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Abstrakt a klíčová slova 
 

Abstrakt 
 
Jméno:    Bc. Michal Strachota 
Název diplomové práce: Diagnostika stavu poškození rotoru asynchronního motoru 
 

Tato diplomová práce se zabývá různými metodami diagnostiky stavu poškození rotoru 
asynchronního motoru. Zaměřuje se na chování asynchronního motoru v různých dynamických 
režimech. Porovnává naměřené hodnoty různě přerušených rotorových tyčí. 

Teoretická část se zabývá rozborem diagnostických měřících metod, pro co nejpřesnější zjištění 
rozsahu poškození vadného kusu rotoru. Praktická část se skládá ze standardního postupu měření 
hlavní zkušebny, tj. (oteplovací zkoušky, momentová charakteristika, měření nakrátko, maximální 
proud a výkon, účinnost, a jiné). Dále měření vibrodiagnostických spekter, proudových spekter a 
měření v akustické komoře, to vše v různých dynamických režimech elektromotoru s různě 
poškozenými rotory.  Tímto měřením chceme zjistit metodu, která co nejpřesněji odhalí poškození 
rotoru asynchronního motoru. 
 
Klíčová slova:    Asynchronní motor, rotorové tyče, diagnostika, frekvence, signál. 

 
 
 

Abstract 
 
Name:    Bc. Michal Strachota 
Title of work:    Diagnostics of state of damage for rotor of induction motor 
 

The diploma thesis refers to the different diagnostic methods of rotor damage level of 
asynchronous motor. The work aims to behaviour of induction motor under different dynamic 
conditions. It compares the measured values of diverse broken rotor shafts. 

The theoretical part deals with analysis of diagnostic measuring methods to find the damage level 
of defective part of rotor the most accurately. The applied part consists of standard measuring 
procedure of the main test room, it means warming tests, torque characteristics, short-circuit 
measuring, peak current and power, efficiency and others. Further the measuring of vibro-diagnostic 
spectrums, current spectrums and measuring in acoustic chamber, all of them in various dynamic 
modes of induction motor with differently damaged rotors. That way we intend to find out the method 
that detects the rotor damage level of asynchronous motor the most accurately. 
 
Keywords:    Asynchronous motor, rotor bar, diagnostics, frequency, signal 
 
 



 
 

Seznam použitých symbolů a zkratek 
 
P1 -  vstupní výkon [W] 
I -  proud [A] 
cosφ -  účiník 
η -  účinnost [%] 
n -  otáčky [1/min] 
ns -  synchronní otáčky [1/min] 
s -  skluz [%] 
f-  frekvence [Hz] 
T - moment [Nm] 
 
UN -  jmenovité napětí [V] 
IN - jmenovitý proud [A] 
PN -  jmenovitý výkon [W] 
fN -  jmenovitá frekvence [Hz] 
S -  zatěžovatel 
I0 -  proud naprázdno [A] 
P0 -  výkon naprázdno [W] 
Uk -  napětí nakrátko při IN [V] 
Pk -  výkon nakrátko při IN [W] 

TB -  moment zvratu [Nm] 
Tl - moment nakrátko [Nm] 
Il - proud nakrátko [A] 
Pl -  výkon nakrátko [W] 
fVZ -  vzorkovací frekvence [Hz] 
fL - síťová frekvence [Hz] 
fP -  frekvence průchodu pólů [Hz] 
LWA -  hladina akustického výkonu [dB] 
LpfA -  hladina akustického tlaku [dB] 
 
VN –  vysoké napětí 
NF -  nízkofrekvenční 
VF –  vysokofrekvenční 
RMS –  efektivní hodnota 
TP –  typová zkouška 
KTP –  kontrolní typová zkouška 
AM –  asynchronní motor 
TD –  technická diagnostika 
FFT -  rychlá Fourierova transformace 
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1. Úvod 
 

Nejrozšířenějšími dnes používanými točivými stroji jsou asynchronní motory, a to z důvodu 
spolehlivosti, konstrukční nenáročnosti, ceně a nízké náročnosti na údržbu. Mají uplatnění v obrovské 
škále pohonů jako jsou ventilátory, čerpadla, kompresory, jeřáby, pásové dopravníky aj. 

 
Princip trojfázového asynchronního motoru je založen na točivém elektromagnetickém poli ve 

vzduchové mezeře, které vznikne průchodem střídavého třífázového proudu vinutím statoru. Toto 
magnetické pole v rotoru indukuje napětí a vzniklý proud vyvolává  sílu otáčející rotorem. Jednotlivá 
vinutí jsou vůči sobě prostorově natočená o 120°. 

Rozdíl mezi skutečnými otáčkami a synchronními otáčkami se nazývá "skluz". Čím větší skluz, 
tím větší je indukovaný proud v rotorových tyčích a větší výstupní kroutící moment. [5] 

 
Poruchy asynchronních motorů: 

Statorové  
- Zkraty ve vinutí  
- Zvýšený odpor statorového vinutí 
- Přerušené statorové vinutí 

Rotorové  
- Přerušené rotorové tyče nebo zvýšený odpor tyčí 
- Přerušený rotorový věnec  
- Dynamická, statická nebo kombinovaná exentricita 

Ložiska 
Porucha vnějšího a vnitřního kroužku, popř. kuliček 

Ostatní 
Chlazení motoru, příruba motoru, svorkovnice a jiné [3] 

 
Graf. 1 Graf znázorňující procentuální rozložení poruch AM motorů [3] 
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2. Zkoušky asynchronních motorů 
 

Každý vyrobený motor před tím, než je odeslán zákazníkovi, je podroben přesně definovaným 
zkouškám. Tyto zkoušky mají prokázat, že vyrobený motor je kvalitní a splňuje veškerá kritéria pro 
uvedení do provozu, na který byl navržen dle platných norem ČSN. Motory, které touto zkouškou 
neprojdou, se zkoušejí dále na hlavní zkušebně, kde jsou podrobněji testovány. Na této zkušebně se 
zkoušejí prototypy, konstruktérské úpravy a předávací zkoušky na přání zákazníka.  

 

2.1. Kusová zkouška 
 

Kusové zkoušky se provádějí u každého vyrobeného kusu motoru. Jedná se o zkrácené měření 
základních veličin pro odhalení případné závady.  
Veškeré naměřené hodnoty musí splňovat tolerance vázané k danému modelu a normám ČSN.  
- Měření odporu vinutí 
- Měření izolačního odporu 
- Zkouška naprázdno P0, I0,  při UN, fN 
- Zkouška nakrátko Pk, Uk, při IN 
- VN test (zkouška vysokým napětím) 
 

2.2. Typová zkouška 
 

Typová zkouška slouží k prokázání, zda určitý typ stroje vyhovuje všem požadavkům příslušných 
norem, popř. dalším požadavkům, dohodnutým mezi odběratelem a výrobcem. Zjišťují se také 
charakteristiky a jiné vlastnosti, které mají význam pro jeho užívání. Typová zkouška se provádí na 
každém novém typu stroje. 

Při typové zkoušce musí stroj vyhovět všem předepsaným dílčím zkouškám. O výsledku typové 
zkoušky musí být zpracován zkušební protokol. Záznamy o výsledcích typových zkoušek se 
uchovávají nejméně 10 let. [6] 

 

2.3. Kontrolní typová zkouška 
 

KTZ slouží ke zjištění shody parametrů strojů, jejichž splnění bylo prokázáno typovou zkouškou. 
Kontrolní typová zkouška se provádí : 

· Při změně konstrukce, materiálu nebo výrobního postupu, která by mohla mít vliv na 
vlastnosti stroje (odvozené provedení) 

· V případě opakovaných neshod zjištěných při kontrolních kusových zkouškách 
· Na základě požadavků útvarů závodu 
· Na základě požadavků zákazníka (i přejímací zkoušky) [6] 
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2.4. Zkušební zařízení 
 
Dynamometry pro zatěžování motorů, měřící stoly s měřícími přístroji a ovládacími prvky, 

energetické zdroje a pomocná zařízení. 
Měřící přístroje, odpovídající požadavkům ČSN EN 60034-2/A1. 
Měřící stoly jsou vybaveny pro měření napětí, proudů, výkonu v trojfázové síti, otáček, kroutícího 

momentu. Ostatní přístroje jsou součástí vybavení elektrozkušebny. 
Napájecí napětí zdrojů musí být prakticky symetrické a sinusové podle ČSN EN 60034-1. 
Pro TP-prototyp dát přednost napájení z nezávislého rotačního zdroje. [6] 

 

2.5. Podmínky při zkoušení 
 
Zkoušejí se stroje vysušené a zaběhané. Teplota okolí má být v mezích +15 až +25°C, nesmí však 

být mimo rozsah teplot +10 až +40°C. Při provozu musí být dodrženy bezpečnostní předpisy. [6] 
 

2.6. Základní  mechanické zkoušky 
 

Mechanickými zkouškami se kontroluje, zda na stroji nejsou závady, které by ohrožovaly správný 
chod stroje. Zjištěné závady musí být odstraněny. Kontroluje se přítomnost nečistot ve svorkovnici 
nebo v jiných částech motoru, pokud je k nim přístup, cizích předmětů, mazadel, kondenzát, zbytků 
izolací atd., vzhled povrchu, stav povrchových úprav, vnitřních i vnějších. Vinutí. Pokud je k vinutí 
přístup, kontroluje se jeho čistota, nepoškozenost, impregnace, bandáž, nátěr ploch a čel vinutí, 
vývody atd. Svorkovnice a uzemňovací svorky. 

Kontroluje se označení svorek svorkové desky, řádné připojení vývodů na svorky, kvalita nátěru 
ve svorkovnici, úplnost šroubů a matic a dodržování druhu pokovení, vlepená schémata zapojení 
vinutí a termoelementů. Kontroluje se počet a umístění zemnících, propojovacích svorek a 
připojovacích hlavic /balíčků/. U nevýbušných motorů se kontroluje nepoškozenost ploch pevného 
závěru. 

Výkonnostní a jiné štítky. Kontroluje se odpovídající druh štítku a správnost zobrazených hodnot 
na štítcích podle výkonnostního štítku v SAP, popř. listu provedení. Kontrolují se termoelementy, 
topná tělesa. 

Kontroluje se řádné připojení a označení vývodů na přídavnou svorkovnici. Kontrola kontinuity 
obvodu se provede proměřením na jejich vývodech ohmmetrem. 

Kontroluje se vyražené číslo atestu na hřídeli. Hodnota musí být čtyřmístné číslo a jasně čitelná. 
Hodnotu je potřeba opsat do instrukčního listu. [6] 
 

2.7. Měření částečných výbojů 
 

• Stimulační vysoké napětí je generováno takto:  
- Synteticky v PC se vytvoří požadovaný průběh (nejčastěji sinus, 50 Hz) napětí 

s požadovanou rychlostí nárůstu RMS hodnoty napětí (vzorkovací frekvence fVZ = 100kS/s), 
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- průběh je generován na analogovém výstupu převodníkové karty, následně zesílen NF 
zesilovačem a transformován VN transformátorem na výstupní hodnotu.  

- Takto generované napětí je přes spínací prvky a kabelové vývody přivedeno na měřený 
svazek (DUT – Device Under Test)    

• V průběhu testu (postupně rostoucí hladina výstupního VN napětí) je měřeno: 
- Výstupní napětí přímo z výstupu UVÝST. (fVZ = 20kS/s) – pro zobrazení hodnoty UVÝST, pro 

výpočet činného, jalového, zdánlivého výkonu, cosφ,….,  
- Výstupní proud z výstupu IVÝST (fVZ = 20kS/s) – pro zobrazení hodnoty IVÝST, pro výpočet P 

(činného, jalového, zdánlivého výkonu, cos(fi),…. ), 
- Výstupní napětí USCOPE přes vazební VF smyčku (anténu) (fVZ = 2MS/s)  - pro vyhodnocení 

VF složek částečných výbojů (četnost, …), NF složka včetně stimulačního napětí je díky VF 
vazbě odfiltrována, snímání je provedeno osciloskopickou kartou. [6] 

 

2.8. Měření před záběhem 
 

Tyto zkoušky je nutno provádět před zaběháváním motoru. 

