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Abstrakt: 
 
 V této diplomové práci se zabývám konstrukcí a tvorbou výkresové dokumentace 
některých částí točivých elektrických strojů pomocí CAD systému CATIA V5. 
 V první části práce se věnuji popisu samotného systému CATIA V5, jeho možností                   
a příbuzných verzí V4 a V6. Také zmiňuji některá pracovní prostředí, jež jsou v CATII dostupná. 
Dále zde popisuji konstrukci točivých elektrických strojů stejnosměrných, asynchronních a 
synchronních, kde je možná identifikace jednotlivých popisovaných dílů na vložených obrázcích. 
 Praktická část pak sestává z tvorby objemových parametrických – mechanických částí 
elektrického točivého stroje. Konkrétně hřídele, statorového tělesa, statorového svazku, statorového 
a rotorového plechu, ale také elektrických částí, statorové cívky či schématu rozloženého vinutí. 
Výsledkem práce je přiložená výkresová dokumentace.  
 
 

Klí čová slova: 
 
 CATIA, CAD, PLM, konstrukční provedení, stejnosměrné stroje, dynama, stejnosměrné 
motory, asynchronní stroje, synchronní stroje, alternátor, CATPart, CATDrawing, hřídel, rotorový 
plech, statorový plech, statorová cívka, výkresová dokumentace. 
 
 
 
 
 
 

Abstract: 
 

This thesis deals with the design and creations of some parts of rotating electrical machines 
in drawing format using CATIA V5 CAD system.  

The first part is to describe the system CATIA V5 itself, its possibilities and also its related 
versions V4 and V6. My work also includes description of some other design commands that are 
available in CATIA. Moreover, this thesis describes the design of rotating electrical machinery DC, 
synchronous and asynchronous, where it can be identified an individual components that are being 
described in the embedded images.  

The practical part is consisted of making volume parameter - the mechanical parts of 
electrical rotating machines. Specifically, it is the shaft, the stator body, the stator harness, the 
stator and the rotor plate. Furthermore, it continues with the electrical components, the stator coils 
and the windings exploded diagram.  

The result of this thesis is reflected in the attached drawings documentation. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek: 
 
 
Symbol/zkratka  název  jednotka 

 
CAD Computer aided design 

CAM Computer aided manufacturing 

CAE Computer aided engineering 

PLM Product lifecycle management 

Fl síla působící na vodič [N]  

B magnetická indukce [T]  

I proud protékající vodičem  [A] 

l délka vodiče [m] 

Φ magnetický tok [Wb] 

S plocha magnetického pólu [m2] 

N počet vodičů [-]  

r délka ramena tažné síly [m 

US svorkové napětí  [V] 

Ui indukované napětí [V]  

R elektrický odpor [Ω] 

n jmenovité otáčky [min-1] 

t čas  [s] 

s skluz [%] 

ns skluzové otáčky [min-1] 

f frekvence [Hz] 

p počet pólových dvojic [-]  

U1f napětí na 1 fázi [V]  

Fm1 magnetické napětí [N]  

Fm2 magnetické napětí [N]  

β úhel posunutí pólů [°]  

M moment [Nm] 
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1 Úvod do CATIA systému  [1] 

CATIA je světovou špičkou v oblasti CAD/CAM/CAE 
technologií. Systém nabízí široké spektrum řešení integrovaných do 
jednoho prostředí pro veškeré aspekty:  

 
• konstruování a vývoje výrobku 
• zvyšování konkurenceschopnosti firmy 
• snižování nákladů 
• optimalizace technologických procesů 
 
CATIA nabízí snadné uživatelské nástroje vhodné pro široké spektrum podniků                  

od nejmenších po koncerny ve všech oblastech průmyslu automobilového, leteckého,                        
i elektrotechnického. Tisíce firem ve světě si vybralo toto řešení pro dosažení 
konkurenceschopnosti a dominantní role na trhu. 

 
Uplatnění nejnovějších vědeckých poznatků a samotná technologie systému CATIA                   

v oblasti CAD/CAM/CAE umožňuje dosažení veškerých cílů v oblasti virtuálního modelování 
výrobků, pevnostních a jiných matematických analýz a optimalizací, s možností ihned aplikovat 
změny na výrobek podle dosažených výsledků, vytvářet varianty a samozřejmě řešit i finální design 
za účelem úspěšného vstupu výrobku na trh. Tento integrovaný proces uplatnění změn a návrhů má 
rozhodující dopad na uvedení optimalizovaného finálního výrobku na trh. 

Jedním ze špičkových dílčích uplatnění je v oblasti CAM, kde CATIA dosahuje skvělých 
výsledků v simulacích NC obrábění od 2,5-osého až po multi-axis, tedy 5-osého simultánního 
obrábění s možností přímé komunikace s CNC centry. Ve spolupráci s rodinou produktů ENOVIA 
SmarTeam tvoří CATIA ucelené špičkové řešení pro oblast e-business, simulace vytvoření 
komplexního životního cyklu výrobku začínajícího u tvorby jeho koncepce a projektu, až do jeho 
ukončení výroby. 

Dassault Systemes v současnosti nabízí čtyři linie produktů CATIA, zabezpečujících 
komplexní potřeby firem s ohledem na jejich rozvojové záměry  
 

1.1 CATIA V4 

Tradiční, velmi úspěšné CAD řešení, které se nyní používá na významných 
dlouholetých projektech vyžadujících práci v tomto prostředí v 
automobilovém a leteckém průmyslu. 
 
 
 

1.2 CATIA V5 

Špičkové řešení adekvátní nejnovějším poznatkům, které pokrývá 
komplexní procesy nejen v automobilovém a leteckém průmyslu a je 
nejúspěšnějším řešením ve své oblasti. Více o práci a manipulaci s daty 
v CATII V5 bude jednáno v dalších kapitolách. 
 
 



 

1.3 CATIA V6 - CATIA V6 pro PLM 2.0 

Platforma CATIA V6 vytvořená firmou Dassault Systemes dá uživatelům konkrétní klíčové 
hodnoty pro budoucí způsob chápání, sdílení a modelování virtuálních 3D dat, který se označuje 
jako PLM 2.0.  

PLM 2.0 - PLM online pro všechny, je 3D online prostředí pro kohokoliv. Pro virtuální 
vyzkoušení produktů, kde jakákoliv uživatelská interakce generuje tzv. Intellectual Property (IP), 
duševní vlastnictví a informace. Každý uživatel si může něco představovat, své představy sdílet, 
předávat zkušenosti v univerzálním jazyce 3D světa. PLM 2.0 tyto možnosti přináší do života. Jak? 
Od první myšlenky až po zavedení výrobku do života propojuje online společné informace napříč 
skupinami lidí účastnících se celého procesu. Spojuje tak svět virtuálního návrhu se světem 
reálným.  

CATIA V6 přináší jednotnou platformu pro všechny PLM procesy, přístupnou komukoliv 
kdekoliv, zahrnující skupiny uživatelů vývoje a výroby, obchodních a koncových uživatelů. 
CATIA V6 dává inteligentní přístup ke všem IP bez ohledu na to, kde se konkrétní data nachází,   
to je zajištěno technologií MatrixOne zabudovanou jako základ platformy V6. Jako všechny 
produkty zde zmíněné, i V6 je produktem společnosti Dassault Systemes, která rovněž vydává 
brožuru ContaktMag, kde se o CATII V6 a tvorbě v ní můžete dočíst více. Vzhledem k faktu, že se 
jedná o právě nastupující nový produkt, nejsou v současné době dostupedné detailnější informace   
o této novince, proto je přiloženo jedno z vydání v této práci (příloha č. 2). 

1.4 CATIA PLM Express 

CATIA PLM Express (CPE) je obchodní strategie firmy Dasssault Systemes. Tato strategie 
vznikla na základě požadavků zákazníků, kteří vyžadují co největší provázanost CAx a PLM 
systémů. Proto již v základní konfiguraci CATIA PLM Express je možné získat licenci PLM řešení 
ENOVIA SmarTeam a další pokročilé CATIA V5 moduly. Toto komplexní řešení je vhodné 
především pro malé a středně velké firmy. V porovnání se starým prodejním modelem přináší větší 
přidanou hodnotu za výhodných cenových podmínek. 

 
Jednou z hlavních myšlenek CATIA PLM Express je zjednodušení a zrychlení 

implementace CAx řešení. Proto na základě požadavků zákazníků vznikla jedna základní 
konfigurace, rozšiřitelná o dalších 44 možností (voleb). Tyto rozšiřující volby (options) jsou pak 
rozděleny do šesti skupin dle obvyklých profesních rolí a pokrývají tak veškeré požadavky těchto 
skupin. 

  



 

1.5 CATIA PLM Express - profesní role 

 
� Product Layout Engineer 
o Účastní se koncepční fáze vývoje produktu. 
� Product Style Engineer 
o Vytváří vzhled (design) produktu. 
� Product Mechanical Engineer 
o Vytváří jednotlivé komponenty celku. 
� Product Equipment Engineer 
o Návrh vybavení produktu v konceptu celé sestavy; např. potrubní systémy, kabeláže, atd. 
� Product Optimize and Review Engineer 
o Kontrola výrobku během jeho celého životního cyklu; optimalizace konstrukce. 
� Product Manufacturing Engineer 
o Připravuje produkt do výroby; programuje a simuluje NC stroje. 

 

Základní konfiguraci CATIA PLM Express tvoří CATIA Team PLM (CAT). Tato 
konfigurace je výchozí pro všechny uživatele CATIA PLM Express a umožňuje: 

• Generické modelování (objemy, plochy, výkresy)  
• Plná schopnost využití CATIA V4 (2D a 3D)  
• Výměna dat s ostatními CAD systémy prostřednictvím formátů IGES, DXF a STEP  
• Využití knowledgeware runtime (použití generalizovaných šablon)  
• Collaborative Design – okamžitá spolupráce konstruktérů na jednom projektu  
• PLM management (licence ENOVIA SmarTeam, správa dokumentů a dat)  

Tuto základní konfiguraci je možné doplnit o další potřebnou funkcionalitu výběrem z dalších více 
než 40 rozšiřujících skupin modulů (viz obr. 1.1) 

 

Obr. 1.1: Možné doplňující moduly 



 

1.6 Oblasti použití CATIA 

Produkty systému CATIA společnosti Dassault Systemes nabízí plné spektrum technologií    
a služeb, které posilují průmyslové společnosti po celém světě díky komplexnímu prostředí         
pro vývoj výrobku. Komplexnost systému CATIA dokladuje rozsah použití systému                       
v následujících průmyslových oblastech: 
 
1.6.1 Letecký průmysl 

PLM se používá a zahrnuje všechny segmenty světových leteckých, 
kosmických a obranných společností od civilního a vojenského letectví    
po satelity a vypouštění družic do kosmu. V průmyslovém odvětví kde není 
možno nic předem považovat za jisté, používá a spoléhá většina společností 
realizujících se v letectví na systém CATIA a na další inženýrská řešení    
od společnosti IBM. 
Boeing, Bombardier, Cesna, Antonov, Suchoj, ...  
 
1.6.2 Automobilový průmysl 

Společnost IBM jako hlavní dodavatel automobilových společností 
všech rozměrů po celém světě, nabízí řešením PLM, trhem ověřenou 
technologii a služby pro vývoj a konstrukcí osobních automobilů                
a dodávkových vozů, nákladních vozů a autobusů, závodních vozů, 
motocyklů a speciálních dopravních prostředků. 
Toyota, BMW, VW, Škoda, Mercedes, Scania, Iveco, ...  
 
1.6.3 Průmysl spotřebního zboží a elektronika 

Digitální mockup, virtuální prototypy a „intra-“ správa výrobkových dat ve společnosti – to 
jsou některé způsoby, jak mohou výrobci spotřebního zboží těžit výhody z širokého spektra 
produktů, které řešení PLM nabízí. 
Electrolux, Husqvarna , Black & Decker, Philips, ...  
 

1.6.4 Strojírenský průmysl 

IBM PLM je uplatňován ve společnostech ze všech odvětví 
strojírenského průmyslu, včetně výrobců zcela nových zařízení pro těžké, 
robustní, stavební, textilní, zemědělské a papírenské stroje.  
Škoda Power, Škoda Transportation, VÚKV, ...  
 
1.6.5 AEC Plant Design 

Průmyslové odvětví AEC plant design má bezesporu také prospěch ze systému PLM,          
který je leaderem v oboru strojírenského CAD/CAM/CAE a správy výrobkových dat a služeb. 
 
1.6.6 Lodní průmysl 

IBM PLM přináší prospěch výrobcům a provozovatelům výletních lodí, komerčních a 
specializovaných plavidel, bitevních lodí a ponorek díky usnadnění a automatizaci rozhodujících 
kroků vývoje produktu: koncept, povrchová úprava trupu a vyhlazování, vybavení, výroba a 
zprovoznění.  



 

2 CATIA V5 [2] 

2.1 Co přináší Verze 5 oproti Verzi 4 

• CATIA V5 je nová aplikace s přepracovanou vnitřní architekturou. 
• CATIA V5 má nenáročné a přehledné uživatelské prostředí. 
• CATIA V5 je pružně škálovatelný produkt pro všechny typy uživatelů a průmyslových 

oborů. 
• CATIA V5 je systém uchovávající know-how, výrobní parametry, normy apod. 
• CATIA V5 přináší inovované modelářské prostředí pro modelování součástí, tvorbu sestav    

a generativních výkresů. 
• Systém umožňuje intuitivní volné modelování ploch, jejich vyhlazování a rendering. 
• Konstruktéři jistě uvítají možnost analýzy namáhání. 
• Systém podporuje tvorbu digitálního prototypu, umožňuje jeho prohlížení včetně analýzy     

a simulace. 
• Komunikace s CATIA V4 je obousměrná. 
• Přechod k verzi V5 je pro uživatele verze V4 plynulý a přirozený. 
• Systém podporuje standardní formáty pro přenos dat. 
• CATIA V5 je nezávislá na platformě Windows nebo UNIX.  

 

2.2 CATIA V5 řešení 

Řešení CATIA V5 poskytuje jedinečná řešení pro integrované procesy vývoje produktu        
a optimalizaci týmové práce. Je skvělým produktem ve smyslu konkurenceschopnosti v oblasti 
propojení tvorby návrhu, modelování tvarů a digitálního modelování. Otevřená architektura 
umožňuje zákazníkům budovat řešení pro digitální definici a simulaci 3D výrobků. Flexibilní 
řešení poskytuje zákazníkům, kteří jsou zaměření na vývoj 2D modelů a sestav, špičkové řešení pro 
přechod na kompletní technické zpracování v oblasti 3D. CATIA V5 plně pokrývá celý proces od 
návrhu a upřesňování výrobku, přes integrovanou analýzu až po přípravu výroby. Do systému byly 
začleněny četné požadavky zákazníků včetně katalogů standardních součástí, kompletní integrace 
návrhu plechových součástí, strukturálního navrhování, velkých sestav a správy kusovníku. 
Integrace CATIA V5 a produktu ENOVIA VPM vybavuje uživatele možností podpory 
konfigurovaných digitálních procesů modelování pomocí produktu ENOVIA. Produkt DMU 
Navigator nabízí nové konferenční možnosti, automatické montážní dráhy nástrojů, automatické 
definice kinematiky a podporu zobrazování složeného 2D CAD dokumentu. 

 



 

2.3 Flexibilní řešení 

Jádrem CATIA V5 jsou konfigurace tvořené jednotlivými produkty, uspořádanými do tří 
různých platforem (obr. 2.1): P1, P2 a P3. Tyto platformy se zaměřují na tři rozdílné specifické 
úrovně potřeb zákazníka: 
• Platforma P1: zabývá se základním modelováním pro malé a střední procesně orientované 

zákazníky, kteří chtějí rozšířit své možnosti tvorby návrhů, tak aby obsáhli digitální definici 
produktu a etablovali se v elektronickém obchodování. 

• Platforma P2: nabízí unikátní prostředí pro vytvoření digitálního podniku prostřednictvím 
modelování výrobků, procesů a zdrojů daného podniku. Tím podporuje celý životní cyklus 
výrobku počínaje návrhem koncepce až po vlastní provoz výrobku. Umožňuje tvorbu návrhů 
na znalostním podkladě, kdy využívá intelektuálního kapitálu společnosti k podpoře 
technického myšlení, kreativity a inovace.  

