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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je soustředěna na poruchy asynchronních motorů. V obecném pojetí 

na mechanické a elektrické a jejich vliv na motor. Dále na zkoušky, které se u asynchronních 

motorů provádějí za účelem odhalení poruch a stavům které poruchám předcházejí. Hlavní část 

práce je věnována excentricitě rotoru a přerušeným rotorovým tyčím. Excentricita je řešena 

v rámci teoretických analýz a měření na třech poškozených motorech. Stejně tak i přerušené 

rotorové tyče, které jsou doplněny výsledky měření na třech poškozených rotorech. Existují dva 

druhy excentricit, statická a dynamická. Poruchy přerušených rotorových tyčí jsou řešeny 

z hlediska polohy přerušených tyčí a jejich počtu. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis focus on the faults of induction motors. In general terms to mechanical 

and electirc faults and their influence on induction motor. Further on the tests, that are conducted 

on induction motors to detect faults and states that precede them. Main part is devoted to rotor 

eccentricity and broken rotor bars. Eccentricity is solved within theoretical analysis and 

measurements on free damaged motors. As well as broken rotor bars, which are supplemented by 

measurements on three damaged rotors. There are two types of eccentricity, static and dynamic. 

Faults of broken rotor bars is solved in terms of postion of broken rotor bars and their number. 
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1 ÚVOD 
Asynchronní motory jsou střídavé a prakticky vždy trojfázové. Malé motory mohou být i 

jednofázové. 

Funkce motoru je založena na točivém magnetickém poli v jeho vzduchové mezeře. Toto 

pole je buzeno trojfázovým vinutím, rozloženým v drážkách statoru. Jednotlivé fáze vinutí jsou 

proti sobě prostorově posunuty o sto dvacet stupňů elektrických. Vinutí se napájí ze souměrné 

soustavy trojfázových napětí, takže jím protéká souměrná soustava proudů, navzájem posunutých 

o sto dvacet stupňů. Ta vytváří magnetické pole stálého prostorového tvaru, otáčející se 

synchronní rychlostí otáčení  

           (1) 

kde f1 značí kmitočet napájecího napětí a p počet pólových dvojic vinutí. Vloží-li se do 

tohoto pole podobné vinutí rotoru se stejným počtem pólů, které se může otáčet a které je spojeno 

nakrátko, bude se v něm indukovat napětí s kmitočtem 

          (2) 

A vinutím bude protékat souměrná soustava proudů stejného kmitočtu f2. Vznikne točivý 

moment[1] 

         (3) 

Úměrný indukovanému napětí U2i ve vinutí stojícího rotoru, statorovému proudu I1S a 

účiníku cosφ a nepřímo úměrný úhlové rychlosti otáčení rotoru ω. K je konstanta konstrukčního 

uspořádání. Poměr 

          (4) 

je skluz udávající poměrnou změnu rychlosti otáčení rotoru vůči synchronní rychlosti otáčení 

magnetického pole. 

Podle provedení vinutí rotoru se asynchronní motory dělí na motory nakrátko a kroužkové. 

Trojfázové asynchronní motory mají trojfázové statorové vinutí uložené v drážkách statorového 

svazku plechů. Toto vinutí je motorů o malých výkonech spojeno do trojúhelníku, u strojů o 

větších výkonech do hvězdy. U motorů s kotvou nakrátko, kde je nutné omezit záběrné proudy, 

se ke spouštění používá přepínač hvězda – trojúhelník. Statorové vinutí rotoru nakrátko je 

rozpojené a začátky i konce vinutí jsou vyvedeny na svorkovnici. Rotorové vinutí běžných 

motorů nakrátko je v podstatě hliníková klec, tvořená dvěma čelními kruhy, které jsou navzájem 

spojeny hliníkovými tyčemi, uloženými v drážkách rotorového svazku plechů. 

Vinutí rotoru nakrátko může být provedeno také tak, aby se dosáhlo většího vířivého účinku 

střídavého proudu pro zlepšení rozběhu. Takové motory se nazývají motory s vířivým rotorem, 

dvojdrážkové apod.  

Hlavní části kroužkového asynchronního motoru jsou stator, rotor a nosné části. Stator i rotor 

mají magnetický a elektrický obvod. Magnetický obvod statoru a rotoru se skládá ze svazků 

dynamových plechů, tlustých obvykle 0,5 mm. 
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Statorový i rotorový svazek dynamových plechů mají u vzduchové mezery vlisovány drážky 

pro příslušné trojfázové vinutí. Statorové vinutí tvoří cívky ze smaltovaného, opředeného 

izolovaného vodiče. Cívky jsou vloženy izolovaně do drážek svazku statorových plechů, a to buď 

v jedné vrstvě, nebo ve dvou vrstvách. Podle toho se vytváří vinutí jednovrstvé nebo dvouvrstvé. 

Dvouvrstvé vinutí má obvykle dvakrát více drážek než vinutí jednovrstvé. Začátky i konce vinutí 

jsou vyvedeny na statorovou svorkovnici, kde je možné je spojit do trojúhelníku nebo do hvězdy, 

anebo je vinutí spojeno přímo a na statorovou svorkovnici jsou vyvedeny pouze přívody od 

jednotlivých fází. 

2 ZKOUŠKY  ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ 
Diagnostikovaný předmět, v našem případě asynchronní motor, můžeme posuzovat 

pomocí dvou diagnostických systémů. [2]Prvním je tzv. on-line (funkční) diagnostika, která se 

provádí za provozu stroje, což má hlavní výhodu tu, že se stroj nemusí odstavit z běžného 

provozu a nevzniknou tak finanční ztráty způsobené jeho odstavením. Druhým je off-line 

(testovací) diagnostika. U této formy diagnostiky se motor musí odstavit z provozu a následně se 

začne testovat. Výhodou tohoto způsobu je, že se dá motor otestovat více zkouškami, než kdyby 

byl v provozu. 

Každý stroj, který se odesílá ze závodu, je nutné nejdříve otestovat pomocí přesně 

definovaných zkoušek. Tyto zkoušky a hlavně dobré výsledky mají prokázat, že je vyrobený 

motor kvalitní a splňuje všechna kritéria pro uvedení do provozu, na který byl navržen. A 

samozřejmě musí splňovat normy ČSN. Asynchronní stroje se ovšem zkoušejí ještě před 

uvedením do provozu po opravě a měli by se na nich provádět i pravidelné periodické zkoušky. 

Zkoušky dělíme podle účelu na: 

1. typové, 

2. kontrolní, 

a)kusové, 

b)výběrové, 

3. výběrové, 

Typová zkouška se provádí na všech nových typech strojů. Motor při této zkoušce musí 

vyhovět všem normám, které jsou požadovány. Protokol o typové zkoušce nesmí být u sériově 

vyráběných strojů starší víc než 5 let. U jednotlivě vyráběných strojů je to 10 let[1]. 

Kontrolní zkoušky slouží výrobci k ověření shodných vlastností stroje se schváleným typem. 

Tyto zkoušky jsou buď kusové, kdy se zkouší každý vyrobený kus, nebo výběrové, u nichž se 

zkouší jen daný počet kusů z vyrobené série. 

Prověřovací zkoušky odpovídají kontrolním zkouškám. Všeobecnou zkouškou se rozumí 

všeobecná prohlídka a kontrola úplnosti dodávky. Provádí se jen, pokud se na ní dohodne 

dodavatel s odběratelem. 

a) Typové zkoušky 

Prototyp každého troje se musí testovat v laboratořích nebo zkušebnách tzv. typovými 

zkouškami. Podle účelu pro který je motor navržen, a podle provedení a konstrukce je každý stroj 

testován různými zkouškami, o různém rozsahu tak, aby vyhovoval požadovaným parametrům a 

platným normám. Typové zkoušky obsahují všechna měření, která se provádějí u kontrolních 

zkoušek. 
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Typové zkoušky jsou děleny: 

1. Zkoušky, při kterých se ověřují charakteristiky stroje 

2. Zkoušky oteplovací 

3. Zkoušky mechanické 

4. Zkoušky izolace 

Ověřováním charakteristik stroje je myšleno měření naprázdno a nakrátko, zjištění 

frekvenčních charakteristik, měření zatížení u strojů malých výkonů, sestrojení zatěžovacích 

charakteristik pro ověření účiníku, účinnosti, jmenovitého proudu a skluzu. Dále se ověřuje 

velikost záběrného proudu, momentu, největšího a nejmenšího rozběhového momentu. 

Tenzometry nebo snímači rychlosti se zjišťuje závislost momentu na skluzu. U velkých strojů se 

doporučuje nepřímé měření účinnosti, kdy se nejdříve stanoví ztráty ΔP jako součet všech 

naměřených ztrát. 

 

 

Ztráty jsou děleny: 

1. ztráty mechanické ΔPmech, 
2. ztráty v železe statoru ΔPfe, 

3. Jouleovy ztráty ve vinutí statoru ΔPJ1, 

4. Jouleovy ztráty ve vinutí rotoru ΔPJ2, 

5. Ztráty přídavné ΔPd. 

Ztráty v železe a mechanické ztráty se změří při měření naprázdno. Proud statoru a skluz 

měříme při zatížení, nebo odečtením z kruhového diagramu, který sestrojíme z měření naprázdno 

a nakrátko. 

