ nadefinujte zařízení, které budete měřit. 

(V našem případě motor.) 

 

Obrázek 9-6: Prostředí programu MV Data manager. (Nový stroj) 
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6. Pomocí příkazu Editace – „Nové měřící místo“ nadefinujte parametry pro konkrétní 

měření na zvoleném stroji. Nastavení proveďte dle pokynů vyučujícího. Definujte 

měřící místa pro horizontální, vertikální a axiální osu. 

 

Obrázek 9-7: Prostředí programu MV Data manager. (Nové měřící místo) 

7. Nastavení uložte a vytvořte pochůzku. Pravým tlačítkem myši označte pochůzku 

a pomocí ikony „Nová pochůzka“ ji vytvořte. 

 

Obrázek 9-8: Prostředí programu MV Data manager. (Nová pochůzka) 

8. Nyní uchopte myší nadefinovaný motor, a přetáhněte jej na ikonu „Pochůzka“. Tím 

vytvoříte pochůzku, kterou můžete zaslat do vibrometru MV-5L pomocí ikony 

„Vložit pochůzku do MV“ 

 

Obrázek 9-9: Prostředí programu MV Data manager. (Motor) 
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9. Jakmile přenesete pochůzku do vibrometru, vyvoláme jí následujícím způsobem. 

Podržíme současně tlačítka „UNITS“ a „MODE“, tím se dostanete do menu. Šipkami 

UP a DOWN přejedete na parametr „PO“ a stisknutím klávesy „MODE“ potvrdíte. 

Nejprve dojde ke krátkému zobrazení čísla měření, které je možno měnit stisknutím 

klávesy UP, DOWN – číslo měření je vždy nastaveno jako další po naposledy 

provedeném uložení hodnoty v pochůzce. Po ustálení měřené hodnoty, uložíte 

stisknutím klávesy MODE. Na důkaz provedení uložení se na obrazovce objeví 

na krátkou dobu nápis „OK“ a dojde k automatickému posunutí na další měřenou 

hodnotu v pochůzce. Po ukončení celé pochůzky ukončíte pomocí klávesy „UNITS“. 

 

Obrázek 9-10: Měřící přístroj MV-5L 

10. Nyní připojte vibrometr k programem MV Data manager a proveďte přesun dat 

z pochůzky pomocí ikony „Nahrát pochůzku z MV“. 

 

Obrázek 9-11: Prostředí programu MV Data manager. (Nahrávání pochůzky) 

11. Naměřené hodnoty si můžete zobrazit v programu popřípadě si nechat vykreslit graf. 

 

Obrázek 9-12: Prostředí programu MV Data manager. (Naměřené hodnoty) 

12. Jakmile změříte tyto hodnoty, postupně budete přidávat na setrvačník závaží 

(podložky), a tím vyvoláte větší vibrace. Opět změříte velikosti vibrací vibrometrem 

a data přenesete do programu. 

13. Vše opakujte pro jiné otáčky motoru, které nastavíte frekvenčním měničem. Rychlost 

otáček budete měřit bezkontaktním otáčkoměrem UNI-T UT372. 

14. Pomocí příkazu Soubor – Export exportujte naměřené hodnoty do formátu „xls“ 

a archívujte na přenosné flash disky. 
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15. Hodnoty vyneste do tabulky s informacemi o měřeném místě, stroji a měřené 

veličině. 

16. Proveďte vyhodnocení naměřené hodnoty. 

Tabulka 9-1: Hodnocení stavu stroje podle normy ISO 2372 [4] 

28         

18   Nepřípustný   

11         

7         

4,5   Neuspokojivý   

2,8         

1,8   Uspokojivý   

1,1         

0,7         

0,45   Dobrý   

0,28         

Veff (mm/s) skupina K Skupina M Skupina G Skupina T 

  
malé stroje s 

výkonem do 15kW 

17-75kW nebo až 

300kW na 

specielní základně 

více než 75kW 

velké stroje na 

pevném a 

mohutném základu 

Turbosoustrojí 

 

Pochůzka 

Pochůzka je činnost, která je běžně prováděna ve firmách, kde se průběžně kontroluje 

technický stav strojů. V našem případě se jedná o kontrolu chvění točivého stroje. Technik, 

provádějící tuto kontrolu, vytvoří ve svém měřícím přístroji tzv. pochůzku. To znamená, 