• Platforma P3: přináší vysokou úroveň specifické funkční výbavy jak zvláštním zákazníkům, 
tak úsekům rozsáhlých průmyslových komplexů. 

 
Obr. 2.1: Schéma konfigurací produktů 

2.4 CATIA V5 - modulární systém 

Řešení CATIA jsou nabízena nejen jako samostatné produkty (moduly), ale rovněž jako 
zkompletovaná logická seskupení produktů (konfigurace), které odpovídají obvyklým 
uživatelským profilům v průmyslových i výrobních oblastech. Konfigurace jsou vlastně balíky 
programů s příznivou cenou, specificky upravené pro profese, které se ve vývoji a přípravě výroby 
běžně vyskytují. Ve většině případů by měla některá z konfigurací splňovat požadované nároky, ale 
v případě potřeby dalších funkcí je možné ke konfiguraci kdykoli přidat jeden nebo více 
samostatných produktů. Takto je možné sestavit patřičnou kombinaci funkcí, přitom stále těžit z 
výhody dané atraktivní cenou předem sestaveného řešení. 
 
 



 

2.4.1 Mechanical Design Solution 

Mechanická konstrukce  
Intuitivní 3D objemové modelování (Part Design), modelování ploch, práce s 

plechy, tvorba a práce se sestavami, tvorba výkresů. Mechanická kontrukce je 
skupina aplikačních modulů pro vývoj CAD modelů obecných strojírenských 
konstrukcí na bázi hybridního modelování s cílem vytvořit plně editovatelný 
parametrický model s řadou geometrických a technologických features a plnou 

asociativitou. Technická výkresová dokumentace vzniká projekcí modelů nebo přímým kreslením. 
 
2.4.2 Shape Design & Styling Solution 

Tvarování a styling  
Produkty pro vytváření, řízení a modifikace jednoduchých i složitých ploch. 

Jsou to specializované aplikace pro nejvyšší požadavky v oblasti volného i 
parametrického designu na bázi povrchového modelování. Zahrnuje také 
specializované nástroje určené pro profesionální požadavky vývoje nejen v oblasti 
automobilového karosářství. 

 
2.4.3 Product Synthesis 

Syntéza produktu  
Nástroje pro kontrolu digitálního prototypu a pro simulace jeho         

funkčnosti - aplikace určené pro virtuální analýzu a hodnocení funkčnosti 
komplexního průmyslového výrobku během celého jeho životního cyklu. Tento 
zahrnuje jeho finální montáž, simulace užitných funkcí, vlastností a servisních 
výkonů a také závěrečnou demontáž po uplynutí životnosti. Aplikace jsou 

uzpůsobeny pro práci s velmi rozsáhlými sestavami ve formě tzv. digitálních prototypů (Digital 
Mock-Up, nebo DMU) a obsahují prvky virtuální reality. 
 
2.4.4 Equipment and System Engineering Solution 

Vnitřní zařízení a systémy  
Produkty pro návrhy elektrických zařízení, kabelových svazků a              

rozvodů - Aplikace pro návrh, modifikaci a analýzu elektrických a kapalinových 
systémů s cílem řešit celkové uspořádání prostorových poměrů v rámci 
průmyslového výrobku. 

 
 
2.4.5 Analysis Solution 

Inženýrské analýzy  
Produkty pro jednoduché analýzy metodou konečných prvků, určených      

pro konstruktéry k prvotní analýze jednotlivých dílů nebo sestav. Intuitivní, snadné 
ovládání, rychlé odezvy systému, a řízená přesnost výsledků jsou základní 
charakteristiky aplikací pro analýzu a kontrolu namáhání součástí a sestav pomocí 
metody konečných prvků. Aplikace jsou určeny zejména pro předběžné posouzení 

správnosti navrženého dimenzování konstrukce konstruktérem a zajišťují rychle dostupnou 
informaci o stabilitě konstrukce přímo při jejím vzniku. Umožňují analyzovat napětí a vibrace. 
 
 



 

 
2.4.6 Machining 

NC obrábění  
Předmětem specializovaných CAM aplikací je tvorba numerických řídících 

dat pro počítačově řízené výrobní technologie na základě geometrie CAD modelů 
a zabudovaného technologického know-how. 
 
 

2.4.7 Infrastructure Solution 

Infrastruktura systému  
Zahrnuje převodníky mezi CATIA V5 a dalšími standardními formáty, 

umožňuje výměnu dat s předchozí verzí CATIA V4. Skupina produktů na bázi 
znalostního inženýrství umožňující nejvyšší úroveň sdílení a využívání know-how 
v rámci struktury podniku. Vědecko-technické poznatky a know-how vznikající      
a definované během vývojových procesů v organizaci lze implementovat              

do systému jako soubor závazných pravidel a standardizovaných postupů, které následně sdílejí 
všichni účastníci vývoje. Pomocí těchto znalostí systému lze testovat vytvářené konstrukce, 
případně znalosti dědit a využívat přímo při vzniku nových konstrukcí. 
 
  



 

3 Elektrické točivé stroje 

3.1 STEJNOSMĚRNÉ STROJE 

3.1.1  Popis a podstata generátoru na stejnosměrný proud 

Generátoru na stejnosměrný proud říkáme dynamo. Je to stroj, který elektromagnetickou 
indukcí mění mechanickou energii na energii elektrickou. Mechanickou energii dodáváme 
motorem (např. benzínovým, dieselovým, vodní turbínou apod.). 

 
Obr. 3.1: Příčný řez čtyřpólovým 
stejnosměrným strojem 
1 – stator, 2 – pólové jádro,                     
3 – pólový nástavec, 4 – budicí cívka, 
5 – pomocný pól, 6 – rotor, 7 – oko 
 

Hlavní části dynama jsou na 
obr. 3. Je to a) stator vytvářející 
magnetické pole; k němu je 
připevněno sběrací ústrojí                   
a svorkovnice; b) rotor (kotva)                      
s komutátorem. 

Stator je nehybná část; skládá 
se z kostry s budicím vinutím, které je 
napájeno stejnosměrným proudem. 
Malé stroje mají obvykle kostru z lité 
oceli, u středních a velkých strojů              

je kostra svařovaná z ocelových plechů a profilového železa. K magnetickému věnci (tzv. jhu) jsou 
přišroubovány póly, které jsou z plechu tloušťky 1 mm, slisované a nýtované. U pólu rozeznáváme 
jádro a pólový nástavec, který obepíná rotor asi na 70% pólové rozteče. Na pólech jsou umístěny 
cívky budicího vinutí spojené do série tak, aby vzniklo střídání polarity pólů. Magnetické pole               
ve statoru totiž probíhá od severního pólu přes vzduchovou mezeru a kotvu k jižnímu pólu a odtud 
se vrací jhem k severnímu pólu (na obr. 3.1 je to zobrazeno magnetickými siločarami). 

Kotva (rotor) se otáčí v magnetickém poli střídavě před severním a jižním pólem, takže se 
neustále přemagnetovává. Elektromagnetickou indukcí se v ní indukují vířivé proudy. Aby ztráty              
v železe byly co nejmenší, je kotva složena z elektrotechnických plechů tloušťky 0,5 mm, 
izolovaných lakem nebo hedvábným papírem. Plechy jsou slisovány do paketu, drženého 
postranními deskami a naklínovaného na hřídel. Na obvodu každého výlisku jsou výřezy, které po 
složení a slisování plechů do paketu vytvoří na povrchu kotvy drážky. Do drážek je uloženo vinutí 
kotvy. Jsou to izolované vodiče vhodně propojené mezi sebou i s komutátorem. Obvykle se 
jednotlivé části vinutí - cívky předem zhotovují podle šablony a teprve potom se vkládají do drážek 
vyložených lesklou lepenkou nebo mikanitem (slídovými lístky slepenými lakem). 

Při otáčení kotvy v magnetickém poli se ve vinutí indukuje střídavé napětí, které se 
sběracím ústrojím a komutátorem mechanicky usměrní, tj. přemění se na stejnosměrné napětí.              
Na komutátor dosedají kartáče (uhlíky), které jsou pomocí vodičů vyvedeny na svorkovnici                
pro připojení vnějšího obvodu. Počet kartáčů se zpravidla rovná počtu pólů. Jejich šířka překrývá 2 
až 3 lamely komutátoru. Každý kartáč je upevněn v držáku a pružinou je přitlačován                     
ke komutátoru. Držák je nasazen na roubík a je upevněn na předním ložiskovém štítu                      
v tzv. brejlích. Jejich natočením se nastaví kartáče do správné polohy. 



 

U zadního štítu je na hřídeli kotvy upevněn ventilátor, který prohání dynamem vzduch,              
aby se dobře ochlazovalo vinutí kotvy a statoru. 

 
3.1.2 Podstata stejnosměrného motoru 

Stejnosměrné motory mají stejnou konstrukci jako dynama, ale mají jinou funkci. Každý 
motor se skládá ze statoru se sběracím ústrojím a z rotoru (kotvy) s komutátorem. Činnost 
stejnosměrných motorů se zakládá na silovém účinku magnetického pole na vodič, jímž prochází 
proud. 

Na obr. 3.2 jsou znázorněny dva póly statoru a kotva               
s několika vodiči. Pod severním pólem prochází proud ve vodičích 
směrem do nákresny (od nás), pod jižním pólem z nákresny (k nám). 
Pravidlem levé ruky určíme směr pohybu vodiče a tím i smysl otáčení 
motoru. Jestliže se obrátí smysl proudu ve vodičích, otáčí se rotor 
opačně. Do vinutí kotvy se přivádí proud pomocí kartáčů přes 
komutátor, který umožňuje, že vodiči pod severním pólem prochází 
proud jedním směrem a pod jižním pólem opačným směrem. 
 
Obr. 3.2: Vznik tažné síly motoru 
 
Vzájemným působením magnetického pole statoru a kotvy vznikne 
síla, kterou se vyvine točivý moment motoru. Síla působící na každý 
vodič vinutí kotvy je dána vztahem 
 

lIBFl =   [N; T; A; m] (3.1) 

Magnetická indukce ve vzduchové mezeře je  

S
B

Φ= [T; Wb; m2]
 (3.2)

 

kde S je plocha pólu. 
Je-li na kotvě N vodičů délky l, je tažná síla motoru  

lIN
S

F
Φ=

 [N; Wb; m2; -; A; m] (3.3)
 

Protože l, N a S jsou stálé, je tažná síla F úměrná toku Φ a proudu I v kotvě, tj. 
IF Φ~               [N] (3.4) 

 
Pro točivý moment motoru platí vztah 

FrM =             [Nm] (3.5) 

kde r je délka ramena tažné síly.  
 
Protože r je stálé, platí také  

IM Φ~             [Nm] (3.6) 

 
Při otáčení kotvy protíná její vinutí magnetické pole a v tomto vinutí se indukuje napětí           

Ui. Pravidlem pravé ruky určíme, že působí proti přivedenému svorkovému napětí Us. Jeho velikost 
je jako u dynama úměrná magnetickému toku a obvodové rychlosti, tj. otáčkám 

nU i Φ~             [V] (3.7) 



 

Proud procházející kotvou je dán pouze rozdílem napětí Us přivedeného na svorky motoru 
a indukovaného napětí Ui 

R

UU
I is −

=
    [A] (3.8)

 

kde R je odpor vinutí kotvy, pomocných pólů a kompenzačního vinutí.  
Tento odpor je malý, a proto při spouštění motoru, kdy n = 0 a Ui = 0, by vznikl velký 

proudový náraz, kterému musíme zabránit. Velkým spouštěcím proudem se vyvine sice velký 
záběrný moment, ale příliš velký proud by nebezpečně zahřál vinutí, způsobil by jiskření kartáčů            
a pravděpodobně by přepálil pojistky nebo vypnul jistič. Vznikl by také velký pokles napětí sítě. 
Proudový náraz při spouštění zmenšujeme spouštěčem, zapojeným do série s vinutím kotvy.  

Spouštěč má několik stupňů, takže odpor postupně zmenšujeme, a tím udržujeme spouštěcí 
proud na předem stanovené hodnotě. 

Čím rychleji se otáčí rotor (kotva), tím větší je indukované napětí Ui, tím menší je rozdíl Us 
– Ui a tím menší proud odebírá motor ze sítě. Běží-li motor naprázdno, je indukované napětí téměř 
stejně velké jako napětí přivedené na svorky motoru, neboť úbytek napětí ve vinutí kotvy je malý 
(zanedbatelný). Platí 

is UU ≈        [V] (3.9) 
Můžeme proto psát  

nU s Φ~      [V] (3.10) 

a z toho 

Φ
sU

n ~
        [min-1; V; Wb] (3.11)

 

Zvětší-li se zatížení motoru, sníží se jeho otáčky, a tím se zmenší indukované napětí Ui. 
Rozdíl Us – Ui se zvětší a vinutím kotvy prochází větší proud. Tím se zase zvětší točivý moment 
motoru, takže opět nastane rovnováha mezi mechanickým momentem a momentem motoru. 
Vyhovuje to energetické bilanci, neboť zvětší-li se proud, zvětší se i příkon a tím i výkon motoru,      
a motor tedy můžeme více zatížit. 

Při odlehčení motoru je tomu naopak. Otáčky se zvýší, indukované napětí Ui vzroste, rozdíl 
Us – Ui se zmenší a motorem prochází menší proud. Odběr proudu ze sítě závisí tedy na zatížení             
a řídí se samočinně. 

U stejnosměrných motorů (jako u dynama) vzniká reakce kotvy, která sice hlavní 
magnetické pole deformuje, ale neutrální osu natáčí proti smyslu otáčení motoru. 
Stejnosměrné motory rozdělujeme stejně jako dynama podle zapojení budicího vinutí s vinutím 
kotvy na motory s cizím buzením, s buzením paralelním, sériovým a smíšeným. U motorů nás 
hlavně zajímá schéma zapojení, spouštění, charakteristiky motorů, řízení rychlosti a použití 
motorů. 

Důležité jsou dvě charakteristiky, a to momentová charakteristika, která udává závislost 
momentu na proudu v kotvě, a otáčková charakteristika, která udává závislost otáček na zatížení,         
tj. také na proudu v kotvě. 

 
3.1.3 Stejnosměrné motorky 

Malé stejnosměrné motorky používáme nejvíce v automatizačních zařízeních, protože mají 
některé vlastnosti lepší než motorky na střídavý proud. U stejnosměrných motorků můžeme 
plynule dosáhnout malých i velkých otáček v širokém rozsahu. Mají velký záběrný moment a při 



 

stejném výkonu jsou průměrně asi třikrát lehčí. Jejich nevýhodou je komutátor, na kterém jiskří      
a opotřebovávají se kartáče. K zajištění provozuschopnosti vyžadují komutátory pečlivou údržbu. 

Malé motorky na stejnosměrný proud rozdělujeme na univerzální, s permanentními 
magnety, se sériovým buzením, s paralelním buzením a bezkontaktní. 

Univerzální motorek má sériové buzení a můžeme jej připojit na stejnosměrný               
nebo střídavý proud. Při napájení stejnosměrným proudem musí být připojen k síti svorkami, 
kterými je vyveden větší počet závitů. Při střídavém napětí se připojuje k menšímu počtu závitů, 
aby se zmenšila indukčnost vinutí. 

Motorky s permanentními magnety mají budicí vinutí s póly nahrazeno stálými magnety, 
které jsou zhotoveny ze slitiny AlNiCo. Otáčky lze u nich řídit pouze změnou napětí kotvy. Jejich 
konstrukce je jednoduchá, ale při provozu se musí dbát na to, aby nedošlo k odmagnetování. Jejich 
výkon nepřekračuje 10 W. 

Malé motorky s paralelním i sériovým buzením mají obdobné konstrukční provedení jako 
motory na velké výkony a mají stejné vlastnosti. Bezkontaktní motorek má rotor z permanentního 
magnetu, který se otáčí v magnetickém poli statoru. Na statoru jsou dvě nebo tři cívky, které se 
postupně napájejí přes tranzistory nahrazující komutátor s kartáči. Činnost tranzistorů, tj. jejich 
otvírání a zavírání, se řídí snímačem polohy rotoru. Bezkontaktní motorky se používají                   
v automatizační a řídicí technice, pro pohon magnetofonů atd. Existují v mnoha provedeních. 