 
2.8.1. Měření izolačního odporu vinutí 
 

Izolační odpor se měří nejprve ve studeném stavu stroje před zahájením zkoušek a potom v 
zahřátém stavu při teplotě blízké pracovní. 
Zkouška se provádí měřičem izolace o napětí 500V pro motory do jmenovitého napětí 500V zap. D 
nebo měřičem o napětí 1000V pro motory nad 500V zap. D po dobu 1 min. 
Měří se tyto odpory : 

1. mezi vinutími statoru a kostrou napětím podle jmenovitého napětí motoru 
2. mezi vývodem tepelné ochrany a vinutím, ve kterém je tato ochrana zabudována napětím 500V 
3. mezi vývodem tepelné ochrany a kostrou napětím 500V [6] 

 

2.8.2. Měření činného odporu vinutí 
 

Motor musí být min. 8 hod. aklimatizován v prostoru elektrozkušebny. Měří se odpor za studena 
po aklimatizaci a v teplém stavu po oteplovací zkoušce. Měří se teplota vinutí, nejlépe z vložených 
termočlánků ve vinutí nebo vložením teploměrného čidla do vnitřního prostoru motoru.  

Měří se ohmovou metodou na svorkách motoru. 
Pokud má motor vyvedené začátky a konce fází, měří se odpor vinutí každé fáze a měří se 

svorkový odpor pro dané zapojení vývodů. Současně se měří teplota vinutí motoru teploměrem 
vloženým přes svorkovnici do motoru v případě měření za studena, nebo prostřednictvím 
termočlánku ve vinutí . 

Měření odporu vinutí za studena a v teplém stavu se dělá stejným přístrojem a ve stejném pořadí 
svorek. [6] 
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2.8.3. Měření kapacity vinutí 
Propojit všechny vinutí mezi sebou a změřit jejich kapacitu proti kostře. 

 

2.8.4. Měření bodu nakrátko při IN 
Při zablokovaném rotoru, jmenovitém proudu a frekvenci se odečítají hodnoty Uk a Pk (Uk měří se 

přímo na svorkách motoru). Pro blokaci rotoru se musí vždy použít bezpečnostní blokovací rameno (s 
plastovou pákou). 
 

2.8.5. Měření bodu naprázdno před záběhem 
Při jmenovitém napětí a frekvenci se odečítají hodnoty I0 a P0. 

 

2.9. Záběh motoru 
 
Zaběháním je sledována stabilizace mechanických ztrát ložiskových uzlů. Provádí se za chodu 

naprázdno při sníženém napětí a jmenovitém kmitočtu. Motory s kuličkovými ložisky se musí 
zaběhávat s půl perem. Motory s válečkovým nebo kosoúhlým ložiskem se zaběhávat nesmějí z 
důvodu možného poškození nezatížených ložisek. 

Pro typovou zkoušku je stanovena doba zaběhání 24 hod. 
Pro kontrolní typovou zkoušku je doba zaběhání stanovena individuálně (viz. Instrukční list). 
V závěru zaběhávání se provádí měření bodu naprázdno při jmenovitém napětí a kmitočtu pro 

předběžný výpočet ztrát motoru a určení příkonu motoru odpovídajícímu jmenovitému zatížení. [6] 

 
2.10. Kontrola volného chodu motoru 

 
Volný chod rotoru se kontroluje za chodu při jmenovitém napětí a kmitočtu poslechem a 

prohlídkou. Zjišťuje se, zda rotor nedře, chod ložisek a další neobvyklé zvuky se zaměřením na 
magnetický hluk jak ve stavu naprázdno, tak v zatížení, ve studeném i teplém stavu, při rozběhu atd. 

Kontroluje se směr točení vpravo při pohledu ze strany hřídele, není-li předepsáno jinak. [6] 

 
2.11. Oteplovací zkouška 

 
Oteplovací zkouškou se zjišťuje, zda oteplení jednotlivých částí stroje při předepsaném způsobu 

zatížení nepřekročí dovolené hodnoty. Oteplovací zkouška se dělá přímým zatížením. 
K zatěžování motoru volit vhodný dynamometr podle výkonu a momentu zkoušeného motoru. 

Pro větší výkony a pro zatěžovatel S3 (S4) a S6 je možno použít synchronní alternátory k tomu určené. 
Před oteplovací zkouškou režimu S2 je nutno změřit svorkové odpory a teplotu vinutí. Tyto 

hodnoty musí být uloženy do poznámky oteplovací zkoušky. [6] 
 
 
 
 
 
 



 

14 
 

Měření teploty chladiva (okolí) : 
- teploměrnými sondami PT100, umístěnými kolem stroje asi v polovině jeho výšky a ve 

vzdálenosti 1m až 2m od něj. Každá sonda musí být chráněna před vyzařovaným teplem (i 
přímým slunečním zářením) a před průvanem. 

- aby se omezily chyby způsobené časovým zpožděním mezi změnou teploty hmoty stroje a 
změnou teploty chladiva, je nutno učinit vhodná opatření pro omezení těchto změn na minimum. 
[6] 

 
Měří se: 
- sdružené napětí, vstupní proudy, fázové proudy, příkon, otáčky, kroutící moment, kmitočet sítě 
- teplota okolí, teplota kostry v nejteplejším místě na jeho povrchu (k vyhledávání nejteplejšího 

místa lze použít kontaktní teploměr nebo infrateploměr ) 
- teplota ložisek, teploty čel vinutí pomocí zabudovaných teploměrných sond (termočlánky, PT 

teploměry) 
- teploty jiných částí, které jsou specifikovány pro daný typ motoru a jeho použití (motory v 

nevýbušném a zajištěném provedení) [6] 
 
Doba trvání oteplovací zkoušky: 

Motor je nutno zatěžovat jen tak dlouho, dokud oteplení stoupá o více než 2 °C/ hod. Tento stav 
se zjišťuje měřením teploty z termočlánků zabudovaných ve vinutí v případě prototypů nebo měřením 
teploty kostry v místě závěsného oka - použít k tomu určenou teploměrnou sondu nebo lihový 
teploměr. 

U prototypů se provádí oteplovací zkouška při UN, PN a fN ze studeného stavu a zaznamenávají se 
oteplovací křivky všech zabudovaných teploměrných sond (termočlánků).Toto platí i pro zatěžovatel 
S3 popř. S6.  

U strojů pro druh zatížení S3, S6 musí být teplota na konci zkoušky brána jako teplota uprostřed 
intervalu, způsobujícího největší ohřev v posledním pracovním cyklu. 

Dobu trvání oteplovací zkoušky lze zkrátit (tam, kde není požadována kompletní oteplovací 
křivka při jmenovitém zatížení) přetížením o 10 až 20 % po vhodnou dobu tak, aby přibližně poslední 
hodinu oteplovací zkoušky došlo k ustálení teploty při jmenovitém výkonu. 

V případě, že jsou ve vinutí motoru zabudovány termočlánky, zaznamenávají se oteplovací a 
ochlazovací křivky v těchto místech. Pozn.: U motorů v nevýbušném a zajištěném provedení se 
zaznamenávají oteplovací a ochlazovací křivky ve všech měrných místech - dáno instrukčním listem. 

Zastavení motoru: Po odpojení motoru od sítě/zdroje se musí co nejrychleji motor zastavit. 
Následuje měření odporu vinutí v závislosti na čase /ochlazovací křivka/ stejně jako v případě měření 
za studena. Po posledním bodu ochlazovací křivky dané fáze /svorek/ se měří v měřeném časovém 
sledu taky odpory zbývajících fází /svorek/. Označení fází, případně svorek motoru musí být 
identické s měřením ve studeném stavu. 

Součástí oteplovací zkoušky je subjektivní posouzení chodu motoru. V případě "nadměrného" 
hluku /silný magnetický hluk/ se provádí orientační měření hlukoměrem. K posouzení je nutno 
přivolat zadávajícího technika. U prototypů se oteplovací zkouška opakuje  pro kontrolu správného 
měření. 

Po oteplovacích zkouškách nutno změřit izolační odpor. [6] 
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2.12. Měření zatěžovacích charakteristik při konstantním momentu  
 
Měření zatěžovacích charakteristik při konstantním momentu se provádí bezprostředně po 

oteplovací zkoušce, tedy při oteplení, které odpovídá jmenovitému stavu. 
Při proměnném napětí 110, 100, 90, 80 %UN se musí udržovat konstantní moment rovný 

momentu při oteplovací zkoušce. Měří se hodnoty jako při oteplovací zkoušce. 
Pro motory velkých výkonů, které nelze zatěžovat dynamometry, provést tuto zkoušku při 

konstantním příkonu zatěžováním synchronním motorem. [6] 
 

2.13. Měření pracovních charakteristik při konstantním napětí 
 
Pracovní charakteristiky - závislost příkonu, účinnosti, účiníku, proudu a skluzu motoru na 

výkonu při konstantním napětí a kmitočtu. 
Pracovní charakteristiky se snímají při několika hodnotách zatížení, a to od přetížení cca 150% PN 

/nejméně však 110% / do chodu naprázdno při ustáleném oteplení odpovídající oteplovací zkoušce. 
Měří se napětí, proud, příkon, otáčky, moment, kmitočet sítě. 

 
Postup měření: 

Motor zahřát na teplotu odpovídající oteplovací zkoušce. V konečné fázi zahřívání jmenovitým 
výkonem /příkonem/ při přiblížení se odpovídající teplotě kontrolujte výpočtem skluz motoru. Skluz 
musí být shodný se skluzem na konci oteplovací zkoušky. Tento bod zatížení je výchozím stavem pro 
zkoušku. 

Dále dodržovat pořadí měřených bodů podle : 
150% PN, 125% PN, 100% PN, 75% PN, 50% PN, 25% PN.  [6] 

 

2.14. Měření momentové charakteristiky: 
 

Měří se statická momentová charakteristika - křivka znázorňující průběh točivého momentu v 
závislosti na otáčivé rychlosti, změřená bod po bodu při ustálených otáčivých rychlostech. 
 
Zatěžování se provádí dynamometrem: 
 

1. buď při jmenovitém napětí - u motorů menších výkonů, kde postačuje brzdící výkon 
dynamometru v celém rozsahu otáčivé rychlosti, 

2. nebo při sníženém napětí - u velkých motorů, kde brzdící moment nestačí, popřípadě 
proudově nedostačuje zdroj. V tomto případě odměřit moment. charakteristiku při vhodně 
sníženém napětí / pro zjištění momentových sedel/, popřípadě provést měření při zapojení 
vinutí do hvězdy. 

 
Měření momentu zvratu provést při několika napětích až do omezení proudového nebo 

momentového. V oblasti za momentem zvratu provést několik měření (4 až 5 bodů ), kde je nutno pro 
extrapolaci měřit body při třech různých snížených napětích a stejných otáčkách. Provede se 
extrapolace momentu a proudu do jmenovitého napětí. 
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Měří se moment, otáčky a proud v jedné fázi. Měření se provádí v rozsahu otáček +ns až 0. 
U asynchronních generátorů měřit navíc část moment. charakteristiky v nadsynchronní oblasti do 

momentu zvratu. 
Důležitá podmínka pro přesnost měření, která musí být splněna, je dodržení oteplení motoru 

hodnotě blízké jmenovitému stavu. Za tímto účelem jsou v prototypech zabudovány ve vinutí 
termočlánky. Střední teplota vinutí se nesmí lišit o více než 20°C od jmenovité hodnoty oteplení 
/teploty/. 