že do přístroje zadá všechny měřená místa, která musí pravidelně kontrolovat. Těmito místy 

se rozumí každý točivý stroj. U stroje měří chvění ve všech třech osách, a to na začátku a konci 

stroje. Dále v přístroji nastaví, která hodnota pro něj bude směrodatná k určení velikosti chvění 

a jde měřit. Po změření připojí měřící přístroj k PC a nahraje hodnoty z pochůzky do programu, 

který je k tomu určen. Zde může porovnávat změny chvění v závislosti na čase od poslední 

kontroly. Zaznamená-li technik změnu, která může vést k nesprávnému chodu stroje nebo 

dokonce k havárii má možnost této závadě včas předejít opravou stroje. 

Shrnutí 

Vibrodiagnostika neboli vibrační diagnostika se zabývá škodlivým kmitáním a vibrováním 

u rotujících strojů a zařízení. Základním cílem sledování vibrací rotujících strojů je poskytnout 

informace o provozním a technickém stavu zařízení za účelem zabezpečení strategického 

plánování a řízení údržby. 
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9.2 Měření laboratorní úlohy 

V tomto měření budeme simulovat vibrace a pozorovat průběh zhoršujícího se stavu točivého 

elektrického stroje. V navržené úloze budete na setrvačník postupně přidávat závaží a sledovat, 

jak se zhoršuje stav stroje. Vibrace vyvoláme závažím, přidaném k setrvačníku, a tedy posunutím 

těžiště setrvačníku mimo střed otáčení. Tyto vibrace budeme měřit v horizontální (X), vertikální 

(Y) a axiální (Z) ose, a to pomocí měřícího přístroje MV-5L od firmy AURA. Jako senzor 

snímání vibrací použijeme piezoelektrický akcelerometr, který se spojí s měřícím přístrojem 

pomocí odstíněného kabelu. 

Pro navržený stroj bude směrodatná veličina rychlost kmitání. Díky ní jsme schopni dobře 

určit, zda je motor v pořádku. K tomu nám poslouží tabulka hodnocení stavu stroje, která je dána 

normou ISO 2372. Naměřené hodnoty porovnáme s touto tabulkou a určíme, zda motor pracuje 

v stavu dobrém, uspokojivém, neuspokojivém nebo nepřípustném. 

Hodnoty, které změříme, budou efektivní (True RMS). Spodní frekvenci (LFF) měřícího 

přístroje nastavíme na 3Hz a horní frekvencí (HFF) nastavíme na 1kHz. Tím zajistíme optimální 

měření daného motoru. 

Tabulky s naměřenými hodnotami.  

Zde autor uvádí výsledky měření na asynchronním motoru, které získal pomocí vibrometru 

MV-5L. 

Tabulka 9-2: Hodnoty vibrací naměřené ve třech osách při otáčkách motoru 1468 ot./min. 

  Pochůzka 1 2 3 4 5 

OSA X 

Rychlost mm/s 0,4 1,8 3,9 5,3 6,5 

Zrychlení m/s
2
 0,21 0,35 0,62 0,81 0,99 

Výchylka µm 2 14 27 36 44 

Kmitočet Hz 24 24 24 24 24 

OSA Y 

Rychlost mm/s 0,4 1,3 2,3 2,9 3,6 

Zrychlení m/s
2
 0,18 0,26 0,38 0,47 0,57 

Výchylka µm 2 9 15 20 24 

Kmitočet Hz 24 24 24 24 24 

OSA Z 

Rychlost mm/s 0,3 1,2 2,1 2,6 3,1 

Zrychlení m/s
2
 0,15 0,29 0,4 0,48 0,55 

Výchylka µm 2 8 14 17 20 

Kmitočet Hz 24 24 24 24 24 

 
Velikost závaží 0,00g   1,61g 3,22g  4,83g  6,52g  
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Tabulka 9-3: Hodnoty vibrací naměřené ve třech osách při otáčkách motoru 746 ot./min. 

  Pochůzka 1 2 3 4 5 

OSA X 

Rychlost mm/s 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Zrychlení m/s
2
 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 

Výchylka µm 1 4 4 5 6 

Kmitočet Hz 10 12 10 12 12 

OSA Y 

Rychlost mm/s 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 

Zrychlení m/s
2
 0,15 0,18 0,20 0,22 0,23 

Výchylka µm 1 2 3 4 6 

Kmitočet Hz 1 8 13 12 12 

OSA Z 

Rychlost mm/s 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 

Zrychlení m/s
2
 0,12 0,20 0,28 0,32 0,35 

Výchylka µm 2 2 4 6 9 

Kmitočet Hz 8 10 12 12 12 

 
Velikost závaží 0,00g   1,61g 3,22g  4,83g  6,52g  

 

Grafy 

Z naměřených hodnot uvedených v tabulce 9-2 a 9-3 jsou sestrojeny níže uvedené grafické 

závislosti. 