Zkoušky oteplovací se provádějí při trvalém zatížení a provádí se, do stavu tzv. ustálené 

teploty. 

Teploty jednotlivých části strojů se zjišťuje pomocí: 

- Teploměrů 

- Výpočtem ze změny odporu vinutí 

- Teploměrnými sondami 

Stroje velkých výkonů mají zabudovaná čidla teploty ve vinutí statoru a v železe statoru, 

takže se údaje zjišťují v průběhu oteplovací zkoušky, ta se provádí v 30 minutových intervalech, 

kdy se měří teplota ložisek a železa. Po zastavení se měří teplota vinutí bandáží a kroužků. 

Dalšími typovými zkouškami jsou mechanické zkoušky[2]. Mechanické zkoušky testují 

odolnost a to po dobu 2 minut při zvýšení otáček na 120 % jmenovitých. Asynchronní alternátor 

by měl vydržet průběžné otáčky, na které se může roztočit turbína, která pohání alternátor. 

Poslední skupinou jsou zkoušky izolace. Při těchto zkouškách se měří velikost izolačního 

odporu. Používají se obvykle měřiče izolace s napětím 100 V, 500 V, 1000 V, 2500 V nebo 

5000V. 

b) Kontrolní zkoušky 

Kontrolní zkoušky začínají prohlídkou stroje, kontrolou rozměrů stroje, kontrolou chodu 

stroje. Těmito zkouškami se ověřuje, že stroj je bez závad, které by mohli způsobit špatný chod 

stroje. Prohlídce a mechanickými zkouškami se testují i náhradní díly a příslušenství 

asynchronního motoru. 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
15 

Po mechanických zkouškách se provádějí elektrické zkoušky. Odpor vinutí se měří, pokud je 

motor v klidu a není zahřátý po dlouhodobějším chodu. Měřící stejnosměrný proud nesmí při 

zkoušce znatelně ohřívat vinutí a jeho hodnota má být 10 až 20% jmenovitého proudu měřeného 

vinutí. Odpor každé fáze se měří třikrát, měříme-li Ohmovou metodou, je nutné měřit při různých 

hodnotách proudu.  

Odpor se udává pro teplotu +20 °C. Pokud bylo měření prováděno při jiné teplotě je nutné 

odpor přepočítat: 

         (5) 

Kde  Rδ - odpor vinutí při teplotě δ 

R20 - odpor vinutí při teplotě 20 °C 

δ – teplota vinutí při měření 

 

[2]Dále se provádí zkouška elektrické pevnosti a to tak, že se zkouší mezizávitová izolace po 

dobu 5 minut na napětí 1,3 Un. U kroužkových motorů je při této zkoušce vinutí rozpojené a rotor 

se netočí, u motoru nakrátko je motor při této zkoušce uveden do chodu naprázdno. 

U kroužkových motorů se při kontrolní zkoušce zjišťuje také napětí rotoru. Ke statoru se 

přivede jmenovité napětí a na stojícím rotoru se měří napětí mezi kroužky. Rotorové napětí se 

určuje jako aritmetický průměr z naměřených hodnot. 

3 PORUCHY ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ 

a) Elektrické závady 

K nejčastějším poruchám u asynchronních strojů dochází na statorovém vinutí.[9] Na 

statorovém vinutí dochází až k 37%, případů všech poruch, které se vyskytnou u asynchronního 

motoru. Většinu z tohoto typu poruch zastává tepelné znehodnocení statorového vinutí. Zbylých 

asi 38% poruch, které vzniknou, na statorovém vinutí zastávají zkrat na kostru a závitový zkrat. 

Pokud se nejedná o poruchu na statorovém vinutí, tak další nejčastější poruchou bývají vady na 

hřídeli. Jako další poruchu, můžeme klasifikovat nízký izolační stav vinutí, který se dá měřit proti 

zemi a méně častým způsobem mezi fázemi. Pokud, má asynchronní motor vinutý rotor, pak se 

tyto závady mohou objevit i na samotném rotoru. Dále se zde mohou objevit poruchy spojené 

s nesymetrií vinutí, nesymetrií odporů nebo dalších prvků zařazených do vinutí a poruchy 

v kluzném kontaktu (kartáč – kroužek). Tyto poruchy se projevují vznikem postranního pásma. 

Stav závitové izolace se ovšem zjišťuje velice komplikovaně. Porucha této části izolačního 

systému stroje se často v průběhu delšího časového úseku vyvine v závitový zkrat a ten následně 

vede k tepelnému znehodnocení izolačního systému. Což vede ke zkratu mezi fázemi nebo ke 

zkratu na kostru. 

 

b) Mechanické závady 

Dost častou mechanickou závadou je nesprávné ustavení motoru vzhledem k poháněnému 

stroji např. turbíně. Tato závada je označována jako tzv. nesouosost. Nesouosost vyvolává ve 

spojení motoru a poháněcího zařízení třecí a deformační síly, které deformují ložiskový uzel a 
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motor samotný. V takovém případě bývá při analýze statorového proudu vyjádřeno postraní 

pásmo otáčkové frekvence. Z toho plyne, že ve spektru statorového proudu bude jasně viditelná 

frekvence vzdálená od f1. 

           (6) 

Kde n jsou otáčky motoru v min
-1

 

Při malých zatíženích motoru můžeme postraní pásmo zaměnit za frekvenční pásmo dané 

synchronními otáčkami točivého magnetického pole statoru. 

         (7)  

 

Kde f1 je frekvence napájecího napětí statoru 

Toto postraní pásmo se může objevit při statické excentricitě vzduchové mezery, protože 

základní vlna magnetického pole vzduchové mezery, otáčející se synchronními otáčkami, je 

během každé otáčky namodulována p-krát. 

U převodových asynchronních motorů se ve spektru mohou objevit frekvence odpovídající 

výstupním otáčkám[3]. Motory se zubovými spojkami mohou mít vyjádřenou frekvenci rovnající 

se počtu zubů ve spojce a otáčkové frekvence.  

Dalšími mechanickými závadami mohou být nevyváženost rotoru, nebo uvolnění rotorového 

svazku na hřídeli. Tyto závady mohou způsobit vibrace a následné změny velikosti vzduchové 

mezery asynchronního motoru. 

 

 

c) Degradační činitelé 

Pokud uvažujeme, že všechny normy a předpisy byly dodrženy, tak i poté dochází postupem 

času k degradaci a jednotlivých součástí elektrického stroje. Nevratné změny způsobují trvalou 

degradaci, která má za následek postupně se zhoršující schopnost elektrického stroje odolávat 

normálnímu zatížení a mimořádným situacím. Běžné degradační činitelé: 

- teplota 

- vlhkost 

- vibrace 

- chemické prostředí 

- prach 

- radiální a axiální sily 

- prašnost 

- rázové zatížení, kývavý pohyb 

Funkční prvky, na které mají vliv degenerační činitelé, jsou např. pevnost šroubových spojů 

se zhoršuje s korozí nebo jejich postupným uvolňováním, povrchová ochrana se ničí 

odloupáváním nátěru. Častou a důkladnou kontrolou lze často zamezit, aby se takovéto nepatrné 

jevy staly nebezpečnými poruchami. Samozřejmě čím větší zatížení stroje, tím jsou projevy 

těchto jevů horší. 
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Pro zvýšení životnosti elektrického stroje je proto důležité se co nejvíce vyvarovat jakýkoliv 

přetížení[3]. U, asynchronních motoru jsou to např. nadměrné teploty přesahující 200 °C. Motor 

při této a vyšší teplotě nejen že má úplně jiné vlastnosti, než kdyby pracoval při normální 

provozní teplotě, ale zkracuje se tím jeho doba životnosti. Toto oteplení může nastat vlivem příliš 

dlouhého rozběhu. 

Nepřípustné vibrace motoru jako celku jsou způsobeny ztrátou vyváženosti, vadnými ložisky 

nebo u asynchronního motoru s kotvou nakrátko poškozením rotorové klece. Těmto závadám 

můžeme předejít kontrolami a následnou opravou. Nepřípustné vibrace dílčích částí stroje, jako 

vinutí, nebo tyčí klece nakrátko při jejich uvolnění a vibrace přívodních kabelů vůči motoru. 

Uvolnění šroubových spojů např. elektrovodných na svorkovnici, nebo konstrukčních na krytu 

motoru. Všem těmto závadám se dá předejít pravidelnými kontrolami a jejich opravou. 

Z uvedených závad nejčastěji dochází k poškození ložisek a vinutí jednou ze zmíněných 

příčin a k poškození magnetického obvodu nebo některé z konstrukčních částí z důsledku 

poškození ložisek nebo vinutí. 

