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ABSTRAKT 
 

Tato práce je věnována provozním vlastnostem elektrických strojů točivých. V první části 

diplomové práce jsou rozebrány vlivy působící na provoz elektrického stroje, degradační vlivy 
znehodnocující funkční schopnost elektrických strojů a použití jednotlivých druhů elektrických strojů 

točivých.  
Druhá část pojednává o volbě elektrického stroje z hlediska výkonu, napětí, otáček, hmotnosti a 

tvaru. Nechybí zde ani speciální motory či praktické srovnání stejnosměrného a synchronního motoru.  
V poslední části jsou pak srovnány asynchronní motory podle hmotnosti, počtu pólů, účiníku, 

účinnosti apod. Taktéž podle stejných kritérii jsou zde srovnány asynchronní motory se synchronními 
a nechybí ani srovnání asynchronních a synchronních generátorů.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 
Stroj, motor, rotor, stator, vlastnosti, provozní, synchronní, asynchronní, stejnosměrný, 

komutátorový, reluktanční, hysterezní, bezkartáčovy, kroužkový, klecový, měděný, hliníkový, 
permanentní magnet, póly, výkon, hmotnost, otáčky, účinnost, účiník, srovnání, volba, použití. 

 

ABSTRACT 
 

This thesis is devoted to Operating Properties of Electric Machines. At first part of thesis are 

analysed influences which effects on operation of electric machine, degradation influences depreciated 
functional skills of electric machines and using individual diagnosis of electric machines. 

Second part deal about selection of electric machine in light of  power, tension, rotation speed, 
weight and type of construction. It not missed here special motor or practical collation of direct current 

motor and synchronous motor.  
At last part of this thesis are collation asynchronous motores in agreement with tension, number of 

poles, power factor, efficiency etc. As next are here collation asynchronous motores with synchronous 
motores and it not missed here asynchronous and synchronous generators too.  

 

KEY WORDS 
 

Machine, motor, rotor, stator, properties, operating, synchronous, asynchronous, direct current, 

commutator, reluctance, hysteresis, brushless machine, slip ring motor, short circuit armature, copper, 
aluminous, permanent magnet, poles, power, tension, rotation speed, power factor, efficiency, 

collation, selection, using.  
 
 

 
 

 

 



Ladislav Slíva – Provozní vlastnosti elektrických strojů 
VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektroenergetiky 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 - 6 - 

 

PŘEHLED POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZNAČEK 
 

2p  počet pólů 
A  lineární obvodová hustota proudu 

a  počet párů paralelních větví 
Bδ,B0  magnetická indukce ve vzduchové mezeře 

c  konstanta střídavého komutátorového stroje 
cos φ      účiník 

D  průměr kotvy 
f1  jmenovitá frekvence napájecího napětí statoru 

fn  jmenovitá frekvence 
i  okamžitá hodnota proudu 

I  proud 
Ik  proud nakrátko 

In  jmenovitý proud 
J  moment setrvačnosti 

ke  činitel tvaru pole 
kv  činitel vinutí 

L, li  aktivní délka železa 
m  hmotnost 

M  moment  
Mn  jmenovitý moment 

n  otáčky 
N  počet závitů 

Nc  počet závitů v cívce 
ns  synchronní otáčky 

P  činný výkon 
p  počet pólových dvojic 

s  skluz 
S  zdánlivý výkon 

Si  zdánlivý vnitřní výkon elektrického stroje na střídavý proud 
U  napětí 

u1  hodnota mezilamelového napětí 
Ud  stejnosměrné napětí meziobvodu střídače 
Un  jmenovité napětí 
ur  reaktanční napětí 

urstř  střední hodnota reaktančního napětí 
Ut  transformační napětí 
Uzk  zkušební napětí 
Xd  synchronní reaktance 
α  pólové krytí 

αδ  činitel plnění 
β  zátěžný úhel 
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∆P  ztráty 
ζ  náhradní jednotkový rozptylový magnetický tok drážky a čel vinutí 

η  účinnost 
π  Ludolfovo číslo 

ω  úhlová rychlost otáčení rotoru 
Ф  magnetický tok 

 
 

S1 – S10 normalizované značení jednotlivých druhů zatížení 
 
CO2  oxid uhličitý 
H2S  hydrogen sulfid (sulfan) 
NH3  amoniak (čpavek) 
SO2  oxid siřičitý 
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1.0 Úvod 
 

Elektrické stroje točivé jsou v současnosti nejpoužívanější pohonnou jednotkou strojních zařízení 
v průmyslu, dopravě, stavebnictví i zemědělství. Kromě toho se běžně využívají i v nevýrobních 

sférách, tj. v domácnosti, školách, úřadech atd. Nejrůznější použití těchto strojů je dáno jejich 
technickými parametry, z nichž rozhodující je především typ stroje (tj. asynchronní, synchronní, 

stejnosměrný, střídavý s komutátorem), dále jejich výkon, otáčky i způsob chlazení.  
Točivé elektrické stroje se mimo jiné liší i svými provozními vlastnostmi. Ty jsou dány především 

provedením statoru a rotoru točivého stroje, tj. provedením magnetického obvodu, vinutí, u 
stejnosměrných strojů způsobem zapojení buzení apod. Mimo to jsou provozní vlastnosti jedním 

z výběrových hledisek při volbě použití točivého stroje, neboť každý točivý stroj při své činnosti 
vykazuje jiné provozní vlastnosti a je tedy nutno posuzovat je individuálně. 

 

2.0 Rozdělení 
 

Točivé elektrické stroje lze rozdělit hned z několika hledisek, a to podle principu působení, podle 

způsobu přeměny energie a podle druhu proudu.  
Nejvhodnější dělení [1] je podle principu působení, neboť týž stroj se podle něho dá jednoznačně 

klasifikovat, ať pracuje jako motor nebo generátor, nebo pracuje se stejnosměrným, střídavým či 
trojfázovým proudem. 

Podle principu působení můžeme tedy rozdělit točivé stroje na 
 

1. Asynchronní stroje 
2. Synchronní stroje 

3. Stejnosměrné stroje 
4. Střídavé stroje s komutátorem 

 

3.0 Vlivy působící na provoz elektrického stroje 
 

Provoz elektrického stroje je ovlivňován hned několika faktory [2], [3], a to zejména: 

 
 a) způsobem práce stroje (motor, generátor, kompenzátor apod.) 

 b) druhem proudu 
 c) velikosti otáčivé rychlosti 

 d) způsobem buzení 
 e) druhem chlazení 

 f) druhem zatížení 
 g) prostředí, v němž bude stroj pracovat 
 h) polohou stroje při práci a způsobu jeho upevnění 

 i) způsobem spojení s poháněným nebo poháněcím mechanismem 
 j) požadavky na přetížitelnost 

 k) velikosti napětí 
 l) velikosti poháněných setrvačných hmot i požadavky na vlastní setrvačný moment 
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 m) u velkých strojů dopravní a montážní možnosti 
 n) hlučnost a úroveň vibrací 

 o) odolnost použitých materiálu (tepelnou, mechanickou, chemickou apod.) 
 

3.1 Způsob práce elektrického stroje  
 

Každý elektrický točivý stroj může pracovat jako motor nebo generátor, a to i přestože se obvykle 
navrhuje pro jeden směr přeměny energie. Mechanická energie dodávána hřídelem do stroje může být 

změněna na elektrickou energii anebo elektrická energie přivedena do vinutí téhož stroje může být za 
určitých podmínek změněna na energii mechanickou. [2], [3] 

 

3.2 Druh proudu  
 
Rozumí se tím proud stejnosměrný a střídavý. V dnešní době, kdy většina pohonů obsahuje 

statický měnič, je nutno brát v úvahu v případě napájení stejnosměrným proudem velikost jeho zvlnění 
a v případě napájení střídavým proudem obsah harmonických v křivce napětí či proudu. Toto má 

nepříznivý vliv zejména na oteplení stroje, komutaci, pulsace momentu apod. Z těchto poznatků taktéž 
plyne, že druh proudu má podstatný vliv na konstrukci stroje. [2]  

 

3.3 Velikost otáčivé rychlosti 
 
Otáčivá rychlost (neboli zkráceně otáčky) stroje může být buď konstantní nebo proměnná. U 

každého točivého stroje rozlišujeme jmenovité otáčky, maximální provozní otáčky a maximální 
dovolené otáčky stroje.  

Jmenovité otáčky jsou takové, které odpovídají při zatížení jmenovitému napětí, proudu, buzení 
apod. Číselná hodnota jmenovitých otáček je uvedena na štítku stroje. Nejsou to však vždy nejvyšší 

dovolené provozní otáčky stroje. U stejnosměrných motorů mohou být nejvyšší dovolené provozní 
otáčky 5-krát vyšší, u speciálních stejnosměrných strojů i více. 

Maximální provozní otáčky jsou takové, při nichž může stroj trvale pracovat s hodnotami zatížení, 
jež stanovuje výrobce. Jak již bylo uvedeno, setkáme se s tím zejména u stejnosměrných motorů. 

Horní hranice dovolených otáček je dána většinou mechanickými vlastnostmi stroje, avšak stroj by 
na těchto otáčkách neměl trvale pracovat. 

Dalším pojmem, se kterým se můžeme setkat, jsou tzv. zkušební otáčky. Na jejich velikosti 
výrobce ověřuje mechanickou pevnost stroje. Stroje musí být konstruovány tak, aby vydržely otáčky 

většinou cca 1,2 násobek maximálních jmenovitých otáček.  
Konstantní otáčky mají generátory a některé druhy motorů.  

Uvedené změny otáček jsou dány vlastnostmi stroje. Častým požadavkem je změna otáček 
nezávislá na zatížení a to u pohonů různých mechanismů. Tato změna může být buďto skoková 
(stupňová) nebo plynulá.  

Plynulá regulace může být od nulových otáček až do maximálních. To se týká stejnosměrných 
motorů ale také i frekvenčně řízených asynchronních a synchronních motorů. Dále může být plynulá 

regulace pouze v omezeném rozsahu. To platí pro kaskádní řízení asynchronních motorů i pro střídavé 
komutátorové stroje. Podle druhu stroje pak regulujeme buďto napětím, frekvencí, budícím proudem 

apod.  
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Se skokovou regulací se lze setkat u asynchronních motorů s přepínáním vinutí a to pouze 
v určitém poměru otáček. Stupňovitá regulace může být i v určitém rozsahu u kroužkových 

asynchronních motorů, tj. stupňovitým zařazováním odporu do obvodu rotoru např. stykači. 
Na regulační rozsah je nutno brát ohled proto, aby vlastnosti stroje byly příznivé v celém rozsahu. 

Především se jedná o vlastní frekvence, které by mohly při rychlých otáčkách způsobovat rezonanční 
zvýšení vibrací, hluku apod. 