Měřit se musí rychle, aby se stroj příliš neohřál během měření, a mezi jednotlivými měřeními 
bodů charakteristiky nechat motor provětrat otáčením dynamometrem až teplota klesne na žádanou 
hodnotu. [6] 

 
2.15. Zkouška proudové přetížitelnosti 
 
Motor při jmenovitém napětí zatížit po 2 minuty takovým výkonem, aby proud do motoru byl 1,5 

násobkem jmenovitého proudu. Je vhodné toto měření provést při měření pracovních char. [6] 
 

2.16. Zkouška momentové přetížitelnosti 
 

Motor při jmenovitém napětí a kmitočtu zatížit momentem 1,6 MN po dobu 15 s. Motor musí tuto 
zkoušku vydržet bez zastavení nebo náhlé změny otáček, při stupňovitém zvětšování momentu. Tuto 
zkoušku je vhodné provést při měření pracovní charakteristiky. [6] 
 

2.17. Měření pro určení výkonového faktoru 
 

Provede se oteplovací zkouška při zatížení motoru, kdy oteplení vinutí dosáhne hranice 
dovoleného oteplení /pro třídu B 80°C, pro třídu F 105°C /. Poměr tohoto výkonu k jmenovitému 
udává výkonový faktor. [6] 

 
2.18. Zkouška mechanické odolnosti (odstředivá zkouška) 
 
Provádí se po dobu 2 min. 1,2 násobkem bezpečných provozních otáček dle ČSN EN 60034-1 

pokud možno v teplém stavu zvýšením kmitočtu napětí o 20%. Nesmí dojít k trvalé mimořádné 
deformaci, která by bránila normálnímu provozu motoru. 

Tuto zkoušku lze provádět pouze v bezpečnostní místnosti k tomuto určené: „Pracoviště 
odstředivých zkoušek“. Během zkoušky se nesmí vstupovat do prostoru místnosti a vrata musí být 
zavřená. Maximální otáčky motoru jsou uvedeny na štítku motoru. [6] 
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2.19. Měření nakrátko 
 
Účel :  

Měřením nakrátko zjišťujeme záběrové proudy, momenty a příkon, které jsou důležité např. při 
volbě a navrhování jistících prvků. Jde prakticky o hodnoty, které se vyskytují při rozběhu motoru. 
Tyto hodnoty jsou taky sledovány normami a jsou pro ně stanoveny tolerance. [6] 

 
Zásady měření :  

Charakteristika nakrátko se měří po oteplovací zkoušce (oteplovacích zkouškách). První bod 
charakteristiky měřit při nejvyšším napětí, aby teplota statoru a hlavně rotoru byla blízká teplotě při 
oteplovací zkoušce (víme, že záběrový moment je závislý na teplotě rotorových tyčí: při vyšší teplotě 
je větší odpor a momentová charakteristika se pokládá). Během celé charakteristiky nutno udržovat 
přibližně stejnou teplotu (max. navýšení teploty + 20 °C proti počáteční teplotě), např. pomocí 
termočlánků ve vinutí vzhledem k tomu, že v motoru vznikají značně velké ztráty. Je nutno nastavit 
napětí a záznam měřených parametrů dostatečně  rychle, což  vyžaduje praxi a zkušenost. Mezi  
jednotlivými měřeními se doporučuje (v horní polovině hodnoty napětí) motor chladit. [6] 

 
Postup:                     

Měří se 1. bod při nominálním napětí nebo při nejvyšším napětí, které dovoluje proudový zdroj. 
Další body se měří po dodržení podmínky vychlazení motoru na tolerovanou teplotu. Zaznamenává 
se moment, proud a výkon. Měří se minimálně 6 bodů. 

V případě nedostatečnosti proudového zdroje se provede měření do maximálně možného napětí a 
do jmenovitého napětí se provede extrapolace hodnot. Pro vyhovující extrapolaci by nejvyšší měřený 
bod charakteristiky měl být měřen alespoň při 60% UN. [6] 

 
Měření kolísání záběrného momentu: 

Měřit na stanovišti „Měření nakrátko„. Některé motory mohou mít při  nulových otáčkách 
momentové synchronní sedlo. 

Vyznačuje se to tím, že v různých polohách rotoru se naměří jiný záběrový moment a proud 
zůstává prakticky stejný. Zařízení umožňuje natáčení rotoru v rozsahu 10 °. [6] 

 

 
Obr. 1 Měřící stanoviště pro měření kolísání záběrného momentu 
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2.20. Měření momentu setrvačnosti 
 
Zkouší se metodou doběhu. Motor se zvýšenou frekvencí se roztočí na vyšší otáčky než 

synchronní /max.120%/. 
Roztočený motor v chodu naprázdno se odpojí od napájecího napětí a měří se doběhová křivka - 

závislost otáček snímaných jako napětí z tachodynama na čase. Nutno měřit na teplém motoru. [6] 
 

2.21. Zkouška výdržným napětím 
 
Zkouška se provede, je-li izolační odpor vyhovující. Hodnota zkušebního napětí je stanovena 

podle použitého izolačního systému: 
a) pro jmenovité napětí  motoru UN = 220 až 750 V .....2500 V, 

(to je 2 x 750 + 1000 V) 
b) pro jmenovité napětí  motoru UN = 1000 V ...........3000 V 

(to je 2 x 1000 + 1000 V). 
 

Zkušební napětí se přikládá jak mezi jednotlivé fáze (při vyvedených počátcích a koncích vinutí), 
tak mezi vinutí a kostru. Po přiložení hrotů se napětí zvyšuje od poloviční hodnoty plynule na plnou 
hodnotu po dobu 10s. Plné napětí se udržuje 1 min. Zkouška se dělá po oteplovací zkoušce při teplotě 
blízké provozní. Zařízení, která jsou ve fyzickém kontaktu s vinutími, například tepelná čidla, jsou při 
zkoušce vinutí uzemněny. Opakovaná zkouška vinutí se provádí při 80% zkušebního napětí. 

Zařízení, která jsou ve fyzickém kontaktu s vinutími, například tepelná čidla, musí být zkoušena 
vzhledem ke kostře stroje. 

Zkouška el. odolnosti teplotních čidel a topných těles se provádí střídavým napětím 1500 V mezi 
obvodem tepelných čidel a vinutím motoru, které musí být spojeno s kostrou. 

 
Bezpečnostní hledisko: Po zkoušce se musí vzniklý náboj na vinutí vybít proti kostře. Zkouška je 
vyhovující, jestliže nenastal přeskok nebo průraz. [6] 
 

2.22. Zkouška závitové izolace 
 
Provádí se při chodu naprázdno napájením motoru zvýšeným napětím o 30% po dobu 3 min. 

Zkouška závitové izolace motorů s více vinutími se dělá pro každé vinutí zvlášť. Této zkoušce musí 
předcházet zkouška mechanické pevnosti. [6] 
 

2.23. Měření vibrací 
 

Kontrolní postup je určen pro měření vibrací při výrobních zkouškách (typová a kusová zkouška) 
a při přejímacích zkouškách pro asynchronní motory za stanovených zkušebních podmínek, které 
umožňují provádět reprodukovatelné zkoušky a zajistit srovnatelná měření. Měřením vibrací se 
ověřuje vyvážení rotoru a také vliv magnetických sil v motoru. 

Měřenými veličinami jsou efektivní hodnota rychlosti vibrací, zrychlení vibrací a výchylka 
vibrací na ložiscích motoru. Platná norma: ČSN EN 60034-14 ed.2, srpen 2004 [6] 
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Montáž motoru při měření: 
Pružné uložení :  

a) Patkové motory - musí být uloženy na 4 silentbloky příslušné velikosti. 
b) Přírubové motory – musí být zavěšeny na pružný závěs příslušné velikosti (konopné lano). 

 
Pevné uložení:  

a) pro vodorovnou montáž – motor musí být pevně uchycen k měřící upínací desce, 
b) motor musí být řádně dotažen příslušným utahovacím momentem, 
c) pro svislou montáž – motory musí být namontovány svisle na pevnou ocelovou desku, 
určenou pro montáž svislých strojů. Tato deska musí být pevně uchycena na měřící upínací 
desku umístěnou v podlaze. Přírubové spojení musí mít správný počet a  průměr upevňovacích 
prvků. 
 

Při pevném uložení je třeba dbát na čistotu ploch patek a čistotu upínací desky, aby po upevnění 
nedošlo ke zkřížení patek a ovlivnění vibrací. [6] 
 
Podmínky měření : 
- Drážka pro pero musí být vyplněna půlperem, eventuálně celým perem v případě vyvážení rotoru  

celým perem (na čele volného konce hřídele jsou vyraženy značky: H – vyváženo s půlperem, F- 
vyváženo s celým perem). Půlpero musí být umístěno na konci drážky směrem od motoru. K 
měření vibrací lze použít pouze půlpera, která jsou k tomu určena a mají řádné označení. 

- Motor musí být zkoušen ve stavu naprázdno při jmenovitém napětí a frekvenci 
- Měření musí být provedeno pro každé otáčky u víceotáčkových motorů 
- U typové zkoušky se měření provádí po ukončení všech zkoušek v zaběhaném a „teplém “ stavu 
- V jiných případech se měření provádí po minimálním zaběhání 5 min. 
- Motory napájené z měničů kmitočtu: U typových zkoušek měřit vibrace v předepsaném 

frekvenčním rozsahu s předepsaným typem měničem [6] 
 
Měřící místa: 
Přednostní měřící místa, která je možno použít pro jeden nebo oba konce stroje. 

 
Obr. 2 Umístění měřícího místa co nejblíže ložisku [6] 
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Měřící místa pro ty konce strojů, kde měření podle obrázku není možné bez demontáže jeho částí. 
 

 
Obr. 3 Zobrazení měřících míst (axiální, vertikální, horizontální) u vodorovně uloženého stroje [6] 

 

Měřící místa pro svislé stroje (měření se má provádět na tělese ložiska; pokud není přístupné, 
potom co nejblíže tomuto ložisku ). 

 

 
Obr. 4 Měřící místa u svisle uloženého stroje [6] 

 
Měření : 
- Měří se efektivní hodnoty rychlosti, zrychlení a výchylky v místech podle výše uvedených obrázků. 
- Všechny motory se měří při pružném i pevném uložení. 

Rozhodující pro hodnocení velikosti vibrací je nejvyšší hodnota z uvedených tří měřených 
veličin. [6] 
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Výška 

osy 
[mm] 

56≤h≤132 132<h≤280 h>280 

Stupeň 
vibrací 

Uložení 
Výchylka 

[µm] 
Rychlost 
[mm/s] 

Zrychlení 
[m/s2] 

Výchylka 
[µm] 

Rychlost 
[mm/s] 

Zrychlení 
[m/s2] 

Výchylka 
[µm] 

Rychlost 
[mm/s] 

Zrychlení 
[m/s2] 

Pružné 
uložení 
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1,6 2,5 35 2,2 3,5 45 2,8 4,4 

A 

Pevné 
uložení 

21 1,3 2,0 29 1,8 2,8 37 
 

2,3 
2,8 (2p=2) 

3,6 

Pružné 
uložení 

11 0,7 1,1 18 1,1 1,7 29 1,8 2,8 

B 

Pevné 
uložení 

- - - 14 0,9 1,4 24 1,5 2,4 

Tab. 1 Mezní hodnoty maximální velikosti vibrací v efektivních hodnotách 

 
Stupeň A platí pro stroje bez zvláštních požadavků na vibrace 
Stupeň B platí pro stroje se zvláštními požadavky na vibrace 
Poznámka : 

Při výrobních kusových zkouškách standardních motorů s otáčkami mezi 600 až 3600 min-1 
je dostačující měřit pouze rychlost vibrací. 
 