 

d) Nevhodné materiály 

Zde se jedná o poruchy, které nejsou spojeny s konstrukcí samotného elektrického stroje, ale 

jsou způsobené vadami na dodaných materiálech.[3] Vadné materiály jsou ve většině případů 

odhaleny vstupní kontrolou. Tyto vadné materiály jsou následně odstraněny, aby se nedostaly do 

elektrického stroje, který by jimi byl znehodnocen. K těmto znehodnocením může docházet, jak 

v případech kdy použijeme nedostatečně kvalitní materiál, tak i v případě, že použijeme 

kvalitnější materiál, než by bylo vhodné. Každý elektrický stroj má totiž určité vlastnosti při 

stanovených pracovních podmínkách. Pokud se například zvýší teplota vinutí, pak bude mít 

elektrický stroj horší vlastnosti, které mohou způsobit komplikace uživateli tohoto motoru. 

 

e) Nevhodná projekční volba 

Prostředí, v němž stroj pracuje, napájení nebo špatné umístění poháněcího zařízení, které 

soustavně vyvíjí tlak na osu motoru, vnější vibrace nebo špatná provozní teplota jsou jednou 

z nejhorších příčin vedoucích k poruchám elektrických točivých strojů. Tyto příčiny jsou nejhorší 

zejména proto, že běžný uživatel o nich ve většině případu neví. Jednou ze špatně řešených 

situací je, pokud pro danou situaci nemáme vhodný motor, který nahradíme motorem, který není 

určený do uvažovaného provozu. 

 

4 EXCENTRICITA 
V této kapitole bylo čerpáno z [4]. Strategií zjišťování poruch pro motory s kotvou nakrátko 

je obvykle detekování poruch pomocí vysokofrekvenčních vibrací a měření proudu na svorkách 

v určitém časovém intervalu. Těchto metod se využívá především ke zjištění excentricity. 

Algoritmy, které se používají pro výpočet charakteristických frekvencí za účelem monitorování 

stavu motoru, jsou odvozeny pomocí modulace magnetické vodivosti vzduchové mezery. 

Magnetickou vodivost vzduchové mezery lze rozložit pomocí Fourierovy transformace (FFT) na 

harmonické složky, z nichž některé jsou způsobeny excentricitou rotoru, jiné vznikají v důsledku 

drážkování rotoru a statoru. Nicméně vysokofrekvenční proud a vibrace složek obvykle zahrnují 
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obrážecí magnetickou vodivost, to může způsobit problémy, pokud motor nemůže být rozebrán a 

následně určen počet statorových drážek a rotorových tyčí, a pokud tyto informace nejsou 

dostupné. 

U asynchronních motorů existují dva typy excentricit rotoru. Statická excentricita (kde je 

rotor vychýlený ze středu motoru, ale stále se otáčí na jeho vlastní ose) a dynamická excentricita 

(kde se rotor stále otáčí ve středu motoru, ovšem už ne kolem svého vlastního středu). 

 

Obr. 4-1 Příklady excentricit (vlevo)soustředný rotor (uprostřed)statická excentricita 

(vpravo)dynamická excentricita 

 Příčin obou rotorových excentricit je mnoho jako například nesprávné umístění ložiska při 

montáži, opotřebování ložisek, průhyb hřídele rotoru nebo kritická rychlost otáčení způsobující 

rozkmitání rotoru. Následkem excentricity je síly působící na rotor tak, že se ho snaží vychýlit 

z centra motoru. V případě statické excentricity jde o stály tah v jednom místě. To činí 

nevyvážený magnetický tah (dále jen UMP) obtížný na zjištění. Dynamická excentricita 

produkuje UMP, které působí na rotor, samotné otáčení resp. rychlost otáčení. To činí UMP 

jednodušší pro detekci pomocí monitorování vibrací při rotační rychlosti frekvence. Oba typy 

excentricit mají za následek nadměrné namáhání stroje a zvýšené opotřebení ložisek. Excentricita 

dále také vytváří radiální magnetické vlny, které také mohou působit na jádro statoru a statorové 

vinutí jako zbytečné a potenciálně škodlivé vibrace. Je také možné zachycení rotoru o stator což 

má za následek poškození jádra, vinutí a rotorové klece. To má za následek poškození izolace 

statorového vinutí nebo zlomení tyče popřípadě kroužku v rotorové kleci a následné drahé opravy 

u velkých vysokonapěťových asynchronních motorů. Proto je on-line diagnostika excentricity 

rotoru je velmi žádaná pro předejití vážným provozním problémům. 

Předchozí studie se soustředili vždy jen na jeden typ excentricity a jen zřídka se uvažovalo o 

tom, že se oba typy vyskytují současně. Pro příklad, každý tří-fázový asynchronní motor bude mít 

vlastní úroveň statické excentricity vzduchové mezery vzhledem k výrobním a montážním 

postupům. To znamená, že pokud se na motoru zjistí dynamická excentricita, tak na tomto 

motoru existují obě excentricity současně. Pokud je zde vždy nějaký stupeň obou excentricit, pak 

teoretické analýzy harmonických polí vzduchové mezery a spojených rotorových a statorových 

povrchových MMF vln mohou rozšířit metody detekce excentricity. 

Zajímavostí je, že charakteristiky UMP pro asynchronní motor s kotvou nakrátko 

v ustáleném stavu se ukázaly být zcela odlišné. [4]Experimentální práce od Brandforda a Dorella 

zaměřená na UMP a jeho závislost na statické excentricitě ukázala, že UMP rychle vzrůstá, 

pokud nezatížený motor zatížíme. Nicméně Dorell v jiné ze svých studií zaměřené na následky 

dynamické excentricity došel k závěru, že UMP v závislosti na dynamické excentricitě se 
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zvyšující se zátěží klesá. To jsou efekty obou typů excentricit na UMP a proto jak si můžeme 

všimnout je zapotřebí další výzkum, protože zatím se dají oba typy excentricit jen velice těžce 

posoudit. 

První kdo se zabýval kombinacemi následku a jevu vznikajících při obou excentricitách byl 

Thompson[4]. Objevil, že velikost proudového postranního pásma, je závislá na obou typech, jak 

dynamické tak i statické excentricitě. Stavrou a Penman[4] zkoumali proudová postranní pásma 

při studii statické excentricity. Jejich předpoklad byl, že proudová postranní pásma jsou 

způsobena cirkulujícími vyrovnávacími proudy ve statorovém vinutí, které je zapojeno paralelně. 

Následné výzkumy dokázaly, že tyto cirkulační proudy pocházejí z frekvence napájení, pokud má 

rotor statickou excentricitu. Dále objevili vliv dynamické excentricity, kdy dynamická 

excentricita vyvolá útlum proudů s podobnou frekvencí, které oni pozorovali. Tyto výsledky 

potvrdil i Salon[4].  

Teoretické analýzy 

Freize, Jorad, Fruchenicht a Kron ukázali, že dynamická excentricita vytváří přídavné 

magnetické pole vzduchové mezery v oblasti složek, měnící se s ohledem k času, při frekvenci fs 

a fr v jakémkoli bodě a odpovídajícím prostorovým pólovým dvojícím p±1, kromě obvyklých 

pólových dvojic (kde fs je frekvence napájení, fr je rotační frekvence rotoru a p je počet pólových 

dvojic)[4]. Pokud budeme předpokládat sériové spojení statorového vinutí, pak další pole 

nebudou indukovat elektromagnetickou sílu do statorového vinutí kvůli nesouladu počtu pólů a 

harmonickým řadám ve spektru statorového vinutí. Nicméně proudové složky byly pozorovány 

v proudovém spektru statoru s frekvencemi odpovídajícími  fs ± fr. To je způsobeno nějakým 

určitým stupněm statické excentricity, která je přítomná v motoru s dynamickou excentricitou 

rotoru. To se může ukázat jako modulace magnetické vodivosti základních MMF vln z rotorové 

excentricity. Velikost postraních proudů je do značné míry závislá na rozsahu dynamické i 

statické excentricity a také na tlumení z modulovaného pole komponentů v rotorové kleci. 

a) Aplikace Ampérova zákona 

Motor může být modelován s podmínkami pro rotující harmonické pole vzduchové mezery, 

statorové a rotorové povrchové MMF vlny. Za předpokladu sinusové variace statorových MMF 

vln, může být proudová hustota na vnitřním povrchu statoru vyjádřena jako[4] 

        (8) 

kde  JS  -  maximum proudové hustoty 

  ω – frekvence napájení (v rad/s) 

  k – převrácená hodnota poloměru vzduchové mezery 

  y – lineární vzdálenost obvodu vzduchové mezery nějakého základního bodu 

 

Pokud budeme předpokládat, že tok prochází přes vzduchovou mezeru kolmo i 

s excentricitou rotoru, pak pole vzduchové mezery může být vyjádřeno následovně[4] 

       (9) 

kde ⋀(y,t) –magnetická vodivost vzduchové mezery 
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b) Magnetická vodivost vzduchové mezery 

Vzduchová mezera má obvykle konstantní velikost g, ale pokud jsou přítomny statická i 

dynamická excentricita, pak může být vzduchová mezera vyjádřena jako[4] 

 

     (10) 

kde δS – stupeň statické excentricity 

  δd – stupeň dynamické excentricity 

  ωr – rychlost otáčení rotoru 

rychlost otáčení rotoru vyjádříme jako 

          (11) 

Aby nedocházelo k tření rotoru a statoru, pak δS + δd < 1. Inverzí výrazu pro vzduchovou 

mezeru dostaneme výraz pro magnetickou vodivost vzduchové mezery vyjádřený jako 

Fourierovu řadu. Nicméně pro jednoduchost bude předpokládat, že velikost statické i dynamické 

excentricity je malá, pak můžeme vztah definovat takto[4] 

     (12) 

5 PŘERUŠENÉ ROTOROVÉ TYČE 
Poruchy rotoru jsou způsobeny nedostatečným litím, výrobním postupem, nebo kombinací 

různých vlivů působících na motor např. elektromagnetické, mechanické, teplotní. Poruchy 

rotorových tyčí a kroužků, ve kterých jsou tyče uchycené, mají za následek asymetrický chod 

asynchronního stroje, což se projevuje jako nesymetrie výsledných proudů, pulzující točivý 

moment, nárůst ztrát, špatný rozběh a vyšší tepelné namáhání. Jako u každé poruchy i zde platí, 

že čím dřív se tato porucha zjistí, tím dříve může dojít k nápravě, která by byla později dražší a 

zamezí se případným zraněním. 