V neposlední řadě je důležité zmínit se i o smyslu točení stroje. Elektrické stroje se mohou 
navrhnout pro jeden nebo i oba smysly otáčení. Není-li stanoveno jinak, předpokládá se stroj jako 

pravotočivý, tj. ve směru hodinových ručiček při pohledu na stranu pohonu, resp. na stranu stroje, 
z níž se odvádí nebo se přivádí mechanická energie. [2]   

 

3.4 Způsob buzení 
 

Synchronní a stejnosměrné stroje potřebují ke své činnosti budící energii [2]. Tu je možné dodat 

několika způsoby: 
 

a) budícím vinutím napájeným stejnosměrným proudem 
b) permanentními magnety 

c) supravodiči 
 

A podle zdroje budící energie můžeme buzení rozdělit na: 
 

a) vlastní buzení. Původně se ho používalo pouze u stejnosměrných strojů (derivační a 
     sériové buzení), s postupem času a uplatněním polovodičových usměrňovačů se 

     tento způsob rozšířil i na synchronní stroje. 
b) budičem, který je mechanicky spojen a poháněn buzeným strojem. Použití je    

      převážně u synchronních generátorů. 
c) cizí buzení. Dříve to byly rotační stejnosměrné budiče a dnes jsou to převážně 

      statické měniče nebo také permanentní magnety. 
 

3.5 Druh chlazení 
 

Chlazení je způsob odvádění ztrátového tepla z jednotlivých částí stroje, v nichž toto teplo vzniká 
při činnosti stroje. 

U elektrických strojů, především těch velkých, je využití materiálu omezeno spíše přípustnou 
teplotou než elektrickým, magnetickým či mechanickým namáháním materiálu. Navíc pracuje-li stroj 

např. v uzavřené hale, pak teplota haly roste vlivem ztrát zavedených vzduchem do strojovny. To se 
později může negativně projevit na chlazení téhož stroje, pokud opětovně nasává tentýž vzduch za 
účelem chlazení. Stroj pak nemusí být již dokonale chlazen. Proto je výpočet chlazení jednou 

z nejpodstatnějších kroků při návrhu stroje. [2], [4]     
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3.6 Druh zatížení 
 

Zatížení stroje nemusí být vždy trvalé a neměnné s časem [5], [2]. V případě změny velikosti 
zatížení se mění i ztráty a tedy i oteplování a ochlazování stroje. V těchto situacích je pak dimenzování 

stroje značně obtížné a zejména obtížná by byla definice zatížení při zadání výpočtu stroje. Kromě 
stacionárního provozu s proměnlivým zatížením se však vyskytují i případy, kdy ztráty v přechodných 

režimech (rozběh, brzdění, reverzace) podstatně ovlivňují celkové ztráty a oteplení stroje. To jsou 
důvody, kdy musíme při návrhu stroje respektovat i tyto provozní stavy. 

Elektrické stroje zpravidla projektujeme na zatížení S1. Jiný předpokládaný druh zatížení na toto 
zatížení pak přepočítáváme.  

Pro názornost můžeme zmínit deset normalizovaných druhů zatížení a k nim příklady použití: 
 

            S1 – trvalý provoz – cirkulační čerpadla, pohony eskalátorů, ventilátory 
            S2 – krátkodobý provoz – motory chladniček, pohony garážových vrat,     

                    mlýnky na kávu 
S3, S4, S5 – přerušovaný provoz – pohony kompresorů, motory zdvihadel,  

                    obráběcí stroje 
      S6, S7 – nepřerušovaný periodický provoz – pohony obráběcích strojů 

            S8 – nepřerušovaný periodický provoz se změnami zatížení i otáček – pohony 
                    obráběcích strojů, dopravní stroje 

            S9 – provoz s neperiodickými změnami zatížení a otáček – pohony     
                    obráběcích strojů 

          S10 – provoz s jednotlivými konstantními zatíženími – pohony válcovacích 
                    tratí, dopravní zařízení 

 

      3.7 Způsob spojení elektrického stroje s jiným mechanismem a upevnění stroje  
 

Elektrické stroje točivé jsou téměř vždy při své činnosti spojeny s poháněným nebo poháněcím 

strojem (záleží, zda-li jde o motor či generátor) nebo jsou do poháněného zařízení zabudovány. 
Důležitá je taktéž poloha, ve které elektrický stroj pracuje a způsob, jakým je upevněn k základu či 

k jinému zařízení. Všechny uvedené faktory by měl respektovat tvar stroje. [2]   
   

3.8 Elektrická a mechanická zatížitelnost, požadavky na přetížitelnost 
 

Jmenovitá výkonnost je souhrnem všech jmenovitých hodnot elektrických i mechanických a je 

uvedena na štítku stroje. [2],  
U elektrických strojů se obvykle setkáme s těmito pojmy [6]:  

 
 1) Činný výkon – Jedná se o výkon odevzdávaný strojem. U generátorů je to výkon na 
      svorkách stroje a u motorů výkon na konci hřídele. 

  2) Příkon – jedná se o činný výkon odebíraný strojem.U generátorů je to mechanický 
      příkon na konci hřídele a u motorů je to příkon na svorkách. 

 3) Jalový výkon – jedná se o výkon potřebný k vytvoření magnetického pole v cívkách 
     nebo elektrického pole v kondenzátorech. 
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  4) Zdánlivý výkon – má rozhodující postavení pro návrh vinutí.  
  5) Jmenovitý výkon je u všech motorů. U asynchronních alternátorů je to odevzdávaný 

     činný výkon, u synchronních generátorů a kompenzátorů je to pak zdánlivý výkon. 
     Slovo „jmenovitý“ je přídavné jméno k označení hodnoty veličiny, kterou je stroj 

     označen a k níž se vztahují zaručované nebo jiné důležité veličiny. [6], [9] 

  6) Účinnost a účiník - účiník, resp. cos ϕ je poměr činného výkonu P ke zdánlivému 

      výkonu S. Účinnost je poměr odevzdaného činného výkonu P k odebranému   

      činnému příkonu P + ∆P, kde ∆P jsou ztráty. 

 7) Točivý moment - u střídavých motorů v případě v asynchronního chodu    

     rozlišujeme tyto točivé momenty: 
 

  a) záběrový moment -  je to nejmenší točivý moment, který motor vyvine 

      v klidu na hřídeli v nejnepříznivější poloze rotoru při  nU  a nf . 

   b) nejmenší rozběhový moment – jedná se o moment, který motor vyvine na   

      hřídeli od nulových otáček až do otáček odpovídajících momentu zvratu, 

      opět při nU  a nf . 

   c) moment zvratu -  je to největší točivý moment vyvinutý motorem. 

 

  8) Přetížitelnost - přetížitelnost elektrických strojů může být buď proudová nebo
      momentová (výkonová). Všechny tyto přetížitelnosti jsou definovány v základní 

      normě pro elektrické stroje točivé a též v normách pro jednotlivé druhy točivých 
      strojů (asynchronní, synchronní, stejnosměrné). Točivé stroje pro trvalé zatížení 

      musí vydržet ve stavu provozního oteplení, pokud možno při jmenovitém napětí, 
      následující proudová zatížení, aniž by přitom došlo k jejich poškození - obvykle je 

      to 1,5 x In po dobu 15 s (do 1200 MVA - 30 s). Stejnosměrné stroje s  
       Un < 260 x V pak proud nakrátko Ik po dobu 15 s tehdy, když In < 1,55 In. [2] 
 

3.9 Velikost napětí 
 

Při provozu elektrického stroje je dovolená odchylka od jmenovitého napětí ± 5%. Při jmenovitém 

napětí s odchylkami ± 5% musí generátor při jmenovité otáčivé rychlosti a jmenovitém účiníku dávat 

jmenovitý výkon. Totéž platí pro motor při jmenovité frekvenci. Při mezních odchylkách napětí se 

připouští zvýšení dovoleného oteplení o 10K. 
Při výrobě a opravách stroje se izolační systém zatěžuje po dobu 1 minuty větším napětím, než je 

napětí jmenovité. Toto napětí se nazývá zkušební napětí. Při zkoušce izolace tímto napětím nesmí dojít  
k průrazu izolace a nemělo by tímto zvýšeným napětím docházet ani k degradaci izolačních vlastnosti. 

Obvyklá hodnota je 2 UN + 1kV. U strojů opravovaných se jde pouze na 75% této hodnoty. [2] 
 

3.10 Poháněné setrvační hmoty a požadavky na vlastní setrvačný moment 
                  

Požadavky na velikost momentu setrvačnosti mohou být různé. Například motor, kde se 
předpokládá časté spouštění, brzdění a reverzace, je nutný požadavek na malý moment setrvačnosti. 

Toho se dá docílit volbou malého průměru rotoru a velké délky rotoru. To má bohužel některé  
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nevýhody, např. z technologického hlediska se špatně vkládá vinutí a také velká vzdálenost ložisek má 
za následek větší průhyb hřídele apod. V jiných případech je zas naopak výhodnější větší moment 

setrvačnosti. To je v případech rázových zatížení, kdy velký moment setrvačnosti stroje nebo i 
přídavného zařízení (setrvačníku) tlumí výkonové rázy v odběru energie ze sítě. Také u vodních 

generátorů se požaduje určitý moment setrvačnosti, aby při náhlém odlehčení nedošlo k prudkému 
nárůstu otáček. U velkých pohonů se pro snížení momentu setrvačnosti volí provedení stroje jako 

dvoumotoru. [2] 
 

3.11 Dopravní a montážní možnosti 
 

Konstrukce velkých elektrických strojů (zejména synchronních generátorů) je významně 
ovlivněná dopravními možnostmi a vybavením místa montáže zdvihacími prostředky. [2] 

Přepravní možnosti jsou omezeny hmotnosti a rozměry stroje. To platí jak pro silniční, tak i pro 
železniční dopravu, u které jsou zvláště tato omezení výrazná. Aby se vyhovělo požadavkům 

dopravců, je snahou velké stroje konstruovat jako dělené. To je jednoznačně možné jen u statoru 
elektrických strojů. Protože rotory točivých strojů dělit nemůžeme, jsou pro nás z těchto pohledů 

limitující. [2] 

 

3.12 Hlučnost a úroveň vibrací 
 

Zdrojem hluku v elektrických strojích je magnetický hluk a mechanický hluk. Magnetický hluk je 

způsoben magnetickými silami. Tyto síly pulsují běžně s kmitočtem 100 Hz. Dále je tento hluk 
způsoben drážkovými harmonickými vyšších řádů v magnetickém poli, nestejnosměrností vzduchové 

mezery apod.  
Zdrojem mechanického hluku je ventilace stroje, dále ložiska, kartáče, nevyvážení rotoru apod. 