 

2.24. Měření hluku 
 

Provádí se metodou stanovení hladiny akustického výkonu pomocí akustického tlaku ve speciální 
dozvukové zkušební místnosti podle ČSN ISO 3743-2 . [6] 
 

2.25. Prověření termistorové ochrany před přetížením s pomalou 
změnou 

 
Připojit termistory na řídící relé.  
Zkoušku provádět v teplém stavu stroje, nejlépe po oteplovací zkoušce popř. po pracovních 

charakteristikách. 
Zatížení motoru zvolna zvyšovat až řídící relé zapůsobí. 
Rychlost zvyšování musí být menší než 1°C za 5 min. 
Po zastavení stroje se změří ochlazovací odporová charakteristika vinutí, popřípadě hodnoty 

zabudovaných tepel. čidel ve vinutí a vyhodnotí oteplení vinutí. [6] 
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3. Technická diagnostika 
 

Metody technické diagnostiky (TD) - konkrétně bezdemontážní - mají za cíl stanovit skutečný 
technický stav strojních zařízení diagnostickým měřením s minimálními požadavky na omezení, 
případně přerušení chodu zařízení. Vhodné využití metod a postupů technické diagnostiky snižuje 
riziko nečekaných poruch a zvyšuje spolehlivost a bezpečnost strojů. Jedině vysoká spolehlivost 
eliminuje náhlé prostoje z důvodu poruch a předchází výrazným finančním ztrátám, kdy je snížené 
riziko přerušení výroby na minimum. Také odpadá nutnost skladování náhradních dílů, případně 
celých strojních prvků. Pravidelné diagnostické měření a sledování stavu strojů poskytuje podnikové 
údržbě možnost efektivnějšího plánování oprav (plánovat důležité opravy na dobu, kdy jsou 
minimální ztráty z prostojů výroby, např. celofiremní dovolené, dlouhodobě plánované odstávky), 
objednávat náhradní díly, případně potřebný servis až na dobu, kdy je stav stroje ve fázi těsně před 
poruchou. Tento poslední - defektní stav stroje lze stanovit dopředu (prognóza zbytkové životnosti, 
vychází z tzv. vanové křivky) z vhodně zvoleného intervalu diagnostického měření. [11] 

 
Každé strojní zařízení během svého provozu vysílá do okolí signály vypovídající o svém 

technickém stavu, jež lze vhodnými metodami technické diagnostiky analyzovat a tím odhalit možné 
závady stroje.  [11] 

3.1.  Vibrační analýza 
 

Jedná se o monitorování vysokofrekvenčních stavů strojních zařízení, jako je opotřebení ložisek, 
převodů, závady elektrických prvků elektromotorů, zhoršené mazání, apod., ale také analýza 
nízkofrekvenčních stavů strojů, tzv. dynamiky stroje, jako je nevývaha, nesouosost strojních celků, 
uvolnění, rezonance, aj. Tyto dynamické děje nepříznivě ovlivňují stav ložisek a tím výrazně snižují 
životnost celého strojního celku. [11] 

 
Obr. 5 Měřící přístroj DataPac 1500 od společnosti Entek 

 
Většina závad rotačních strojů se projevuje vibracemi, proto používáme vibrační signály jako 

indikátory mechanického stavu strojů. 
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Základními parametry vibrací jsou frekvence (kmitočet) [Hz], který udává četnost jistého jevu 
v daném časovém úseku, a amplituda, což je velikost vibračního signálu a souvisí se závažností 
závady.  

Nejčastější a nejvhodnější metodou pro sledování vibračních signálů způsobem vhodným pro 
jejich analýzu z frekvenčního spektra je pomocí FFT – rychlé Fourierovy transformace. Díky 
frekvenční analýze pomocí FFT vyhodnocujeme celkové vibrace, čímž zajistíme celkovou mohutnost 
kmitání na dané frekvenční složce. [11] 

3.1.1. Snímač zrychlení (akcelerometry) 

Vibrace vyskytující se v praxi jsou s velmi nízkými amplitudami výchylky. Ustálená vibrace je 
charakterizována výchylkou, zrychlením a rychlostí v amplitudě a frekvencí a fází z časového 
pohledu. Tyto veličiny jsou spolu matematicky svázány, ale jedná se o zcela odlišné charakteristiky. 
Právě proto je potřeba zvolit k měření vibrací vhodný typ snímače a způsob měření. Snímače 
vycházejí z principu měření. Upevnění snímačů vibrací se dnes provádí pomocí šroubu, vosku, 
lepidla, magnetu nebo je použito ruční sondy. [10] 

 
Existující snímače vibrací:  

- snímače výchylky – měří se v mikrometrech (popř. ve zlomcích palcových jednotek). 
Výchylka představuje změnu vzdálenosti nebo polohy objektu vzhledem k referenční poloze. 
Nevýhodou jsou velké rozměry, hmotnost a omezené frekvenční pásmo. 

- snímače rychlosti – měří se v mm/s nebo in/s, jako rychlost změny výchylky vibračního 
signálu. Jedná se o nejběžnější způsob měření vibrací. Nevýhodou je nepřesnost při nízkých 
frekvencích do 10 Hz a podobně je tomu u vyšších kmitočtů  nad 2 kHz. 

- snímače zrychlení – měří se v m/s² nebo in/s². Zrychlení znamená rychlost změny rychlosti. 
Princip je založený na piezoelektrických krystalech. Mají vysoký rozsah měření až  do 400 
kHz. Jsou nejjednodušší, nejpřesnější, nejlehčí. [10] 

 
Obr. 6  Snímač zrychlení CTC AC 104-1A  100mV/g [8]  
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3.2.  Proudová analýza 
 

Z rozboru frekvenčních spekter různých veličin generovaných motory za jejich normálního 
provozu můžeme usoudit na poruchy i nepravidelnosti magnetického a elektrického obvodu stroje 
nebo také jeho mechanických částí. Jedná se o funkční diagnostiku, poněvadž diagnostický systém 
nemusí generovat testovací signál, ale využívá statorový proud při zachování provozu motoru. V této 
metodě provádíme frekvenční analýzu napájecího harmonického proudu elektrického stroje. Protože 
mechanické vibrace stroje mohou být způsobené elektrickou závadou, je dobré použít jako 
doplňkovou diagnostickou metodu, měření vibrací stroje. [7] 
 

V proudových spektrech je dominantní první harmonická síťové frekvence 50 Hz a její násobky. 
Výraznější jsou liché harmonické, které souvisí s diskrétním rozložením vinutí do drážek a změnou 
vodivosti vzduchové mezery vlivem drážkování, ale mohou se také vyskytnout působením 
nesinusového napájecího napětí. Je-li třífázové vinutí symetrické, neměla by se ve spektru objevit 3. 
harmonická a její násobky (9, 15 atd.). Vyšší harmonické, které se ve spektru objevují, mohou být 
způsobené drážkováním statoru a rotoru. Obvykle nás zajímají vyšší harmonické jen do určitého řádu, 
neboť amplituda harmonických klesá s jejich řádem, a pak se stávají neměřitelnými. [7] 
 

Měření proudových spekter se provádí pomocí analyzátorů. Na jeho vstup přivádíme obvykle 
napětí snímané z odporu, kterým prochází proud přivedený z proudových kleští. Kleště jsou připojeny 
na vstupní napájecí kabely stroje. U motorů na velmi vysoké napětí (6kV) se klešťový ampérmetr 
připojí do sekundárního vinutí proudového transformátoru, umístěného v blokové rozvodně. [7] 

 

 
Obr. 7 Proudové kleště s napěťovým výstupem pro osciloskopy a jiné 
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Pro hodnocení stavu měřeného objektu se porovnávají v proudovém spektru amplitudy (měřené v 
dB - decibelech) první harmonické s amplitudami ostatních frekvencí. Pokud je amplitudový rozdíl 
mezi první harmonickou a některou jinou frekvencí (na postraních pásmech)  menší než 40 dB, mohlo 
by to předznamenat zhoršení technického stavu měřeného zařízení, a to by se mělo podrobit další 
kontrole technického stavu. [7] 

3.3.  Akustická diagnostika 
 
Specifické zdroje hluku u točivých strojů a jiných objektů jsou: 

• Převodovky, záběry zubů, mechanické rázy 

• Ložiska, poškození vnitřních a vnějších kroužků, kuliček ložiska 

• Spalovací motory, kompresory 

• Textilní a jiné stroje, různé mechanizmy strojů jako příraz, prohoz, klepání aj. 

• Elektrické točivé stroje, ventilátorů motorů, tření kartáčů, magnetostrikce, 

• Transformátory 
 
Základní pojmy a veličiny v akustice: 

Akustické vlnění postupuje od zdroje hluku ve vlnoplochách. Vlnoplocha se vyznačuje, že 
v jejich všech bodech je v daném okamžiku stejný akustický stav. 

Mechanismus šíření akustické vlny lze přibližně vysvětlit např. takto: Membrána reproduktoru 
začne konat dopředný pohyb. Tím bezprostředně před sebou zvyšuje tlak vzduchu. Molekuly vzduchu 
se začnou pohybovat tak, aby tlak vyrovnaly, tedy od membrány reproduktoru. Přitom narážejí do 
ostatních molekul a předávají jim svou kinetickou energii, čímž je pošlou přibližně ve směru svého 
dosavadního pohybu. 

Tak postupuje zvuková vlna. V momentě, kdy se membrána reproduktoru dostane do maximální 
výchylky a pak obrátí směr svého pohybu, začne před reproduktorem klesat tlak. Částice vzduchu se 
opět pohybují tak, aby vyrovnaly tlak – tentokrát opačným směrem, tedy k membráně. Tím se posune 
místo poklesu tlaku dále od membrány, a tak se šíří zvuková vlna opačné polarity. [4] 

 
Obr. 8 Šíření zvuku od zdroje [4] 
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3.3.1. Akustická komora 

Akustické zkušební komory jsou zařízení, které usnadňují, v krajním případě umožňují akustická 
měření. Jejich nezbytnost při akustickém měření spočívá ve  složitosti definování volného zvukového 
pole.  

Stolice pro upevnění motoru v akustické komoře s prodlouženou hřídelí vstupující do 
dynamometru umístěném mimo akustickou komoru. 

 
Obr. 9 Umístění motoru v akustické komoře 

 
Cílem těchto zařízení je:  
- Přiblížit se v interiéru vlastnostem volného či difúzního pole.  
- Tím vytvořit prostředí, ve kterém známe a dokážeme popsat vztah mezi  

akustickým výkonem a akustickým tlakem.  
- Snížit nebo potlačit průnik zvuků z okolí, jako je například doprava či hluk od strojů.  
  