Z grafů je na první pohled patrné, že velikost vibrací je ovlivněna rychlostí otáčení stroje. 

Čím větší otáčky, tím větší vibrace a naopak. Na obrázku 9-13 až 9-15 jsou znázorněny grafy 

rychlosti vibrací v závislosti na přidaném závaží a rychlosti otáček. V pozadí grafu je naznačeno, 

ve které oblasti se motor pohybuje dle normy ISO 2372. Zde je ukázáno, jaký motor vykazuje 

vibrace už při malých změnách na konstrukci stroje. Přidáním závaží na setrvačník se motor 

dostal do nevyváženého stavu a začaly se u něj projevovat vibrace. Tyto vibrace přidáváním 

závaží rostly, až se dostaly do oblasti, kdy motor pracoval tzv. v nepřípustném stavu. Tento stav 

je nebezpečný pro další provoz stroje. Dále si můžeme všimnout, že motor vykazuje největší 

vibrace v horizontální (X) a vertikální (Y) ose. 

U zbylých grafů vycházejí stejné průběhy jako u měření rychlosti vibrací. Změnila se u nich 

pouze měřená veličina. U těchto hodnot nejsme schopni určit, v jakém stavu motor pracuje podle 

ISO 2372. Zda-li je v dobrém, nebo nepřípustném stavu. 
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Obrázek 9-13: Závislost velikosti rychlosti vibrací v ose X na jednotlivých pochůzkách. 

 
Obrázek 9-14: Závislost velikosti rychlosti vibrací v ose Y na jednotlivých pochůzkách. 
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Obrázek 9-15: Závislost velikosti rychlosti vibrací v ose Z na jednotlivých pochůzkách. 

 

Obrázek 9-16: Závislost velikosti zrychlení vibrací v ose X na jednotlivých pochůzkách. 
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Obrázek 9-17: Závislost velikosti zrychlení vibrací v ose Y na jednotlivých pochůzkách. 

 
Obrázek 9-18: Závislost velikosti zrychlení vibrací v ose Z na jednotlivých pochůzkách. 
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Obrázek 9-19: Závislost velikosti výchylky vibrací v ose X na jednotlivých pochůzkách. 

 
Obrázek 9-20: Závislost velikosti výchylky vibrací v ose Y na jednotlivých pochůzkách. 
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Obrázek 9-21: Závislost velikosti výchylky vibrací v ose Z na jednotlivých pochůzkách. 

 
Obrázek 9-22: Závislost velikosti frekvence vibrací v ose X na jednotlivých pochůzkách. 
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Obrázek 9-23: Závislost velikosti frekvence vibrací v ose Y na jednotlivých pochůzkách. 

 
Obrázek 9-24: Závislost velikosti frekvence vibrací v ose Z na jednotlivých pochůzkách. 
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Shrnutí 

Z měření této laboratorní úlohy je názorně vidět, jak nevyváženost jednotlivých částí stroje 

může mít vliv na celkový chod motoru. U motoru se projevuje nevyváženost, jak statická 

tak i dynamická. Je to dáno nehomogenitou použitého materiálu. Je velmi důležité dbát 

na vyvážení rotujících částí stroje ještě před jeho uvedením do provozu. Jak je vidět na obrázku 

10-1 až 10-3 motor je z počátku vyvážený a pracuje podle normy ISO 2372 v dobrém stavu. 

Jakmile začneme uměle vytvářet nevyváženost, motor začne vibrovat. Tyto vibrace jsou úměrné 

nevyváženosti rotujících částí a velikostí otáček motoru. Tento stav byl vytvořen postupným 

zhoršováním vyváženosti, až motor pracoval v nepřípustném stavu. U druhého měření byla 

vytvořena stejná nevyváženost jako v první, ale s polovičními otáčkami (746 ot/min.). Zde 

se vibrace motoru neprojevily tak, jak při otáčkách 1468 ot/min. Rychlost otáček byla snížena 

za pomocí střídače. 