Podstatnou složkou je zde ventilační hluk a také aerodynamický hluk. Ten je způsoben turbulencí 
chladiva obklopující stroj. Lze jej omezit vhodným tvarováním lopatek ventilátoru, vzduchových clon 

apod. Hluk způsobený ložisky je podstatnější u strojů s valivými ložisky. Zde je to záležitost stavu 
ložiska, jeho mazání i nevyváženosti rotoru. Nevyvážený rotor či chvění stroje mohou vyvolat kmitání 

základu, vzduchovodů, krytů a tím i další hluk.  
U stejnosměrných strojů se uplatňuje a bývá velmi výrazný hluk kartáčů. Zejména tedy u takových 

strojů, které pracují delší dobu při chodu naprázdno a pak při zatížení mizí. Je to způsobeno přímým 
třením kartáče po komutátoru bez uhlíkové složky filmu, která se tvoří pouze při proudovém zatížení 

kartáčů. Hluk kartáčů lze omezit vhodnou volbou kartáčů, zvětšením jejich proudového zatížení, 
kvalitou filmu na komutátoru, stavem povrchu komutátoru apod.   

Vibrace je v podstatě kmitání. U elektrických strojů je přípustná velikost mechanického kmitání 
předepsána. Kmitání, resp. chvění točivých strojů je způsobeno odstředivými silami, které vznikají 

rotací nevyvážených hmot, případně i špatným spojením s poháněcím či poháněným zařízením, 
špatným ustavením apod. [2], [7] 

 

3.13 Odolnost použitých materiálů, odolnost konstrukcí 
 

Při provozu působí na elektrický stroj řada vlivů, které mohou mít za následek snižování jeho 
spolehlivosti či užitných vlastnosti [2], [7]. Mezi podstatné vlivy lze jmenovat: 
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 - teplota 
 - napěťové namáhání 

 - okolní prostředí 
 - působení zkratů 

 - mechanické namáhání 
 

Tepelná odolnost - ztráty vzniklé ve strojích při provozu se přeměňují v teplo. Tomuto teplu   jsou 
izolační materiály vystaveny. Malá odolnost proti teplotám izolačních materiálů ve srovnání s  kovy 

omezuje využití strojů. Proto je důležitá znalost vlastností izolačních materiálů pro správnou volbu při 
projekci a návrhu stroje. [2], [7] 

 
Zkratová odolnost - zkratové proudy mohou dosáhnout až 15-ti násobku amplitudy a 21 násobku 

efektivní hodnoty jmenovitého proudu. Točivé momenty motoru při zkratu mohou teoreticky 
dosahovat až 25 – 35-ti násobku jmenovité hodnoty. Na tyto hodnoty je nutno dimenzovat nejen 

hřídel, ale i patky, základy a upevňovací šrouby strojů. [2], [7] 

Mechanické namáhání - u elektrických strojů točivých se uvádí, že musí vydržet 2 minuty bez 

poškození a trvalých deformací zvýšené otáčky. Víceméně se jedná o otáčky 1,2 ÷ 1,5 ti násobek 

nejvyšších provozních otáček. Taktéž je jasné, že musí odolat všem mechanickým silám vzniklým při 

zkratu. To platí pro všechny částí stroje, tedy i přívodů, hřídelů, ložisek apod. [2], [7] 

 

4.0 Degradační vlivy znehodnocující funkční schopnost elektrických 
      strojů  

 

Funkčnost, spolehlivost a životnost elektrických strojů není určena pouze jejich výrobci. O 
skutečné spolehlivosti a délce technického života rozhodují tři základní etapy [7], a to 

 
 - předvýrobní  

 - výrobní  
 - provoz stroje 

 
První dvě etapy souvisí se vznikem stroje a někdy se uvádí, že jde o vnitřní vlivy, které ovlivňují 

spolehlivou činnost stroje. Třetí etapu můžeme nazvat provozním prostředím nebo také vnějšími vlivy. 
Základními znehodnocujícími vnějšími vlivy působícími na elektrické stroje jsou: 

 
 - vlivy klimatu (teplota, vlhkost, déšť, tlak vzduchu) 

 - mechanické vlivy (vibrace, rázy, zrychlení, tepelná roztažnost) 
 - elektrické namáhání (napětí, proud, elektrické a magnetické pole, nesinusové průběhy) 

 - chemické vlivy (SO2, CO2, NH3, H2S) 

 
Pro elektrické stroje jsou definovány normální pracovní podmínky, neboť provozní prostředí může 

negativně působit na jednotlivé části stroje a ty pak musí být vhodně danému prostředí přizpůsobeny. 

Výsledkem působení provozního prostředí na elektrické stroje pak může být znehodnocování  
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funkčních schopností jednotlivých části stroje. Jedná se o změnu vlastnosti způsobených fyzikálními a 
fyzikálně - chemickými ději v materiálech. Mechanismem degradačního procesu může být: 

 
 - stárnutí - je chemický nebo fyzikální proces, při němž se mění vnitřní struktura materiálu a 

   tím rozhodující vlastnosti prvků zařízení 
 - únava - jedná se o fyzikální změny vnitřní struktury na základě fyzikálních procesů 

 - opotřebení - je proces fyzikálních a chemických změn povrchové struktury projevující se 
               postupnou změnou vnějších vlastnosti 

 
Znehodnocení prvků může být buď nevratné (koroze, uhelnatění izolace) nebo vratné (navlhnutí 

izolace). [7] 

 

4.1 Vlivy různých druhů namáhání na elektrické stroje 
 
4.1.1 Multifaktorové namáhání  

 
Na elektrické stroje působí soubor vnitřních i vnějších vlivů, které jsou dány prostředím, ve 

kterém stroje pracují, způsobem napájení strojů, kvalitou napájecí sítě apod. Výsledné namáhání je 

pak dáno součtem jednotlivých dílčích namáhání [7]. Mezi dílčí namáhání patří zejména 

 

 - Environmentální namáhání  
 - Radiační namáhání  
 - Vlivy vlhkosti a vody 

 - Znehodnocování korozí  
 - Vliv statické elektřiny 

 

4.1.2 Teplotní znehodnocování 

 
Teplotní namáhání může být buď charakteru krátkodobého anebo charakteru dlouhodobého a 

může znamenat i nevratné změny struktury materiálů. [7] 
Krátkodobé působení teploty se často projevuje jako kolísání teploty. Kolísání teploty vyvolává 

rozměrové změny, jejichž následkem je vznik mechanického pnutí v materiálu. To může být příčinou 
vzniku trhlinek a praskání materiálu. Působení vyšší teploty po krátkou dobu může být příčinou 

vytékání některých druhů tmelů a impregnantů, nebo vytékání některých složek polymerů.  
Dlouhodobé působení vysokých teplot vyvolává nevratné změny ve struktuře a vlastnostech 

izolace. V praxi se přitom většinou nejedná o dlouhodobé nepřetržité působení teploty, ale o řadu po 
sobě jdoucích různě dlouhých časových úseků, při kterých se teplota působící na materiál mění.  

Teplo způsobuje jednak změny chemických vlastnosti a také mechanické poškození rozdílem 

teplotní roztažnosti vodičů a jejich izolací. Z technických a ekonomických důvodů se vývoj ubírá 
směrem ke zmenšování rozměrů strojů a připouštějí se vyšší teploty. 

Působením teploty může izolant ztrácet jak své izolační, tak své mechanické vlastnosti (pevnost v 

tahu, ohebnost atd.). [7] 
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4.1.3 Elektrické namáhání 

 
Elektrické namáhání je příčinou působení napětí, proudu a elektromagnetického pole. Toto 

namáhání je důsledkem čistě elektrického stárnutí, které je způsobeno dielektrickými ztrátami v 
izolantu. Při vyšším napětí dochází k růstu počtu volných nosičů náboje v izolantu a také se zvýši 

jejich pohyblivost. V tom důsledku pak materiál ztrácí své izolační vlastnosti. Nekontrolovatelné 
zvýšení elektrické vodivosti vede k průrazu izolantu.  

Izolační schopnost izolace se může měnit také i s frekvenci přiloženého napětí. [7] 
 

4.1.4 Mechanické namáhání 
 

Kromě teploty a elektrického namáhání působí na elektrické stroje i další degradační činitelé, a to 
mechanické a termomechanické namáhání. 

Mechanickému namáhání jsou elektrické stroje vystaveny již při výrobě, dopravě a manipulacích s 
nimi a samozřejmě i při provozu. 

Při výrobě je mechanické namáhání zvláště výrazné u vinutí strojů, a to jak při ručním, tak i při 
strojním vkládání. V těchto případech může docházet k poškození závitové izolace vinutí. Při provozu 

jde zejména o působení vibrací a mechanických rázů, které vznikají od technologického procesu, 
poháněného zařízení a nebo vadného mechanického spojení elektromotoru s poháněným zařízením. 

Zde záleží na amplitudě a frekvenci mechanických kmitů. Proto je pro elektrické stroje předepsána 
normou přípustná hodnota vibrací. 

Vibrace již byly popsány v kapitole 3.12. Důsledkem vibrací je degradační účinek na mechanické 
části stroje. Především to jsou ložiska, hřídel, ale také i vinutí a jeho izolační systém. 

Termomechanické namáhání vzniká působením změn teploty stroje, tj. oteplováním a 
ochlazováním. [7] 

 

4.1.5 Namáhání izolačního systému při napájení z měničů 
 

Elektrická odolnost izolace živých částí nově vyrobených asynchronních motorů musí být taková, 

aby bez průrazu na kostru i mezi jednotlivými částmi izolace vydržela po dobu 1 minuty zkušební 
sinusové napětí průmyslového kmitočtu, tedy 

 

 VUU nzk 10002 +⋅= , nejméně však V1500                                                                      (4.1) 

 

Pro opravované vinutí se velikost zkušebního napětí sníží na 75%. V praxi se většinou zkouší 
stejnosměrným napětím rovným 1,6 násobku efektivní hodnoty zkušebního napětí podle výrazu (4.1). 

Při této zkoušce je však rozdělení napětí podél vinutí odlišné od zkoušky střídavým napětím. 
Při napájení asynchronních motorů ze střídačů může docházet k velkému počtu napěťových špiček 

v krátkých časových intervalech, přičemž jejich velikost může dosáhnout až dvojnásobku napětí 
v meziobvodu, tedy  

 

 nd UUU ⋅⋅=⋅= 222                                                                                                        (4.2) 
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Při napájení sinusovým napětím je izolační systém namáhán rovnoměrně, tzn. že napětí se 
rovnoměrně rozdělí na všechny cívky a závity fáze a pokud je vinutí zapojeno do hvězdy, pak 

namáhání závitů se postupně k uzlu zmenšuje. V důsledku strmých napěťových změn je rozdělení 
napětí podél vinutí značně nerovnoměrné. Tímto způsobem je na vstupních závitech vinutí výrazná 

část napětí. Rychlost vnikání vlny do vinutí je mnohonásobně menší, než rychlost nárůstu jejího čela a 
v tom důsledku se téměř celý ráz objeví na vstupní cívce. To značně namáhá především závitovou 

izolaci. 
Uvádí se, že závitová izolace je ve srovnání s napájením ze sítě i 10x více namáhána. Na 

namáhání izolačního systému motoru mají tedy vliv i délka kabelu mezi měničem a motorem, spínací 
frekvence a šířka pulsu. Závěrem můžeme zkonstatovat, že u motorů napájených z měničů frekvence 

bude napěťové namáhání patřit k namáháním dominantním. [7] 
 

4.2 Působení degradačních činitelů na části elektrických strojů 
 

Jak již bylo řečeno, při provozu elektrického stroje působí současně několik degradačních vlivů 
najednou a proto není možno jednoduchými úvahami a rozkladem na postupné působení jednotlivých 

činitelů zjistit okamžitý stav, který by reprezentoval vlastnosti. Často závisí i na časovém sledu 
působení jednotlivých faktorů. [7] 

Taktéž je jasné, že na znehodnocování funkčních vlastnosti jednotlivých částí elektrického stroje 
se podílejí různí činitelé a jejich působení je různě významné. Z tohoto hlediska bude vhodné si 

rozdělit elektrický stroj točivý na části, které jsou znehodnocovány zhruba stejnými vlivy. Jsou to 
následující části: 

 
 - izolační systém - izolace závitová, drážková, mezivrstvová, mezifázová, izolace vodičů atd. 