 
3.1.4 Návrh stejnosměrných strojů – obecné poznatky [3] 

Návrh konstrukce stejnosměrného elektrického stroje musí odpovídat platným normám 
GOST (ČSN) a doporučením IEC.  

Montážní rozměry stroje se podle doporučení IEC volí následovně. Je přijata jednotná řada 
jmenovitých výšek osy hřídele strojů. Přitom za výšku osy se pokládá vzdálenost osy otáčení rotoru 
od roviny patek (obr. 3.3).  

Základní montážní rozměry jsou jednoznačně přiřazeny k výšce osy h, ovšem nejsou 
určovány výkonem stroje.  

Každé výšce osy stroje odpovídají tři hodnoty podélné rozteče otvorů v patkách, jimž 
odpovídají tři označení délky kostry: S (short) - pro krátké, M (middle) - střední a L (long) - dlouhé 
stroje. Výrobní závody obvykle vyrábějí dvě délky z tří hodnot, doporučených IEC.  

Základní montážní rozměry elektrických strojů jsou uvedeny v tabulkách P 1. 1. a tab. P 1. 
2., (viz. Příloha 1) a obr. 3.3, kde jsou použita tato označení rozměrů:  

h  - výška osy, tj, vzdálenost osy otáčení rotoru od roviny patek,  
b10  - příčná rozteč os připevňovacích otvorů v patkách,  
l10  - podélná vzdálenost os otvorů v patkách,  
l31  - vzdálenost osy otvoru v patkách od osazení volného konce hřídele,  
d1  - průměr volného konce hřídele,  
l1  - délka volného konce hřídele,  
d10  - průměr připevňovacích otvorů v patkách stroje.  
 
Délka a průměr l1 a d1 volného konce hřídele nejsou vázány na výšku osy h, ale volí se v 

závislosti na největším trvalém točivém momentu elektrického stroje podle ČSN 35 0040. Rozměry 
klínů a per a rovněž drážek pro ně jsou dány rozměry volného konce hřídele l1 a d1.  



 

 
Obr. 3.3: Montážní rozměry elektrických strojů:  a) provedení IM 1001 
       b) provedení IM 3101 
 
Průměry přírub u přírubových strojů, doporučované IEC, jsou uvedeny v tab. P 1. 2. (viz. 

Příloha 1). Označení jednotlivých rozměrů jsou uvedeny na obr 3.3b.  
Elektrické stroje pro všeobecné použití se navrhují a vyrábějí v řadách, tzn., že existují řady 

strojů konstrukčně podobných se zákonitým narůstáním výkonu a geometrických rozměrů.  
 
Tabulka 3.1: Výkony stejnosměrných motorů pro všeobecné použiti (v krytí IP 22) 

 
    UN = 110 V     UN = 220 V   UN = 400 V 

Typová 
    Výkon (kW) při otáčkách (min-1)    

  

velikost                 

  600 750 1000 1500 3000 600 750 1000 1500 3000 750 1000 1500 

11 - - 0,13 0,3 0,7 - - 0,13 0,3 0,7 - - - 

          
0,1 

   
12 - - 0,2 0,45 1 - - 0,2 0,45 1,5 - - - 

21 - 0,2 0,3 0,7 1,5 - 0,2 0,3 0;7 2,2 - - - 

22 - 0,3 0,45 1 2,2 - 0,3 0,45 1 3,2 - - - 

31 - 0,5 0,7 1,5 3,2 - 0,5 0,7 1,5 4,5 - - - 

32 - 0,7 1 2,2 4,5 - 0,7 1 2,2 6 - - - 

41 - 1 1,5 3,2 6 - 1 1,5 3,2 8 - - - 

42 - 1,5 2,2 4,5 8 - 1,5 2,2 4,5. 11 - - - 

51 - 2,2 3,2 6 - - 2,2 3,2 6 14 - - - 

52 - 3,2 4,5 8 - - 3,2 4,5 8 19 - - - 

61 - 4,5 6 11 - - 4,5 6 11 25 - - - 

62 - 6 8 14 - - 6 8 14 32 - - - 

71 - 8 11 19 - - 8 11 19 42 - - - 

72 - 11 14 25 - - 11 14 25 - - - - 

81 - 14 19 32 - - 14 19 32 - - 19 32 

82 - 19 25 - - - 19 25 42 - - 25 42 

91 19 25 32 - - 19 25 32 55 - 22 32 55 

92 25 32 - - - 25 32 42 75 - 32 42 75 

101 32 42 55 - - 32 42 55 100 - 42 55 100 

102 42 55 - - - 42 55 75 125 - 55 75 125 

111 55 - - - - 55 75 100 160 - 75 95 160 

112 - - - - - 70 85 125 200 - 85 125 180 

 
Nomenklatura strojů řady P se dělí na tři skupiny: stroje o výkonech od 0,3 do 200 kW 

(rozměry 1 až 11), stroje o výkonech od 200 do 1 400 kW (rozměry 12 až 17) a stroje o výkonech 
nad 1 400 kW (rozměry 18 až 26).  



 

Rozměr stroje je dán průměrem kotvy, který je normalizován.  
Každý rozměr má dvě délky magnetického obvodu (železa). Provedení motorů řady 2P 

rozměrů 1 až 11 je s krytím IP 22, s chlazením IC 01 nebo IC 05, buzení je smíšené. Výkony 
stejnosměrných motorů a generátorů (dynam) pro všeobecné použití v závislosti na typové velikosti 
a na otáčkách jsou uvedeny v tab. 3.1.  

Tato a jí podobné tabulky nemají obdoby v českých normách. Je nutné vycházet                    
z katalogových údajů výrobců.  

 
Obr. 3.9:  Stejnosměrný stroj řady DN-MN: 
1 – hřídel, 2 – víčko ložiska s maznicí, 3 – válečkové ložisko, 4 – zadní ložiskový štít, 5 – radiální 
ventilátor, 6 – vinutí kotvy, 7 – rotorový svazek, 8 – hlavní pól s vinutím, 9 – jho statoru (kostra), 10 
– závěsný šroub, 11 – pomocný pól s vinutím, 12 – vyrovnávací spojky, 13 – komutátor, 14 – 
kartáčové drážky, 15 – přední ložiskový štít s otvory krytými žaluziemi, resp. Průzory, 16 – nosný 
kruh, 17 – kuličkové ložisko, 18 – víčko ložiska 

 
Na obr. 3.9 je podélný řez strojem, který je typický pro řadu strojů DN-MN.  
Aby byla zaručena geometrická podobnost uzlů a součástí stroje a aby celá řada 2P mohla 

rozměrově navazovat, je rozdělena na dílčí řady. Například v rozmezí jmenovitých výkonů            
od 0,37 do 200 kW první dílčí řada obsahuje stroje o výkonech 0,37 až 1,1 kW, druhá 1,5 až 30 kW, 
třetí 37 až 200 kW.  

Stejnosměrné motory řady 2P jsou s krytím (podle GOST 17494-72):  
IP 22 - s vlastním chlazením IC 01 (2P A) a s cizím chlazením přídavným ventilátorem IC 

06 (2PN).  
IP 44 - zavřené s přirozeným chlazením IC 00-41 (2PV) a zavřené s povrchovým chlazením 

IC 01-41 (2PO).  
Jmenovité výkony stejnosměrných motorů jsou uvedeny v tab. 3. a 4. Stejnosměrné motory 

řady 2P jsou určeny pro napájení ze zdrojů stejnosměrného proudu i z polovodičových 
usměrňovačů. Jmenovitá napětí kotvy jsou 110, 220, 440 a 600 V. Buzení je cizí, jmenovité budicí 
napětí je 110 a 220 V.  

Motory do 200 kW mají jmenovité otáčky 750, 1000, 1500, 2200 a 3000 min-1.  



 

Otáčky motorů je možné řídit jak změnou napětí na kotvě, tak změnou budicího proudu. 
Zvýšení otáček motoru odbuzováním je dovoleno pouze do hodnot uvedených v tab. 3.3 a 3.4.  
 
Tabulka 3.3: Jmenovité hodnoty stejnosměrných motorů řady 2PA (krytí IP 22, chlazení IC 01, třída 
izolace B, napětí 110, 220, 440 V) 

     Jmenovité otáčky (min -1)  
  

  

P(kW)   3000 2200 1500 1000 750 

  Velikost  nmax  Velikost  nmax  Velikost  nmax  Velikost  nmax  Velikost  nmax  

0,37 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

0,55 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

0,75 -  -  -  -  -  -  -  -  112M  3000 

1,1 -  -  -  -  -  -  112M  3000 112 3000 

1,5 -  -  -  - -  -  112 3000 132M  3000 

2,2 -  -  -  -  112M  3500 132M  3000 132 3000 

3 -  -  112M  3500 112 3500 132 3000 160 3000 

4 112M  3500 112 3500 132M  3500 160M  3000 180M  3000 

5,5 112 3500 132M  3500 132 3500 160 3000 180 3000 

7,5 132M  3500 132M  3500 160M  3500 180M  3000 200M  2500 

11 132 3500 160M  3500 160 3500 180 3000 200 2500 

15 160M  3500 160 3500 180M  3300 200M  3000 -  -  

18,5 160 3500 180 3300 180 3300 200 3300 -  -  

 
Tabulka 3.4: Jmenovité hodnoty stejnosměrných motorů řady 2PB (krytí IP 44, chlazení IC 01-41, 
třída izolace F, napětí 110, 220, 440 V) 

        Jmenovité otáčky (min -1)        

P(kW)  3000 2200 1500 1000 750 

  Velikost  nmax  Velikost  nmax  Velikost  nmax  Velikost  nmax  Velikost  nmax  

0,37 -  -  -  -  -  -  -  -  112M  3000 

0,55 -  -  -  -  -  -  112M  3000 112 3000 

0,75 -  -  -  -  112M  3500 112 3000 132M  3000 

1,1 -  -  112M  3500 112 3500 132M  3000 132 3000 

1,5 112M  3500 112 3500 132M  3500 132 3000 160M  3000 

2,2 112 3500 132M  3500 132 3500 160M  3000 160 3000 

3 132M  3500 132 3500 160M  3500.  160 3000 180M  3000 

4 132 3500 160M  3500 160 3500 180M  3000 200M  2500 

5,5 160M  3500 160 3500 180M  3300 220M  3000 200 2500 

7,5 160 3500 180M  3300 220M  3300 200 3000 -  -  

11 180M  3300 200M  3300 200 3300 -  -  -  -  

15 180 3300 -  -  -  -  -  -  -  -  

 
Motory řady 2P s krytím IP 22, typů 2P A a 2PN se vyrábějí s izolací třídy B, motory           

s krytím IP 44, typů 2PO a 2PV s izolací třídy F.  
Konstrukčně se motor skládá z těchto hlavních uzlů a součástí (obr. 3.10): kostry, kotvy, 

sběracího ústrojí, ložiskových štítů a ochranných krytů.  
Těleso kostry má obvykle válcový tvar a vyrábí se z oceli ST3, resp. z oceli na odlitky, 

popř. z válcovaného materiálu (materiál 42 2640, resp. II 373.1). Ke kostře, která tvoří součást 
magnetického obvodu, jho statoru, jsou pomocí šroubů připevněny hlavní a pomocné (komutační) 
póly s vinutím. Hlavní póly mají jádro pólu a pólový nástavec, který většinou tvoří s jádrem jeden 
celek. Póly mohou být masívní, z jednoho kusu lité oceli nebo se skládají z plechů oceli 3411          



 

či 3413 o tloušťce 0,5 až 2 mm. Pro stroje vyrobené u nás se mohou použít plechy jakosti 11 330.21.  
Plechy pólu se upevňují pomocí nýtů. Pomocné póly se vyrábějí z podobného materiálu 

jako póly hlavní, u strojů menších výkonů, řádově do výšky osy 132 mm jsou z jednoho kusu. 
Vinutí hlavních pólů, obvykle několikavrstvé, se vyrábí buď z izolovaného měděného drátu 
kruhového průřezu, nebo z měděných pásů u strojů větších výkonů. Vinutí pomocných pólů bývá 
obvykle z měděných pásů, u malých strojů je možné použít drát kruhového průřezu.  

 
Obr. 3.10:  Stejnosměrný stroj 2P – 160M 
1 – víčko ložiska, 2 – uzel předního ložiska, 3 – přední ložiskový štít, 4 – uzel sběracího ústrojí,       
5 – vyvažovací kroužek, 6 – komutátor, 7 – vinutí kotvy, 8 – kryt svorkovnice, 9 – pomocný pól 
s vinutím, 12 – difuzor, 13 – radiální ventilátor, 14 – zadní ložiskový štít, 15 – uzel zadního ložiska, 
16 – hřídel 
 

Navinuté cívky hlavních a pomocných pólů se impregnují izolačním teplotně stálým lakem, 
což zajišťuje jejich kompaktnost a odolnost proti vlhkosti. Rotorový svazek (železo kotvy) se skládá 
z elektrotechnických plechů, izolovaných obvykle lakem, o tloušťce 0,5 mm, jakosti 2211, 2312, 
2411, 3413 podle GOST, nebo z elektrotechnických plechů Ei55, popř. Ei45. V současné době, kdy 
se předpokládá napájení motorů z polovodičových měničů, je tendence používat plechy s menšími 
měrnými ztrátami. Plechy jsou u menších strojů uloženy přímo na hřídeli, u větších strojů na 
rotorové hvězdici, tvořené soustavou žeber přivařených k hřídeli. Plechy jsou staženy mezi dvěma 
stahovacími kruhy, na kterých je konstrukčně uspořádána podpěra rotorového vinutí. Jeden 
stahovací kruh se opírá o osazení na hřídeli, nebo o tzv. nos žebra, druhý bývá zajištěn kroužkem, 
nasazeným za tepla. Hřídel je ocelový, odstupňovaný podle požadavků na uložení rotorového 
svazku, komutátoru ventilátoru a ložisek.  

Komutátor je složen z měděných lamel, navzájem izolovaných mikanitovým vložkami 
tloušťky 0,7 až 1 mm. Menší komutátory jsou zality pryskyřicí, uloženou mezi vnitřním povrchem 
lamel a nábojem, který se nalisuje na hřídel. Větší komutátory mají zvláštní ocelovou stahovací 
konstrukci, která je od aktivní části lamel izolována mikanitovými manžetami.  

Vývody vinutí jsou zapájeny do vyfrézovaných drážek v lamelách, popř., je-li velký rozdíl 
mezi průměrem kotvy a průměrem komutátoru, do tzv. praporků, které jsou k lamelám připájeny, 



 

popř. přinýtovány s propájením.  
Sběrací ústrojí je tvořeno nosným kruhem (tzv. brýlemi), roubíky, konzolami pro kartáčové 

držáky, kartáčovými držáky a kartáči, Kartáčové držáky jsou svěrkami nasazeny vodivě na roubíky 
nebo na konzoly (podle typu držáků), které jsou izolovaně nasazeny v brýlích. Brýle musí být 
dostatečně tuhé, aby se svorníky při chodu stroje nechvěly, a musí být provedeny tak, aby bylo 
možné je natočit.  

Ventilace stroje je zajištěna ventilátorem, nasazeným na hřídel obvykle na straně opačné, 
než je komutátor, tedy na straně spojky. Vzduch je nasáván přes žaluzie, umístěné na ochranném 
krytu na straně komutátoru, a po průchodu strojem je vyfukován otvory v ochranném krytu na straně 
pohonu (volného konce hřídele). Aby chladicí vzduch byl racionálně rozdělen k dobrému chlazení 
všech částí uvnitř stroje, bývá ve stroji difuzor.  

Pro vyvážení rotoru bývají ve stroji umístěny zvláštní drážky pro vyvažovací závaží. Mohou 
být na stahovacích kruzích, na stahovací konstrukci komutátoru nebo může být na hřídeli nalisován 
zvláštní vyvažovací kruh s drážkou.  

V ložiskových štítech jsou kuličková nebo válečková ložiska kryta víčky. Vývody z kartáčů 
a z budicího vinutí jsou připojeny na svorníky svorkovnice, uložené na kostře stroje.  
  