Použité přístroje 

Motor: Siemens 1LA7080, 50 Hz, 230/400 V, 0,55 kW, 2,5/1,46 A, 1395/min, cosφ 0,81 

Frekvenční měnič 

Měřič vibrací: MV-5L, AURA Milevsko, v.č. MV5 099 603 

Bezkontaktní otáčkoměr: UNI-Z UT 372, v.č. 6100026449 
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10 LABORATORNÍ ÚLOHA – DIAGNOSTIKA 

ROZBĚHOVÉHO PROUDU 

10.1 Teoretický rozbor 

Cíl úlohy 

Cílem úlohy je seznámit se s diagnostikou rozběhového proudu. Tato metoda je schopna 

rozpoznat porušení symetrie rotorového vinutí strojů s asynchronním rozběhem.  

Zadání 

Pomocí měřící karty NI 9215 a proudové sondy změřte parametry rozběhového proudu 

asynchronního motoru dobrého a motoru s rotorovou nesymetrií. Výsledky názorně porovnejte 

a popište. 

Teoretický rozbor úlohy 

Měření a analýza rozběhového proudu je dobrou metodou diagnostiky synchronního 

a asynchronního stroje s asynchronním rozběhem. Rozběhový proud je počáteční změna proudu 

v obvodu, vyvolaná prvním připojením napětí k jakékoliv zátěži. K měření rozběhového proudu 

je převážně použit měřící transformátoru proudu zabudovaný přímo v rozvaděči stroje. U velkých 

strojů jsou tyto transformátory součástí obvodu pro ochrany měření. 

Tato metoda je schopna rozpoznat porušení symetrie rotorového vinutí, v praxi zpravidla 

poruchu spoje tyče s kruhem nebo přerušení některé z tyčí klece. 

Nesymetrie rotorového obvodu (rozběhové klece u synchronních strojů s asynchronním 

rozběhem a nesymetrie rotorové klece u asynchronních motorů) vzniklé poruchou, konstrukční 

vadou apod., způsobují stejně jako v předešlém případě vznik přídavných magnetických polí 

ve vzduchové mezeře stroje. Tyto rušivé magnetické pole o různých frekvencích se projevují 

formou zákmitu v okolí času, odpovídající polovině otáček stroje. Abychom byli schopni 

detekovat tyto zákmity, je nutné ovšem provést odfiltrování první harmonické ze záznamu 

rozběhového proudu. Poměr amplitudy těchto detekovaných zákmitů, vzhledem k amplitudě 

první harmonické, je přímo úměrný míře nesymetrie rotorového obvodu. 

 

Obrázek 10-1: Záznam rozběhového proudu motoru s rotorovou nesymetrií a motoru 

dobrého.[10] 

Tato metoda není příliš vhodná pro stroje s proměnným zátěžným momentem, jako jsou 

např. klikové mechanismy a stroje s konstrukční nesymetrií (velké synchronní stroje 

s asynchronním rozběhem). Při rozběhu těchto jmenovaných strojů, i při bezvadném stavu, dojde 

ke zmiňovaným zákmitům vždy. Je to dáno nesymetrickým, či spíše nepravidelným uspořádáním 
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jednotlivých tyčí rotorové klece do skupin konstrukčně umístěných v pólech magnetového kola. 

Tato metoda je tedy použitelná jen tehdy, pokud můžeme záznam porovnat se strojem 

v prokazatelně bezvadném stavu, byť s jistými zákmity v rozběhovém proudu. Každý další 

rozběh je pak srovnáván s takto vytvořeným referenčním záznamem. Jakmile v záznamu vzroste 

nesymetrie nad původní změřenou míru a v záznamu stoupne amplituda zákmitů proudu 

po filtraci, jedná se o poruchu stroje. 

Měření se provádí při běžném rozběhu stroje bez zásahu do obvodu. Pokud je doba rozběhu 

kratší než 2 s, je nutno jí prodloužit např. spuštěním stroje při sníženém napájecím napětí.[10] 

Schéma zapojení 

Laboratorní úlohu zapojte podle následujícího schématu. 

 

Obrázek 10-2: Schéma zapojení laboratorní úlohy – Diagnostika rozběhového proudu. 

Postup měření 

1. Zapojte obvod dle schématu. 

2. Spusťte program pro monitoring proudu. 

3. Nastavte převodní konstantu na proudové sondě (100mV/A) a připojte jí k měřící 

kartě NI 9215. 