Diagnostikování a zkoumání zabývající se poruchami přerušených rotorových tyčí a jejich 

vlivu na výkonové charakteristiky motoru je důležité, stejně jako z hlediska změn samotného 

chování motoru. To je podstatné především pro zlepšení operačního postupu a zajištění 

bezpečnosti. Analýzy poruch přerušených rotorových tyčí jsou z velké částí založeny hlavně na 

elektromagnetické analýze. Způsoby detekování přerušených tyčí jsou různé. K jejich detekci 

byly dosud použity např. cívky namotané na rámu rotoru, analýza indukované křivky napětí, nebo 

v některých případech, charakteristiky statorových proudů, dále také rozdělení magnetické síly na 

rotorových tyčích a rozdělení magnetického pole. Jednou z nejlepších neinvazivních metod pro 

zkoumání přerušených rotorových tyčí je metoda statorových proudů. V poslední době se 

výzkum zaměřil na analýzu této metody za účelem zjištění elektrického a technického stavu 

motoru.  
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Teoretické analýzy 

a) Modelování přerušených rotorových tyčí 

V této kapitole bylo čerpáno z [5]. Na detekování porušených rotorových tyčí existuje 

několik metod. Pro simulování přerušených rotorových tyčí musí být smyčky rotorové klece 

narušené tak, že ze dvou smyček, které jsou paralelně oddělené odporem Rb a indukčností Lb, 

vznikne jedna smyčka. Tato změna ovšem nemá vliv na ostatní rotorové tyče, protože proud 

procházející touto novou smyčkou je nulový. V simulacích tedy stačí nastavit proud nulový a 

problém je vyřešen. To neplatí u všech modelů, např. v FE modelu je část tyče nahrazena 

nevodivým materiálem za účelem napodobení přerušené rotorové tyče. Aby bylo možné 

považovat zkreslené rozptylové reaktance, rozptylová reaktance koncových kroužků a odpor 

koncových kroužků v 2-D procesu výpočtu elektromagnetického pole, musí být konduktivita 

rotorových tyčí a permeabilita rotorových drážek vyjádřena takto[5] 

          (13) 

         (14) 

kde R‘2b a R‘2r – odpor rotorové tyče a odpor koncového kroužku 

  X‘2b – rozptylová reaktance rotorové tyče  

  X‘2r, X‘2k - rozptylová reaktance koncového kroužku 

  σ – konduktivita aluminia 

b) Magnetická indukce ve vzduchové mezeře 

Tato metoda využívá měřící cívky namotané zubu statoru a analýzu signálu indukovaného 

napětí pro detekci přítomných přerušených rotorových tyčí. Indukované napětí v cívce je dáno 

jako [5] 

        (15) 

A odpovídající magnetická indukce vzduchovou mezerou 

          (16) 

kde Bim – amplituda základních a i-tých harmonických složek 

Ei – efektivní hodnota indukovaného napětí ze základní harmonické, toku 

vzduchovou mezerou a i-té harmonické toku vzduchovou mezerou 

D – vniřní průměr jádra statoru 

ns – synchronní otáčky 

L – efektivní délka cívky 
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c) Ztráty ve statorovém jádře 

Rozložení ztrát v jádře statoru se s největší pravděpodobností změní, pokud dojde v motoru 

k přerušení rotorové tyče. Ztráty ve statorovém jádře budou vypadat následovně[5] 

      (17) 

kde Kh – koeficient hysterezních ztrát 

  Kc – koeficient ztrát vířivými proudy  

  Ke – koeficient ostatních ztrát 

  Bmax – maximum magnetické indukce 

  f – frekvence 

d) Rotorová rozptylová reaktance  

Magnetická energie na jednotku délky v tyči v rotorové kleci a na koncových kroužcích může 

být vyjádřena takto[5] 

       (18) 

kde  – oblast rotorové drážky  

H,B – příslušná intenzita magnetického pole, maximum komplexního vektoru 

magnetické indukce 

Magnetická energie v tyči rotorové klece se dá vyjádřit následujícím výrazem 

          (19) 

kde Im – maximální komplexní vektor proudu v rotorové drážce 

  Lac – rozptylová indukčnost rotoru odpovídající každé fázi 

Substitucí dvou předchozích výrazu dostaneme vztah pro výpočet hodnoty Lac[5] 

          (20) 
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6 STATOROVÉ PROUDY 
6.1 Statorové proudy při přerušených rotorových tyčích 

a) vliv rozsahu poruchy na míru nesymetrie na spektrum statorových proudů 

V simulaci podle [6] je graficky znázorněn vliv přerušení vyváženosti na podobu spektra 

statorového proudu, kdy odpor přerušené rotorové tyče vzroste z 10Rb na 100Rb. 

 

Obr. 6-1 spektrum statorového proudu podle [6] při  a)10Rb  b) 100Rb 

Z obrázku obou spekter je patrné, že odpor přerušených rotorových tyčí udává nepatrnou 

změnu na proudovém spektru statoru. Tyto harmonické se objeví na obou stranách základní 

harmonické. Stavy na obrázku a, b se dají popsat pomocí rovnice[7] 

         (21) 

Kde fbb – postraní pásmo kmitočtů spojené s poškozenou rotorovou tyčí  

  n – pořadí harmonické 

  s – skluz 

  f1 – frekvence statoru 

b) vliv počtu a rozložení přerušených tyčí 

Při porušení rotorových tyčí je podstatné uvažovat počet rotorových tyči a jejich rozmístění 

na rotoru. 

 

Obr. 6-2 Příklad přerušených rotorových tyčí podle [6] 
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Obr. 6-3 Simulace proudového spektra statoru podle [6] a) jedna přerušená rotorová tyč, b) 

dvě vzdálené přerušené rotorové tyče, c) dvě přilehlé přerušené rotorové tyče 

Na obrázcích můžeme vidět nové harmonické v proudovém spektru. Rozsah těchto 

harmonických se úměrně zvyšuje v závislosti na zvyšujícím se počtu přerušených rotorových tyčí 

a jejich rozmístění na rotoru. Velikost čar se zvyšuje s počtem přilehlých přerušených rotorových 

tyčí 

c) vliv zátěže na proudové spektrum statoru 

Vliv zátěže na proudové spektrum statoru uvažujeme v simulaci jako rotor se dvěmi 

přiléhajícími přerušenými tyčemi bez zatížení, při polovičním zatížení a s plným zatížením. 

 

Obr. 6-4 Simulace proudového spektra statoru podle [6] se dvěmi přiléhajícími přerušenými 

tyčemi a) bez zatížení, b) s polovičním zatížením, c) s plným zatížením 

Z obrázku je patrné, že spektrum nezatíženého motoru je bez harmonických, které se 

objevují až když motor zatížíme. Z toho je patrné, že u nezatíženého motoru jen těžko budeme 

diagnostikovat poruchu přerušených rotorových tyčí. 

6.2 Statorové proudy při nesymetrii vzduchové mezery 

a) frekvence postranního pásma komponentů v proudovém spektru statoru 

Excentricita vzduchové mezery se může vyskytnout jak ve statické tak i v dynamické 

podobě. V případě že nastane u stroje stav dynamické excentricity, tak se kolísání velikosti 

vzduchové mezery pohybuje s celým rotorem, na rozdíl od statické excentricity, která je stále ve 

stejném místě. Vlivy kombinované dynamické a statické excentricity způsobuje charakteristické 

frekvence postranního pásma v proudovém statorovém spektru, které jsou vyjádřeny jako [8] 

         (22) 

Kde f1 – napájecí frekvence statoru 
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  p – počet pólových dvojic 

  s – skluz 

  k – celé číslo  

Následně můžeme upravit vztah a frekvence postranního pásma vyjádřit jako[8] 

         (23) 

Podle [11] může být frekvence postranního pásma vyjádřena také jako důsledek drážkování a 

excentricity, pak 

       (24) 

Kde Q2 – počet drážek rotoru 

nd – se rovná 0, pokud se jedná o statickou excentricitu a 1, 2, 3 pokud se jedná o 

dynamickou excentricitu 

v – pořadí harmonické (v = 1, 3, 5, atd.) 