Měření akustického výkonu ve zkušebních komorách můžeme rozdělit do těchto  úrovní:  
- fyzikální měření – provádí se v bezdozvukových (anechoických),  

polobezdozvukových (semi-anechoických) nebo dozvukových (reverberačních) komorách  
- průmyslové měření – provádí se v polobezdozvukových (semi-anechoických)  
- orientační měření – lze jej provádět i v přirozeném prostředí [4] 
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Obr. 10 Umístění mikrofonů v akustické komoře 

 

4. Rotorové problémy 
 

Rotorové vinutí asynchronního motoru může být buď vinuto a připojeno na kroužky nebo trvale 
spojeno nakrátko, tj. vinutí se skládá z tyčí uložených v drážkách a spojeno na stranách čelními 
kruhy. Vinutí nakrátko (klecové) asynchronního stroje tvoří mnohofázovou soustavu zapojenou do 
hvězdy bez vyvedení nulového vodiče, kde každá tyč tvoří jednu fázi. Napětí jednotlivých tyčí tvoří 
symetrickou fázorovou hvězdici, která vyvolává v kleci proudy, jež tvoří symetrický vícefázový 
systém proudu. Při zvýšení odporu některé tyče nebo při přerušení tyče se poruší symetrie 
magnetického pole. To vyvolá deformaci magnetického pole ve vzduchové mezeře, a tím změny 
elektrických, elektromechanických, akustických a tepelných veličin. Vzniklý nesymetrický systém 
můžeme rozdělit na symetrický systém sousledný (přímý), zpětný a nulový. 

Poruchy rotorových tyčí mají za následek zhoršení provozních vlastností: 

• zvýšení oteplení nepoškozené části vinutí 

• vznik parazitních momentů 

• zhoršení rozběhových podmínek 
Magnetické pole, otáčející se ve vzduchové mezeře synchronními otáčkami „n“ vybudí ve 

statorovém vinutí proud „I1“ a uzavírá se přes napájecí síť. Ve frekvenčním proudovém spektru se 
tato porucha projeví jako postranní pásmo posunuté od základní harmonické „f1“ (nebo jejich 
harmonických). [7] 
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4.1. Monitorování rotorových tyčí pomocí analýzy proudu 

Stav rotorových tyčí v indukčních motorech můžeme měřit pomocí analýzy napájecích proudů s 
vysokým frekvenčním rozlišením. 

Přítomnost porušené rotorové tyče zapříčiní mírné snížení kroutícího momentu motoru pokaždé, 
když pól rotujícího magnetického pole bude procházet kolem této tyče.Toto nastává při dvojnásobku 
skluzové frekvence, neboť jak severní tak jižní pól magnetického pole způsobují snížení momentu.   

Snížení kroutícího momentu vede ke snížení napájecího proudu elektromotoru ve stejném 
poměru, což je důsledek zákona zachování energie. Periodické snižování motorových proudů je ve 
skutečnosti amplitudová modulace motorového proudu. Velikost modulace závisí na vážnosti 
problému. [1] 

 

 
Obr. 11 Zapojení proudových kleští k jedné fázi [1] 

 
Dobrý způsob pro detekci modulace motorových proudů je provedení frekvenční analýzy proudů 

a pohled na postranní pásma okolo 50 Hz (síťové frekvence). Postranní pásma jsou od síťové 
frekvence ve vzdálenosti dvojnásobku skluzové frekvence. To můžeme dělat pomocí klešťového 
snímače proudů umístěného okolo jedné fáze napájecího proudu připojeného k analyzátoru spektra.  

Místo přenosného klešťového snímače můžeme použít konvenční proudový transformátor. 
Transformátor je umístěn spíše v blízkosti spínacího zařízení motoru než blízko samotného motoru, 
zvláště v případě velkých motorů. Umístění transformátoru ve vztahu k umístění motoru není 
důležité, protože proud bude stejný.  

To umožňuje testovat sérii motorů, neboť spínací zařízení jsou obvykle umístěna centrálně. Pro 
tento test musí motor pracovat pod zatížením, protože nebude-li zatížen, bude skluz velmi malý a 
zjevný kroutící moment se nevytvoří. Je možno měřit jen jednu fázi trojfázového motoru. Použitý 
analyzátor musí být schopen vysokého rozlišení spektra od 0 Hz do asi 60 Hz (síťová frekvence plus 
asi 10 Hz), nebo měřit okno frekvence od cca 40 Hz do 60 Hz (síťová frekvence ±10 Hz). Frekvenční 
rozlišení cca 1600 čar je požadováno pro to, abychom mohli odlišit postranní pásma dvojnásobku 
skluzové frekvence od dalších postranních pásem, způsobených proměnným zatížení atd.  
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Vysoké rozlišení a možnost zvětšení části spektra (zoom) je nutno použít z toho důvodu, že 
postranní pásma způsobená skluzem budou velmi blízko síťové frekvence 50 Hz. Například pro 
motor otáčející se otáčkami 3000 otáček za minutu skluzová frekvence bude 3000–2976= 24ot. za 
minutu, což odpovídá 0,4 Hz. Postranní pásma budou umístěna (o kolo síťové frekvence 50 Hz) o 
dvojnásobek této frekvence, v tomto případě o 0,8 Hz. (viz obrázek) [1] 

 

 
Obr. 12 Proudové spektrum s postranními pásmy 

 
Jestliže jsou postranní pásma o 50 až 60 dB níže od špičky 50 Hz, považujeme rotor za dobrý, ale 

jestliže se zvednou na 40 dB pod úroveň špičky při síťové frekvenci, jsou indikovány poškozené 
rotorové tyče. Je možno kalibrovat systém jako je tento s ohledem na skutečný počet přerušených tyčí 
a úroveň postranních pásem, jestliže známe celkový počet tyčí rotoru (Úroveň postranních pásem 
odpovídá počtu přerušených rotorových tyčí). [1] 

4.2. Monitorování rotorových tyčí pomocí analýzy vibrací 

Zlomené nebo prasklé rotorové tyče nebo koncové prstence. Špatné spoje mezi rotorovými tyčemi 
a koncovými prstenci. Nebo zkratované rotorové plechy. 

Toto způsobuje vysoké vibrace na otáčkové frekvenci rotoru s postranními pásmy od průchodu 
pólů fP. Kromě toho tyto problémy často generují postranní pásma fP okolo 2x, 3x 4x a 5x otáčky. 

Uvolněné nebo nespojené rotorové tyče jsou indikovány postranními pásmy 2xfL (dvojnásobek 
síť. frekvence) kolem frekvence průchodu rotorových tyčí (Rotor Bar Pass Frequency - RBPF) a nebo 
jejích harmonických násobků (RBPF = počet tyčí x otáčky).  
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Často to způsobí vysoké úrovně na 2xRBPF a pouze malou amplitudu na 1xRBPF. Elektricky 
indukované jiskření mezi volnými rotorovými tyčemi a koncovými prstenci často dává vysoké úrovně 
na 2xRBPF (s postranními pásmy 2fL), ale malé nebo žádné zvýšení amplitudy na 1xRBPF. [2] 

 

 
Obr. 13 Frekvenční spektrum [2] 

5. Měřící zkoušky 
 

Tato část je zaměřená na praktické měření elektromotoru siemens při 4 stupních simulované 
závady. Jako první je měřen motor bez poškození, který prošel veškerými zkouškami, pro stanovení 
výchozích hodnot. Ve druhém případě jsou do odlévacích otvorů vloženy pertinaxové kvádry pro 
simulování nedostatečného podlití hliníkem. V třetím případě jsou zčásti navrtané 3 rotorové tyče 
rotoru. V posledním případě jsou navrtány všechny sudé rotorové tyče, a to z důvodu rozložení 
nevývahy způsobené tímto odvrtáním.  
 

Typ motoru zůstal pro všechny měření stejný, měnily se pouze rotory: 
 

3~Motor Typ 1LG6 283-2AB96-Z Rok 2014 

Výkon [kW] 90 Frekvence [Hz] 50 

Napětí [V3~] 400 Účiník 0.89 

Proud  [A3~] 154 Otáčky [min-1] 2980 

krytí IP55 Hmotnost [kg] 615 

Tab. 2 Typový štítek elektromotoru Siemens 

 

3~Generátor Typ ASD 220K-4 Rok 2001 

Výkon [kW] 220/150 Frekvence [Hz] 74-148/198 

Napětí [V3~] 380 Účiník 0.86 

Proud  [A3~] 375 Otáčky [min-1] 2250-4500/6000 

Izolační třída / krytí F / IP23 Hmotnost [kg] 1250 

Tab. 3 Typový štítek dynamometru VUES Brno s.r.o. 
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Měření se provádělo na momentovém dynamometru, aby bylo možné simulovat zatížení a tím 
získat co nejpřesnější naměřené hodnoty.  

 
Obr. 14 Dynamometr s měřeným motorem 

 

Na momentovém dynamometru se provádělo měření ve třech stupních zatížení: 
- Měření při jmenovitém zatížení PN 
- Měření při zvýšeném zatížení 1,5 PN 
- Měření při sníženém zatížení 0,5 PN 

Poslední měření se provádělo bez zatížení dynamometrem (naprázdno) s motorem podloženým 
gumovými bloky (pružné uložení). 

 
Pro měření vibrací byl použit diagnostický přístroj SKF Microlog AX series CMXA 80 

 
Obr. 15 SKF Microlog AX series - CMXA 80 
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Pro měření proudu bylo nutné připojit k přístroji proudové kleště, se kterými se měřila jedna 
napájecí fáze. Měření se provádělo pomocí metody statorových proudů, ze kterých se následně 
provede rychlá Fourierova transformace proudového spektra. Pro co nejpřesnější výsledky se měřila 
pokaždé stejná fáze. 

 

 
Obr. 16 Software k dynamometru ASMOT M4.2 

 

Měření probíhalo u všech měřených rotorů stejně: 
 
Elektromotor se před každým měřením nechal  prohřát na provozní teplotu. Mezi měřeními se 

motor dochlazuje, než se ustálí na provozní teplotě a následně se pokračuje v dalším měření. Každý 
motor je testován zkouškami, které předepisuje typová zkouška, zadána vedoucím zkušebny. Z těchto 
zkoušek, které obsahují mnoho informací, použijeme pouze údaje, které jsou důležité pro 
vyhodnocení poruchy rotoru. 

Tyto zkoušky zahrnují zkoušky v akustické zkušebně a měření vibračním zařízením, ovšem pouze 
celková mohutnost vibrací. Obě zkoušky jsou hodnoceny dle platných norem. 

Měření typové zkoušky jsme rozšířili o měření proudového spektra a vibrodiagnostiké měření 
spekter zrychlení pro co nejlepší zjištění poškození rotoru.  
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5.1.  Měření rotoru bez poškození 
 
U prvního měření byl použit původní rotor bez známek poškození, který prošel veškerými 

zkouškami a byl určen k prodeji. Po odměření všech zkoušek nutných pro tvorbu této diplomové 
práce, se motor nechal vychladnout a odvezl se na údržbu. Motor byl rozebrán, dobrý rotor 
uschován. Následně namontovali rotor s prvním typem poškození a takto pokračovali  i u dalších 
typů poškození rotorů.  

 

 
Obr. 17  Stator elektromotoru použitého pro měření rotorů 

 

 
Obr. 18  Rotor elektromotoru bez poškození 
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5.1.1. Měřící zkoušky hlavní zkušebny 

Momentová charakteristika AM: 
Měří se při konstantním jmenovitém napájecím napětí UN=400V a jmenovité teplotě. Po každém 

provedeném měření se motor zahřívá, proto se musí po každém měření nechat zchladit otáčením na 
prázdno, až na jmenovitou teplotu. 