4. V programu nastavte vzorkovací frekvenci na 10kS/s (sampling frekvence) 

5. Nastavte veličiny startovací úrovně (trigger level) na hodnotu 1A a dobu záznamu 

(acquisition) na hodnotu 5s. 

6. Transformátorem snižte napájecí napětí motoru tak, aby se motor rozběhl 

na jmenovité otáčky za dobu delší než 2s (ne delší jak 5s). 

7. Spusťte v programu A/D převodník a záznam (zelený čtverec). 

8. Poté spustíte motor. Jakmile dojde k záznamu, můžete motor vypnout. 

9. Dolnopropustný filtr nastavený na hodnotu 15 Hz provede separaci první harmonické 

(fialový čtverec). 

10. Exportujete naměřené hodnoty do Excelu (žlutý čtverec) 

11. Celý postup opakujete od bodu 6 s motorem, který je v prokazatelně bezvadném 

stavu. 

12. Z naměřených hodnot vytvořte grafy, které mezi sebou porovnáte. 

3f auto-

transformátor 
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L2 

L3 

PEN 
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PC 

USB 2.0 
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Obrázek 10-3: Prostředí LabView s programem pro měření rozběhového proudu. 

10.2 Měření laboratorní úlohy 

Analýza a záznam rozběhového proudu se provádí při rozběhu stroje. Podle schématu na 

obrázku 10-2 se provede měření za pomocí regulačního autotransformátoru. Díky němu 

dosáhneme rozběhu motoru na jmenovité otáčky za více než 2 s. Dále pomocí proudové sondy, 

měřící karty a programu v PC provedeme měření rozběhového proudu. Dolnopropustným filtrem 

provedeme separaci první harmonické. Ukládaná a analyzovaná data jsou tedy hledaných 

zákmitů. 

Pro měření máme k dispozici dva motory. U prvního motoru typu 1LA7080 je vytvořena 

rotorová nesymetrie. Druhý motor typu 1LA7090 je v bezvadném stavu, tedy nebudou se u něj 

projevovat hledané zákmity. Po změření vyhodnotíte oba motory a potvrdíte si tím symetrií 

(nesymetrií) rotorové klece. 
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Obrázek 10-4: Záznam rozběhového proudu motoru s rotorovou nesymetrií. Motor1LA7080. 

 
Obrázek 10-5: Záznam rozběhového proudu motoru s rotorovou nesymetrií (proud po filtraci 

kmitočtů nad 15 Hz). Motor1LA7080. 
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Obrázek 10-6: Záznam rozběhového proudu motoru s rotorovou symetrií. Motor 1LA7090. 

 
Obrázek 10-7: Záznam rozběhového proudu motoru s rotorovou symetrií (proud po filtraci 

kmitočtů nad 15 Hz). Motor 1LA7090. 
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Shrnutí 

Z měření této laboratorní úlohy je názorně vidět, jak se projevuje odebíraný proud ze sítě při 

rotorové nesymetrii. V prvním měření na motoru 1LA7080 s rotorovou nesymetrií byly 

zaznamenány zákmity proudu v oblasti polovičních otáček motoru. Viz obrázek 10-5. Tyto 

zákmity jsou známkou vzniku přídavných magnetických polí ve vzduchové mezeře stroje. 

Přítomnost těchto rušivých magnetických polí, o různých frekvencích, se projevuje formou 

zákmitu v okolí času, odpovídající polovině dosažených otáček stroje. 

V druhém měřění na motoru 1LA7090 tyto zákmity nebyly zaznamenány. Viz obrázek 10-7. 

Můžeme konstatovat, že se jedná o motor s rotorovou symetrií. 

Použité přístroje 

Motor: Siemens 1LA7080, 50 Hz, 230/400 V, 0,55 kW, 2,5/1,46 A, 1395/min, cosφ 0,81, 

v.č. UD 0803/70935334-26 

Motor: Siemens 1LA7090, 50 Hz, 230/400 V, 1,1 kW, 4,4/2,55 A, 1415/min, cosφ 0,81, 

v.č. UD 0609/70326358-115 

3f transformátor: RA 3x20, 380/220 V, 15 kVA, 3x20 A, 50-60 Hz, v.č. 034022 

Proudová sonda: E3N, Input:70A AC, 100A DC, Output: 100mV/A – 10mV/A 

Měřící karta: Ni 9215 with BNC, 4Ch ±10V, National instruments 

Software: LabView 

PC 
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11 ZÁVĚR 
Teoretická část práce, (kapitoly 2 až 7) poskytují základní přehled a obeznámení 