 V případě že jedna z těchto harmonických je násobkem tří, pak se nemůže objevit 

v proudovém spektru symetrického tří-fázového motoru. Nicméně určitá kombinace pólových 

dvojic a rotorových drážek povede k zvýšení významných složek vztahujících se pouze ke 

statické nebo dynamické excentricitě. Poté bude vyjádřen počet drážek rotoru jako[10] 

        (25) 

Kde m±q – 0, 1, 2, 3 

  r – 0 nebo 1 

  k – 1   
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7 MĚŘENÍ 
7.1 Měření přerušených rotorových tyčí 

Praktická část této bakalářské práce pojednává o projevech přerušených rotorových tyčí a 

jejich vlivu na chod stroje v závislosti na velikosti zatížení. Při měření byl použit třífázový, 

čtyřpólový asynchronní motor s výkonem 1,1 kW, s frekvencí napájení 50 Hz. Kromě 

neporušeného rotoru jsme měli k dispozici i rotor s jednou poškozenou tyčí, dvěmi poškozenými 

přilehlými tyčemi a dvěmi od sebe vzdálenými poškozenými tyčemi. Proudové spektrum při 

chodu naprázdno. 

Jak již bylo řečeno, při měření pro tuto bakalářskou práci byly použity 3 rotory s odlišným 

počtem a rozmístěním rotorových tyči a nepoškozený rotor. Pro všechny 4 rotory byla provedena 

měření pomocí metody statorových proudů, ze kterých se následně provedla Fourierova 

transformace na proudové spektrum statoru. 

 

Obr. 7-1 Proudové spektrum statoru při chodu naprázdno pro nepoškozený rotor (vlevo) a 

rotor s jednou přerušenou tyčí (vpravo) 
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Obr. 7-2 Proudové spektrum statoru při chodu naprázdno pro rotor se dvěmi poškozenými 

vzdálenými tyčemi (vlevo) a rotor se dvěmi přerušenými přiléhajícími tyčemi (vpravo) 

Jak můžeme vidět z obr. 7-1 a obr. 7-2 malý počet přerušených tyčí se na proudovém 

spektru nijak výrazně neprojevuje. Nejsou také zatím vidět žádné hledané proudové složky, 

protože skluz se blíží nulové hodnotě. Nepatrné rozdíly, které jsou vidět jsou zapříčiněny 

odchylkami v napájecí síti. 

 

 

a) Rotor s jednou přerušenou tyčí 

 

 

Obr. 7-3 Proudové spektrum statoru při rotoru s jednou přerušenou tyčí při pro 50% zatížení 

(vlevo) a při plném zatížení (vpravo) 
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Obr. 7-4 Porovnání proudových spekter statoru při rotoru s jednou přerušenou tyčí(červeně) a 

neporušeným rotorem(černě) při 50% zatížení (vlevo) a při plném zatížení (vpravo) 

Tab. 7-1 Naměřené a vypočtené frekvence proudových složek a jejich amplitudy pro rotor (r1) 

s jednou přerušenou tyčí 

otačky skluz 

Vypočtené 

frekvence 

složek 

Změřené 

Frekvence 

složek  rozdíl 

rotor 

bez 

poškození poškozený 

amplituda amplituda 

[min
-1

] [%] [Hz] [Hz] [Hz] [db] [db] 

1457 2,866 

44,26 44,2 0,06 -70 -54 

47,13 47,1 0,03 -55 -50 

52,86 52,9 0,04 -54 -54 

55,73 55,8 0,07 -75 -64 

1435 4,333 

41,33 41,2 0,13 -67 -52 

45,66 45,6 0,06 -57 -46 

54,33 54,4 0,07 -55 -55 

58,66 58,8 0,14 -74 -67 

 

Na obr. 7-3 jsou už vidět proudové složky jak u 50 % zatíženého motoru, tak samozřejmě i u 

plně zatíženého motoru. Dále, můžeme vidět na těchto charakteristikách, velikost jednotlivých 

proudových složek. A to nejen velikost proudových složek, které jsou u obou charakteristik stejně 

vzdálené od frekvence 50 Hz, ale i rozdílů amplitud samotných proudových složek které se s 

zatížením zvětšují. Dále je také z obr. 7-3 patrné, že se proudové složky se vzdalují od frekvence 

50 Hz se zvyšujícímse zatížením. Obr. 7-4 ukazuje rozdíl velikosti proudových složek pro rotor 

s přerušenou tyčí (červená charakteristika) a nepoškozeného rotoru (černá charakteristika). Pro 

větší přehlednost jsou hodnoty odečtené z obou charakteristik z obr. 7-4 vložené do tabulky 

společně s vypočtenými hodnotami. Rozdíl mezi změřenou a vypočtenou frekvencí proudových 

složek je minimální největší je při skluzu 4,33 % , frekvenci 41,2 Hz, a to 0,13 Hz. Pokud tento 

rozdíl přepočítáme, na procentuální hodnotu dostaneme 0,32 %. Z toho plyne, že při měření 

nedošlo k chybě, která by znehodnotila výsledky měření. 
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b) Rotor se dvěmi přerušenými vzdálenými tyčemi 

 

 

Obr. 7-5 Porovnání proudových spekter statoru při rotoru se dvěmi vzdálenými přerušenými 

tyčemi (červeně) a neporušeným rotorem (černě) při 50% zatížení (vlevo) a při plném zatížení 

(vpravo) 

Tab. 7-2 Naměřené a vypočtené frekvence proudových složek a jejich amplitudy pro rotor (r2) 

se dvěmi vzdálenými přerušenými tyčemi 

otáčky skluz 

vypočtené 

frekvence 

složek 

změřené 

frekvence 

složek rozdíl 

rotor 

bez 

poškození poškozený 

amplituda amplituda 

[min
-1

] [%] [Hz] [Hz] [Hz] [db] [db] 

1457 2,866 

44,26 44,1 0,16 -70 -58 

47,13 47 0,13 -55 -48 

52,86 53 0,14 -54 -49 

55,73 56 0,27 -75 -71 

1435 4,333 

41,33 41,2 0,13 -67 -54 

45,66 45,6 0,06 -57 -43 

54,33 54,4 0,07 -55 -48 

58,66 58,8 0,14 -74 -73 

 

Stejně jako v předchozím případě kdy měl rotor jednu přerušenou tyč, tak i v případě s rotoru 

se dvěmi vzdálenými poškozenými tyčemi jsou frekvence vypočtených charakteristických složek 

stejné. Zde ale došlo k nárůstu velikosti všech proudových složek oproti předchozímu případu. 

Největší rozdíl mezi vypočtenou a naměřenou hodnotou proudové složky je při skluzu 2,86 %, 

frekvenci 56 Hz, a to 0,27 Hz. Přepočtený rozdíl na procentuální složku činí 0,47 %. 
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c) Rotor se dvěmi přerušenými přiléhajícími tyčemi 

 

 

Obr. 7-6 Porovnání proudových spekter statoru při rotoru se dvěmi přiléhajícími přerušenými 

tyčemi (červeně) a neporušeným rotorem (černě) při 50% zatížení (vlevo) a při plném zatížení 

(vpravo) 

Tab. 7-3 Naměřené a vypočtené frekvence proudových složek a jejich amplitudy pro rotor (r3) 

se dvěmi přiléhajícími přerušenými tyčemi 

otáčky skluz 

vypočtené 

frekvence 

složek 

změřené 

frekvence 

složek rozdíl 

rotor 

bez 

poškození poškozený 

amplituda amplituda 

[min-1] [%] [Hz] [Hz] [Hz] [db] [db] 

1457 2,866 

44,26 44,3 0,04 -70 -54 

47,13 47,1 0,03 -55 -42 

52,86 52,9 0,04 -54 -45 

55,73 55,8 0,07 -75 -68 

1435 4,333 

41,33 41,3 0,03 -67 -51 

45,66 45,6 0,06 -57 -38 

54,33 54,3 0,03 -55 -45 

58,66 58,7 0,04 -74 -69 
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Tab. 7-4 Vypočtené frekvence proudových složek a rozdíl amplitud poškozených rotorů 

otáčky skluz 

Vypočtené 

frekvence 

složek 

rotor1(r1) rotor2(r2) rotor3(r3) 

r3-r1 r3-r2 amplituda amplituda amplituda 

[min-1] [%] [Hz] [db] [db] [db] [db] [db] 

1457 2,866 

44,26 -54 -58 -54 0 4 

47,13 -50 -48 -42 8 6 

52,86 -54 -49 -45 9 4 

55,73 -64 -71 -68 -4 3 

1435 4,333 

41,33 -52 -54 -51 1 3 

45,66 -46 -43 -38 8 5 

54,33 -55 -48 -45 10 3 

58,66 -67 -73 -69 -2 4 

 

Podobnou problematikou se zabývá Pereira ve své studii[7], kde se ale víc zaměřuje spíše na 

rotor s větším počtem poškozených tyčí.  