 
Graf. 2 Momentová charakteristika dobrého rotoru 

 

Z grafu momentové charakteristiky dobrého rotoru je červeně označen průběh momentu a modře 
průběh proudu. V průběhu momentu je označen moment zvratu Tb=1131,1Nm. Při měření momentu 
zvratu jsou měřící kroky jemnější pro lepší prokreslení křivky a přesný odečet momentu zvratu. V 
momentovém průběhu při nulových otáčkách (nakrátko) na ose „y“ je označen rozsah kolísání 
záběrného momentu.   
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Příklady výpočtů: 

Poměrný moment zvratu / jmenovitý moment:   92,3
4,288

1,1131
=  

Poměrný nenižší naměřený moment / jmenovitý moment: 72,2
4,288

4,784
=  

Poměrný moment nakrátko / jmenovitý moment:  21,3
4,288

7,925
=  

Poměrný proud nakrátko / jmenovitý proud:   98,9
4,154

9,1540
=  

 

Tb/TN = 3,92 Tu/TN = 2,72 Tl/TN = 3,21-3,36 Il/IN = 9,98 
 

Tab. 4 Naměřené poměrné výsledky momentové charakteristiky 

 
Naměřené výsledky jsou porovnávány jako poměrové, vždy naměřená hodnota s hodnotou 

jmenovitou. Tyto hodnoty jsou řádově nižší než kdyby se muselo pracovat s vysokými čísly. 
 
Charakteristika AM nakrátko: 

Při měření nakrátko se zablokuje rotor a zvyšuje se napětí. Tento proces musí být co nejrychlejší, 
protože dochází k prudkému nárůstu teploty vlivem vysokého zatížení a tudíž při delším měření by 
docházelo ke změně teploty a zkreslení naměřených výsledků. 

 

 
Graf. 3 Charakteristika nakrátko dobrého rotoru 
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Napětí je uvedeno v procentech jmenovitého napětí. V grafu charakteristiky nakrátko je označen: 
 
- červeně moment nakrátko Tl,  
- modře poměr proudu nakrátko Il / jmenovitý proud IN,  
- žlutě poměr moment nakrátko Tl / jmenovitý moment TN, 
- zeleně poměr výkonu nakrátko Pl / jmenovitý výkon PN  
 
Naměřené interpolované hodnoty: 
Ul (%) Ul (V) Il (A) Pl (W) Tl (Nm) Cosφl (-)  
90 360 1309,2 343642 737,1 0,421 
100 400 1537,5 426276 934,8 0,400 
110 440 1767,1 526489 1127,7 0,391 

Tab. 5 Interpolované výsledky měření  charakteristiky nakrátko 

 
Celkové naměřené hodnoty ke grafu charakteristiky nakrátko je uveden v příloze. 
 
Měření kolísání záběrného momentu: Tl = 927,2 – 968,5Nm 
Poměrná hodnota kolísání záběrného momentu:  Tl/TN = 3,21 – 3,36 = 0,15 

Měření kolísavého záběrného momentu se využívá k prokázání rotorových poruch. Proto tohle 
měření zahrneme do porovnávaných metod pro odhalení rotorových poruch. 

5.1.2. Vibrační analýza 

Naměřené vibrační spektrum s rozlišením 25600 čar na 6000Hz. Měření s jmenovitým výkonem 
PN=90kW, n=2980ot..  Označena frekvence 1391Hz související dle teorie s rotorovými problémy. 

 
Obr. 19 Vibrační spektrum zrychlení dobrého rotoru 
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Skluzové otáčky: 2980ot.  
Počet rotorových tyčí: 28 

Výpočet frekvence průchodu rotorových tyčí:  Hz7,139028
60

2980
=×   

Hodnota výpočtu souhlasí s frekvencí ve spektru 1391Hz. Amplituda na této frekvenci je 0,738g. 
Tuto hodnotu budeme považovat za výchozí pro dobrý rotor a dále porovnávat se simulačně 
poškozenými rotory. Nejdominantnější frekvencí ve vibračním spektru je frekvence 1691Hz, která je 
třetím harmonickým násobkem frekvence 100Hz, jež souvisí s elektrickými problémy. Frekvence 
nesouvisí s některými z napájecích poruch, jakou je působení měniče a jiné napájecí vlivy, jelikož se 
tato frekvence mění se skluzovou frekvencí. 

5.1.3. Proudová analýza 

Pro porovnání s teorií musíme nastavit zobrazení v decibelech. Použili jsme naměřené spektrum 
do 60Hz vzorkování 1600 čar. Měření s při jmenovitých hodnotách PN=90kW, IN154A, n=2980ot. 

 
Obr. 20 Proudové spektrum dobrého rotoru 

 

Ve spektru je viditelná dominantní napájecí frekvence 50Hz a postranními pásmy posunutými od 
sebe o  dvojnásobek skluzové frekvence, která je v tomto případě 0,637Hz. Abychom mohli posoudit 
rotor jako dobrý, musí být rozdíl mezi dominantní špičkou a postranními pásmy >50dB 
69,5 – 16,3 = 53dB 

Od dominantní špičky na frekvenci 50Hz s amplitudou 69,5dB jsme odečetli postranní pásma na 
frekvencích 49,4Hz a 50,6Hz s amplitudou 16,3dB. 

Dle výpočtu nám vyšel rozdíl mezi amplitudami dominantní a postranní špičky 53dB. Tato 
hodnota je vyšší než v teorii uváděných 50dB a můžeme rotor posoudit jako dobrý. 
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5.1.4. Akustická analýza 

Měření probíhá v akustické komoře, kde se měří hladina akustického výkonu ve frekvenčním 
rozsahu od 125Hz do 8kHz. Akustický výkon se přepočítává na akustický tlak při rozdílném průměru 
motoru. Hodnota LWA je vypočtená hodnota akustického výkonu dle normy ISO 3743-2, a hodnota 
LpfA je taktéž vypočtená dle normy EN ISO 1680  
 

Měření v akustické komoře bez zatížení, kdy motor je pružně uložen a není pevně spojen 
s dynamometrem. U=400V, f=50Hz 

 
Frekvenční pásmo (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hladiny akustického výkonu byly získány v plném souladu s postupy ISO 3743-2 
LWA 

Hladina akustického 
výkonu 

(dB) 80 84,7 85,5 84,6 84 80,1 67,1 89,8 

Hladiny akustického tlaku byly získány v plném souladu s postupy EN ISO 1680 LpfA 

Hladina akustického 
tlaku na povrchovém 

měření (d=1m) 
(dB) 66,1 70,8 71,6 70,7 70,1 66,2 53,2 75,9 

Tab. 5 Naměřené hodnoty v akustické komoře při P=0 

 
Graf. 6 Grafické znázornění hladiny akustického tlaku při P=0. 

 
Měření v akustické komoře při jmenovitém zatížení: PN=90kW, n=2980ot., U=400V, f=50Hz 
 

Frekvenční pásmo (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Hladiny akustického výkonu byly získány v plném souladu s postupy ISO 3743-2 

LWA 

Hladina akustického 
výkonu 

(dB) 79,5 84,4 86,6 85,2 85,4 80,4 73 90,8 

Hladiny akustického tlaku byly získány v plném souladu s postupy EN ISO 1680 LpfA 

Hladina akustického 
tlaku na povrchovém 

měření (d=1m) 
(dB) 65,6 70,5 72,7 71,3 71,5 66,5 59,1 76,9 

Tab. 6 Naměřené hodnoty v akustické komoře při P=90kW 
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5.2. Měření rotoru s prvním typem poškození 
 
  U tohoto typu rotoru byly do hlavních licích otvorů vloženy pertinaxové kvádry. Vloženy 

byly  pouze do hlavních drážek pro rotorové tyče. Rozběhové drážky zůstaly bez ucpávek, tudíž 
byly kompletně odlity hliníkem.   

 
Obr. 21 Rotorové  plechy před odléváním s vloženými ucpávkami. 

 

Rotor s poškozením prvního typu se při všech měřených zkouškách projevoval jako dobrý. Po 
změření všech zkoušek jsme pro kontrolu, v jakém rozsahu jsou tyto 3 tyče narušeny, nechali rotor 
odfrézovat.  

 
 Obr. 22 Rotor s prvním typem poškození po odfrézování 
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5.2.1. Měřící zkoušky hlavní zkušebny 

Momentová charakteristika AM: 
Graf momentové charakteristiky rotoru s prvním typem poškození jsme proložili grafem 

momentové charakteristiky dobrého rotoru.  

 
Graf. 7 Momentová charakteristika rotoru s prvním typem poškození 

 

Stejně jako u předchozí momentové charakteristiky je červeně zobrazen průběh momentu a modře 
průběh proudu. Černou barvou jsou zobrazeny moment a proud dobrého rotoru. Z průběhů jsou 
viditelné minimální rozdíly mezi dobrým rotorem a prvním typem poškození.  

Mezi momenty zvratu je rozdíl minimální 0,8Nm. Rozdíl je viditelný pouze ve vyšší hodnotě 
minimálního momentu a vyšším kolísání záběrného momentu. Ovšem tyto změny jsou minimální a 
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nelze z tohoto usuzovat, že by mohl být rotor poškozen, jelikož výsledné hodnoty nepřekročily 
stanovené limity.  
 

Tb/TN = 3,92 Tu/TN = 2,82 Tl/TN = 3,15-3,33 Il/IN = 9,95 
Tab. 7 Naměřené poměrné výsledky momentové charakteristiky 

 
Charakteristika AM nakrátko: 

Naměřené interpolované hodnoty: 

Ul (%) Ul (V) Il (A) Pl (W) Tl (Nm) Cosφl (-)  
90 360 1304,7 337787 767,6 0,415 

100 400 1532,3 434977 931,9 0,410 
110 440 1765,0 538085 1120,4 0,400 

Tab. 8 Interpolované výsledky měření  charakteristiky nakrátko rotoru s prvním typem poškození 

 
Celkové naměřené hodnoty a graf charakteristiky nakrátko jsou uvedeny v příloze. 
 
Měření kolísání záběrného momentu: Tl = 908,1 – 961,3Nm 
Poměrná hodnota kolísání záběrného momentu:  Tl/TN = 3,15 – 3,33 = 0,18 

5.2.2. Vibrační analýza 

Naměřené vibrační spektrum s rozlišením 25600 čar na 6000Hz. Měření s jmenovitým výkonem 
PN=90kW, n=2979ot.  Označena frekvence průchodu rotorových tyčí 1391Hz. 

 
Obr. 23 Vibrační spektrum zrychlení rotoru s prvním typem poškození 
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Frekvence průchodu rotorových tyčí 1391Hz je stejná jako u předešlého rotoru bez poškození, 
jelikož se nezměnil skluz.  

Amplituda na této frekvenci je 0,667g, což je o 0,071g nižší hodnota amplitudy než u dobrého 
rotoru. Amplituda na této frekvenci by ovšem měla se zhoršujícím se stavem rotoru stoupat. Lze tedy 
usuzovat, že tento typ poškození nemá na stav rotoru žádný vliv a tato malá změna může být 
způsobena chybou měření popř. záměnou celého rotoru za jiný vyrobený kus. Měřeny byly 3 typy 
rotorů, dobrý rotor a rotor s prvním typem poškození. Hodnota amplitudy na frekvenci 1691Hz je 
1,62g, což je o 0,16g vyšší hodnota než u předchozího poškození. 

5.2.3. Proudová analýza 

Proudové spektrum do 60Hz vzorkování 1600 čar. Měření s jmenovitým výkonem PN=90kW, 
jmenovitým proudem IN154A, při otáčkách n=2979ot./min. 

 
Obr. 24 Proudové spektrum rotoru s prvním typem poškození 

 

Ve spektru je viditelná dominantní napájecí frekvence 50Hz s postranními pásmy posunutými od 
sebe o dvojnásobek skluzové frekvence, která je v tomto případě 0,713Hz.  