s diagnostickými metodami elektrických strojů. Tyto diagnostické metody mají včas upozornit na 

vznikající poruchy, které se projevují nestandardním chováním stroje, jako je například 

přehřívání, hluk, vibrace, přetěžování stroje, atd. Úlohou diagnostiky není zachránit část stroje, 

která způsobuje problémy, ale má za úkol zabezpečit spolehlivost a bezpečnost stroje při dalším 

využívání. 

V kapitole 2 jsou popsány nejčastěji používané elektrické točivé stroje, u kterých se výše 

zmíněné diagnostické metody používají. Jsou rozděleny do základních skupin a popsány. 

V kapitole 4 jsou popsány nejzákladnější poruchy, které se vyskytují u těchto strojů. Těmto 

poruchám můžeme pravidelným diagnostikováním stroje předejít a zajistit tak plynulý provoz 

zařízení. V kapitole 5 jsou popsány nejčastější diagnostické metody používané v provozu. 

Kapitola 6 a 7 popisuje především vibrodiagnostiku a diagnostiku rozběhového proudu. Těmto 

diagnostickým metodám byla tato práce věnována nejvíce. Jsou zde popsány závady stroje, které 

se zmiňovanými metodami dají diagnostikovat. 

Kapitola 8 nám dává podklady pro samotnou realizaci praktické části, a to především návrh 

setrvačníku. Setrvačník bude umístěn na hřídel asynchronního motoru a s jeho pomocí budeme 

snadno simulovat jak rozběhový proud, tak i vibrace. 

V praktické části bakalářské práce byly vytvořeny a následně prakticky ověřeny laboratorní 

úlohy na vibrodiagnostiku a diagnostiku rozběhového proudu. 

Laboratorní úloha na vibrodiagnostiku byla vytvořena pro asynchronní motor, u kterého 

budeme zkoumat velikost vibrací rotujících částí za pomoci vibrometru MV-5L od společnosti 

AURA. 

Laboratorní úloha se zabývá vlivem velikosti vibraci na celkový stav motoru. Jejím cílem je 

názorně demonstrovat, že i malá nevyváženost rotujících částí motoru nebo vadná ložiska můžou 

způsobit velké škody. Ukazuje se, že velikost vibrací je úměrná rychlosti otáčení motoru, a také 

nevyváženosti samotného motoru. Každý motor v provozu vyvolává vibrace, které však obsluha 

pečlivě monitoruje a kontroluje, jestli jsou vibrace v povolených mezích podle tabulky hodnocení 

stavu motoru dle ISO 2372. Tato tabulka udává dovolenou rychlost vibrování stroje v závislosti 

na jeho výkonu. 

Z měření laboratorní úlohy je vidět, že motor je z počátku vyvážený a pracuje podle normy 

ISO 2372 v dobrém stavu (obrázku 9-13 až 9-15). Poté co začneme uměle vytvářet nevyváženost, 

motor začne vibrovat. Tento stav byl vytvořen postupným zhoršováním vyváženosti, až motor 

pracoval v neuspokojivém nebo nepřípustném stavu. U druhého měření byla vytvořena stejná 

nevyváženost jako v první, ale s polovičními otáčkami (746 ot/min.). Zde se vibrace motoru 

neprojevily tak, jak při otáčkách 1468 ot/min a motor po celou dobu pracoval v dobrém stavu. 

Laboratorní úloha, která se zabývá diagnostikou rozběhového proudu, byla měřena na dvou 

asynchronních motorech a to 1LA7080 s rotorovou nesymetrií a 1LA7090 s rotorovou symetrií. 

Hodnoty změřené na obou motorech byly porovnány. Z výsledků je vidět, jak se rotorová 

nesymetrie projevuje na odebíraném proudu formou zákmitů, které jsou vidět na obrázku 10-5. Je 

popsáno, jaký vliv mají tyto zákmity na magnetické pole ve vzduchové mezeře motoru. Dále pro 

názornou ukázku byly tyto zákmity měřeny na motoru (1LA7090) s rotorovou symetrií, viz 

obrázek 10-7, kde je patrné, že zákmity se neprojevovaly v takové míře jako u motoru 1LA7080. 
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