 

Obr. 7-7 Proudové spektrum statoru podle [7] nezatíženého motoru (vlevo) s neporušeným 

rotorem  (vpravo) s rotorem s jednou přerušenou tyčí 

 

Obr. 7-8 Proudové spektrum statoru podle [7]plně zatíženého motoru(vlevo) s neporušeným 

rotorem (vpravo) s rotorem s jednou přerušenou tyčí 
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Jak je vidět z obr. 7-7, vliv přerušené rotorové tyče při chodu naprázdno nemá žádný vliv na 

proudové spektrum statoru a obě charakteristiky jsou téměř identické. Naproti tomu na obr. 7-8, 

kdy je motor plně zatížený je patrný rozdíl ve velikosti zvýrazněných proudových složek -Fe2, -

Fe1, +Fe1 a +Fe2, které odpovídají (22). Dále je z obr. 7-7 a obr. 7-8 patrné, že motor použitý 

v této studii je provozován při napájecí frekvenci 60 Hz. Další parametry motoru použitého 

ve studii [7] jsou počet pólu 8, počet rotorových tyčí 44. 

 

7.2 Měření excentricit rotorů 

Druhá část samotného měření je zaměřena na excentricitu. Měření bylo provedeno na 

čtyřpólových a šestinových motorech. Od obou typu motorů byly k měření k dispozici 4 motory 

s 28 rotorovými drážkami. První motor byl souosý, druhý měl dynamickou a třetí statickou 

excentricitu. Poslední motor měl obě excentricity současně. Velikost posunutí rotoru vůči hřídeli 

byla garantována následovně 

 

Tab. 7.2-1 Velikost deklarované excentricity pro čtyřpólové motory 

číslo motoru 
statická excentricita dynamická excentricita 

[mm] [mm] 

1 0 - 0,015 0 - 0,015 

2 0 - 0,015 0,040 - 0,050 

3 0,040 - 0,050 0 - 0,015 

4 0,040 - 0,050 0,040 - 0,050 

 

Tab. 7.2-2Velikost deklarované excentricity pro šestipólové motory 

číslo motoru 
statická excentricita dynamická excentricita 

[mm] [mm] 

5 0 - 0,015 0 - 0,015 

6 0 - 0,015 0,040 - 0,050 

7 0,040 - 0,050 0 - 0,015 

8 0,040 - 0,050 0,040 - 0,050 

 

Oba typy motoru (šestipólový a čtyřpólový) se lišily samozřejmě i základními 

jmenovitými parametry. 

 

Tab. 7.2-3 Parametry motorů 

typ motoru 
napětí proud výkon otáčky účiník 

[V] [A] [W] [min
-1

] [-] 

4p 230/400 2,7/4,68 1100 1400 0,8 

6p 230/400 2,1/3,6 750 910 0,78 

 

Měření excentricity, stejně jako měření přerušených rotorových tyčí bylo provedeno 

zatěžovací zkouškou. Všechny motory byly změřeny bez zatížení, s polovičním a plným 

zatížením. Z naměřených hodnot se pomocí FFT sestrojili proudové spektra. Následně byly 

pomocí vzorce (22) vypočteny frekvence nejblíže základní harmonické. 
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Tab. 7.2-4 Vypočtené nižší frekvence proudových složek pro 4p motory 

otáčky Skluz 

Vypočtené 

frekvence 

složek 

[min
-1

] [%] [Hz] 

1497 0,2 

25,05 

74,95 

1457 2,866 

25,71 

74,28 

1435 4,333 

26,08 

73,91 

 

Tab. 7.2-5 Vypočtené nižší frekvence proudových složek pro 6p motory 

otáčky skluz 

vypočtené 

frekvence 

složek 

[min
-1

] [%] [Hz] 

997 0,3 

33,38 

66,61 

966 3,4 

33,9 

66,1 

935 6,5 

34,41 

65,58 

 

 Na těchto vypočtených frekvencích byly porovnávány amplitudy jednotlivých 

proudových složek. Pro porovnání jsou tyto proudové pro oba typy (šestipólový a čtyřpólový),  

motorů graficky vyobrazeny na následujících charakteristikách (černá charakteristika je pro 

motor č.1 pro první obr. 7.2-1 a obr.7.2-3. U obr. 7.2-6 je černá charakteristika pro motor č.5. 

Červené charakteristiky jsou vždy pro motor s určitým typem excentricity). Obr. 7.2-2, obr. 7.2-4 

a obr. 7.2-5 jsou uvedeny v příloze. 
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Obr. 7.2-1 Porovnání proudových spekter statoru motoru č.1 (bez poruchy-černě), a motoru č.2 ( 

s dynamickou excentricitou-červeně) a) bez zatíženi b) s polovičním zatížením c) s plným zatížením 
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Obr. 7.2-3 Porovnání proudových spekter statoru motoru č.1 (bez poruchy-černě), a motoru č.4 ( 

se statickou a dynamickou excentricitou-červeně) a) bez zatíženi b) s polovičním zatížením c) s plným 

zatížením 
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Obr. 7.2-6 Porovnání proudových spekter statoru motoru č.5 (bez poruchy-černě), a motoru 

č.8 ( se statickou a dynamickou excentricitou-červeně) a) bez zatíženi b) s polovičním zatížením 

c) s plným zatížením 
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Z charakteristik z obr. 7.2-1 až obr. 7.2-6 (obr. 7.2-2,7.2-4 a obr. 7.2-5 v příloze) můžeme vyvodit, že 

největší vliv na chod stroje má kombinovaná excentricita. Samotná dynamická nebo statická excentricita 

se na nižších frekvencích nijak výrazněji neprojevuje. Proto bylo od posuzování vlivu excentricity jak 

statické tak dynamické na těchto nízkých frekvencích upuštěno. Dále byly porovnávány pouze proudové 

složky o vyšších frekvencích (řádově stovky Hz). Frekvence těchto proudových složek byly vypočteny 

podle následujícího vztahu (26) a jsou seřazeny v tabulkách v příloze. 

Pro lepší orientaci jsou vybrané frekvenci seřazeny v následujících tabulkách a označeny frekvence, 

kde se nejvíce projevuje vliv excentricity. 

 

Tab. 7.2-6 Vypočtené vyšší frekvence proudových složek pro 4p motory pro dynamickou a 

kombinovanou excentricitu pro chod naprázdno frekvence napájení f = 50 Hz, k = 1. 

  kQ2+(nd=1) kQ2+(nd=2) kQ2+(nd=3) kQ2-(nd=1) kQ2-(nd=2) kQ2-(nd=3) 

v f [Hz) f [Hz) f [Hz) f [Hz) f [Hz) f [Hz) 

+1 773,55 798,5 823,45 723,65 698,7 673,75 

+3 873,55 898,5 923,45 823,65 798,7 773,75 

+5 973,55 998,5 1023,45 923,65 898,7 873,75 

 

Tab. 7.2-7 Vypočtené vyšší frekvence proudových složek pro 4p motory pro dynamickou a 

kombinovanou excentricitu při polovičním zatížení frekvence napájení f = 50 Hz, k = 1. 

  kQ2+(nd=1) kQ2+(nd=2) kQ2+(nd=3) kQ2-(nd=1) kQ2-(nd=2) kQ2-(nd=3) 

v f [Hz) f [Hz) f [Hz) f [Hz) f [Hz) f [Hz) 

+1 754,2172 778,5005 802,7839 705,6505 681,3671 657,0838 

+3 854,2172 878,5005 902,7839 805,6505 781,3671 757,0838 

+5 954,2172 978,5005 1002,784 905,6505 881,3671 857,0838 

 

Tab. 7.2-8 Vypočtené vyšší frekvence proudových složek pro 4p motory pro dynamickou a 

kombinovanou excentricitu při plném zatížení frekvence napájení f = 50 Hz, k = 1. 

  kQ2+(nd=1) kQ2+(nd=2) kQ2+(nd=3) kQ2-(nd=1) kQ2-(nd=2) kQ2-(nd=3) 

v f [Hz) f [Hz) f [Hz) f [Hz) f [Hz) f [Hz) 

+1 743,5836 767,5003 791,4169 695,7502 671,8336 647,9169 

+3 843,5836 867,5003 891,4169 795,7502 771,8336 747,9169 

+5 943,5836 967,5003 991,4169 895,7502 871,8336 847,9169 
 

Tab. 7.2-9 Vypočtené vyšší frekvence proudových složek pro 6p motory pro dynamickou a 

kombinovanou excentricitu pro chod naprázdno frekvence napájení f = 50 Hz, k = 1. 

  kQ2+(nd=1) kQ2+(nd=2) kQ2+(nd=3) kQ2-(nd=1) kQ2-(nd=2) kQ2-(nd=3) 

v f [Hz) f [Hz) f [Hz) f [Hz) f [Hz) f [Hz) 

+1 531,8833 548,5 565,1167 498,65 482,0333 465,4167 

+3 631,8833 648,5 665,1167 598,65 582,0333 565,4167 

+5 731,8833 748,5 765,1167 698,65 682,0333 665,4167 
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Tab. 7.2-10 Vypočtené vyšší frekvence proudových složek pro 6p motory pro dynamickou a 

kombinovanou excentricitu při polovičním zatížení frekvence napájení f = 50 Hz, k = 1. 