Od dominantní špičky na frekvenci 50Hz s amplitudou 44dB, jsme odečetli postranní pásma na 
frekvencích 49,4Hz s amplitudou 9dB. 44 – 9 = 35dB 

Dobrý rotor : >50dB 
Poškozený rotor: <40dB  
V případě, že postranní pásma mají rozdílnou amplitudu jako v tomto případě, použijeme 

maximální hodnotu jakožto nejhorší možný případ poškození.    
Dle výpočtu nám vyšel rozdíl mezi amplitudami dominantní a postranní špičky 35dB, z čehož lze 

usoudit, že rotor je poškozen. 
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5.2.4. Akustická analýza 

Měření v akustické komoře bez zatížení, kdy motor je pružně uložen a není pevně spojen 
s dynamometrem. U=400V, f=50Hz 

 
Frekvenční pásmo (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hladiny akustického výkonu byly získány v plném souladu s postupy ISO 3743-2 
LWA 

Hladina akustického 
výkonu 

(dB) 76,1 83,5 86,2 84,2 82,4 79,2 65,5 89,2 

Hladiny akustického tlaku byly získány v plném souladu s postupy EN ISO 1680 LpfA 

Hladina akustického 
tlaku na povrchovém 

měření (d=1m) 
(dB) 62,2 69,6 72,3 70,3 68,5 65,3 51,6 75,3 

Tab. 9 Naměřené hodnoty v  akustické komoře při P=0 

 

 
Graf. 8 Grafické znázornění hladiny akustického tlaku při P=0. 

 
Měření v akustické komoře při jmenovitém zatížení: PN=90kW, n=2979ot., U=400V, f=50Hz 
 

Frekvenční pásmo (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Hladiny akustického výkonu byly získány v plném souladu s postupy ISO 3743-2 

LWA 

Hladina akustického 
výkonu 

(dB) 80,8 83,3 86,5 84,4 83,3 79,4 69,4 89,6 

Hladiny akustického tlaku byly získány v plném souladu s postupy EN ISO 1680 LpfA 

Hladina akustického 
tlaku na povrchovém 

měření (d=1m) 
(dB) 66,9 69,4 72,6 70,5 69,4 65,5 55,5 75,7 

Tab. 10 Naměřené hodnoty v akustické komoře při P=90kW 
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5.3. Měření rotoru s druhým typem poškození 
 

U tohoto typu rotoru jsme nechali odvrtat 2 rotorové tyče vedle sebe. Poté bylo potřeba rotor 
znovu vyvážit z důvodu jednostranného úbytku materiálu.  

 
Obr. 25 Rotor s úmyslným přerušením dvou tyčí a původní nepoškozený rotor 

 

Rozdílné zabarvení rotorů je způsobeno opakovaným teplotním namáháním motoru při 
oteplovacích zkouškách a měřením nakrátko. 

 
 Obr. 26 Rotor s odvrtanými dvěma rotorovými tyčemi 
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5.3.1. Měřící zkoušky hlavní zkušebny 

Momentová charakteristika AM: 
Graf momentové charakteristiky rotoru s druhým typem poškození (barevné průběhy) proložený 

grafem momentové charakteristiky dobrého rotoru (černé průběhy).  

 
Graf .9 Momentová charakteristika rotoru s druhým typem poškození 

 

U průběhů momentu a proudu rotoru s druhým typem poškození jsou již rozdíly markantnější jak 
v momentu zvratu, který je 70Nm, tak u průběhu proudu. Průběh proudu má po celou dobu měření 
nižší hodnoty a i jeho maximální hodnota je nižší. Ovšem i tyto naměřené hodnoty nepřekročily 
stanovené limity pro vyřazení. 
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 Tb/TN = 3,68 Tu/TN = 2,88 Tl/TN = 3,15-3,38 Il/IN = 9,74 
Tab. 11 Naměřené poměrné výsledky momentové charakteristiky 

 
Charakteristika AM nakrátko: 
 
Naměřené interpolované hodnoty: 

Ul (%) Ul (V) Il (A) Pl (W) Tl (Nm) Cosφl (-)  
90 360 1280,5 340090 726,6 0,426 

100 400 1499,5 434082 908,6 0,418 
110 440 1711,4 537916 1148,6 0,412 

Tab. 12 Interpolované výsledky měření  charakteristiky nakrátko rotoru s prvním typem poškození 

 
Měření kolísání záběrného momentu: Tl= 908 – 975Nm 
Poměrná hodnota kolísání záběrného momentu:  Tl/TN = 3,15 – 3,38 = 0,23 

5.3.2. Vibrační analýza 

Naměřené vibrační spektrum s rozlišením 25600 čar na 6000Hz. Měření s jmenovitým výkonem 
PN=90kW, 2976ot/min.  Označena frekvence průchodu rotorových tyčí 1389Hz. 

 
Obr. 27 Vibrační spektrum zrychlení rotoru s druhým typem poškození 

 

Frekvence 1389Hz je rozdílná oproti předešlým měřením z důvodu zvýšení skluzu, již to 
napovídá, že došlo ke zhoršení, ovšem změna je opět zanedbatelná a hodnota skluzu nepřekročila 
stanovené limity. Amplituda na této frekvenci je 0,530g, což je o 0,208g nižší hodnota amplitudy než 
u dobrého rotoru.  
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Opět se projevil pokles hodnot amplitudy sledované frekvence, což nekoresponduje s teorií. 
Buďto je toto měření pro sledování rotorových vad nevhodné nebo je změna způsobena opět záměnou 
rotoru za jiný. Toto se prokáže v dalším měření, kde se bude poškození  provádět na stejném rotoru.  

Druhá sledovaná frekvence 1689Hz, která ve spektru dominuje, má amplitudu 0,921g, to je o 
0,539g nižší hodnota než u dobrého rotoru.  

Nově se ve spektru objevila frekvence 1638Hz, která má také postraní pásma od sebe o 100Hz, 
Amplituda této frekvence je 0,481g. Tyto hodnoty budou vyhodnoceny v kapitole 6. 

5.3.3. Proudová analýza 

Proudové spektrum do 60Hz vzorkování 1600 čar. Měření s jmenovitým výkonem PN=90kW, 
jmenovitým proudem IN154A, při otáčkách n=2976ot./min 

Obr. 28 Proudové spektrum rotoru s druhým typem poškození 

 
Ve spektru je viditelná dominantní napájecí frekvence 50Hz s postranními pásmy posunutými od 

sebe o dvojnásobek skluzové frekvence, která je v tomto případě 0,787Hz.  
Od dominantní špičky na frekvenci 50Hz s amplitudou 16dB, jsme odečetli postranní pásma na 

frekvencích 49,2Hz a 50,8Hz s amplitudou 49dB. 49 – 16 = 33dB 
Dobrý rotor : >50dB 
Poškozený rotor: <40dB  
V případě, že jsou postranní pásma v jiné úrovni, jako v tomto případě, použijeme maximální 

hodnotu jakožto nejhorší možný případ poškození.    
Dle výpočtu nám vyšel rozdíl mezi amplitudami dominantní a postranní špičky 33dB z čehož 

plyne, že rotor je poškozen. 
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5.3.4. Akustická analýza 

Měření v akustické komoře bez zatížení, kdy motor je pružně uložen a není pevně spojen 
s dynamometrem. U=400V, f=50Hz 

 
Frekvenční pásmo (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hladiny akustického výkonu byly získány v plném souladu s postupy ISO 3743-2 
LWA 

Hladina akustického 
výkonu 

(dB) 80,3 83,6 85,9 83,7 82,7 79,7 66,2 89,1 

Hladiny akustického tlaku byly získány v plném souladu s postupy EN ISO 1680 LpfA 

Hladina akustického 
tlaku na povrchovém 

měření (d=1m) 
(dB) 66,4 69,7 72 69,8 68,8 65,8 52,3 75,2 

Tab. 13 Naměřené hodnoty v  akustické komoře při P=0 

 

 
Obr. 10 Grafické znázornění hladiny akustického tlaku při P=0. 

 
Měření v akustické komoře při jmenovitém zatížení: PN=90kW, n=2976ot., U=400V, f=50Hz 
 

Frekvenční pásmo (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Hladiny akustického výkonu byly získány v plném souladu s postupy ISO 3743-2 

LWA 

Hladina akustického 
výkonu 

(dB) 81,2 86 86,3 84 83,5 79,9 70,8 89,7 

Hladiny akustického tlaku byly získány v plném souladu s postupy EN ISO 1680 LpfA 

Hladina akustického 
tlaku na povrchovém 

měření (d=1m) 
(dB) 67,3 72,1 72,4 70,1 69,6 66 56,9 75,8 

Tab. 14 Naměřené hodnoty v akustické komoře při P=90kW 
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5.4. Měření rotoru s třetím typem poškození 
 
U tohoto typu poškození rotoru jsme nechali odvrtat každou druhou rotorovou tyč. Díky 

rovnoměrnému úbytku materiálu nebylo nutné rotor příliš vyvažovat. Tento rotor je stejný jako rotor 
s druhým typem poškození (kap. 5.3), jen rozsah poškození je vyšší, tudíž výsledky měření by neměly 
být ovlivněny výrobním procesem rotoru. 

 
Obr. 29 Rotor s odvrtanou každou druhou rotorovou tyčí 

 

K výrazně zbarveným místům na rotoru došlo vlivem lokálního zahřátí v místě uložení rotorové tyče 

 
 Obr. 30 Rotor s třetím typem poškození s každou druhou poškozenou rotorovou tyčí 
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5.4.1. Měřící zkoušky hlavní zkušebny 

Momentová charakteristika AM: 
Graf momentové charakteristiky rotoru s třetím typem poškození (barevné průběhy) proložené s 

grafem momentové charakteristiky dobrého rotoru (černé průběhy).  

 
Graf. 11 Momentová charakteristika rotoru s třetím typem poškození 

 

Naměřené hodnoty momentu a proudu u rotoru s třetím typem poškození jsou nižší než u předchozího 
měření (kap. 5.3). Rozdíl v momentu zvratu je 99Nm, ale i v tomto případě motor splňuje stanovené 
limity. Ovšem nesplnil jiné parametry jako je skluz, účinnost a fázový posun. 
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 Tb/TN = 3,58 Tu/TN = 2,82 Tl/TN = 3,01-3,29 Il/IN = 9,56 
Tab. 15 Naměřené poměrné výsledky momentové charakteristiky 

 
Charakteristika AM nakrátko: 

 
Naměřené interpolované hodnoty: 

Ul (%) Ul (V) Il (A) Pl (W) Tl (Nm) Cosφl (-)  
90 360 1253,9 328827 693,9 0,421 

100 400 1471,6 419938 869,8 0,412 
110 440 1697,2 522893 1062,1 0,404 

Tab. 16 Interpolované výsledky měření  charakteristiky nakrátko rotoru s třetím typem poškození 

 
Měření kolísání záběrného momentu: Tl= 868,8 – 947,5Nm 
Poměrná hodnota kolísání záběrného momentu:  Tl/TN = 3,01 – 3,29 = 0,28 

5.4.2. Vibrační analýza 

Naměřené vibrační spektrum s rozlišením 25600 čar na 6000Hz. Měření s jmenovitým výkonem 
PN=90kW, n=2975ot./min.  Označena frekvence průchodu rotorových tyčí 1389Hz . 

 
Obr. 31 Vibrační spektrum zrychlení rotoru s třetím typem poškození 

 

Frekvence 1389Hz zůstává stejná jako v předešlém případě, jelikož se změnil skluz velmi 
nepatrně a na frekvenci průchodu rotorových tyčí to nemělo vliv. Vliv to ovšem mělo na výsledky 
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zkušebny, kde tato změna skluzu snížila její hodnotu pod úroveň stanovených limitů. Z toho vyplývá, 
že u předešlého rotoru s druhým typem poškození byla hodnota skluzu na hranici vyřazení.  