 - magnetický obvod - statorový a rotorový paket, póly 
 - elektrický obvod - vinutí, kluzný kontakt, sběrná ústrojí, svorkovnice, přívody, vývody, 

          kabely a plošné spoje. 
 - mechanické části - kostry, štíty, kryty, ložiska, hřídele 

 - ostatní funkční části - bandáže, chladící systém 
 

A podstatnými znehodnocujícími vlivy působícími na tyto části jsou: 
 

 - izolační systém - teplota, vibrace, chemické vlivy,vlhkost, napětí, nesinusové napájení, 
         prach, apod. 

 - magnetický obvod - teplota, vibrace, chemické vlivy, demontáž vinutí (opravy) 
 - elektrický obvod - zkraty a mechanické poruchy, 

 - kluzný kontakt - viz izolační systém 
 - mechanické části - mechanické namáhání, špatné ustavení , neodborná údržba apod. 
 - ostatní funkční části - průhyb hřídele, výrobní vady, poruchy ložisek, odstředivé síly, 

               prach. 
 

Při rozboru poruchovosti se také ukázalo, že mechanické kmitání je jedním ze závažných 
degradačních činitelů, který značně snižuje životnost ložisek, vinutí a jiných částí stroje. Jde většinou 

o kmitání vznikající špatným ustavením stroje. [7], [8] 
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4.3 Opatření bránící degradaci jednotlivých částí elektrických strojů 
 
Proti působení znehodnocujících vlivů je snahou opatřit elektrické stroje takovými prostředky, 

které zabrání tomuto působení nebo jej alespoň omezí. Pro analýzu je vhodné degradační činitele 

rozdělit podle působení buď z vnějšího prostředí nebo vnitřního prostředí. [7] 
Degradační činitelé působící na elektrické zařízení z vnějšího prostředí jsou : 

 
 - teplota 

 - vlhkost okolí 
 - chemické vlivy 

 - vibrace přenášené od jiných zařízení 
 - nesinusové napájení 

 - přepětí 
 - nesprávné ustavení zařízení 

 - nesprávné provozování 
 - špatná údržba  

 

A vnitřními degradačními činiteli jsou: 

 
 - teplota 

 - napětí 
 - mechanické kmitání 

 - prach 
 - olej či tuk vytékající z ložisek 

 
Proti všem těmto vlivům pak elektrické stroje chráníme:  

 
 - kryty a těsněním 

 - upevněním a výztužemi 
 - impregnací 

 - chlazením 
 - povrchovými úpravami 

 - mazacími systémy ložisek 
 - soustavou tepelných, proudových, napěťových a podobných ochran. 

 
K jistému způsobu ochrany proti působení nepříznivých vlivů patří i dokonalá a kvalifikovaná 

obsluha a údržba. Uvedené ochrany však slouží rovněž v opačném směru, tzn. proti působení 
elektrického zařízení na okolí. Jde zejména o snížení hluku, o ochranu proti nebezpečnému dotyku 

apod. [7] 
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4.4 Spolehlivost elektrických strojů 
 

Části elektrických strojů, jež se různou mírou podílejí na spolehlivém provozu stroje, jsou 
následující: 

 
 - izolační systém včetně vinutí 

 - ložiska 
 - komutátor nebo kroužky 

 - sběrné ústrojí 
 - magnetický obvod 

 - kostra a štíty 
 - hřídel 

 - svorkovnice 
 

Nejporuchovějšími částmi bývá izolační systém, ložiska, hřídel, u stejnosměrných strojů sběrné 
ústrojí a komutátor. [7], [8] 

 

5.0 Použití jednotlivých druhů elektrických strojů 
 
Asynchronní stroje jsou prakticky nejrozšířenějšími elektrickými stroji vůbec. Nejčastěji se 

používají jako motory, a to pro svou jednoduchost, nenáročnou údržbu, dobrou provozní spolehlivost a 
i pořizovací cena je nízká. Střídavý rozvod elektrické energie taktéž významně přispívá k jejich 

rozšíření. Z těchto vlastnosti pak lze vyčíst i použití těchto motorů jako pohon nejrůznějších zařízení a 
v dnešní době i takových, které vyžadují regulací rychlosti. Jedná se o čerpadla, ventilátory, pračky, 

kompresory, stavební stroje, výtahy, jeřáby, některé obráběcí stroje, pohony dopravníku atd. Nechybí 
ani použití v elektrické trakci (regulované pohony), v menší míře se také používají asynchronní 

generátory pro malé vodní a větrné elektrárny. [9], [11] 
 

Synchronní stroje mají největší uplatnění jako zdroje elektrické energie, tj. jako trojfázové 
alternátory. Ty jsou výhradním zdrojem výroby elektrické energie. Jedná se o velké stroje provedené 

buď jako turboalternátory (použití v tepelných, jaderných elektrárnách) a nebo hydroalternátory 
(použití ve vodních elektrárnách). Také se používají za účelem kompenzace účiníku, tzv. synchronní 

kompenzátory (synchronní motor bez zatížení, zpravidla nemají vyvedený hřídel nebo je uřezaný). 
Často se používají synchronní motory např. pro pohony kompresorů a dříve také jako pohonné 

jednotky v Leonardově soustrojí. V současnosti našly uplatnění a rozšíření v regulačních pohonech. 
Používají se také malé synchronní motory pro pohon hodin, zapisovačů, gramofonů, magnetofonů 

apod. [9], [11] 
 
Stejnosměrné stroje jsou hlavně rozšířeny v dopravě, a to jak v železniční tak městské, dále 

disponují u pohonů zařízení válcoven, dolů, v papírnách, u obráběcích strojů apod. Ve starší regulační 
technice se můžeme setkat se stejnosměrnými stroji malých výkonů. Jsou to především tachodynama, 

u nichž se vyžaduje malé zvlnění napětí a také různé rotační zesilovače. Uplatnění mají též jako malé 
stejnosměrné stroje v hračkách, domácích spotřebičích, starších automobilech atd. [10], [11] 
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Ačkoliv střídavé stroje s komutátorem v dnešní době již postupně ztrácejí na významu, existují 
aplikace, kde se lze s nimi ještě setkat. Jedná se o malé jednofázové střídavé sériové komutátorové 

motory nazývané též univerzální a nebo v mnohem menší míře i derivační komutátorové motory 
s napájením do statoru nebo do rotoru. Nejpoužívanější střídavý komutátorový motor je motor sériový. 

Dnes se používá především v domácích spotřebičích, tj. vysavače, mixéry, kuchyňské roboty, ruční 
vrtačky. Velké sériové motory se používaly na jednofázové střídavé elektrické trakci 15 kV, 16 a 2/3 

Hz, dnes však již úplně ztratily význam. S derivačními motory se lze ještě setkat v průmyslových 
podnicích a také i ve školních laboratořích. Použití derivačních motorů s napájením do statoru (Winter 

– Eichberg) bylo především jako dynamometry, také byl používán v regulačních pohonech, kde se 
rychlost se zatížením měla málo měnit. Derivační motor napájeny do rotoru (Schrage) našel hlavní 

uplatnění v regulačních pohonech. [10], [11] 
 

6.0 Volba elektrického stroje z různých hledisek 
 

Téměř ve všech případech končí elektrické stroje točivé jako základní stavební prvek elektrických 
pohonů. Proto při volbě motoru je nutné znát vlastnosti  pracovního stroje [12], [15]. Těmi se rozumí: 

 
 - druh provozu (stroj může pracovat s trvalým, stálým, občasným nebo přerušovaným   

   zatížením) 
 - výkon 

 - otáčky (mohou být stále nebo regulované) 
 - točivý moment 

 - frekvence zapínaní motoru 
 - využití pracovního stroje a současnost chodu několika pracovních strojů, jsou-li     

   poháněny jedním elektromotorem 
 - podmínky při spouštění, resp. brzdění (motor se může spouštět nebo brzdit v odlehčeném 

   nebo zatíženém stavu. Rozhodující je také velikost setrvačných hmot uváděných při    
   spouštění do pohybu a moment setrvačnosti při brzdění) 

 - konstrukce (přenos síly) 
 - stupeň krytí (podle prostředí, ve kterém bude pracovat)  

 

6.1 Volba podle výkonu 
 

Výkon motoru se musí volit pokud možno vždy podle potřeby pracovního stroje. Tam, kde 

bychom kvůli zdánlivé úspoře zvolili motor s menším výkonem, mohl by pak trpět stálým 
přetěžováním, neboť normální zatížení by pro něj bylo přetížením. Vinutí by se zahřívalo nad 

přípustnou teplotu. Motory sice musí vydržet jisté přetížení po nějakou dobu, aniž by na něm bylo 
vidět nějaké poškození, avšak izolace po překročení mezní teploty začíná degradovat a tím se zhoršují 
její vlastnosti. V konečném důsledku je pak větší pravděpodobnost výskytu poruchy motoru a tím i 

menší spolehlivost chodu celého pohonu. Proto je také snahou instalovat do pohonů příslušné ochrany, 
které mají za cíl zamezit důsledkům těchto nežádoucích stavů.  