 

3.2 ASYNCHRONNÍ STROJE 

Asynchronní stroj je střídavý elektrický stroj, u něhož poměr otáček při zatížení a kmitočtu 
napájecí soustavy, ke které je připojen, není konstantní. 

Asynchronní stroje se průmyslově vyrábějí již více jak 100 let. Vývoj těchto strojů probíhal 
v podstatě bez dalších senzačních vynálezů, ale při soustavném zlepšování všech detailů stroje. 
V poslední době se zpřesnily výpočtové metody elektrického a magnetického obvodu a zvláště pak 
výpočty ventilace, oteplení a mechanických částí stroje. Tento vývoj měl za následek snižování 
měrné hmotnosti a rozměrů těchto strojů. Snižování spotřeby mělo i své negativní stránky, neboť 
mnohdy snižovaly užitné vlastnosti těchto strojů, zvláště pak jejich spolehlivost a účinnost. Protože 
asynchronní motory spotřebovávají téměř polovinu veškeré vyráběné elektrické energie, mají 
energetické ukazatele těchto motorů podstatný význam při hodnocení ekonomické efektivnosti 
elektrických pohonů. To byly důvody, které vedly ke snahám zvyšovat účinnost těchto motorů. [4] 

 
3.2.1 Význam a použití asynchronních strojů  

Nejrozšířenějším elektrickým strojem vůbec je asynchronní motor. Asynchronní motor je 
nejčastěji používán pro svou jednoduchost, nenáročnost na údržbu, poměrně dobrou provozní 
spolehlivost a pro malou pořizovací cenu. K jeho rozšíření pochopitelně přispívá i všeobecně 
používaný rozvod elektrické energie střídavými třífázovými sítěmi. Rozsah výkonů vyráběných 
asynchronních motorů je značný, a to od několika wattů až po několik desítek MW.  

Odtud pramení i jeho použití pro pohon nejrůznějších zařízení a v dnešní době i takových, 
která vyžadují regulaci rychlosti. Jedná se o ventilátory, čerpadla, pračky, kompresory, stavební 
stroje, výtahy, jeřáby, některé obráběcí stroje, pohony dopravníků, apod.  

K nevýhodám asynchronních motorů patří zvláště odběr jalové energie z napájecí sítě, 
kterou tyto stroje potřebují pro svoji činnost. Velice často se v literatuře uvádí jako podstatná 
nevýhoda asynchronních motorů obtížná regulace rychlosti a velký proudový náraz při spouštění. 
Toto je spíše nevýhoda napájení těchto motorů, neboť změnou frekvence lze tyto motory regulovat 
plynule a spouštět bez značných proudových rázů. Jednoduchost a nízká cena asynchronních 
motorů nakrátko a zvláště pak pokrok v oblasti polovodičové techniky jsou důvody, pro které jsou 
tyto motory v posledních letech stále více používány i u pohonů s proměnnými otáčkami, kde 
dosud převládaly motory stejnosměrné. V současné době již finanční objem produkce střídavých 
měničů převyšuje produkci měničů pro stejnosměrné aplikace 2 – 3x.  

Důkazem použitelnosti asynchronních motorů pro regulované pohony je jejich současná 
aplikace u pohonů elektrických lokomotiv. Asynchronní motory v regulovaných pohonech 
postupně vytlačují z této oblasti stejnosměrné motory. V menší míře se používají rovněž 
asynchronní generátory např. pro malé vodní elektrárny, větrné elektrárny apod.  

Jako každý elektrický stroj je i asynchronní stroj vratný, tj. může pracovat buď jako motor 
nebo jako generátor, přičemž přechod z jednoho do druhé stavu je zcela plynulý. Jako příklad může 
sloužit pohon zdvihu jeřábu, kde při zvedání břemene pracuje stroj jako motor, ale při spouštění 
břemene přechází do oblasti generátorické.  

Asynchronní stroje mají ještě třetí pracovní oblast, a to oblast indukční brzdy. V tomto 
případě se rotorem otáčí proti směru točivého magnetického pole statoru. Stroj pak vytváří brzdný 
moment.  

Podle účelu použití dělíme dále asynchronní motory na asynchronní motory nakrátko 
všeobecného použití, jeřábové motory, válečkové motory, asynchronní motory speciální apod. 
Nejrozšířenější jsou asynchronní motory nakrátko všeobecného použití. Velké rozšíření těchto 
strojů způsobilo jejich hromadnou, značně automatizovanou sériovou výrobu. [4] 
 



 

3.2.2 Konstruk ční provedení  

Asynchronní stroje mají dvě podstatné části – stator a rotor. Stator má vinutí uložené,          
v drážkách a připojené k síti. Podle provedení rotorového (kotevního) vinutí pak rozeznáváme 
motory s kotvou nakrátko a s kotvou kroužkovou. U motorů s kotvou nakrátko je rotorové vinutí 
provedeno z tyčí uložených v drážkách, přičemž všechny tyče jsou na obou koncích spojeny 
nakrátko. Motory s kotvou kroužkovou mají rotorové vinutí v podstatě stejné jako statorové vinutí 
uložené v drážkách a jeho vývody jsou připojeny ke kroužkům na hřídeli.  

Po kroužcích kloužou kartáče, které jsou na nich buď trvale, nebo pouze při rozběhu 
motoru a pak se vinutí spojí tzv. zkratovačem nakrátko a kartáče se nadzvednou nad kroužky.         
Ke kartáčům se připojuje zařízení na úpravu vlastností stroje (velikosti rozběhového proudu, 
momentu; otáček), a to buď pouze po dobu rozběhu, nebo trvale při provozu.  

Magnetický obvod asynchronního stroje je složen z plechů z elektrotechnické oceli 
obvykle o tloušťce 0,5 mm. Rotor je hladký a vzduchová mezera je rovnoměrná. Velikost 
vzduchové mezery je závislá na výkonu motoru a je u malých strojů několik desetin mm, kdežto          
u velkých strojů i několik mm.  

Konce a začátky fází statorového vinutí jsou připojeny ke svorkovnici. Vinutí může být 
spojeno do hvězdy nebo do trojúhelníku. [4] 

 
3.2.3 Základní údaje o asynchronním stroji  

Základní údaje, důležité jak pro výrobce, tak i pro uživatele stroje, jsou uvedeny               
na výkonnostním štítku stroje. Tento štítek je velmi důležitou součástí stroje a měl by být vyroben 
tak, aby údaje na něm uvedené byly čitelné po celou dobu životnosti stroje. Asynchronní stroje 
mají na štítku tyto údaje:  
· druh stroj e – asynchronní motor nebo generátor  
· druh proudu – třífázový nebo jednofázový  
· jmenovitý výkon stroje [kW]  
· jmenovité statorové napětí [V]  
· jmenovitý statorový proud [A]  
· jmenovitý kmitočet [Hz]  
· jmenovité otáčky [min-1]  
· jmenovitý účiník [-]  
· spojení statorového vinutí – uvádí se značkou např. Y, D  
· provedení rotorového vinutí – uvádí se značkou např. Y, D  
· rotorové napětí [V] (rozumí se napětí naprázdno na rozpojeném rotoru)  
· rotorový proud [A]  
· spojení rotorového vinutí  
· druh zatížení – trvalé, přerušované, přerušovaný chod – uvádí se značkou (S5, S3)  
· tvar stroje, např. motor patkový, přírubový – uvádí se značkou IM  
· stupeň krytí stroje před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích těles a vody IP  
· druh chlazení - udává se značkou, která vyjadřuje druh chladiva a způsob chlazení IC  
· druh pracovního prostředí pokud je jiné než normální  
· třída izolace vinutí  
 

Dále je na výkonnostním štítku uveden název výrobce, jeho sídlo, rok výroby, typ (v typu 
je obvykle uveden i počet pólů), výrobní číslo, hmotnost stroje, popř. i některé další údaje.  

Na stroji musí být uveden i směr nebo smysl otáčení rotoru, a to tehdy, je-li stroj určen 
pouze pro jeden směr otáčení. Smysl otáčení rotoru je směr, ve kterém pozorovatel vidí otáčet         



 

se hřídel při pohledu na stranu pohonu stroje. Stroj je pravotočivý, otáčí-li se hřídel při pohledu na 
stranu pohonu ve smyslu hodinových ručiček a naopak. [4] 

 
3.2.4 Točivé magnetické pole a princip funkce asynchronního motoru  

Rotor asynchronního stroje není elektricky spojen se statorem. Výkon se do rotoru přenáší 
elektromagnetickou indukcí a odtud je také často používán název indukční stroj. Princip 
asynchronního stroje je tedy založen na vzájemném elektromagnetickém působení točivého 
magnetického pole statoru a proudů vyvolaných ve vinutí rotoru tímto polem. Vzduchová mezera 
mezi statorem a rotorem je pak co nejmenší, aby magnetická vazba byla co nejlepší. Vznik 
točivého pole je popsán níže.  

„U asynchronního stroje tedy existuje stejná magnetická vazba mezi vinutím vstupním a 
výstupním jako u transformátorů. Rozdíl je však v tom, že výstupní vinutí asynchronního stroje se 
otáčí. Aby se však v rotorovém vinutí indukovala elektromotorická síla a protékal jím proud, musí 
existovat relativní pohyb rotoru vzhledem k točivému poli statoru. Proto jsou otáčky zatíženého 
motoru vždy o něco nižší než synchronní otáčky točivého pole, tedy asynchronní.“ [4] 

Pokles otáček při zatížení je malý a je závislý na velikosti zatížení. Pokles otáček se 
nejčastěji udává jako skluz s a definuje se jako poměr skluzových otáček k synchronním otáčkám, 
přičemž 

( )%100.
s

s

n

nn
s

−=
 (3.12) 

 
Rozdíl synchronních otáček ns a otáček rotoru n jsou skluzové otáčky. 

Točivé magnetické pole vzniká v dutině statoru s trojfázovým vinutím, zavedeme-li do 
něho trojfázový střídavý proud. Indukční magnetický tok má stálou hodnotu a magnetické pole se 
otáčí synchronními otáčkami. 
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kde  f je kmitočet (Hz), 
p počet pólových dvojic. 

 
Při kmitočtu 50 Hz závisejí otáčky točivého magnetického pole pouze na počtu pólových 

dvojic, takže pole může mít tyto otáčky: 3000 min-1, 1500 min-1, 1000 min-1, 750 min-1, 600 min-1 

atd.Skluz bývá u malých motorů až 10%, u velkých asi 1%. V rotoru se indukuje napětí                   
s kmitočtem f2, který odpovídá skluzovým otáčkám 
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p
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 (3.14) 
Dosadíme-li za skluzové otáčky (ns - n) = sns, dostaneme 
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 (3.15) 
Při rozběhu je s = 100% = 1, takže f2 = f1. Kdyby rotor měl synchronní otáčky, byl by skluz 

s = 0. Z toho plyne, že rotorový kmitočet klesá se skluzem, a proto se nazývá skluzový kmitočet.  
 



 

Vložíme-li do dutiny statoru rotor s uzavřeným vinutím, točivé magnetické pole protíná 
vodiče rotorového vinutí a indukuje v nich napětí, které vinutím protlačí proud. Na vodiče,            
které se nacházejí v magnetickém poli a jimiž prochází proud, působí síly. 

Souhrn všech sil působících na obvodu rotoru dává točivý moment, který otáčí rotorem     
ve smyslu pohybu točivého magnetického pole. Že se rotor otáčí, plyne i z Lencova pravidla. Podle 
něho se do rotoru indukují proudy takového směru, aby na vodiče působily síly, které se snaží 
zabránit příčině, jež je vyvolala. Příčinou je zde protínání vodičů točivým magnetickým polem. 
Kdyby se nezatížený rotor otáčel synchronními otáčkami, přestalo by protínání vinutí magnetickým 
polem a tím také indukování proudů do rotoru a rotor by se dál otáčel pouze setrvačností. Otáčky 
rotoru jsou poněkud menší než synchronní, takže protínání vodičů nikdy neustane. Motorům         
se proto říká asynchronní. 
 
3.2.5 Návrh asynchronních strojů  

3.2.5.1 Řady asynchronních strojů - historie 

V průběhu let se ukázalo, že je výhodné navrhovat stroje v řadách. Bylo navrženo mnoho 
řad asynchronních strojů, z nichž první byly vyrobeny v letech 1920 až 1930.  

Každá z nich byla ve své době dobře navržena a byla na úrovni špičkových strojů 
vedoucích světových firem. Bylo jich ale velmi mnoho, každá řada zahrnovala pouze omezený              
a relativně úzký sortiment strojů, proto při výrobě těchto strojů docházelo k těžkostem. Řady byly 
navrhovány a vyráběny různými elektrotechnickými závody bez vzájemné koordinace, a proto 
konstrukce motorů, které měly téměř stejný výkon a podobné provedení, měly v jednotlivých 
řadách svoje zvláštnosti, což ztěžovalo jejich výrobu a zvláště opravy při výměně součástí. Motory 
různých řad se stejným výkonem a otáčkami měly obvykle různé montážní rozměry, různou 
konstrukci kostry a ložiskových štítů apod.  

Prudce rostoucí vybavenost průmyslu elektrickými stroji vyžadovala velký počet různých 
modifikací motorů, schopných pracovat v různých podmínkách jednotlivých odvětví. Počet 
takových modifikací ve starých řadách byl zjevně nedostatečný.  

Vše tedy vedlo k nutnosti vytvořit jednotné řady asynchronních strojů, navzájem propojené 
společným konstrukčním řešením, společnou technologií s širokou unifikací různých uzlů                
a součástí a založené na jednotných řadách výkonů, rozměrů, montážních rozměrů atd.  

V letech 1946 až 1949 byla navržena jednotná řada asynchronních motorů pro obecné 
použití, která odpovídala těmto požadavkům. Tato řada, která nahradila osm řad dříve existujících, 
byla nazvána jednotná řada A. Zaujímala rozsah výkonů od 0,6 do 100 kW. Motory měly dvě 
hlavní provedení podle způsobu ochrany proti působení okolního prostředí: otevřené s průtahovou 
ventilací, označení A (IP 22, IC 01) a zavřené s povrchovým chlazením, označení AO (IP 44, IC 
01 41).  

Rozvoj výroby elektrických strojů, objev nových izolačních materiálů a nové poznatky       
v teorii elektrických a tepelných dějů v elektrických strojích umožnily v letech 1957 až 1959 
vytvořit novou jednotnou řadu asynchronních motorů o témž rozsahu výkonů, řadu A2,               
která značně převyšovala řadu A ve svých technicko-ekonomických a rozměrových ukazatelích. 
Tato řada měla rovněž dvě hlavní provedení, otevřené a zavřené s povrchovým chlazením. 
Převážná většina asynchronních motorů, pracujících v existujících zařízeních, patří k této řadě. 
Některé typy řady A2 vyrábějí některé závody ještě i dnes.  

Podobný byl i vývoj řad asynchronních motorů o výkonech od 100 do 1 000 kW. Řady            
se podrobily podstatnému přepracování. Byly použity nové izolační materiály a zlepšilo                
se elektromagnetické využití aktivních materiálů. U zavřených motorů byl použit nový princip 



 

chlazení rotoru - profukování vnějším vzduchem. Modernizované řady motorů nesly označení A3 
(obr. 3.8).  

Řada 4A byla navržena v letech 1969 až 1971 a v současné době je stále ve výrobě. Je 
založena na mezinárodních doporučeních řady výkonů a montážních rozměrů a na doporučeních 
SEV. Protože jsou použity nové izolační materiály, které ve většině strojů řady 4A dovolují použít 
izolaci v tepelné třídě F, a jednotlivé součásti byly konstrukčně i technologicky vyřešeny na vysoké 
úrovni, vyrovnají se motory této řady svými technicko-ekonomickými ukazateli zahraničním 
výrobkům a v mnoha případech je i převyšují.  

Základem řady jsou nikoliv vnější průměry statoru, ale výšky osy h od základové desky 
nebo rámu. V tab. 3.4 až 3.6 jsou údaje o přiřazení výkonů k výškám os hřídelů u současně 
vyráběných asynchronních motorů.  