Amplituda na frekvenci 1389Hz je 0,593g, což je o 0,145g nižší hodnota amplitudy než u dobrého 
rotoru. Opět se projevil pokles hodnot amplitudy sledované frekvence což nekoresponduje s teorií. 
Jelikož jsme použili stejný rotor jako v předchozím měření druhého typu poškozeného rotoru, 
můžeme vyloučit vliv chyby při výrobě rotoru. Další sledované frekvence budou porovnány 
v kapitole 6. vyhodnocení výsledků měření. 

5.4.3. Proudová analýza 

Proudové spektrum do 60Hz vzorkování 1600 čar. Měření s jmenovitým výkonem PN=90kW, 
jmenovitým proudem IN154A, při otáčkách n=2975ot./min 

Obr. 32 Proudové spektrum rotoru s druhým typem poškození 

 

Ve spektru je viditelná dominantní napájecí frekvence 50Hz s postranními pásmy posunutými od 
sebe o dvojnásobek skluzové frekvence, která je v tomto případě 0,800Hz.  

Od dominantní špičky na frekvenci 50Hz s amplitudou 44dB, jsme odečetli postranní pásma na 
frekvencích 49,2Hz a 50,8Hz s amplitudou 13dB. 44 – 13 = 31dB 

Dobrý rotor : >50dB 
Poškozený rotor: <40dB  
V případě, že jsou postranní pásma v jiné úrovni jako v tomto případě, použijeme maximální 

hodnotu jakožto nejhorší možný případ poškození.    
Dle výpočtu nám vyšel rozdíl mezi amplitudami dominantní a postranní špičky 31dB, z čehož 

plyne, že rotor je poškozen. 
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5.4.4. Akustická analýza 

Měření v akustické komoře bez zatížení, kdy motor je pružně uložen a není pevně spojen 
s dynamometrem. U=400V, f=50Hz 

 
Frekvenční pásmo (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hladiny akustického výkonu byly získány v plném souladu s postupy ISO 3743-2 
LWA 

Hladina akustického 
výkonu 

(dB) 77,4 83,5 87 85 83 80,4 67 89,9 

Hladiny akustického tlaku byly získány v plném souladu s postupy EN ISO 1680 LpfA 

Hladina akustického 
tlaku na povrchovém 

měření (d=1m) 
(dB) 63,5 69,6 73,1 71,1 69,1 66,5 53,1 76 

Tab. 17 Naměřené hodnoty v  akustické komoře při P=0 

 

 
Graf. 12 Grafické znázornění hladiny akustického tlaku při P=0. 

 
Měření v akustické komoře při jmenovitém zatížení: PN=90kW, n=2975ot., U=400V, f=50Hz 
 

Frekvenční pásmo (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Hladiny akustického výkonu byly získány v plném souladu s postupy ISO 3743-2 

LWA 

Hladina akustického 
výkonu 

(dB) 83,7 87,2 87,6 85,1 84,1 80,4 70,1 90,7 

Hladiny akustického tlaku byly získány v plném souladu s postupy EN ISO 1680 LpfA 

Hladina akustického 
tlaku na povrchovém 

měření (d=1m) 
(dB) 69,8 73,3 73,7 71,2 70,2 66,5 56,2 76,8 

Tab. 18 Naměřené hodnoty v akustické komoře při P=90kW 
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6. Vyhodnocení výsledků měření 
 

U rotoru s prvním typem poškození s vloženými pertinaxovými kvádry jsme nedospěli 
k předpokládaným výsledkům. Motor prošel všemi zkouškami zkušebny jako dobrý rotor. Jedním 
z možných důvodů, proč jsme nedospěli k předpokládaným výsledkům je, že nedošlo k úplnému 
přerušení rotorových tyčí, které jsme nechali ucpat, ale pouze k jejich oslabení, což jsme si potvrdili i 
po odfrézování rotoru.  

Další možný důvod je, že jsme ucpali pouze hlavní rotorové tyče a rozběhové byly odlety 
hliníkem. Rotor s prvním typem poškození neprošel pouze u měření proudové analýzy. 

Dále jsme přistoupili k odvrtávaní rotorových tyčí, a to z důvodu, že nebylo možné technologicky 
nasimulovat přirozeně nedolitý rotor, z důvodu technologických opatření.  

U druhého typu poškození jsme nechali navrtat 2 rotorové tyče. V tomto případě taktéž motor 
prošel zkušebnou v rámci předepsaných tolerancí, až na proudovou analýzu, která opět vyhodnotila 
rotor jako špatný.  

Proto jsme přistoupili k rozsáhlejšímu poškození odvrtáním každé druhé rotorové tyče z důvodu 
rovnoměrnějšího rozložení způsobené nevývahy. U tohoto posledního typu poškození jsme již dosáhli 
nevyhovujících výsledků, kdy nám motor neprošel zkušebnou z důvodu vysokého skluzu, nízké 
účinnosti a fázového posunu. Samozřejmě poslední rotor neprošel i proudovou analýzou, jelikož se 
jednalo o stejný rotor jako v předešlém měření s dvěmi odvrtanými tyčemi. 
 

 
Minimální 
hodnoty 

Dobrý rotor 
1.typ 

poškození 
2.typ 

poškození 
3.typ 

poškození 

cosφ 0,870 0,885 0,892 0,882 0,867 

účinnost [%] 94,25 94,93 94,84 94,52 92,28 

otáčky [1/min] - 2980,3 2979,2 2975,9 2974,8 

skluz [%] 0,8 0,648 0,684 0,775 0,837 

Il/IN 8,5 9,98 9,95 9,74 9,56 

Tb/TN 3,24 3,92 3,92 3,68 3,58 

Tl/TN 0,89 0,15 0,18 0,23 0,28 

1389 Hz – RBPF [g] - 0,739 0,667 0,530 0,593 

1689Hz [g] - 1,46 1,62 0,921 0,297 

1638Hz [g] - - - 0,481 0,469 

proudové spek. [dB] 40 53 35 33 31 

akustika P=0 [dB] - 89,8 89,2 89,1 89,9 

akustika PN [dB] - 90,8 89,6 89,7 90,7 

Tab. 19 Vyhodnocení naměřených výsledků 
 

V tabulce vyhodnocení naměřených výsledku jsou červeně označeny hodnoty, které neprošly 
stanovenými tolerancemi. 

Z výsledků je patrné, že nejúspěšnější metodou pro odhalení rotorových poruch je měření 
proudových spekter. 
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Metoda kolísavého záběrného momentu by byla schopná odhalit poškozený rotor za předpokladu 
úpravy tolerancí. Jedná se o hodnoty Tl/TN,  u kterých se porovnává jejich maximální a minimální 
hodnota a tyto nesmí překročit stanovené limity. Pro naše měření jsme maximální hodnotu odečetli od 
minimální a získali tak jednu hodnotu kolísavého záběrného momentu. Z tabulky naměřených hodnot 
je viditelný nárůst této rozptylové hodnoty při zhoršujícím se stavu rotoru.  

Z výsledků vibrační analýzy se nedá posoudit, jestli se jedná o špatný rotor.  Hodnota amplitudy 
na frekvenci průchodu rotorových tyčí RBPF nám se zhoršujícím se rotorem klesala. Ve spektru 
dominovala jiná frekvence na třetím násobku síťové frekvence 100Hz od RBPF, ale velikost 
amplitudy na této frekvenci nekorespondovala se zhoršujícím se stavem rotorů. 

Tato frekvence se mění se změnou skluzu, tudíž se nejedná o vliv ze sítě. Jelikož se jedná o 
přesný násobek 100Hz, můžeme vyloučit vliv poškození ložisek.  

Při měření rotoru s druhým a třetím typem poškození se nám ve spektru objevila nová frekvence 
1638Hz, která nesouvisí s teorií rotorových poškození. Jelikož byla amplituda na této frekvenci 
poměrně vysoká, pro zajímavost jsme ji porovnali. Tato frekvence měla postranní pásma 100Hz, 
tudíž také tato frekvence nesouvisí s vnějšími vlivy ani s poškozením ložisek. Teorii, která by 
pojednávala o výpočtu těchto dvou „neznámých“ frekvencí jsme nenalezli.  

Akustická analýza neprokázala žádné výsledky. Do vyhodnocení jsme nedali hodnotu 
akustického tlaku, jelikož se vypočítává z akustického výkonu. Výsledné hodnoty se měnily jen 
minimálně a nekorespondovaly se vzestupným charakterem poškození rotorů.  

Naměřené hodnoty hlavní zkušebny poukazovaly na zhoršující se parametry při vyšším poškození 
rotorů. Ovšem normy a tolerance jsou upravené i pro jiné vlivy, a tudíž jsou pro poruchy rotorů 
neprůkazné.  
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7. Závěr 
 
V této diplomové práci, která se zabývá diagnostikou stavu poškození rotoru asynchronního 

motoru, byly přiblíženy metody používaných zkoušek hlavní zkušebny. Dále byly popsány metody 
technické diagnostiky, zjišťující rotorové poruchy asynchronních motorů. 

V praktické části této práce byly naměřené hodnoty z hlavní zkušebny, vibrační analýzy, 
proudové analýzy a akustické komory. Tyto měření byly celkem 4. Jedno měření s rotorem bez 
poškození a 3 se simulačně poškozenými rotorovými tyčemi. Naměřené výsledky mohou posloužit 
jak k odhalení rotorových poruch s lepší prokazatelností, tak poukázat na metody s horší, popř. 
žádnou schopností odhalit rotorová poškození.  

V příloze jsou přiloženy celkové zprávy z hlavní zkušebny ke každému ze 4 měřených rotorů. 
Při diagnostikování stavu poškození rotoru byly zjištěny tyto poznatky: Akustická analýza je 

zcela nevhodná pro diagnostikování poruch rotorů asynchronních motorů. Vibrační analýza byla 
taktéž velice neprůkazná, frekvenci průchodu rotorových tyčí jsme ve spektru sice naměřili, ale její 
amplituda se snižovala se zhoršujícím stavem rotoru.  

Hodnoty amplitud na RBPF byly příliš nízké i při nejhorším poškození rotoru, což nás překvapilo 
a čekali jsme lepší výsledky této metody.  

Výsledky měření hlavní zkušebny, především skluz, výkon, účinnost, moment zvratu, ale i otáčky 
se měnily v závislosti na zhoršujícím se stavu rotoru. Tyto hodnoty jsou již prvním ukazatelem 
horšího stavu nejen rotoru, ale celého asynchronního motoru. U nejhoršího typu poškození rotoru 
neprošel motor zkušebnou u těchto parametrů: skluz, účinnost a účiník. Ovšem s takovým rozsáhlým  
poškozením se v praxi těžko setkáme a pro  určení původu poruchy nám tyto parametry nestačí. 

Nejprůkaznější metodou pro diagnostiku rotorových poruch je proudová analýza. Jako jediná 
odhalila již první poškození rotoru s velkou přesností.  

Proudovou analýzu bych doporučil zařadit mezi zavedené zkoušky hlavní zkušebny pro odhalení 
rotorových poruch.  

Další metodou s dobrými výsledky je metoda kolísavého záběrného momentu. Naměřené 
výsledky se zhoršovaly se zhoršujícím se stavem poškození rotorů. Tato metoda je méně přesná, 
jelikož změny mezi jednotlivými měřeními byly v řádech jednotek. Ve zkouškách hlavní zkušebny je 
tato metoda zavedená od počátku, ovšem její limitní hodnoty jsou velmi vysoké. Pokud by tato 
metoda měla být průkazná, bylo by zapotřebí upravit limitní hodnoty. 
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