V případě, že bychom zvolili motor o větším výkonu, než jakého je zapotřebí k pohonu 
pracovního stroje, tak by nebyl plně zatížen. Ten pak pracuje se špatným účiníkem i účinnosti, neboť 

motory jsou dimenzovány tak, že při normálním zatížení mají největší účiník.   
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Při volbě motoru musíme být velmi obezřetní a nevolit motor ani menší ani větší, než je potřeba. 
Snahou je volit motor běžně vyráběný a je-li to možné, použijí se výkony z doporučených řad. Pokud 

však nenajdeme vhodný motor z doporučených řad, volí se výkon nejblíže vyšší, čímž máme 
zaručeno, že zvolený motor se nebude během provozu přetěžovat. [15] 

Volba výkonu, tedy i momentu a otáčivé rychlosti závisí na řešení spouštění, brzdění, řízení 
rychlosti otáčení, velikosti rozběhových a brzdných momentů atd. Mimo to musí být motor také 

přizpůsoben pracovnímu prostředí svým mechanickým provedením, krytím, tvarem atd. V neposlední 
řadě jsou pak důležitými hledisky také vedle provozní hospodárnosti i účinnost motoru, pořizovací 

náklady, rozměry a váha, nároky na obsluhu a údržbu.  
Kritériem správné volby výkonu motoru může být i provozní oteplení motoru. Oteplení může být 

kritériem výkonu motoru jen při trvalém konstantním zatížení a při zatížení málo se měnícím. U silně 
proměnlivého zatížení by motor mohl tepelně vyhovět, ale nemusel by být schopen poskytnout 

požadovaný moment v intervalech většího zatížení. Zde je pak nutno vypočítat ekvivalentní proud 
nebo moment (nebo také i výkon), aby bylo možno důkladně stroj chladit.  

Dalším kritériem je schopnost vyvinout největší moment zatěžovacího diagramu, který 
vyjadřujeme nejčastěji jako momentovou přetížitelnost. Ta je definována jako poměr maximálního ke 

jmenovitému momentu. [12] 
 

Asynchronní stroje jsou známy více jak 100 let. Vývoj po celá léta probíhal bez dalších 
významných vynálezů, avšak stále se zlepšovaly detaily stroje. V posledních letech se taktéž zlepšily 

výpočtové metody elektrického a magnetického obvodu, dále pak i výpočty chlazení, oteplení a 
mechanických části stroje. Důsledkem tohoto vývoje pak bylo snižování měrné hmotnosti a rozměrů 

těchto strojů. Bohužel se ukázalo, že snižováni spotřeby materiálu mělo za následek mnohdy snížení 
užitných vlastností těchto strojů, především tedy spolehlivost a účinnost. Asynchronní stroje lze 

rozdělit na asynchronní motory, generátory a asynchronní brzdy. [9] 
 

Asynchronní motory jsou pro svou spolehlivost, dobré provozní vlastnosti, snadnou a nenáročnou 
údržbu nejrozšířenějším elektrickým strojem. To vede v současné době u nás i v zahraničí k výrobě 

obrovského množství asynchronních motorů nejrůznějších výkonů a provedení. Na každý kW 
instalovaného výkonu elektráren připadá několik kW asynchronních motorů, instalovaných 

v průmyslů i dalších oborech hospodářství a v domácnostech. S rozvojem polovodičových měničů pak 
dochází k dalšímu rozšíření použití asynchronních motorů pro pohony s regulací otáček. Podle účelu 

lze asynchronní motory rozdělit na asynchronní motory nakrátko všeobecného použití (obr. 1), dále 
jeřábové motory, válečkové motory a asynchronní motory speciální. Největší uplatnění mají motory 

všeobecného použití. [9], [13] 
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Obr. 1 – Kompaktní trojfázový asynchronní motor s kotvou nakrátko řady H-compact, napravo  

ukázka rotoru s měděnou klecí  

 

S rostoucím výkonem asynchronních strojů při stejném napětí začne narůstat oteplení stroje [14]. 
Z toho pak plyne, že mezní výkony asynchronních strojů mohou být dány oteplením a schopnosti 

odvést teplo ze stroje. U větších kroužkových strojů (obr. 2) je pak vhodné navíc použít tzv. spojovač 
nakrátko a odklápěč kartáčů, kdy po dokončení rozběhu motoru se sběrací kroužky spojí spojovačem 

nakrátko a odklápěč zajistí nadzvednutí kartáčů nad kroužky. Tím se zamezí nadměrnému 
opotřebování kartáčů a oteplení kroužků. V současné době se horní hranice výkonů běžně vyráběných 

asynchronních strojů pohybují okolo 10 MW (2 – 16 pólů) pro napětí 2,3 – 13,8 kV v případě strojů 
s kotvou nakrátko a v případě kroužkových strojů jsou to výkony do 8 MW a počtu pólů 16 pro napětí 

2,3 – 13,8 kV. Na zakázku byl vyroben asynchronní motor 25 MW pro přečerpávací elektrárnu 
Dlouhé Stráně a tuzemská firma nabízí speciální asynchronní motory do výkonu až 50 MW.  

 

 
 

Obr. 2 – Trojfázový asynchronní motor s kotvou kroužkovou, napravo ukázka kroužkové kotvy 
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Obr. 3 – Srovnání účinnosti hliníkového a měděného rotoru asynchronních motorů stejného výkonu 

 
Trojfázové motory nakrátko mají větší účiník a účinnost než jinak stejné trojfázové motory 

kroužkové. Snaha zvyšovat účinnost u klecových motorů vede u nás i v zahraničí k různým 
vylepšováním detailů stroje a samozřejmě kromě známých metod zvyšování účinnosti, jako jsou 

použití kvalitnějších materiálu, vhodná volba rozměru drážky a tloušťky izolace, zvětšení rozměru tyčí 
a kruhů v rotoru atd., je vhodnější použit jako materiál pro klec měď na místo hliníku a dosáhneme tak 

větší účinnosti, než s hliníkovou klecí [16]. a obr. 3 je srovnání účinnosti hliníkové a měděné klece 
motoru stejného výkonu. Nevýhodou je však větší hmotnost měděné kotvy oproti hliníkové a i 

moment setrvačnosti je větší. Taktéž v důsledku použití mědi klesá odpor vinutí rotoru a tedy i 
rozběhový moment. To může být u pohonu s požadavkem na velký rozběhový moment jistá nevýhoda 

a tudíž by se muselo změnit drážkování rotoru tak, aby během rozběhu byla prostřednictvím 
povrchového jevu účinná jen část průřezu a tím získáme větší odpor. Ukázka hliníkové a měděné klece 

je na obr. 4. Je tedy vhodnější spíše volit motory s kotvou nakrátko do výkonu co možno největších, 
s ohledem na  připojovací podmínky.  

 
Obr. 4 – Hliníková klec (vlevo) a měděná klec asynchronního motoru s kotvou nakrátko 
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V praxi je nutné brát ohled na spouštění těchto strojů, neboť při něm dochází nejen ke změně 
rychlosti otáčení, ale také ke změně momentu a proudu ve stroji, což může mít výrazný vliv nejen na 

samotný motor, ale také na poháněné zařízení. Toto platí zejména, je-li počet spouštění velký. 
Hodnota proudu statoru i rotoru při spouštění podstatně převyšuje jmenovitou hodnotu proudu motoru, 

což má výrazný vliv na oteplení stroje. Oteplení může vyvolat tepelnou deformaci zubů, změnit 
radiální rozměry vzduchové mezery a způsobit drhnutí statoru a rotoru. [9], [13] 

Při spouštění motoru nakrátko bývá záběrový proud 5x - 7x větší, než jmenovitý. Hodnota 
záběrového proudu by neměla překročit 7,5 násobek jmenovitého proudu. Záběrový proud a tedy i 

záběrový moment lze omezit snížením statorového napětí nebo zvětšením impedance rotorového 
vinutí. Doba rozběhu závisí na momentu setrvačnosti vlastního motoru i na momentu setrvačnosti 

poháněného zařízení, v neposlední řadě i na velikosti rozdílu mezi momentem motoru a zátěžným 
momentem. Další důležitou skutečností je to, zdali motor spouštíme nezatížený anebo se zatížením. 

Mnohdy totiž přídavné momenty setrvačnosti značně převyšují velikost setrvačného momentu motoru, 
což má pak za následek delší dobu rozběhu. I přípustná hodnota počtu spouštění motoru je důležitá, 

chceme-li motor opakovaně spouštět. Ten pak může být často rozbíhán a nebo s určenými časovými 
odstupy. [9] 

V praxi je snahou spouštět motory s největším záběrovým momentem a současně s nejmenším 
záběrovým proudem. Toho lze dosáhnout buď speciální klecí nakrátko nebo s pomocí různých 

spouštěcích zařízení. Přímým připojením na síť lze spouštět motory jen do 3 kW.  
Speciální klec nakrátko, tedy tzv. vírová klec má úzké a hluboké drážky, což způsobí v první fází 

spouštění vytlačení rotorového proudu do horních vrstev tyče a tím se zvětší odpor. S rostoucími 
otáčkami se pak nerovnoměrnost rozložení proudu v tyčích zmenšuje a při jmenovitém skluzu je již 

proud prakticky rozložen rovnoměrně. Zde tedy dosáhneme velkého záběrového momentu při malém 
záběrovém proudu ale bohužel ve srovnání s klasickou kotvou nakrátko má při provozních otáčkách 

vírová klec o něco větší rozptylovou reaktanci, čímž je menší nejen jmenovitý moment ale i účiník.  
Odporová klec má tyče obvykle odlité z mosazi či jiného odporového materiálu. I zde dochází 

k lepším rozběhovým vlastnostem, ale ve srovnání s klasickou kotvou nakrátko otáčky kolísají 
podstatně více.  

Posledním typem speciální klece nakrátko je dvojitá klec. Vnější (rozběhová) má velký činný 
odpor, vnitřní klec (běhová) má malý činný odpor ale velkou reaktanci. Obě klece lze realizovat ze 

stejného materiálu ale s různými průřezy tyčí, nebo z různých materiálu, např. mosaz-měď nebo 
silumín-hliník apod. Při spouštění se uplatňuje výrazně vliv indukčnosti a proud protéká převážně 

rozběhovou klecí s větším odporem. V tom důsledku získáme poměrně velký záběrový moment při 
nízkém záběrovém proudu. Při dosažení jmenovitých otáček se proudy rozdělí v převráceném poměru 

ohmických odporů a proud protéká převážně běhovou klecí. Motor pak pracuje po rozběhu již 
s malým rotorovým odporem a tedy s dobrou účinnosti. [9], [13] 

V případě klasických motoru s kotvou nakrátko mají největší uplatnění při spouštění v dnešní 
době polovodičové měniče. Použitím střídavého měniče napětí (softstartér) zajistíme plynulý rozběh, 
při kterém vzniknou velice nízké energetické ztráty. Tento měnič má možnost nastavení napětí, doby 

rozběhu, proudového omezení atd. a také jej lze použít pro elektrické brzdění. 
U kroužkových motorů lze použít známý způsob zařazování impedance do rotoru, čímž jednak 

omezíme záběrový proud a také můžeme podle velikosti zařazené impedance nastavit i požadovaný 
záběrový moment motoru. Jedná se bohužel o ztrátový způsob spouštění, kdy energie v zařazené 

impedanci se mění v odpadní teplo. [9] 
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Nevyžadujeme-li u pohonu plný záběrový moment, lze motory spouštět sníženým napětím. To lze 
realizovat buď předřazením rezistoru nebo tlumivky statorovému vinutí nebo přepínačem hvězda-

trojúhelník. Tlumivka bývá spojena v sérii se statorovým vinutím a má napětí snížit zhruba na 

nU7,06,0 − . Mnohem používanější metoda spouštění se sníženým napětím je pomocí přepínače 

hvězda-trojúhelník. Používá se u menších a středních motorů výkonu cca 15 – 20 kW za účelem 

omezení proudového nárazu na síť. Svorkovnice motoru musí být samozřejmě pro tento typ spouštění 
dimenzována, tedy vinutí statoru musí mít vyvedeno 6 konců. Při spouštění je vinutí zapojeno do 

hvězdy a fázové napětí se zmenší o 3 , záběrový proud a moment pak na jednu třetinu. Ovšem při 

nevhodném okamžiku přepínání z hvězdy do trojúhelníku může i tak nastat proudový náraz.  