Tabulka 3.4: Závislost výkonů na výšce osy pro asynchronní motory na nízké napětí s krytím IP 44 
(sovětská řada 4A)  

 

Výška osy 
h (mm)  

Označeni 
délky  

Výkon (kW) při počtu pólů 2p  

2 4 6 8 10 12 

56 -  0,18 0,12 -  -  -  -  

    0,25 0,18         

63 -  0,37 0,25 0,18 -  -  -  

    0,55 0,37 0,25       

71 -  0,75 0,55 0,37 0,25 -  -  

    1,1 0,75 0,55       

80 -  1,5 1,1 0,75 0,37 -  -  

    2,2 1,5 1,1 0,55     

90 L  3 2,2 1,5 0,75 -  -  

          1,1     

100 S  4 3 -  -  -  -  

  L  5,5 4 2,2 1,5 -  -  

112 M  7,5 5,5 3 2,2 -  -  

        4 3     

132 S  -  7,5 5,5 4 -  -  

  M  11 11 7,5 5,5 -  -  

160 S  15 15 11 7,5 -  -  

  M  18,5 18,5 15 11 -  -  

180 S  22 22 -  -  -  -  

  M  30 30 18,5 15 -  -  

200 M  37 37 22 18,5 -  -  

  L  45 45 30 22 -  -  

225 M  55 55 37 30 -  -  

250 S  75 75 45 37 -  -  

  M  90 90 55 45 -  -  

280 S  110 110 75 55 -  -  

  M  132 132 90 75 -  -  

315 S  160 160 110 90 55 45 

  M  200 200 132 110 75 55 

355 S  250 250 160 132 90 75 

  M  315 315 200 160 110 90 



 

Tabulka 3.5: Závislost výkonů na výšce osy pro asynchronní motory na nízké napětí s krytím IP 23 
(řada 4A)  
 

Výška osy 
h (mm)  

Označeni 
délky  

Výkon (kW) při počtu pólů 2p  

2 4 6 8 10 12 

160 S  22 18,5 11 7,5 -  -  

  M  30 22 15 11 -  -  

180 S  37 30 18,5 15 -  -  

  M  45 37 22 18,5     

200 M  55 45 30 22 -  -  

  L  75 55 37 30 -  -  

225 M  90 75 45 37 -  -  

250 S  110 90 55 45 -  -  

  M  132 110 75 55 -  -  

280 S  160 132 90 75 -  -  

  M  200 160 110 90 -  -  

315 S  -  200 132 110 75 55 

  M  250 250 160 132 90 75 

355 S  315 315 200 160 110 90 

  M  400 400 250 200 132 110 

 

Tabulka 3.6: Závislost výkonů na výšce osy pro asynchronní motory na nízké napětí (řada A3) o 
výkonech nad 100 kW  
 

Výška osy h 
(mm) 

Označení 
délky 

Výkon (kW) 

IP 23 IP 44 

Rotor 
nakrátko  

Rotor nakrátko i 
kroužkový 

Rotor nakrátko 

2p = 2  4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 

315 S  160 132 110 90 55 45 132 132 90 75 45 37 

      160                     

  M  200 200 132 110 75 55 160 160 110 90 55 45 

355 S  250 250 160 132 90 75 200 200 132 110 75 55 

  M  315 315 200 160 110 90 250 250 160 132 90 75 

400 S  400 400 250 200 132 110 315 315 200 160 110 90 

  M  500 500 315 250 160 132 400 400 250 200 132 110 

 
Řada 4A zahrnuje rozmezí výkonů 0,06 až 400 kW a je provedena v 17 normovaných 

výškách os hřídelů. Pro každou výšku, kromě výšky 225 mm, se vyrábějí motory dvou různých 
délek, s odlišným výkonem. Škála výkonů řady je tedy tvořena 33 stupni.  

Koeficient nárůstu výkonů se mění od 1,5 až 1,4 u motorů s výškou osy 50 až 80 mm              
do 1,25 až 2 u motorů s výškou osy 280 až 355 mm.  

Hlavní provedení je zavřené s povrchovým chlazením (4A) a otevřené (4AH). Zavřené 



 

motory se vyrábějí v celém rozsahu výšek os od 50 do 355 mm, motory otevřené od 160 mm              
do 355 mm. Nová konstrukční řešení některých uzlů umožnila v motorech této řady poněkud 
zvětšit objem aktivního železa zvětšením vnějšího průměru statoru při téže výšce osy ve srovnání               
s motory z dřívějších řad. Současně použití izolace třídy F a nových typů elektrotechnické oceli 
umožnilo zvýšit elektromagnetická zatížení. To dále umožnilo zvětšit výkon motorů při zachování 
výšky osy a zlepšit jejich technicko-ekonomické ukazatele.  
Motory se vyrábějí na napětí: 
 
220/380 V   při výkonech 0,06 až 0,37 kW 
220/380 V a 380/660 V  při výkonech 0,55 až 110 kW 
380/660 V  při výkonech nad 132 kW 
 

Motory s výškami osy od 50 do 63 mm (výkon 0,06 až 0,37 kW) mají kostru a ložiskové 
štíty odlité z hliníku. Motory s větší výškou osy mají kostru a ložiskové štíty z litiny a motory        
s h ≥ 280 mm (o výkonech 132 kW a větších) mají kostru svařovanou a ložiskové štíty z litiny. 
Jsou též rozdíly v konstrukci upevnění železa statoru a rotoru, ložisek, vinutí atd.  

Statory všech motorů s h  ≤ 160 mm jsou opatřeny jednovrstvým vinutím. Ostatní motory 
mají vinutí dvouvrstvé. V motorech s h  ≤  250 mm a v motorech S 2p ≥ 10 při h ≥ 280 mm je 
statorové vinutí navinuto ze smaltovaného drátu kruhového průřezu. Vinutí motorů s h ≥ 280 mm 
při 2p  ≤  8 je vinutí navinuto z pravoúhlých pásů a uloženo v polozavřených drážkách typu F. [3] 
 

3.2.5.2 Konstrukce motorů řady 4A  

Část řady motorů nakrátko s krytím IP 44, IC 01 41, s výškou osy od 160 do 250 mm 
obsahuje rozsah výkonů od 15 do 90 kW (čtyřpólové provedení). Na obr. 3.6 je konstrukce jednoho 
z takových strojů. Kostra 1 a čelní ložiskové štíty 2 jsou odlity z litiny. Vnější ventilátor 3 je 
připevněn na vystupujícím konci hřídele 4, na straně opačné k volnému konci. Ventilátor je zakryt 
plechovým krytem 5. Vnější chladicí vzduch je ventilátorem nasáván přes žaluzie krytu                  
a proháněn podél žeber kostry. Na kostře je upevněna svorkovnice s krytem 6. Při montáži může 
být pootočena, do směru vhodného pro připevnění připojovacího kabelu. Na dolní straně kostry 
jsou žebra rozložena řidčeji a jsou proti ostatním nižší, aby bylo možné snížit výšku osy. Železo 
statoru 7 je z elektrotechnických plechů a po slisování je staženo svěrkami 8. Statorový svazek je   
v kostře upevněn závrtnými šrouby 9, které zabraňují jeho pootočení. Drážky statoru jsou 
polozavřené, typu D. Vinutí 10 je vsypávané ze smaltovaného drátu. Rotorový svazek 11                 
je ze stejného materiálu jako stator. Je stažen hliníkovým odlitým rotorovým vinutím 12 (tyče         
a kruhy v celku), při odlévání jsou vytvořeny ventilační lopatky. Na kruhy nakrátko se při 
vyvažování z obou stran připevňují vyvažovací závaží 13. Rotorový svazek se u strojů s výškou 
osy 250 mm nasazuje na vroubkovaný hřídel za tepla. U větších výšek osy se k upevnění používají 
pera. 
 Hřídel je z legované oceli, ventilátor je odlit z hliníku. při odlévání se do náboje 
ventilátoru umístí ocelové pouzdro 14, které slouží k upevnění ventilátoru na hřídel.  



 

 
Obr. 3.6: Konstrukce asynchronního motoru o výšce osy 160 mm, krytí IP 44, chlazení                  
IC 01-41 a) podélný řez, b) příčný řez  
 

Ložiskové štíty jsou ke kostře upevněny pomocí šroubů 15. Ve středu štítů jsou otvory            
pro zasazení vnějších kroužků valivých ložisek 16 a 17. Přesnost polohy osy rotoru vzhledem                     
k vnitřnímu povrchu kostry je zajištěna přesným opracováním dosedacích ploch ložiskových štítů 
(ke kostře) a nábojů ložisek při jednom upevnění na soustruhu a rovněž na jedno upevnění            
se opracovává dosedací plocha pod statorovým svazkem a plocha proti ložiskovým štítům. 

Ložiska jsou z obou stran zakryta víčky 18 a 19, která zamezují vytékání maziva při práci 
stroje. Víčka jsou opatřena těsněním. Motory menších výkonů se opatřují dvěma kuličkovými 
ložisky, motory větších výkonů mají na straně volného konce hřídele ložisko válečkové                         
a na opačné straně kuličkové.  

Kostra se na základ připevňuje pomocí patek s otvory pro připevňovací šrouby. Patky jsou 
odlity v celku s kostrou. V horní části má kostra nálitek s otvorem pro závěsný šroub 20 pro 
manipulaci s motorem při montáži.  

Na patkách jsou umístěny otvory se závitem pro zašroubování zemnicích šroubů 21.  
Rotorové drážky jsou uzavřené, vírové.  
Motory s krytím IP 23, chlazením IC 01, tvaru IM 1001 (obr. 3.7) se od předchozích liší 

tvarem kostry 1, ložiskových štítů 2 a tím, že jsou opatřeny clonami 3 pro usměrnění chladicího 
vzduchu. Vnější ventilátor u nich chybí. Chladicí vzduch je působením ventilačních lopatek na 
kruzích nakrátko nasáván přes žaluzie 4 na ložiskových štítech, omývá čela vinutí 5 a jho statoru             
6 a je vytlačován do výstupních otvorů v kostře 7. Clony slouží kromě usměrňování chladicího 
vzduchu k oddělení prostorů se sníženým tlakem (před ventilačními lopatkami) a zvýšeným tlakem 
(za lopatkami).  

Motory úseku řady s výškami osy 280, 315 a 355 mm se konstrukčně liší od motorů právě 
popsaných.  

Na obr. 3.8 je konstrukce motoru nakrátko s krytím IP 44, chlazením IC 01-41, tvaru IM 
1001. Tyto stroje se v rozmezí daných výšek os vyrábějí se čtyřmi póly, s výkony od 110 do              
315 kW. Statorový svazek 1 se skládá a lisuje přímo do kostry, je sevřen dvěma stahovacími kruhy 
2 a zajištěn pery 3. Síla se od stahovacích kruhů přenáší na plechy statorového svazku přes 
stahovací desky opatřené "prsty" 4, čímž se tlak rozdělí rovnoměrně po celé čelní ploše, včetně 
zubů.  

Statorové vinutí 5 je složeno z pásů a je uloženo do polozavřených drážek typu F, čela 
vinutí jsou upevněna pomocí distančních vložek a podpěrných kruhů 6.  



 

Nejzajímavější je na těchto motorech konstrukce rotoru 7. Rotor je profukovaný,                       
tzn., že axiálními kanály v něm prochází vnější vzduch, který zajišťuje intenzívnější chlazení než                
u strojů obvyklé konstrukce. Aby vnější vzduch nepronikal k vinutí, tj. aby byla splněna podmínka 
krytí IP 44, jsou do axiálních otvorů rotoru vestavěny trubky 8, jejichž druhé konce jsou upevněny 
v otvorech disků 9, nasazených na hřídel rotoru 10. Vnější vzduch je proháněn axiálními kanály 
rotoru tímtéž ventilátorem 11, který slouží k ofukování vnějšího povrchu motoru. Ložiskové štíty 
12 jsou opatřeny žaluziemi 13 pro průchod vzduchu k trubkám a jeho výstupu ven. Aby se 
zabránilo průniku vnějšího vzduchu profukovaného rotorem, jsou ve stroji usměrňovací prstence 
14, které jsou opatřeny labyrintovým těsněním proti otočným diskům 9.  

Rotorový svazek je na hřídel připevněn perem 15, axiální poloha je zajištěna pojistným 
kroužkem 16. Svorkovnice 17 je umístěna na boku stroje. Maznice 18, spojená                             
trubicí 19 s ložiskovým uzlem, umožňuje mazat ložisko 20 bez demontáže krytu 21 vnějšího 
ventilátoru.  

Jinak se konstrukce zavřených motorů příliš neliší od dříve uvedených motorů menších 
výkonů a téhož provedení (obr. 3.6).  

Motory s krytím IP 23 nakrátko i motory kroužkové s osovými výškami 280 až 355 mm se 
od popsaných motorů konstrukčně liší. Na obr. 3.8 a 3.9 jsou motory nakrátko a motory kroužkové 
(čísla pozic jsou na obrázcích stejná). 

 
Obr. 3.7: Asynchronní motor o výšce osy 180 mm, krytí IP 23, chlazení IC 01 a) podélný 
řez, b) příčný řez  
 

Tuhá svařovaná kostra 1 objímá pouze dolní polovinu statorového svazku 2, který je v ní 
upevněn pomocí masívních stahovacích prstenců 3. Kryt 4 je vyroben plechu. Ložiskové štíty 5 
jsou ke kostře upevněny pouze svou dolní polovinou. Ložiska 6 a 7 jsou uložena v pouzdrech                  
a jsou zamontována i s víčky 8 a 9 před smontováním stroje, v tomto stavu se ukládají                          
do ložiskových štítů.  

Chladicí vzduch je nasáván do motoru přes žaluzie 10 na čelních štítech, usměrňován 
difuzory 11 na ventilační lopatky 12 rotoru 13, omývá čela vinutí 14 a statorový svazek a je 
vytlačován přes žaluzie na bocích stroje.  



 

 
Obr. 3.8: Asynchronní motor nakrátko o výšce osy 315 mm, krytí IP 44, chlazení IC 01-41 (s 
profukovaným rotorem)  
a) podélný řez, b) příčný řez  
 

Tím, že bylo upuštěno od masívní kostry, se značně zmenšila hmotnost motorů a provedení 
profilu tělesa motoru jako mnohoúhelník místo tradičního tvaru válcového umožnilo zlepšit 
podmínky chlazení a zmenšit celkové rozměry stroje.  

Statorové vinutí všech motorů tohoto úseku řady, kromě strojů s 2p = 10 a 12, je navinuto         
z pásů a uloženo v polozavřených drážkách typu F. Čela vinutí jsou připevněna bandážemi                      
k opěrným kruhům 15. U mnohopólových strojů je statorové vinutí vsypávané z drátu a uloženo               
v polozavřených drážkách.  

 
Obr. 3.9: Asynchronní motor nakrátko o výšce osy 315 mm, krytí IP 23, chlazení IC 01 a) podélný 
řez, b) příčný řez  
 

Rotory kroužkových strojů s vinutou kotvou mají obdélníkové drážky polozavřené typu D 
a tyčové vlnové vinutí. Vývody rotorového vinutí 16 jsou přivedeny ke kroužkům 17 osovým 
vývrtem hřídele. Kroužky jsou uloženy v izolačním pouzdru 18, letmo upevněném na hřídel. 
Sběrací ústrojí je zakryto vnějším pláštěm 19, na němž je svorkovnice 20 pro připojení spouštěcího 
rezistoru.  

Velké motory jsou zpravidla určeny k pohonu speciálních zařízení a mají značně užší 
použití než motory malého a středního výkonu. Jejich výroba je většinou kusová nebo malosériová, 
navzájem se značně liší konstrukcí i vlastnostmi. [3] 



 

 
Obr. 3.10: Asynchronní kroužkový motor o výšce osy 355 mm, krytí IP 23, chlazení IC 01 
 

3.2.5.3 Zadání návrhu. Volba základní konstrukce  

Technické zadání návrhu asynchronního motoru obsahuje jmenovité údaje navrhovaného 
stroje, údaje o druhu zatížení, tvaru stroje, krytí a chlazení. Mimoto mohou být zadány další 
požadavky na navrhovaný motor, např. minimální momentová přetížitelnost nebo poměrná velikost 
nejmenšího momentu, u motorů nakrátko též minimální hodnota záběrného momentu. V každém 
případě, pokud požadavky nestanoví jinak, musí stroj svými vlastnostmi a parametry odpovídat 
platným normám.  