  kQ2+(nd=1) kQ2+(nd=2) kQ2+(nd=3) kQ2-(nd=1) kQ2-(nd=2) kQ2-(nd=3) 

v f [Hz) f [Hz) f [Hz) f [Hz) f [Hz) f [Hz) 

+1 516,9 533 549,1 484,7 468,6 452,5 

+3 616,9 633 649,1 584,7 568,6 552,5 

+5 716,9 733 749,1 684,7 668,6 652,5 

 

Tab. 7.2-11 Vypočtené vyšší frekvence proudových složek pro 6p motory pro dynamickou a 

kombinovanou excentricitu při plném zatížení frekvence napájení f = 50 Hz, k = 1. 

  kQ2+(nd=1) kQ2+(nd=2) kQ2+(nd=3) kQ2-(nd=1) kQ2-(nd=2) kQ2-(nd=3) 

v f [Hz) f [Hz) f [Hz) f [Hz) f [Hz) f [Hz) 

+1 501,9167 517,5 533,0833 470,75 455,1667 439,5833 

+3 601,9167 617,5 633,0833 570,75 555,1667 539,5833 

+5 701,9167 717,5 733,0833 670,75 655,1667 639,5833 
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Obr. 7.2-7 Porovnání proudových spekter statoru motoru č. 1 ( bez poruchy-černě) a motoru 

č.2 ( s dynamickou excentricitou-červeně) a) bez zatíženi b) s polovičním zatížením c) s plným 

zatížením 
 

Z Tab. 7.2-15 vybereme první frekvence, na kterých je nejlépe vidět k jakému rozdílu 

dochází, a to 773,55 Hz v charakteristice Obr. 7.2-1 a), 754,22 Hz v charakteristice Obr. 7.2-7 b), 

743,58 Hz v charakteristice Obr. 7.2-1 c). Na těchto proudových složkách je nejlépe vidět rozdíl mezi 

motorem bez excentricity a motorem s dynamickou excentricitou. U motoru s dynamickou excentricitou 

jsou proudové složky vždy výrazně větší než u zdravého motoru. 
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Obr. 7.2-8 Porovnání proudových spekter statoru motoru č.5, ( bez poruchy-černě) a 

motoru č.6 ( s dynamickou excentricitou-červeně) a) bez zatíženi b) s polovičním zatížením c) 

s plným zatížením 

Stejně jako v předchozím případě Tab. 7.2-14 vybereme první frekvence, na kterých je 

nejlépe vidět k jakému rozdílu dochází a to 531,88 Hz v charakteristice Obr. 7.2-8 a), 516,9 Hz 

v charakteristice Obr. 7.2-1 b), 501,92 v charakteristice Obr. 7.2-1 c).  
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Obr. 7.2-9 Porovnání proudových spekter statoru motoru č.1, ( bez poruchy-černě) a motoru č.4 ( 

s dynamickou a statickou excentricitou-červeně) a) bez zatíženi b) s polovičním zatížením c) s plným 

zatížením 

 

Stejně jako v případě motoru s dynamickou excentricitou i zde hledáme na stejných frekvencích 

tedy 773,55 Hz bez zatížení, 754,22 Hz s polovičním zatížením a 743,58 Hz s plným zatížením. Teď 

ale i frekvence 873,55 Hz, 854,22 Hz, 843,58 Hz ve stejném pořadí zatížení. Z charakteristik je 
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patrné, že se zvyšujícím se zatížením se zvyšuje rozdíl amplitud mezi motorem bez excentricity a 

motorem s oběma typy excentricit. Tento efekt je pravděpodobně způsoben přítomností statické 

excentricity 

 
Obr. 7.2-10 Porovnání proudových spekter statoru motoru č.5, ( bez poruchy-černě) a motoru č.8 ( 

s dynamickou a statickou excentricitou-červeně) a) bez zatíženi b) s polovičním zatížením c) s plným 

zatížením 

 

Stejně jako u čtyřpólového motoru i zde dochází ke stejnému efektu zvyšování rozdílu mezi 

zdravým motorem a motorem s oběmi excentricitami při zvyšujícím se zatížení. 
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Posledním bodem měření bylo měření obou motorů se statickou excentricitou. 

Z naměřených charakteristik je patrné, že vlivem zatížení nedochází k větším změnám 

v proudovém spektru, a to u čtyřpólového i šestipólového motoru. Pro ilustraci, o jaké se jedná 

rozdíly, jsou zde uvedeny některé charakteristiky. Zbylé charakteristiky jsou uvedeny v příloze. 

 

Obr. 7.2-11 Porovnání proudových spekter statoru motoru č.5,( černá charakteristika) a motoru 

č.7 (při plném zatížení)
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8 ZÁVĚR 
Tato bakalářská práce se zabývá diagnostikou poruch asynchronních motorů. Poruchy dělíme 

na elektrické a mechanické. Mezi elektrické poruchy řadíme např. tepelné znehodnocení 

statorového vinutí, zkrat na kostru, závitový zkrat nebo nízký izolační stav vinutí, který se může 

objevit i u rotoru pokud je rotor vinutý. Mezi mechanické poruchy můžeme řadit např. nesprávné 

ustavení motoru vzhledem k poháněnému stroji. Tato závada je označována jako tzv. nesouosost. 

Dalšími mechanickými závadami jsou nevyváženost rotoru, nebo uvolnění rotorového svazku na 

hřídeli. 

Dále se tato práce soustředí na zkoušky, které vedou k odhalení, nebo samotnému zabránění 

vzniku poruch. Zkoušky dělíme na Typové, Kontrolní, Výběrové. Typové zkoušky dělíme na 

zkoušky, při kterých se ověřují vlastnosti stroje, zkoušky oteplovací, zkoušky mechanické, 

zkoušky izolace. Kontrolní zkoušky jsou buď kusové, nebo výběrové, u nichž se zkouší jen daný 

počet kusů z vyrobené série. Prověřovací zkoušky odpovídají kontrolním zkouškám. 

Jako jeden z hlavních bodů je řešena excentricita rotoru. Excentricitu dělíme na dva druhy. 

Statickou excentricitu, kde je rotor vychýlený ze středu motoru, ale stále se otáčí na jeho vlastní 

ose a dynamickou excentricitu, kde se rotor stále otáčí ve středu motoru, ovšem už ne kolem 

svého vlastního středu. Příčiny vzniku excentricity jsou např. nesprávné umístění ložiska při 

montáži, opotřebování ložisek, průhyb hřídele rotoru nebo kritická rychlost otáčení způsobující 

rozkmitání rotoru. Následkem excentricity jsou síly, které se snaží vychýlit rotor z centra motoru. 

Excentricita zde byla řešena pomocí teoretických analýz aplikací Ampérova zákona a vyjádřením 

vztahu pro velikost vzduchové mezery. 

Druhým z hlavních bodů jsou přerušené rotorové tyče. Poruchy rotoru jsou způsobeny 

nedostatečným litím, výrobním postupem, nebo kombinací různých vlivů působících na motor 

např. elektromagnetické, mechanické, teplotní. Přerušené rotorové tyče jsou zde zkoumány 

pomocí teoretických analýz jako modelování přerušených rotorových tyčí, řešením hustoty toku 

vzduchovou mezerou, ztrát ve statorovém jádře a rotorové rozptylové reaktance. Hlavní metodou 

zkoumání přerušených rotorových tyčí je metoda statorových proudů. Tato metoda je zde použita 

jak pro teoretickou část řešení excentricity a přerušených rotorových tyčí, tak i pro samotné 

měření na rotorech s přerušenými tyčemi. 

Předposledním bodem je samotné měření na třech poškozených a jednom nepoškozeným 

rotorem. Z naměřených hodnot a zhotovených charakteristik je patrné, že malý počet přerušených 

tyčí u rotoru nakrátko nemá vliv na chod stroje, pokud je motor nezatížený. Změny v proudovém 

spektru nastanou až v případě že motor zatížíme. Tyto změny se projeví ve velikosti amplitud 

proudových složek. Z naměřených hodnot všech tří poškozených rotorů můžeme konstatovat, že 

nejmenší variantou poškození je rotor s jednou přerušenou tyčí, protože proudové složky mají 

menší amplitudu u obou hodnot zatíženi, než motory se dvěmi poškozenými tyčemi. Z tabulky 7-

4 je jasně vidět rozdíl mezi amplitudami poškozených rotorů, kdy rotor se dvěmi přiléhajícími 

přerušenými tyčemi má větší amplitudy většiny proudových složek, než zbylé dva rotory. Rozdíl 

mezi motorem s jednou přerušenou tyčí a dvěmi vzdálenými přerušenými tyčemi je velikost 

amplitud proudových složek, kdy rotor se dvěmi vzdálenými přerušenými tyčemi má větší 

amplitudy proudových složek, které jsou nejblíže frekvenci 50 Hz. Z toho vyplývá, že velikost 

proudových složek je závislá na poloze a počtu přerušených tyčí na rotoru. 
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Posledním bodem bylo měření excentricity. Měření proběhlo na třech poškozených 

čtyřpólových motorech a třech poškozených šestinových motorech. Pro oba tyto typy motorů 

můžeme vyvodit následující poznatky. Na nižších frekvencích je porovnávání excentricit jak čistě 

statické, tak čistě dynamické nepřesné, ale projevuje se výrazně při kombinaci obou excentricit. 