Jestliže u velkých motoru nestačilo snížení záběrného proudu na třetinu, pak bylo snahou použít 
autotransformátor, který zajistil spouštění motoru postupným zvyšováním napětí až do jmenovité 

hodnoty. Jedná se ovšem o starší alternativu spouštění a můžeme se s ní setkat u starších pohonů. U 
nových pohonu se však již tento způsob nepoužívá. [9], [13] 

Srovnáním motoru s velkým záběrovým momentem a malým záběrovým momentem zjistíme 
skutečnost, že motory s malým záběrovým momentem mají v normálním chodu lepší účiník, tedy 

motory s velkým záběrovým momentem mají vždy horší účinnost i účiník.  
Významnou roli při spouštění hrají také ztráty energie při rozběhu a oteplení motoru při rozběhu. 

Je nutno si uvědomit, že motor s vlastním chlazením není dokonale chlazen. [9] 

Přetížitelnost těchto strojů je dána charakteristikou  )(Mf=ω  a bývá pro normální motory   

1,75 – 2,5 . 
 

Asynchronní motory lze také elektrickým způsobem brzdit. Jedním z nich je brzdění 
protiproudem. Zde je však nutno poznamenat, že stroj v režimu brzdy odebírá ze sítě větší proud, než 

je proud nakrátko. Značně tedy vzrůstají statorové a rotorové proudy. Ztráty při brzdění tímto 
způsobem jsou 3x větší, než při rozběhu a nejsou závislé na hodnotě rotorového odporu. Taktéž 

reverzace, která je mnohdy u těchto strojů vyžadována, znamená větší ztráty, než při rozběhu. Zde jsou 
ztráty dokonce 4x větší než při spouštění, protože motor je nutné první zastavit a následně v opačném 

smyslu točení rozběhnout. [9] 
Dalším způsobem elektrického brzdění je brzdění stejnosměrným proudem. Ten se přivádí do 

statorového vinutí, které vybudí stojaté pole. V otáčejícím se rotoru se indukuje proud, který způsobí 
brzdění, neboť z motoru se stává generátor. Nevýhodou je zde požadavek na zdroj stejnosměrného 

proudu. 
Mnohem výhodnější a ekonomičtější je způsob brzdění rekuperací. Ty však přicházejí v úvahu jen 

u těch pohonů, kde je možno dosáhnout rychlosti otáčení rotoru větší, než synchronní. Jedná se 
zejména o zdvihací zařízení a nebo trakční pohony, kde díky použití měniče kmitočtu s možnosti 

rekuperace se již výhradně brzdí tímto způsobem, vyžaduje-li síť samozřejmě odběr. V opačném 
případě se energie maří v odporníku. [9], [13] 

Srovnáním těchto způsobu brzdění lze konstatovat, že nejvýhodnější je způsob brzdění rekuperací. 
Brzdění protiproudem sice zajistí rychlé zastavení motoru, ale vznikají nemalé ztráty a i oteplení stroje 
v tomto případě bude značné. Brzdění stejnosměrným proudem je nejdokonalejší způsob zabrzdění 

motoru ale vyžaduje zdroj stejnosměrného proudu - tedy usměrňovače a protože v pohonu nenajde 
další uplatnění, může to znamenat zbytečné náklady navíc. Rekuperační brzdění zpravidla řídí stejný 

měnič, který slouží i pro rozběh a řízení rychlosti. To platí zejména u trakčních pohonů. Zde by se  
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mohly po jisté době náklady částečně vrátit, neboť rekuperovaná energie pokrývá částečně spotřebu 
elektrické energie. Ovšem ne u všech pohonů ji lze realizovat.  

 

                                     
 

Obr. 5 – Jednofázový asynchronní motor s kotvou nakrátko, napravo ukázka rotoru s hliníkovou klecí 

 

Kromě trojfázových asynchronních motorů se lze setkat i s jednofázovými motory (obr. 5), a to 
v hojném počtu v různých pohonech průmyslových zařízení i v domácích spotřebičích. Nevýhodou 

oproti trojfázovým motorům je to, že se sami nerozběhnou. Používá se tzv. pomocná (rozběhová) fáze. 
Ta může být odporová, induktivní nebo kapacitní. Pomocná fáze zapojená v sérii s indukčnosti se 

nepoužívá z důvodu zhoršení účiníku a účinnosti. Motory s odporovou fází disponují záběrovým 

momentem nM3,11− . Podstatně lepších parametrů však dosáhneme s použitím kondenzátoru 

zapojeného v sérii s pomocnou fázi. Záběrný moment pak může být až nM4 . Kondenzátor může být 

připojen trvale za podmínky, že bude on i pomocná fáze na chod s trvale připojeným kondenzátorem 

dimenzována. Kondenzátor pak může posloužit za účelem zlepšení účiníku, zlepšení pracovních i 
rozběhových charakteristik. Taktéž mohou motory s trvale připojeným kondenzátorem pracovat jako 

generátor a brzda. [9], [13], [17]          
V případě, že jednofázový motor má časté rozběhy, pak je taktéž vhodné používat vždy kapacitní 

fázi. Důvodem je skutečnost, že díky kondenzátoru zajistíme velký záběrový moment při malém 
záběrovém proudu a také kromě toho umožňují zvýšit výkon stroje v případě, že je pomocná kapacitní 

fáze trvale připojena. Je tedy vidět, že v praxi má význam nejen volit, ale i projektovat jednofázové 
motory jedině s kapacitní fázi. [17]    

V neposlední řadě mohou asynchronní stroje pracovat jako generátory. Ačkoliv se jich využívá 
zřídka, tak u zdvihacích zařízení je generátorický chod motoru běžnou záležitostí. Také malé vodní a 

větrné elektrárny mohou disponovat tímto generátorem. Asynchronní stroj pracuje jako generátor, 
jsou-li jeho otáčky nadsynchronní a také je-li zajištěna dodávka jalového výkonu potřebného pro 

vybuzení točivého pole ve stroji. Generátor tedy musí pracovat paralelně se zdrojem jalového výkonu.  
Asynchronní generátor může pracovat také i do samostatné sítě. Zde již je nutná podmínka zajistit 

stroji buzení, a to buď speciálními budiči a nebo vlastním buzením alternátoru zbytkovým polem 
rotoru pomocí kondenzátorů připojených ke svorkám statoru. [9], [13]       

 
Obecné tendence, které se uplatňují pro vývoj asynchronních strojů, jsou charakteristické i pro 

synchronní stroje. Jestliže tedy typickým představitelem asynchronního motoru je stroj o malé 
hmotnosti (jednotky či stovky kg) a malém výkonu (jednotky, desítky či stovky kW), vyráběný ve  
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velkém počtu kusů (statisíce či milióny motorů ročně) velkosériovým – hromadným způsobem, pak 
typický synchronní stroj – alternátor má velikou hmotnost (stovky až tisíce tun), veliký výkon (stovky 

či tisíce MVA), vyrábí se v malém počtu kusů (jednotky až desítky kusů ročně), charakter jeho výroby 
je kusový či malosériový. [13]    

Synchronní stroje lze rozdělit na synchronní generátory, motory a kompenzátory. Podle druhu 
rotoru je pak dělíme na stroje s hladkým rotorem (obr. 7) a nebo s vyniklými póly (obr. 6). Buzení 

strojů může být provedeno pomocí vinutí napájeného stejnosměrným proudem a nebo pomocí 
permanentních magnetů.  

 

                     
 

Obr. 6 – Synchronní stroj s vyniklými póly, vpravo ukázka rotoru s vyniklými póly a budičem na 

společné hřídeli 

 

Neustále je snahou zvyšovat výkony synchronních strojů, zvyšovat jejich účinnost a zmenšovat 
hmotnost na jednotku výkonu, ovšem s ohledem na materiálovou pevnost a možnost přepravy jsou 

výkony synchronních strojů omezeny v současné době na 2000 MVA. Napětí statorového vinutí 
s ohledem na izolační schopnosti vinutí bývá až 35 kV. Také oteplení stroje a schopnost odvést teplo 

ze stroje zde hraje svou roli. Nemůžeme projektovat výkony, které nejsme schopni uchladit. [9]    
Stroje s hladkým rotorem (obr. 7) a vůbec velké rozměry těchto strojů vyžadují rotor z oceli o 

velké pevnosti. Značné výkony synchronních strojů souvisejí s velkými elektromagnetickými silami, 
které ve stroji působí, což vyžaduje pevné vývody z vinutí. Bohužel i zde má velký vliv na volbu 

kromě napětí a ostatních parametrů stroje i finanční stránka. S použitím dokonalejších materiálů 
používaných při konstrukci synchronních strojů (zejména izolačních materiálů a oceli) lze pak výkony 

a tedy i napětí navýšit.  
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Obr. 7 – Stator turbostroje 1000 MVA, vpravo ukázka hladkého rotoru 

 

Značný vliv na provozní vlastnosti těchto strojů má velikost i tvar vzduchové mezery mezi 
statorem a rotorem. Je tedy snahou při projektování volit vzduchovou mezeru tak, abychom dosáhli 

nejen požadovaných parametrů a charakteristik stroje, jako jsou přetížitelnost, účinnost, ztráty atd., ale 
také i minimálních nákladů na výrobu a provoz stroje. [9]    

  

Maximální moment má synchronní motor při zátěžném úhlu 2/πβ = .  Přetížitelnost těchto 

strojů je dána stejně, jako u asynchronních strojů charakteristikou )(Mf=ω  a bývá u motorů 

minimálně 1,5 a u alternátorů 1,25. Na přetížitelnost vždy výrazně působí velikost synchronní 

reaktance dX . Zkratový poměr je větší při menší dX  a tudíž i přetížitelnost bude větší. Někdy se 

s ohledem na lepší využití stroje konstruují na menší přetížitelnost. S rostoucím zkratovým poměrem 
stroje pak poroste i přetížitelnost. Ve srovnání s asynchronním motorem má synchronní motor menší 

přetížitelnost, která kromě napětí závisí i na budícím proudu. [9]    
 

Pro spouštění synchronních motorů platí stejné podmínky, jako byly uvedeny u asynchronních 
motorů. Jen je nutné dát pozor na spouštění velkých synchronních motorů, tedy na jejich dovolený 

proudový náraz na napájecí síť a na vhodný záběrový moment. [9], [13]    
Nejpoužívanějším způsobem je asynchronní rozběh. Rotor samozřejmě musí být technologický 

provedený tak, aby tento rozběh byl vůbec možný. V drážkách pólových nástavců vyniklých pólů jsou 
uloženy tyče buď z mědi, mosazi nebo bronzu a v čelech spojeny kruhy nakrátko. Vznikne tedy klec 
nakrátko. U strojů s hladkým rotorem je rozběhové vinutí z mosazných drážkových uzávěrů budícího 

vinutí doplněných kruhy nakrátko. Při provozu stroje klec taktéž slouží k tlumení kývání rotoru. 
Vzhledem k tomu, že rozběhová klec je nesymetrická, protože chybí tyče v mezipólovém prostoru, 

vzniká při spouštění brzdná složka momentu.  
Motory menších výkonů rozbíhané asynchronním rozběhem se připojují na plné síťové napětí. 