Návrh nového stroje začíná volbou základního "modelu", na který se orientuje výpočtář v 
průběhu výpočtu, počínaje volbou hlavních rozměrů a dále při zpracování jednotlivých 
konstrukčních uzlů. Jako základ se obvykle volí konstrukce motoru některé z nových řad, které se v 
současné době vyrábějí.  

V počátečním stadiu návrhu, při volbě hlavních rozměrů a elektromagnetických zatížení je 
nutné respektovat doplňující požadavky technického zadání. Jestliže má mít navrhovaný stroj velký 
maximální moment, tj. velkou momentovou přetížitelnost, nesmí být reaktance vinutí velká, a proto 
v takovém stroji není vhodné volit malé sycení, velkou lineární hustotu proudu, úzké a hluboké 
drážky apod.  

Požadavky na rozběhové charakteristiky strojů nakrátko je nutné respektovat při volbě 
tvaru drážek rotoru. Úzké a hluboké drážky se zužující se horní částí zajišťují zvětšení odporu 
rotoru při záběru a velký záběrný moment, ovšem současně u takovýchto rotorů roste rozptylová 
reaktance rotorového vinutí, zmenšuje se přetížitelnost motoru a účiník při jmenovitém chodu.  

Vzít v úvahu všechny požadavky technického zadání na vlastnosti motoru při volbě 
rozměrů magnetického obvodu a vinutí stroje je bez orientace a odkazů na vyrobené stroje vlastně 
nemožné. Proto před započetím výpočtu je nutné detailně prostudovat konstrukci základního 
motoru ("modelu"), vyhodnotit vzájemné vztahy rozměrů, elekromagnetických zatížení a dalších 
údajů. Teprve potom je možné začít s výpočtem. [3] 
 
  



 

3.2.6 Motor nakrátko 

Sestavení trojfázového asynchronního motoru s rotorem nakrátko je na obr. 3.8 a 3.9. 
Motor se skládá ze statoru a rotoru. Stator má stejnou konstrukci jako stator synchronního stroje. 
Plášť statoru u menších motorů je z lité oceli, u velkých motorů se svařuje z plechů. 

Uvnitř pláště je magnetický obvod z elektrotechnických plechů. Na vnitřním obvodu 
statoru jsou drážky, ve kterých je uloženo trojfázové vinutí. Začátky i konce vinutí jsou vyvedeny 
na svorkovnici (obr. 3. 11), kde můžeme vinutí spojit buď do hvězdy (obr. 3.11a), nebo do 
trojúhelníku (obr. 3.11b). Stator je v podstatě u všech trojfázových asynchronních motorů stejný, 
takže se motory od sebe liší pouze provedením rotoru. Rotor nakrátko má vinutí z neizolovaných 
tyčí vložených do drážek rotoru. Ke zlepšení záběrného momentu a snížení hluku při rozběhu i 
chodu motoru jsou drážky na vnějším obvodu rotoru zešikmeny. Tyče jsou na obou stranách rotoru 
spojeny vodivými kruhy nakrátko, takže vinutí tvoří klec (obr. 3.12). Vinutí se nyní zhotovuje z 
hliníku, a to litím pod tlakem. Při tom se současně odlijí i lopatky ventilátorů, které na obou čelech 
tvoří s klecí jeden celek. U otevřených motorů nasávají ventilátory vzduch otvory v ložiskových 
štítech, takže účinně chladí čelní kruhy klece a dobře ofukují čela vinutí statoru.  
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.11: Svorkovnice trojfázového 
asynchronního motoru 
a) Vinutí spojeno do hvězdy  
b) Vinutí spojeno do trojúhelníku 
 

Motor nakrátko je nejrozšířenějším motorem, neboť je funkčně i konstrukčně jednoduchý, 
laciný, provozně spolehlivý, bezpečný, pohodlně se spouští, rozbíhá se s poměrně dobrým 
záběrným momentem, má velkou přetížitelnost, při proměnlivém zatížení jsou jeho otáčky téměř 
stálé, vnějším tvarem ho lze přizpůsobit poháněnému stroji, nevyžaduje odbornou obsluhu a jeho 
údržba je jednoduchá.  

Při spouštění však způsobuje velký proudový náraz, a tím i pokles napětí v síti, jeho otáčky 
lze řídit pouze v hrubých skocích nebo změnou kmitočtu, při malém zatížení zhoršuje účiník sítě a 
moment i výkon je úměrný druhé mocnině napětí (s tím je nutné počítat při rozběhu). 
Používá se pro pohon odstředivých čerpadel, ventilátorů, výtahů, obráběcích strojů atd. Pro jeho 
jednoduché ovládání je vhodný pro dálkové a automatické řízení. 

Asynchronní motory s kotvou nakrátko se vyrábějí pro výkony cca od 200 kW do cca 
10 MW a 2 - 16 pólů. Napětí je od 2,3 do 13,8 kV. Motory se používají v klasických aplikacích s 
čerpadly, ventilátory, dopravními pasy, ale také ve speciálních aplikacích s bezpřevodovkovými 
pohony do cca 5000 otáček. [5] 
 
 
 
 
 

Obr. 3.12: Vinutí rotoru nakrátko (klec) 



 

3.2.7 Kroužkový motor 

Sestavení motoru je na obr. 3.10. Rotor má trojfázové vinutí z izolovaných vodičů, uložené 
izolovaně v drážkách rotorového svazku plechů. Vinutí je zpravidla spojeno do hvězdy a jeho 
konce jsou připojeny ke třem vzájemně izolovaným sběracím kroužkům, které jsou upevněny na 
hřídeli rotoru. Na sběrací kroužky přiléhají grafitové kartáče, od nichž jde přívod na rotorovou 
svorkovnici, umístěnou obvykle na předním štítě. K svorkám rotorové svorkovnice se připojuje 
spouštěč, jímž se zvětšuje odpor rotorového vinutí. Větší motory mívají odklápěč kartáčů se 
spojovačem nakrátko, kterým se po dokončení rozběhu nejdříve spojí sběrací kroužky nakrátko a 
teprve potom se kartáče nadzvednou, aby zbytečně nebrousily sběrací kroužky. Odklápěč kartáčů 
se ovládá ruční pákou nebo kolečkem nad předním štítem. Menší motory nemají odklápěč kartáčů. 
Asynchronní kroužkový motor je vhodný tam, kde se vyžaduje velký záběrný moment, dále pro 
nejtěžší dlouhotrvající rozběh s velkým setrvačným momentem a pro pohon vyžadující přechodnou 
změnu otáček. Dále se používá pro speciální pohony, např. u jeřábů. 

Kroužkové motory jsou určeny pro náročné provozy, zejména pak pro zařízení s těžkým 
rozběhem. 

Například společnost Siemens dodává kroužkové motory do výkonu cca 7 MW a počtu 
pólů 16. Konstrukce motorů je modulární s různými druhy chlazení a krytí, horizontální i vertikální 
provedení. Naše mnohaleté zkušenosti zajišťují vysokou spolehlivost a odolnost těchto motorů, 
která má za důsledek hladký a nepřerušený průběh pracovních procesů, ve kterých jsou použity. [6] 
 
  



 

3.3 SYNCHRONNÍ STROJE 

3.3.1 Princip a popis působení synchronního stroje 

„U asynchronních strojů jsme poznali, že rotorový kmitočet f2 = s·f1 je při konstantních 
otáčkách stálý. Jestliže tedy bude u1 = u2 a tedy s = 0, pak se ve vinutí rotoru neindukuje 
elektromagnetická síla a rotorovým vinutím by žádný proud neprotékal. Můžeme však rotorové 
vinutí napájet z cizího zdroje energie a to obvykle proudem o f2 = 0, tedy stejnosměrným proudem. 
Vinutí je pak napájeno přes kroužky a kartáče. Tento stejnosměrný příkon, dodávaný do rotorového 
vinutí se celý spotřebuje na ztráty v tomto vinutí, vybudí nám ale v magnetickém obvodu stroje 
magnetické pole.  

Magnetické pole vybuzené rotorovým vinutím se při otáčení rotorem otáčí společně s 
rotorem stálými otáčkami  
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 (3.16) 

Toto pole indukuje ve vinutí statoru v jedné fázi napětí  

U1f = 4,44· Φ·N1·f1·kv1     [V]  (3.17) 

kde  Φ  je magnetický tok v rozmezí jedné pólové rozteče.  
Časový průběh napětí předpokládáme sinusový, což je tehdy, je-li také prostorové 

rozložení magnetické indukce ve vzduchové mezeře sinusové. Tento předpoklad nebývá přesně 
splněn, avšak vhodným tvarem pólového nástavce se blíží skutečný průběh magnetické indukce 
sinusovce. Volbou vhodně rozloženého vinutí do drážek, zvláště pak vinutím zlomkovým s vhodně 
zkráceným krokem – asi 80% pólové rozteče, dosáhneme sinusového průběhu napětí v závislosti na 
čase, i když není rozložení magnetické indukce ve vzduchové mezeře přesně sinusové. Mimo to se 
vinutí trojfázových generátorů spojují vždy do hvězdy, neboť sdružená napětí pak neobsahují třetí 
harmonickou a její násobky. 

V synchronním stroji působí dvě magnetická napětí. První je vybuzeno vícefázovými 
proudy, druhé je vybuzeno stejnosměrným proudem v rotoru. Budeme-li uvažovat, že stroj pracuje 
jako generátor naprázdno, magnetické pole magnetů obíhá s točícím se polem rotoru konstantní 
rychlostí a indukuje ve vinutí statoru napětí ui = b·l·v, úměrné okamžité hodnotě magnetické 
indukce o frekvenci f = p·n/60. Při zatížení protékající třífázový proud vytvoří své vlastní 
kruhové·točivé magnetické pole, jehož otáčky jsou shodné s otáčením pole magnetů tedy 
synchronní a odtud je i název těchto strojů.  

Při změně zatížení se synchronní rychlost otáčení nezmění, magnetická pole jsou však proti 
sobě jinak posunuta. Obě magnetická pole se přitahují právě tak jako dva permanentní magnety. 
Jejich působení lze vysvětlit za pomocí obr. 3.13.  

 
 



 

Obr. 3.13: Princip působení magnetického pole synchronního stroje  
Při nulovém zatížení budou osy magnetů splývat, tedy úhel β = 0. Moment vyvolaný 

vzájemným působením magnetů bude úměrný  
� � �� ·  �� · ���� (3.18) 

kde  Fm1 a Fm2  jsou magnetická napětí magnetů  
 β je úhel vzájemného posunutí polí.  
 

Nechť nám točivé pole představuje magnet S1 – J1, pak magnet S2 – J2 bude unášen 
stejnou rychlostí, jakou má točivé pole. Při zatížení tohoto magnetu momentem se bude dále otáčet 
stejnou rychlostí, ale vychýlí se z osy o úhel β – nazývaný také zátěžný úhel. 
Týž stroj může pracovat jako motor, když statorové 3f vinutí bude napájeno 3f proudem, který 
vytvoří točivé magnetické pole. Pak roztočíme rotor na n – nS, nesouhlasné polarity pólů 
elektromagnetu rotoru a točivého pole statoru se přitahují. Motor se tedy otáčí shodnou rychlostí. 
Bude-li stroj pracovat jako generátor tzn., že je rotor poháněn, pak rotor předbíhá magnetické pole 
statoru o zátěžný úhel. U motoru je to naopak.   

Podle funkce rozdělujeme synchronní stroje na synchronní generátory, synchronní motory 
a synchronní kompenzátory. Synchronní stroje se vyrábějí ve velkém rozsahu výkonů od zlomků 
wattů do stovek MW“. [4] 

Generátoru na střídavý proud říkáme alternátor. Je to elektrický synchronní točivý stroj, 
který pomocí točivého magnetického pole přeměňuje mechanickou energii v elektrickou energii. 
Alternátor se skládá ze statoru, rotoru a budiče a jsou téměř výhradním zdrojem výroby elektrické 
energie. Alternátory se vyrábějí pro výkony stovek až tisíce MW a patří k největším elektrickým 
točivým strojům. Tyto stroje velkých výkonů mají vysoce využitý aktivní materiál a netradiční, 
vysoce účinné způsoby chlazení a mají také vysokou účinnost.  

„Materiálová pevnost a možnost přepravy omezují současný hraniční výkon na 2000 MW. 
Napětí statorového vinutí bývá až 35 kV (Temelín - 24 kV). Alternátory pracující v tepelných 
elektrárnách, poháněné parními turbínami se nazývají turboalternátory a jsou většinou dvoupólové 
nebo čtyřpólové; Mívají malý průměr a značnou délku. Pro vodní elektrárny jsou určeny 
hydroalternátory, jejichž otáčky jsou určeny typem turbíny a mají většinou nízké otáčky mezi 68 
(Gabčíkovo) až 500 ot/min – jde tedy o mnohapólové stroje velkého průměru a malé délky. Volba 
otáček se řídí ekonomickými hledisky. Alternátory jsou zdrojem nejen činné, ale i jalové energie. 
Používá se jich proto někdy pro kompenzaci jalové energie v sítích (tam kde se jedná o příliš rychlé 
změny jalové energie). Takto pracující synchronní stroj, který je připojen k síti z ní odebírá činnou 
energii na krytí svých ztrát a naopak do sítě dodává jalovou energii, se nazývá synchronní 
kompenzátor.“[4] 

Na obr. 3.14. je znázorněn alternátor, jehož stator má tvar dutého válce a je svařen z plechů 
a vyztužen žebry. Uvnitř pláště je upevněn magnetický obvod složený z elektrotechnických plechů 
tloušťky 0,5 mm. Plechy jsou od sebe izolovány lakem nebo hedvábným papírem, aby se omezily 
ztráty v železe. U velkých alternátorů je magnetický obvod složen ze segmentů, protože lisovat celé 
mezikruží by bylo nehospodárné. Při skládání plechu se vkládají distanční vložky přibližně po 
každé třícentimetrové až pěticentimetrové vrstvě plechů, aby vznikly chladicí kanálky, kterými 
proudí ochlazovací vzduch nebo vodík, jenž odvádí teplo z magnetického obvodu. Plechy se 
stáhnou svorníky pomocí čelních desek. 

„Často se používají i synchronní motory např. pro pohony kompresorů a dříve také jako 
pohonné motory v Leonardově skupině. Jejich výhodou jsou konstantní otáčky, možnosti regulace 
účiníku a dobrá účinnost. Navrhují se pro výkony přesahující i 30 MW. V současné době se 
rozšířilo jejich využití i ve střídavých regulačních pohonech. Velké rozšíření mají i malé 
synchronní motorky pro pohon hodin, zapisovačů, magnetofonů apod.“[4] 



 

Na vnitřním obvodu statorových plechů jsou drážky, do nichž je uloženo vinutí z 
měděných vodičů s izolací z hedvábí, bavlny nebo skelného vlákna. Konce vinutí jsou spojeny do 
uzlu a začátky vyvedeny na svorky alternátoru, odkud se vede elektrický proud měděnými pásy 
nebo kabelem do rozvodny, kde se napětí alternátoru transformuje na napětí sítě.  

Čela statorového vinutí jsou vyztužena izolačními vložkami a zajištěna proti deformačním 
zkratovým silám. V drážkách vinutí a mezi plechy jsou uloženy odporové teploměry k dálkovému 
měření oteplení. 

Statorové vinutí je v drážkách uzavřeno klíny z izolantu. Uvnitř statoru se otáčí rotor s 
vyniklými póly. Vzduchová mezera mezi rotorem a statorem je malá (výrobní tolerance dovoluje 
jen několik milimetrů), protože vzduch klade velký magnetický odpor.  

 

Obr. 3.14: Uspořádání alternátoru 
 

Pólové nástavce mají takový tvar, aby ve vzduchové mezeře vzniklo magnetické pole 
sinusového průběhu. 

Póly jsou nejčastěji složeny z vystřižených plechů a staženy nýty. Výroba složením z plechů 
je výhodnější než vykováním z jednoho kusu, protože se snadno dosáhne požadovaného profilu. 