Při porovnávání proudových složek na vyšších frekvencích můžeme dojít k těmto závěrům. 

Dynamická excentricita způsobuje zvětšení amplitud proudových složek u obou typů motorů. 

Velikost rozdílu amplitud mezi zdravým motorem a motorem s dynamickou excentricitou však 

není přímo závislá na zatížení. 

Charakteristiky obou motorů se statickou excentricitou se nijak výrazně neliší od 

charakteristik zdravých motorů. To ovšem neznamená, že motor touto závadou není ovlivněn, 

pouze se tato závada výrazněji neprojevuje v proudovém spektru. 

Kombinace obou typů excentricit způsobuje, že se zvyšujícím se zatížením se zvyšují i 

rozdíly amplitud mezi zdravým a poškozeným motorem u čtyřpólového i šestipólového motoru. 

Zvyšující se rozdíl amplitud proudového spektra při zvyšujícím se zatížení je pravděpodobně 

způsoben přítomností statické excentricity, jelikož při existenci samostatné dynamické 

excentricity  ke zvyšování rozdílu amplitud nedochází. 
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PŘÍLOHY 

 
Obr. 7.2-2 Porovnání proudových spekter statoru motoru č.1,(černá charakteristika) a 

motoru č.3 ( se statickou excentricitou) a) bez zatíženi b) s polovičním zatížením c) s plným 

zatížením 
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Obr. 7.2-4 Porovnání proudových spekter statoru motoru č.5,( černá charakteristika) a 

motoru č.6 ( s dynamickou excentricitou) a) bez zatíženi b) s polovičním zatížením c) s plným 

zatížením 
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Obr. 7.2-5 Porovnání proudových spekter statoru motoru č.5,( černá charakteristika) a 

motoru č.7 ( se statickou excentricitou) a) bez zatíženi b) s polovičním zatížením c) s plným 

zatížením 
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Obr. 7.2-12 Porovnání proudových spekter statoru motoru č.5,( černá charakteristika) a 

motoru č.7 (při polovičním zatížení) 
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Obr. 7.2-13 Porovnání proudových spekter statoru motoru č.5,( černá charakteristika) a 

motoru č.7 (bez zatížení) 
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Obr. 7.2-14 Porovnání proudových spekter statoru motoru č.1,( černá charakteristika) a 

motoru č.3 (při plném zatížení) 
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Obr. 7.2-15 Porovnání proudových spekter statoru motoru č.1,( černá charakteristika) a 

motoru č.3 (při polovičním zatížení) 
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Obr. 7.2-15 Porovnání proudových spekter statoru motoru č.1,( černá charakteristika) a 

motoru č.3 (bez zatížení) 
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Tab. 7.2-12 Vypočtené vyšší frekvence pro šestipólový motor pro statickou excentricitu 

k v 

n=935 min
-1

 n=966 min
-1

 n=997 min
-1

 

f f f 

[-] [-] [Hz] [Hz] [Hz] 

1 +1 486,33 500,8 515,27 

1 +3 586,33 600,8 615,27 

1 +5 686,33 700,8 715,27 

1 +7 786,33 800,8 815,27 

1 +9 886,33 900,8 915,27 

1 -1 386,33 400,8 415,27 

1 -3 286,33 300,8 315,27 

1 -5 186,33 200,8 215,27 

1 -7 86,33 100,8 115,27 

1 -9 -13,67 0,8 15,27 

2 +1 922,67 951,6 980,53 

2 +3 1022,67 1051,6 1080,53 

2 +5 1122,67 1151,6 1180,53 

2 +7 1222,67 1251,6 1280,53 

2 +9 1322,67 1351,6 1380,53 

2 -1 822,67 851,6 880,53 

2 -3 722,67 751,6 780,53 

2 -5 622,67 651,6 680,53 

2 -7 522,67 551,6 580,53 

2 -9 422,67 451,6 480,53 
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Tab. 7.2-13 Vypočtené vyšší frekvence pro čtyřpólový motor pro statickou excentricitu 

k v 

n=1435 min
-1

 n=1457 min
-1

 n=1497 min
-1

 

f f f 

[-] [-] [Hz] [Hz] [Hz] 

1 +1 719,67 729,93 748,60 

1 +3 819,67 829,93 848,60 

1 +5 919,67 929,93 948,60 

1 +7 1019,67 1029,93 1048,60 

1 +9 1119,67 1129,93 1148,60 

1 -1 619,67 629,93 648,60 

1 -3 519,67 529,93 548,60 

1 -5 419,67 429,93 448,60 

1 -7 319,67 329,93 348,60 

1 -9 219,67 229,93 248,60 

2 +1 1389,33 1409,87 1447,20 

2 +3 1489,33 1509,87 1547,20 

2 +5 1589,33 1609,87 1647,20 

2 +7 1689,33 1709,87 1747,20 

2 +9 1789,33 1809,87 1847,20 

2 -1 1289,33 1309,87 1347,20 

2 -3 1189,33 1209,87 1247,20 

2 -5 1089,33 1109,87 1147,20 

2 -7 989,33 1009,87 1047,20 

2 -9 889,33 909,87 947,20 
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Tab. 7.2-14 Vypočtené vyšší frekvence pro šestipólový motor pro dynamickou excentricitu 

k v nd 

n=935 min
-1

 n=966 min
-1

 n=997 min
-1

 

f f f 

[-] [-] [-] [Hz] [Hz] [Hz] 

1 +1 +1 501,92 516,90 531,88 

1 +3 +1 601,92 616,90 631,88 

1 +5 +1 701,92 716,90 731,88 

1 +7 +1 801,92 816,90 831,88 

1 +9 +1 901,92 916,90 931,88 

1 +1 +2 517,50 533,00 548,50 

1 +3 +2 617,50 633,00 648,50 

1 +5 +2 717,50 733,00 748,50 

1 +7 +2 817,50 833,00 848,50 

1 +9 +2 917,50 933,00 948,50 

1 +1 +3 533,08 549,10 565,12 

1 +3 +3 633,08 649,10 665,12 

1 +5 +3 733,08 749,10 765,12 

1 +7 +3 833,08 849,10 865,12 

1 +9 +3 933,08 949,10 965,12 

1 +1 -1 470,75 484,70 498,65 

1 +3 -1 570,75 584,70 598,65 

1 +5 -1 670,75 684,70 698,65 

1 +7 -1 770,75 784,70 798,65 

1 +9 -1 870,75 884,70 898,65 

1 +1 -2 455,17 468,60 482,03 

1 +3 -2 555,17 568,60 582,03 

1 +5 -2 655,17 668,60 682,03 

1 +7 -2 755,17 768,60 782,03 

1 +9 -2 855,17 868,60 882,03 

1 +1 -3 439,58 452,50 465,42 

1 +3 -3 539,58 552,50 565,42 

1 +5 -3 639,58 652,50 665,42 

1 +7 -3 739,58 752,50 765,42 

1 +9 -3 839,58 852,50 865,42 
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Tab. 7.2-15 Vypočtené vyšší frekvence pro čtyřpólový motor pro dynamickou excentricitu 

k v nd 

n=1435 min
-1

 n=1457 min
-1

 n=1497 min
-1

 

f f f 

[-] [-] [-] [Hz] [Hz] [Hz] 

1 +1 +1 743,58 754,22 773,55 

1 +3 +1 843,58 854,22 873,55 

1 +5 +1 943,58 954,22 973,55 

1 +7 +1 1043,58 1054,22 1073,55 

1 +9 +1 1143,58 1154,22 1173,55 

1 +1 +2 767,50 778,50 798,50 

1 +3 +2 867,50 878,50 898,50 

1 +5 +2 967,50 978,50 998,50 

1 +7 +2 1067,50 1078,50 1098,50 

1 +9 +2 1167,50 1178,50 1198,50 

1 +1 +3 791,42 802,78 823,45 

1 +3 +3 891,42 902,78 923,45 

1 +5 +3 991,42 1002,78 1023,45 

1 +7 +3 1091,42 1102,78 1123,45 

1 +9 +3 1191,42 1202,78 1223,45 

1 +1 -1 695,75 705,65 723,65 

1 +3 -1 795,75 805,65 823,65 

1 +5 -1 895,75 905,65 923,65 

1 +7 -1 995,75 1005,65 1023,65 

1 +9 -1 1095,75 1105,65 1123,65 

1 +1 -2 671,83 681,37 698,70 

1 +3 -2 771,83 781,37 798,70 

1 +5 -2 871,83 881,37 898,70 

1 +7 -2 971,83 981,37 998,70 

1 +9 -2 1071,83 1081,37 1098,70 

1 +1 -3 647,92 657,08 673,75 

1 +3 -3 747,92 757,08 773,75 

1 +5 -3 847,92 857,08 873,75 

1 +7 -3 947,92 957,08 973,75 

1 +9 -3 1047,92 1057,08 1073,75 

 