V případě potřeby omezení záběrného proudu a tedy i poklesu napětí v síti se použije předřazeného 
reaktoru.  

Stejně jako u asynchronních motorů, i synchronní motory lze spouštět moderními způsoby. Tím se 
myslí použití frekvenčního měniče. Ten zajistí plynulý rozběh motoru a synchronizaci bez proudových 

nárazů. V případě, že měnič bude realizován nejen za účelem spouštění, ale i na jmenovitý výkon 
motoru, pak se jedná o tzv. ventilový motor. [9], [13]    
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Kromě běžných synchronních motorů existují i speciální synchronní motory [18]. Ty nalézají 
výrazné uplatnění v automatizovaných soustavách, kde je potřeba udržet konstantní otáčky. Podle 

konstrukce je můžeme rozdělit na reluktanční motory, hysterezní motory a motory s permanentním 
buzením.  

Reluktanční motory nemají na rotorových vyjádřených pólech budící vinutí. Statorové vinutí je 
jednofázové nebo několikafázové. Cílem této konstrukce má být dosažení co největšího rozdílu mezi 

reaktancí v podélné a příčné ose. Také malá hmotnost rotoru je vítána. Po připojení statorového vinutí 
na napájecí síť se rotorové póly natočí tak, aby magnetický odpor byl minimální, tedy rotor je v poloze 

odpovídající minimální reluktanci. 
Spínané reluktanční motory se konstrukčně moc neliší od reluktančních motorů. Mají na statoru i 

rotoru vyjádřené póly. Stator má jednoduché vinutí a rotor je bez vinutí i bez magnetu. Výhodou je 
zde velký záběrový moment ale i proud, který pro stroj však není problémem. Z toho plyne, že 

oteplení rotoru  může být podstatně vyšší, než u rotoru s permanentním magnetem. Motor pracuje 
s velmi vysokými rychlostmi. Nevýhodný je zde průběh zvlněného momentu, což může přispět ke 

zvýšení hluku motoru. To může být v určitých aplikacích použití tohoto motoru velká nevýhoda.  
Hysterezní motory využívají pro svou činnost točivý hysterezní moment. Stator je téměř shodný 

s běžným jednofázovým či trojfázovým synchronním motorem. Rotor nemá vinutí a je to v podstatě 
ocelový válec z magneticky tvrdého materiálu a je složen z plechů.  

Kuriozitou jsou pak reakčně hysterézní motory. Rotor je opět z magneticky tvrdého materiálu, 
avšak s rozdílnou vodivostí v podélném a příčném směru. Použití nalezly jako pohon elektrických 

hodin. [18]    
Motory s permanentním magnetem na rotoru se rozbíhají buď s klecí nakrátko nebo u 

jednofázových motorů je použita pomocná kapacitní fáze.  
Spojíme-li u motoru výraznou reluktanční funkci s přídavným buzením permanentními magnety, 

získáme hybridní motor. Magnety mají za cíl vnutit pólům rotoru a zejména jejich hranám příslušnou 
magnetickou polaritu, což v konečném důsledku výrazně zlepší synchronizační vlastnosti a zesiluje 

užitečný magnetický tok. [9]    
Synchronní stroje větších výkonů s permanentním magnetem na rotoru mají sice z hlediska údržby 

tu výhodu oproti rotorům s kluzným kontaktem, že odpadá jeho údržba. Ovšem z hlediska provozního 
jsme zase omezení buzením, které je v případě motorického i generátorického chodu po celou dobu 

konstantní. To může být jistá nevýhoda u motoru s proměnlivou zátěží a u generátoru v případě 
proměnlivého zatížení sítě, do které pracuje. Tyto typy synchronních motorů se aplikují v dnešní době 

do trakčních pohonů, kde odpadá mechanická spojka a rotor je spojen přímo s poháněcím kolem. 
Synchronní generátor s permanentním magnetem je aplikován např. i do větrných elektráren.  

Budeme-li provozovat synchronní motor naprázdno, tedy mechanicky nezatížený, získáme tzv. 
synchronní kompenzátor. Ten bude ze sítě odebírat činný výkon na krytí ztrát, avšak do sítě bude 

dodávat výkon jalový. To je podstatná výhoda oproti asynchronním motorům, které pro změnu tento 
výkon odebírají pro svou činnost a také při chodu naprázdno mají velice špatný účiník. [9]    

 

Ačkoliv řada autorů odborných publikací uvádí, že stejnosměrné stroje jsou na ústupu a 
v budoucnu budou zcela vytlačeny stroji na střídavý proud, není tomu zdaleka pravda. Vynikající 

vlastnosti stejnosměrných strojů a jejich dobrá přizpůsobivost různým provozním poměrům způsobily, 
že nebyly zcela vytlačeny a jejich výroba je a v budoucnu bude zaručena. Velké diskuse jsou také 

okolo kluzného kontaktu jako nejpravděpodobnějšího zdroje poruchy ve stroji, ovšem většina výrobců  
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stejnosměrných strojů se shoduje na tom, že v současnosti spolehlivost těchto strojů je na stejné 
úrovni, jako spolehlivost asynchronních strojů. [10]    

Stejnosměrné stroje lze rozdělit na motory a také dnes již méně používané generátory (dynama). 
Tyto stroje jsou podle buzení pak dále děleny na stroje s vlastním buzením (sériovým, derivačním, 

smíšeným) a nebo s cizím buzením. Řez moderním stejnosměrným strojem je na obr. 8. 
 

 
 

Obr. 8 – Řez moderním stejnosměrným strojem 

 

Výkonová hranice stejnosměrných strojů je dána jednak oteplením stroje, dále pak maximální 
hodnotou reaktančního napětí, jež se indukuje při změně proudu v komutující cívce, v neposlední řadě 

jsme omezení i lamelovým napětím. Velmi důležitou roli zde také hraje hranice související s možnosti 
přepravy vyrobené kotvy. Tato hranice je omezená průměrem kotvy na 4100 mm. [8], [10]    

 

ξ
α

π 1

2 0 ⋅⋅⋅
⋅

⋅= B
D

uP r                                                       (6.1) 

 

Závislost výkonu stroje na reaktančním napětí udává rovnice (6.1) při uvažování tyčového vinutí 

1=N , kde ru  je reaktanční napětí indukované v závitech komutující cívky a platí, že 

ξ⋅⋅⋅⋅⋅= NLAvur 2 , 

kde 0B  je magnetická indukce ve vzduchové mezeře, A  je lineární obvodová hustota proudu 

kotvy, L  je aktivní délka železa, D  je průměr kotvy, α  je pólové krytí a ξ  je náhradní 

jednotkový rozptylový magnetický tok drážky a čel vinutí.  

 
Reaktanční napětí by nemělo překročit hodnotu 17 V. Pro velké stroje je hodnota náhradního 

jednotkového rozptylového magnetického toku drážky a čel vinutí rovna mH /104 6−⋅=ξ , pólové 

krytí nabývá hodnoty 7,0=α  a mezní magnetická indukce ve vzduchové mezeře TB 1,10 = . Pak pro 

mezní krátkodobý špičkový výkon můžeme psát 
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Jak již bylo řečeno, mezní výkon stejnosměrného stroje je mimo jiné omezen i lamelovým 

napětím. Maximální hodnota lamelového napětí je za předpokladu pa = dána vztahem 

 

vLBu ⋅⋅⋅= 01 2                                                              (6.3) 

 

a dosadíme-li tuto rovnici (6.3) do výkonové rovnice ve tvaru LDBA
n

P ⋅⋅⋅⋅⋅
⋅

= 2
0

2

60
α

π
, pak 

dostaneme vztah pro mezní krátkodobý výkon 
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Maximální hodnota lamelového napětí nemá překročit hodnotu V30 a platí pro kompenzované 

stroje. Lineární proudová hustota obvodu kotvy závisí na kvalitě použitého konstrukčního materiálu a 

trvale nemá překročit hodnotu mmA /60000 . Pro výpočet mezního krátkodobého výkonu můžeme 

zvolit hodnotu mmAA /150000=  a mezní krátkodobý výkon pak bude [8]:    

 

MWA
D

uP 2,207,0150000
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30
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π
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                         (6.5) 

 

Je tedy vidět, že mezní krátkodobý špičkový výkon stejnosměrného stroje je omezen kromě 
reaktančního napětí i napětím lamelovým a to na hodnotu zhruba 20 MW. Ovšem trvalý výkon je 

zhruba 2 – 3krát menší, což znamená, že trvalý mezní výkon je 7 – 8 MW. [8]    
Uvedený výkon je však opravdu mezní a krátkodobý. V praxi se lze setkat se stejnosměrnými 

stroji od výkonu 0,5 W (dětské hračky) do výkonu 4 – 5 MW (pohon válcovacích stolic). Maximální  
vyráběné výkony stejnosměrných strojů jsou asi do 7 MW při nejvyšším napětí 1200V. Takového 

výkonu však dosáhneme jen při nízkých otáčkách 100 – 180 min-1. [8]    
 

Motor s cizím buzením našel své místo tam, kde bylo potřeba v širokých mezích řídit a regulovat 
otáčky za těžkých provozních podmínek. Z důvodu této vlastnosti byly dříve používány jako pohony 

válcovacích tratí, soustruhů a také pohonů v dolech, jak již bude v samostatné kapitole pohony 
válcovacích tratí poznamenáno. Se změnou zatížení se při konstantním buzení a napájecím napětí 

otáčky mění minimálně a s rostoucím proudem kotvy pak roste úměrně moment motoru. 
Derivační motory vykazují podobné provozní vlastnosti, jako motory s cizím buzením. Aby tomu 

ovšem bylo tak, je nutno udržet konstantní napájecí napětí motoru. Použití tohoto motoru oproti 
cizebuzenému ručí pouze za jeden požadovaný zdroj napájení tohoto motoru.  