Budicí cívky na jádrech magnetů jsou obvykle spojeny do série, a to tak, aby vznikl střídavě 
severní pól a jižní pól. Stejnosměrný proud se k nim přivádí z budiče přes dva kroužky. 

U alternátoru rozlišujeme dvě točivá magnetická pole. Jedno vzniká ve statoru, je-li 
alternátor zatížen. Pak totiž prochází trojfázovým vinutím trojfázový proud, který vytváří točivé 
magnetické pole. Druhé točivé magnetické pole je vybuzeno stejnosměrným proudem na rotoru. 
Obě magnetická pole se otáčejí stejným počtem otáček, tzn., otáčejí se synchronně. Proto tyto 
stroje nazýváme synchronní stroje. 

U alternátorů velkých výkonů je na rotoru tzv. tlumič kyvů - amortizér, který zabraňuje 
kývání rotoru, k němuž by došlo při náhlém odlehčení nebo náhlém zatížení alternátoru. Póly pro 
tlumič jsou vždy z plechů a v pólových nástavcích jsou vyraženy díry, do kterých se vloží bronzové 
nebo měděné tyče. Na obou koncích jsou tyče vzájemně propojeny měděnými kruhy. 

Budič je dynamo s paralelním buzením, jehož rotor je upevněn na hřídeli alternátoru (obr. 
3.14). Přímý pohon rotoru je jednoduchý a spolehlivý. Vyskytují se však případy, že nelze vyrobit 
budič na dané otáčky alternátoru a pak se budič pohání asynchronním motorem a tvoří s ním 



 

samostatné soustrojí. Alternátory s velkým výkonem mají zpravidla ještě pomocný budič, jímž se 
napájejí magnety hlavního budiče. Hlavní budič je potom dynamem s cizím buzením. Budiče s 
velkým výkonem jsou výhodné v provedení jako generátory na střídavý proud, který se usměrní v 
polovodičových usměrňovačích.  

 

3.3.2 Synchronní motory 

Synchronní motor má stejnou konstrukci jako alternátor. Každý alternátor lze použít jako 
synchronní motor a naopak. Připojíme-li synchronní motor k síti, odebírá z ní trojfázový proud, 
který ve statoru vytváří točivé magnetické pole. Rotor motoru budíme stejnosměrným proudem 
(jako v alternátoru), který vedeme do cívek jednotlivých pólů. Jejich počet odpovídá počtu pólů 
statoru. Jestliže je rotor v klidu, střídají se póly točivého pole statoru a póly rotoru tak rychle, že se 
během jedné půlperiody přitahují a během druhé půlperiody odpuzují. Toto střídání je tak rychlé, 
že rotor vlivem hmotnosti zůstane v klidu, tj. synchronní motor nevyvine z klidu točivý moment. 
Jestliže ale roztočíme rotor na synchronní otáčky a stator připojíme k síti v okamžiku, kdy budou 
nesouhlasné póly statoru a rotoru ležet proti sobě, budou se póly trvale přitahovat a rotor se bude 
synchronně otáčet s točivým magnetickým polem statoru, i když pomocný motor od něho 
odpojíme. Tah motoru závisí na přitažlivé síle mezi točivým magnetickým polem statoru a 
magnetickým polem rotoru, tj. závisí na nabuzení pólů rotoru. Zatížíme-li synchronní motor, oddálí 
se od sebe nesouhlasné póly rotoru a točivého magnetického pole statoru, ale rotor se otáčí stále 
synchronními otáčkami. Na obr. 3.15. je poloha rotoru při chodu naprázdno a při zatížení. Zátěžný 
úhel β je tím větší, čím více je motor mechanicky zatěžován. Jestliže je mechanické zatížení větší 

než přitažlivá síla mezi magnetickým polem statoru a rotoru, tj. když se póly oddálí asi o úhel β = 
90° (elektrických), vypadne rotor ze synchronismu. Rotor se zastaví a statorem prochází velký 
proud. Poměr mezi maximálním výkonem a jmenovitým výkonem se nazývá přetížitelnost. 
Synchronní motory se vyrábějí pro přetížitelnost alespoň 1,8. Čím je přetížitelnost větší, tím je 
větší jistota, že motor při náhlém zatížení ze synchronismu nevypadne. 

Synchronní motory jsou vhodné pro pohony s velkými výkony, kde se nepožaduje řízení 
otáček, změna smyslu otáčení ani příliš časté spouštění (např. pohon odstředivých čerpadel, 
ventilátorů, dmychadel, kompresorů, jednosměrných válcovacích stolic). Jejich výhodou je to, že 
mají dobrý účiník a velkou účinnost (0,95 až 0,98). Obvykle jsou nabuzeny na cos ϕ = 1, takže 
odebírají ze sítě jenom činný proud. Otáčky synchronních motorů jsou stálé. 
 
 
 
 
Obr. 3.15: Poloha pólů synchronního motoru, rotor  
a) Při chodu naprázdno 
b) Při zatížení  
 
 
 

Nevýhodou synchronních motorů je to, že se vyrábějí pouze na otáčky dané vzorcem ns = 
60f/p (min-1). Otáčky nelze řídit. K nabuzení musí mít synchronní motory zdroj stejnosměrného 
proudu. Záběrný moment je vzhledem k výkonu malý, a proto se spouštějí nezatížené nebo 
odlehčené. 

 



 

3.3.3 Konstruk ční uspořádání synchronních strojů   

Obvyklé uspořádání synchronního stroje je takové, že na statoru je střídavé vinutí stejné 
jako u asynchronního stroje. Magnetický obvod statoru je složen z plechů a v jeho drážkách je 
uloženo vinutí. Podle provedení rotoru jsou pak dva základní druhy synchronních strojů:  

• s vyniklými póly  
• s hladkým rotorem.  

 
 
 
 
 
 
Schematické znázornění stroje s vyniklými póly je na obr. 3.16. Budící vinutí je tvořeno 

cívkami, které jsou nasunuty na jádrech pólů – obr. 3.17. Póly s pólovými nástavci jsou pravidelně 
rozloženy po obvodu rotoru, jinak řečeno magnetového kola. Magnetové kolo je buď z oceli nebo 
listěné tj. složeno z ocelových plechů. Budící vinutí je napájeno stejnosměrným proudem přes dva 
kroužky. Zdrojem stejnosměrného proudu byla dříve dynama (tzv. budiče), v poslední době také 
statické, zvláště tyristorové měniče. Tyto měniče je možno umístit přímo na rotor, čímž odstraníme 
kluzný kontakt kartáč – kroužek, který není vždy spolehlivým prvkem stroje. V pólových 
nástavcích bývá umístěno klecové vinutí tlumící (někdy se mu říká amortizér), které má svým 
účinkem tlumit kývání synchronních strojů, případně u synchronních motorů umožňuje jejich 
rozběh. 

U strojů s hladkým rotorem velké rychlosti i velké rozměry těchto strojů vyžadují rotor z 
oceli velké pevnosti. Budící vinutí je uloženo v drážkách vyfrézovaných ve válcovém tělese rotoru. 
Zpravidla jsou drážky na 2/3 obvodu a 1/3 je bez drážek, ale může být drážkován i celý rotor – obr. 
3.18.  

Synchronní stroj však může být uspořádán také obráceně tj. magnety na statoru a indukt 
nebo kotevní vinutí na rotoru; jako u stejnosměrných strojů. Toto se však provádí pouze u malých 
strojů. Protože synchronní generátory bývají zpravidla na vysoké napětí (6 až 35 kV), je výhodnější 
uspořádání tak jak bylo popsáno. Synchronní stroj na velké výkony vyžaduje také pevné vývody z 
tohoto vinutí. Opět i volba napětí i ostatních parametrů stroje je řízena ekonomickými hledisky.  

Podle způsobu chlazení můžeme synchronní stroje rozdělit na stroje chlazené vzduchem, 
vodíkem a vodou, případně jejich kombinacemi. Druh chlazení se volí podle velikosti stroje a 
velikostí ztrát. U alternátorů bývají ztráty asi 1 % jeho zdánlivého výkonu (u 100 MVA jsou asi 1 
MW a u 1000 MVA asi 10 MW). Tak velké ztráty by se těžko odvedly vzduchem. [4] 

 
 
 
 

Obr. 3.16: Schématické 
znázornění synchronního 
stroje 

Obr. 3.17: Budící vinutí Obr. 3.18: Schématické 
znázornění synchronního 
stroje s hladkým motorem 



 

3.3.4 Konstrukce synchronních strojů pro všeobecné použití  

 
Konstrukční provedení v současnosti vyráběných synchronních strojů středního výkonu jsou 

naznačena na obr. 3.19 až 3.21. 

  
Obr. 3.26: Synchronní motor řady SD2 

 
Konstrukčně jsou stroje uvedených řad navrženy s různým stupněm ochrany proti dotyku 

živých a točivých částí a proti vniknutí cizích těles a vody do stroje. V souladu s příslušnou ruskou 
normou GOST 17494-72 mají stroje řady SD 2 (SG 2) krytí IP 23. Základní provedení strojů v 
řadě SDN 2 má krytí IP 44, ovšem existuje modifikace s krytím IP 43. Stroje řady SDNZ-2 
jsou v zavřeném provedení s krytím IP 44.  

 
Obr. 3.20: Synchronní motor řady SDN 2 

 
Stroje se liší způsobem upevnění a konstrukcí ložiskových uzlů. U strojů řady SD 2 SG 2 



 

jsou ložiska uložena v ložiskových štítech, a stroje tudíž mají tvar IM 1001 (podle ST SEV 246-
76). U strojů řad SDN 2 a SDNZ-2 jsou použity ložiskové stojany a stroje mají tvar IM 7311. 
Stroje řady SDN 2 (viz obr. 3.20) se dodávají bez základové desky, ložiskové stojany 1 jsou 
uloženy na dolních ložiskových pološtítech 2, jež jsou připevněny k dolní části statoru. Uvedené 
uspořádání umožnilo zkrátit vzdálenost mezi ložisky a tím se celý stroj zmenší ve srovnání s 
variantou, kdy jsou ložiskové stojany upevněny na základové desce. Toto zmenšení rozměrů vedlo 
ke zmenšení celkové hmotnosti stroje.  

 
Obr. 3.21: Synchronní motor řady SDNZ – 2 

 
Proti té variantě uspořádání, kdy jsou ložiska uložena v ložiskových štítech, má toto řešení 

rovněž své výhody, neboť umožňuje výrobu stroje s kluznými i valivými ložisky ve stejné 
rozměrové řadě a se stejnými montážními rozměry, dává velkou záruku, že olej z kluzných ložisek 
nepronikne do stroje a zmenšuje pravděpodobnost vzniku vibrací a podobně.  

Motory se k základu připevňují šrouby, které procházejí otvory v patkách kostry. Motory 
řady SDNZ-2 (obr. 3.21) se spolu s ložiskovými stojany 1 připevňují k základové desce 3 nebo k 
základovým trámcům.  

Ve strojích řady SD 2 jsou použita valivá ložiska; ze strany sběracích kroužků jednořadá 
kuličková a ze strany pohonu jednořadtí válečková. Ve strojích řady SDN 2 lze použít jak kluzná, 
tak valivá ložiska. Kluzná ložiska jsou stojanová s kroužkovým mazáním. U použitých ložisek je 
zkrácená osová délka, neboť nemají vestavěno zařízení na zachycování oleje. Jako valivá ložiska 
jsou použita jednořadá válečková ložiska. Do ložiskového uzlu ze strany pohonu ovšem vedle 
jednořadého válečkového ložiska náleží ložisko kuličkové, které zachycuje případné osové síly 
vznikající při provozu nebo montáži stroje. Všechny stroje řady SDNZ-2 mají ložiska kluzná.  

Výška osy všech strojů řady SDN 2 a SDNZ-2 je 630 mm a u strojů řady SD 2 (SG 2) je 
dvojí, a to 450 mm u strojů velikosti 13 a 500 mm u strojů velikosti 14.  

Kostry 4 všech strojů jsou svařované z plechu a jsou složeny z příček navzájem 
propojených podélnými zpevňovacími žebry, z opěrných patek a z vnějšího krytu. Stroje řady SD 2 
a SDN 2 mají v krytu okna 5, opatřená žaluziemi a mřížkami, pro výstup chladicího vzduchu. 
Stroje řady SDNZ-2 mají vnější kryt uzavřený, ve dnu motorového tělesa jsou otvory pro 
připevnění vzduchovodů. Na kostře je připevněna svorkovnice se statorovými vývody s krytem 6. 
Železo statoru 7 je složeno z paketů, zalisovaných do kostry. Pakety jsou složeny z lakovaných 
elektrotechnických plechů o tloušťce 0,5 mm. Mezi jednotlivými pakety jsou uspořádány radiální 



 

ventilační kanály. U strojů řady SD 2 jsou pakety složeny z celých plechů, u strojů řady SDN 2 a 
SDNZ-2 ze segmentů. U strojů řady SDN 2 a SDNZ-2 udržují statorový svazek ve slisovaném 
stavu stahovací kruhy 8 a stahovací svorníky 9, u strojů řady SD 2 (SG 2) stahovací kruhy, které 
jsou po stažení přivařeny ke kostře. Ve všech strojích je použito dvouvrstvé smyčkové vinutí 11, 
které je uloženo v otevřených drážkách statoru a upevněno drážkovými klíny. U strojů řady SD 2 a 
rovněž u alternátorů řady SG 2 a SGD 2 se do stejných drážek ukládá ještě po jednom vodiči 
přídavného vinutí, které je určeno pro napájení budicího zařízení. Čela vinutí se podle vyložení a 
hloubky drážky zpevňují izolovanými kruhy 12, k nimž jsou čela přibandážována. Zlepšuje se tím 
zkratová odolnost čel vinutí.  

Rotory mají dvě provedení. U rychlo běžných strojů jsou vyniklé póly usazeny na rotorové 
těleso uložené přímo na hřídeli, u pomaluběžných strojů jsou póly připevněny na magnetové kolo 
uložené na náboji. Rotorové těleso 13 (obr. 3.21) bývá složeno z plechů oceli St 3 (z plechů 11 
330.21 o tloušťce 1 mm). U strojů velikosti 13 až 17 se skládá z jednoho paketu a od velikosti 18 
bývá děleno na několik paketů o délce 100 mm, vzdálených od sebe 15 až 25 mm. Magnetový 
věnec 14 (viz obr. 3.20) bývá svařen z tlustého plechu.  

Vyniklé póly rychlo běžných strojů jsou k rotorovému tělesu, které tvoří jho rotoru, 
připevněny běžnými rybinami, případně rybinami tvaru T. Póly pomaluběžných strojů jsou na 
magnetový věnec připevněny šrouby a maticemi.  

Póly 15 jsou obvykle složeny z ocelových plechů tloušťky 1 až 1,4 mm. Slisované póly 
jsou zpevněny pomocí podložek a nýtů. Póly, které nejsou připevněny rybinami, mívají uvnitř 
podélně uložený masívní trámec, do něhož se zašroubují připevňovací šrouby.  

Tlumicí (rozběhové) vinutí ve tvaru klece nakrátko 16 se vyrábí z měděných tyčí, 
uložených v polozavřených drážkách v pólových nástavcích. Tyče jsou připájeny do obloukových 
segmentů 17 z ohýbaných měděných pásů. U některých motorů se část tyčí tlumicího vinutí vyrábí 
z mosazi. Spojení segmentů spojujících tyče dokrátka se u rychloběžných strojů realizuje pomocí 
spojek, přišroubovaných k segmentům sousedních pólů. Spojky bývají navíc u těchto strojů 
připevněny svorníkem k rotorovému tělesu. Segmenty nakrátko se u pomalu běžných strojů spojují 
navzájem s přeplátováním.  

Budicí vinutí 18 je složeno z cívek navinutých z holých měděných pásů navysoko, tj. 
kolem kratší hrany. Mezi jednotlivými závity se prokládá izolačními vložkami z azbestového 
papíru.  

Sběrací kroužky 19 jsou zhotoveny z tvářené oceli a jsou upevněny buď mezi ložisky, 
nebo letmo. Umístění záleží na typu stroje nebo jeho velikosti.  

Ložiskové štíty 20 jsou u strojů řady SD 2 (SG 2), (obr. 3.19) svařované, středění 
(souosost) je zaručena přírubou. V ložiskových štítech jsou umístěny otvory opatřené žaluziemi, 
jimiž vchází chladicí vzduch do stroje. U řady SDN 2 (obr. 3.20) se dolní ložiskové pološtíty 2 
vyrábějí z litiny, u větších strojů jsou svařované konstrukce. V pološtítech jsou uspořádány 
ventilační otvory, které slouží rovněž ke kontrole a měření vzduchové mezery. Ochranné štíty 21 
se připevňují k horním částem čelních dílů kostry a jejich konstrukce je dána nutností zajistit daný 
stupeň ochrany před nebezpečným dotykem.  

U krytí IP 11 jsou ventilační otvory umístěny na válcovém povrchu ložiskových štítů a 
jsou zakryty žaluziemi. Otvory na čelním povrchu štítů jsou zakryty mřížkami, které bývají 
obvykle svařované. Aby se zamezilo vniknutí vody, která stéká po čelní části štítů, do stroje, 
bývají nad otvory stříšky nebo obtékací žlábky. Ložiskové štíty strojů s krytím IP 43 se od štítů 
strojů základního provedení liší pouze tím, že nemají ventilační otvory.  

U strojů řady SDNZ-2 se používají ploché odnímatelné štíty 20 (obr. 3.21) vyrobené z 
plechu tloušťky asi 5 mm. Pro zlepšení tuhosti mají tyto štíty horizontální a vertikální žebra z 
ocelových pásů.  



 

Ve všech řadách je použito vzduchové chlazení s vlastní ventilací. Ve strojích řady SD 2 je 
použita radiální ventilace. V řadě SDN 2 se u strojů do osové délky aktivního železa 440 mm 
používá radiálně axiální ventilace, při větších délkách ventilace axiální. U zavřených strojů řady 
SDNZ-2 je uzavřený chladicí okruh, vzduch prochází přes vestavěný chladič 24, který může být 
umístěn na bocích nebo nejčastěji v horní části stroje. Ventilační systém se volí v závislosti na 
obvodové rychlosti rotoru a délce statorového železa. Při obvodových rychlostech rotoru nad 40 
m. s – 1 se používá radiální ventilace s axiálním ventilátorem, při obvodových rychlostech od 25 do 
35 m.s-1 a délce statoru do 400 mm se používá axiálně radiální ventilační systém s radiálním 
ventilátorem, při rychlostech od 20 do 30 m. s-1, ale při délce statoru nad 410 mm radiální 
ventilace s radiálním ventilátorem. Ventilátory synchronních strojů 22 se připevňují k rotorovému 
věnci. Pro usměrnění proudu vzduchu k ložiskovým štítům se u některých strojů umísťují clony 
23.  

 
Obr. 3.22. Synchronní alternátor řady ESS 

 
Na obr. 3.22 je naznačena konstrukce synchronního alternátoru řady ESS. Alternátory se 

obvykle vyrábějí v horizontálním provedení s krytím IP 11 nebo IP 23. Podle způsobu připevnění a 
konstrukce ložiskových uzlů mají alternátory dva tvary: IM 1001 (patkové se dvěma shodnými 
ložiskovými štíty) a IM 2101 (patkové s přírubou na ložiskovém štítu na straně pohonu). Kostra 
alternátoru 1 je litá. V její horní části je obdélníkový otvor, nad nímž se umísťuje regulátor napětí 
13. Na vnitřním povrchu kostry jsou rovnoměrně po obvodu rozmístěna podélná žebra, na něž je 
uložen navinutý statorový svazek. Kanály vytvořené mezi žebry a vnějším povrchem statorového 
svazku slouží k průchodu chladicího vzduchu. Ventilace alternátoru je sací, axiální. Vzduch je 
nasáván odstředivým ventilátorem 11 přes otvory v ložiskovém štítu umístěném na straně 
sběracích kroužků. Ložiskové štíty 4 jsou odlité z litiny. V dolních částech ložiskových štítů jsou 
otvory pro průchod vzduchu. Otvory jsou kryty mřížkami, vystřiženými z plechu. Aby se 
ventilační otvory zvětšily, je dolní část štítů rozšířena.  

V ložiskových štítech jsou uložena ložiska 10. Na straně pohonu se používají ložiska 
válečková, na straně kroužků kuličková. U menších strojů jsou kuličková ložiska na obou stranách.  

Statorový svazek 2 se skládá z lakovaných elektrotechnických plechů o tloušťce 0,5 mm. 
Složený statorový svazek je po slisování stažen šesti podélnými svorkami, jež se v čelech přivaří 
ke stahovacím kruhům. Statorový svazek se zalisuje do kostry a proti pootočení se pojišťuje 
šroubem.  



 

V polozavřených drážkách statoru je uloženo vsypávané smyčkové dvouvrstvé vinutí 3       
z měděného lakovaného vodiče kruhového průřezu (drátu). Izolace vinutí i drážky odpovídá 
tepelné třídě B.  

Magnetický obvod rotoru 5 se skládá z elektrotechnických plechů, které mají tvar hvězdice 
s počtem paprsků (výstupků) 1, který je roven počtu pólů. Používají se plechy dvou druhů, které se 
navzájem liší výškou výstupků. Ze stejných plechů se lisují segmenty 2, mající tvar pólových 
nástavců. Po délce se střídají pakety složené z plechů s krátkými nebo delšími výstupky. Krajní 
pakety s krátkými výstupky jsou složeny z plechů o tloušťce 2 mm. Složené a slisované těleso 
rotoru se na hřídeli upevňuje na pero a z čelních stran je drženo ocelovými kroužky.  

Cívky budicího vinutí 6 (obr. 3.22) se navíjejí z měděných pásů a po předběžném izolování 
jader pólů se na ně nasadí. Pod cívkou a nad cívkou jsou izolační podložky. Pod dolní podložku se 
podkládá ocelový pružný rám, který zamezuje pohybu cívky vzhledem k pólu. Po nasazení 
budicích cívek na jádra pólů se založí svazky segmentů pólových nástavců 2. Segmenty se                    
k jádrům připevňují podélnými nýty 3, které procházejí otvory v segmentech a "vysokých" 
paketech. Přitom rozměry segmentů a vysokých paketů musí souhlasit a tvoří po složení vnější 
povrch rotoru. Mezi segmenty zůstávají na krajích pólových nástavců vzduchové mezery, rovné 
tloušťce vysokých paketů. Na koncích podélných nýtů vystupujících z pólů se umísťují siluminové 
podložky, které zachycují odstředivé síly působící na čela budicího vinutí a zabraňují ohýbání čel.  

Přívody k budicímu vinutí jsou vedeny hřídelem, jehož konec je ze strany kroužků dutý,     
a připojeny ke sběracím kroužkům 8 (obr. 3.22), zhotoveným z mosazi. Kroužky s připojovacími 
svorníky jsou zalisovány do izolačního lisovacího materiálu na ocelový náboj, jenž slouží                 
k uložení kroužků na konec hřídele. Náboj se na hřídeli upevňuje proti pootočení obdélníkovým 
perem a proti osovému posunutí ocelovým kroužkem. Kroužky jsou chráněny lisovaným 
plechovým krytem 7. Na ložiskovém štítu je na straně kroužků litinový prstenec, stahující kryt 
ložiska. Do tohoto prstence se zašroubuje jeden nebo dva svorníky, které jsou na povrchu 
izolované. Na ně se upevní dvojité kartáčové držáky s elektrografitovými kartáči o rozměrech       
10 x 12,5 (mm). Blok regulace napětí 13 je umístěn nad otvorem v kostře. Obsahuje usměrňovače 
v budicím obvodu, transformátory proudu, tlumivku kompaundačního obvodu a kondenzátory pro 
samobuzení. Na kostře je umístěna svorkovnice 12 pro připojení vnějších přívodů alternátoru. [3] 

 
3.3.5 Turboalternátory 

Turboalternátory jsou alternátory poháněné parními turbínami. Jsou to rychloběžné stroje, 
zpravidla na otáčky 3000 min-1. V elektrárnách v ČR jsou v provozu alternátory s výkonem 200 
MV.A a 500 MV.A. 

Stator turboalternátoru má konstrukci obdobnou jako stator alternátoru. Rotor je vzhledem 
k jeho velkým otáčkám vždy hladký. Je vykován z jednoho kusu speciální chromniklové oceli                  
s přísadou molybdenu. Do válce jsou vyfrézovány drážky (obr. 3.23) pro rotorové budicí vinutí 
napájené stejnosměrným proudem. Drážky v rotoru nejsou po celém obvodu, ale ve dvou osově 
souměrných částech, takže po vložení vinutí do drážek vznikne dvoupólový rotor.  

Konce vinutí jsou vyvedeny ke dvěma kroužkům, ke kterým se přivádí stejnosměrný proud 
přes dva uhlíkové kartáče. Po uložení vinutí jsou drážky uzavřeny bronzovými nebo duralovými 
klíny. Klíny mají na koncích kladivové hlavy, kterými se vzájemně dotýkají. Tím vytvářejí 
spojovací kruhy tlumiče. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.23: Dvoupólový rotor bez vinutí 
 
3.3.6 Hydroalternátory 

Stator hydroalternátoru má konstrukci obdobnou jako stator alternátoru, ale má zpravidla 
velký průměr a malou délku, neboť je to pomaloběžný stroj. Jeho rotor má vždy vyniklé póly. 
Hydroalternátory jsou poháněny Kaplanovými nebo Francisovými turbínami a mají zpravidla 
svislý hřídel. Vodorovný hřídel se u nich vyskytuje zřídka, např. u Peltonovy turbíny.  
3.3.7 Točivé stroje - současnost 

V současné době se, vzhledem moderním nástrojům, postupy při tvorbě dílčích částí zde 
zmiňovaných strojů značně liší (navíjecí, impregnovací, lakovací stroje, integrace výrobních linek, 
zjednodušování práce pro obsluhu, automatizace). Principy tvorby však zůstaly stále tytéž.  
 V předešlých kapitolách jsou udávána označení řad strojů, které se již dnes pod tímto 
označením nevyrábějí. Řady jako takové nezanikly, změnilo se jen označení, které má každý 
výrobce vlastní. Například společnost SIEMENS dnes vyrábí standardní asynchronní motory pod 
označením např.: 1PH7, 1LA7, 1LA9, 1LG6, 1LA8 atd. (viz tab. 3.7) nebo např. společnost Leroy 
Sommer vyrábí synchronní alternátory pod označením LSA XXX nebo asynchronní motory pod 
označením LS XX. Parametry jednotlivých strojů standardních řad se však příliš neliší. Výkonově i 
rozměrově jsou si jednotlivé stroje velice blízké. Viditelný pokrok však můžeme vidět například 
v krytí – dnes se již stroje vyrábějí standardně s krytím IP55.  
Tabulka 3.7: Parametry a označení asynchronních motorů společnosti SIEMENS 

 



 

4 Použití CAD systému CATIA V5 pro dokumentaci zvoleného elektrického stroje  

 
CATIA je nástroj, který aplikuje konzistentní sadu řešení pro podporu souběžné tvorby, 

řízení, rozšiřování a používání definujících informací o produktu napříč celým podnikem od fáze 
konceptu až do konce životnosti produktu. Integruje lidi, procesy, obchodní systémy a informace. 

Je to robustní aplikace umožňující dosáhnout velkých a komplexních návrhů:  
• CATIA je základem pro konceptuální návrh, definici produktu, výrobu, simulaci. 
• CATIA zajišťuje specifikaci a geometrická data vztažená k produktu v několika 

fázích jeho životního cyklu. 
• CATIA V5 je navržena pro Windows prostředí a také se chová stejným nebo 

podobným způsobem jako jiné Windows aplikace. 
• CATIA modely jsou plně asociativní, tzn. výkresy a party nebo sestavy, které se 

navzájem odkazují. Změny na modelu jsou automaticky reflektovány v 
asociovaných výkresech, partech nebo sestavách. Podobně, změny na výkrese nebo 
sestavách jsou reflektovány zpětně také na modelech. 

Pracovní postup je systémově řešen následujícím způsobem. Nejdříve je vytvořen 
objemový part a tento se pak spolu s dalšími může vložit do složitější sestavy, a poté se z nich 
udělají jednoduché výkresy. V zásadě pracuje na jednoduché logice překlápění modelu do různých 
pracovních prostředí, ve kterých se s potřebnými daty pracuje dle charakteru pracovního prostředí. 
[8] 

Na obrázku 4. 1 vidíme rozpad elektromotoru. Tento se skládá také z normalizovaných dílů 
(ložiska, podložky, šrouby, pérové pojistky, závlačky atd.), aby se v praxi nemusely tyto díly pořád 
znovu kreslit, existuje řešení. Nadstavbový produkt zvaný Part Solution. Z něj lze pak tyto díly 
vygenerovat do zvoleného datového formátu. Možnosti Part Solution nadstavby jsou představeny 
v přiloženém létáku (Příloha 3) 

 
Obr. 4. 1.: Rozklad sestavy motory společnosti SIEMENS s osovou výškou 100 – 160mm 

 



 

5 Navrhněte a nakreslete některé dílčí části elektrického stroje (drážku, vinutí) 

 
3D prostředí poskytuje konstruktérům velmi výkonný a flexibilní nástroj k vytváření partů 

a sestav; nicméně, je také velice často nutný ke sdílení těchto informací s 2D výkresy komponentů 
z hlediska předávání výrobních informací. Tvorba výkresů, partů a sestav může začít kdykoliv v 
procesu návrhu. CATIA zachovává asociativní link mezi výkresem a party či sestavami. Pokud se 
3D part či sestava dále vyvíjí, výkresy se vždy automaticky aktualizují s ohledem na poslední stav 
modelu. Výkresy partů a sestav jsou v CATII vytvářeny v pracovním prostředí nazvaném 
Drafting.[8] 

Každé pracovní prostředí ukládá data s vlastní příponou, pro CATIOVSKÁ data jsou 
typické přípony: 

*.CATPart – pro jednoduchý objemový díl vytvořený v prostředí Part Designu nebo 
Generatve Shape Designu viz obrázek 4.1. 
 

 
a)                          b) 

Obrázek 4.1. Model statorového tělesa: a) stínováno s hranami, b) stínováno s materiálem 
 

 
Obrázek 4.2. Pracovní prostředí Part Design se zobrazeným modelem hřídele – stínováno s 

materiálem 



 

*.CATProduct – pro sestavy vytvořené v prostředí Assembly Design (obr. 4.3.) 
 

 
 

Obrázek 4.3. Model sestavy statorového svazku 
 

*.CATDrawing – pro výkresy vytvořené v pracovním prostředí Drafting, do nějž se výše 
zmíněné dokumenty překlápí. Takovýmto způsobem byly vytvořeny přiložené výkresy 
částí elektrických strojů. Viz přílohy 4 – 12. 

 
 
  



 

6 Závěr 

 
Samotná tvorba výkresů je až poslední krok, kterému předchází návrh a tvorba modelu. 

Případně také programování, tvorba pravidel a vztahů mezi parametry tak, aby finální model byl co 
možná nejpružnější a při změnách se choval co nejpředvídatelněji. 

 Systém CATIA je možné použít pro tvorbu elektrických strojů. Díky jeho variabilitě by se 
dalo v této práci dále pokračovat a rozvinout ji několika různými směry. Jedna z možností je využít 
Knoledgeware a pomocí programových nástrojů vytvořit model, jež by fungoval jako konfigurátor 
dané řady strojů. Další možné pokračování souvisí s tímto předchozím, kdy je opět díky 
programovým vlastnostem možné vytvořit celou knihovnu daných elektrických strojů i s veškerými 
možnými modifikacemi, popřípadě by bylo možné ponechat prostor pro případné další 
domodelování aktuálně potřebných modifikací. 

Třetí významnou variantou dalšího postupu, je možnost analýz, kdy by bylo možné 
virtuálně analyzovat model například motoru a vytvořit tak třeba momentovou charakteristiku 
včetně vizualizace namáhání jednotlivých částí stroje. 

Tato poslední varianta by se dala později také využít jako nástroj pro výuku dalších 
generací studentů v oblasti strojírenství i elektrotechniky. 
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