Požadujeme-li velký záběrový moment při nulových otáčkách a současně není-li požadavek na 
motor se stálými otáčkami při změně zatížení, použije se motoru sériového. Bohužel s velkým 
záběrovým momentem roste i záběrový proud, což znamená pro motor řízené spouštění, nikoliv  



Ladislav Slíva – Provozní vlastnosti elektrických strojů 
VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektroenergetiky 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 - 34 - 

 

přímým připojením na síť. Provozní vlastnosti tohoto motoru se s výhodou vždy uplatnili v elektrické 
trakci. [10]    

 
Kromě motoru s klasickými budícími cívkami lze realizovat buzení i pomocí permanentních 

magnetů. Výkony se pohybují od několik wattů (obr. 9) až do desítek kilowattů. Používají se zejména 
jako výkonové členy robotů, dále jako pohony kancelářských a počítačových zařízení, magnetofonů, 

gramofonů apod. Jedná se spíše o malé motory a výhodně nahrazují v některých domácích 
spotřebičích jednofázové univerzální motory. Závislost otáček na momentu je lineární v celém 

provozním rozsahu a záběrový moment je zhruba 6,5 násobkem momentu jmenovitého. Také i 
záběrový proud tomu odpovídá a proto musí být dimenzovaný tak, aby tento záběrový proud snesl. Má 

vysokou účinnost, protože nedisponuje budícím vinutím. [18]    

 
Obr. 9 – Ukázky stejnosměrných motorů s permanentním magnetem 

 

Stejnosměrný motor můžeme realizovat i jako bezkartáčovy, tedy elektronicky komutovaný motor 
(obr. 10). Zde jsou permanentní magnety umístěné na rotoru a kotevní vinutí na statoru. Protože došlo 

k záměně statorového a rotorového vinutí, tak je pro změnu na statoru velký počet cívek, které jsou 
mezi sebou propojeny do 3 – 4 větších skupin a tvarově i provedením odpovídají statorovému vinutí 

střídavých strojů. Výhodou je zde absence kluzného kontaktu, čímž odpadá nejen údržba, ale i 
životnost tohoto motoru může být podstatně větší. Také můžeme dosáhnou značných otáček, ovšem o 

tom bude pojednáno v samostatné kapitole. [10]    

 
Obr. 10 – Elektronicky komutované motory 
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Stejně jako u motoru střídavých i motory stejnosměrné větších výkonů nemůžeme spouštět 
přímým připojením na napájecí síť. To platí samozřejmě za předpokladu, že podnik disponuje 

stejnosměrným rozvodem, ke kterému jsou tyto motory připojovány. Výjimku zde opět tvoří motory 
takových výkonů, jejichž záběrové proudy nejsou vzhledem k této napájecí síti velké. U moderních 

stejnosměrných pohonů (obr. 11) dochází k spouštění postupným zvyšováním napětí vinutí kotvy 
výhradně pomocí pulsního měniče. U starších pohonů se pak můžeme ještě setkat s předřadným 

rezistorem v obvodu kotvy, u sériového motoru pak s předřadným rezistorem v sérii s vinutím motoru. 
Zde se však jednalo o nehospodárný způsob spouštění a řízení otáček a tudíž při modernizaci těchto 

pohonů jsou postupně nahrazovány již zmíněným polovodičovým měničem. To se týká v současnosti 
zejména modernizace drážních vozidel na stejnosměrný proud. [10], [13]    

 

                    
 

Obr. 11 – Moderní stejnosměrný motor, vpravo trakční motor 

 
Elektrické brzdění stejnosměrných motorů se provádí buď do rezistoru a nebo rekuperací. Brzdění 

do rezistoru je ztrátový způsob brzdění, kdy vzniklá energie se maří v odpornících a je tedy snahou ji 
používat jen v případech, kdy nelze uplatnit brzdění rekuperací.  

Brzděním rekuperací vracíme vzniklou energii zpět do sítě. Motor tedy pracuje v brzdném režimu 
jako dynamo. Výjimku zde tvoří sériový motor, který samostatně rekuperovat neumí. S použitím 

pulsního měniče však nastává jiná situace. To pak souvisí se značným uplatněním v elektrické trakci. 
Stejnosměrné motory lze brzdit i protiproudem. Zde však vzniká velký proudový náraz, což je 

nemalý problém a proto jej použijeme pouze u malých motorů v případě nebezpečí, kdy je nutno 
skutečně motor rychle zabrzdit.  

Srovnáním způsobu elektrického brzdění stejnosměrných motorů je jasné, že největší uplatnění 
v dnešní době nalézá brzdění rekuperací. [10]    

 
Momentová i proudová přetížitelnost těchto strojů je značná a uvádí se v závislosti na otáčkách. 

To proto, že provozní otáčky lze u stejnosměrných strojů zvyšovat jen za cenu menšího zatěžovacího 
proudu. Například, když jsou jmenovité otáčky, je přetížitelnost 2,5 – 3 násobná, ovšem při 

maximálních otáčkách jen 1 – 1,8 násobná. Výrobce menších stejnosměrných motorů s permanentním 
magnetem uvádí až 6ti násobnou krátkodobou přetížitelnost. Přípustné proudové přetížitelnosti lze 

dohledat v charakteristikách (závislost otáček na procentuálním vyjádření jmenovitého proudu) pro  
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tyto stroje. Každé oblasti výkonu připadá samostatná charakteristika. Mimo to je přetížitelnost časově 
omezená.  

 
Stejnosměrné stroje mohou pracovat i jako generátory. Ovšem dynama jako zdroje elektrické 

energie v dnešní době můžeme vidět výjimečně. Význam měly jen derivační a cizebuzené dynama, 
kde se svorkové napětí měnilo jen minimálně se změnou zatížení. [10] 

 
Ačkoliv střídavé stroje s komutátorem v dnešní době ztrácejí význam, lze se s nimi ještě setkat, a 

to zejména v domácích spotřebičích. Výhodně v sobě spojují výborné regulační vlastnosti s možnosti 
přímého připojení na střídavou napájecí síť. Vyrábí se výhradně malé jednofázové sériové 

komutátorové střídavé motory (též nazývané univerzální), v některých případech výrobce obnovil 
výrobu trojfázových derivačních motorů, jedná se však o zhotovení stroje na vlastní žádost, nikoliv 

katalogová nabídka.  
Ve srovnání se stroji stejnosměrnými komutace u těchto strojů probíhá mnohem obtížněji a 

složitěji, než u strojů stejnosměrných. Komutace zde omezuje maximální výkony těchto strojů. Vedle 
reaktančního napětí se v kotvě střídavého stroje s komutátorem indukuje i napětí transformační. Toto 

napětí lze kompenzovat jen velmi těžko a bohužel se v celém rozsahu vykompenzovat ani nedá. Mimo 
to se také indukuje v komutující cívce i napětí pomocných pólů. [10]    

Stejně jako u strojů stejnosměrných, i zde ve strojích střídavých s komutátorem vzniká změnou 
proudu v komutující cívce napětí reaktanční, avšak velikost komutujícího proudu je pokaždé jiná, 

protože je závislá na okamžité hodnotě střídavého proudu [8]. Největší reaktanční napětí se indukuje 
při maximální hodnotě střídavého proudu. Pro střední hodnotu reaktančního napětí pak lze psát 

 

incurstř ⋅⋅=                                                                 (6.6) 

 

kde  rstřu  je reaktanční napětí úměrné otáčkám kotvy a okamžité hodnotě proudu jako u strojů 

stejnosměrných, ale časově se mění s proudem. Každá cívka tedy bude mít jinou hodnotu reaktančního 
napětí.  

Kromě reaktančního napětí se u střídavých strojů s komutátorem indukuje v komutující cívce ještě 
napětí transformační. Jeho velikost určuje vztah  

 

ct NfU ⋅⋅Φ⋅= 44,4                                                          (6.7) 

 

Toto napětí je indukováno magnetickým tokem Φ  v cívkách nakrátko bez ohledu na to, zdali se 
kotva otáčí, rozbíhá či stojí. Maximální velikost má i za klidu stroje a není závislé na otáčkách. 

Protože transformační napětí nelze v klidu stroje kompenzovat, musí být stroje navrženy tak, aby 
hodnota tohoto napětí nepřesáhla mez, kdy při záběru stroj ještě uspokojivě komutuje. Obvykle lze 

v odborné literatuře dohledat, že při rozběhu nemá být hodnota tU  větší než 3V, maximálně 4V. Při 

vyšších napětích začíná vznikat pod kartáči znatelné jiskření, které následně přechází i v obloukové 

výboje [8]. Pokud zvolíme hodnotu transformačního napětí maximálně VU t 3= ,  pak po dosazení do 

vztahu (6.7) dostaneme hodnotu 
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675,0
44,4

3

44,4
===⋅⋅Φ t

c

U
Nf                                               (6.8) 

 

a dostáváme hodnotu, kterou je omezen výkon střídavého stroje s komutátorem. S ohledem na 

síťový kmitočet Hzf 50= a počet závitů cívky 1=cN  pak bude největší možný magnetický tok  

 

Wb
Nf

U

c

t 0135,0
15044,4

3

44,4
=

⋅⋅
=

⋅⋅
=φ                                       (6.9) 

 
Podmínka malého transformačního napětí omezuje i dosažitelný výkon stroje na jeden pól, a to 

podle vztahu (6.7), protože výkon je funkcí magnetického toku pólu. Z toho pak vyplývá, že výkon 
stroje lze zvyšovat zvětšováním počtu pólů, vícenásobně paralelním vinutím nebo snižováním 

kmitočtu. To byly důvody, proč se tyto stroje stavěly na kmitočet 16, 23 a 25 Hz s použitím 
v jednofázové elektrické trakci. Výkony komutátorových strojů se pochybují od několika W (viz. Obr 

12.) až do stovek kW. [8], [10]    

                                  
 

Obr. 12 – Jednofázový sériový střídavý komutátorový motor a jeho provedení  

 
Za zmínku zde stojí, že tyto stroje z provozního hlediska disponovaly hospodárnou a plynulou 

regulaci, což bylo velice žádané již v dobách, kdy polovodičová technika neexistovala, dále měli 
snadný rozběh s velkým záběrovým momentem a malým záběrovým proudem (podstatná výhoda 

oproti ostatním strojům) a také velká momentová přetížitelnost byla dobrou vlastnosti, proč tyto stroje 
zvolit. Až nástup polovodičové techniky je začal postupně nahrazovat stejnosměrnými a střídavými 

regulačními pohony.  
Jednofázový sériový komutátorový motor má velký záběrový moment, s rostoucími otáčkami pak 

moment klesá. Provozní charakteristiky má téměř shodné se stejnosměrným sériovým motorem. Proto 
je vhodné jej volit zejména tam, kde je k dispozici jednofázová střídavá síť a současně nevyžadujeme 

stálé otáčky při změně zatížení. Těmto požadavkům odpovídají domácí spotřebiče. [13]    
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6.1.1 Speciální motory 

 
Kromě běžně vyráběných motorů se lze setkat i se speciálními motory. Mezi speciální motory 

patří jeřábové motory. Zde je nutno pro volbu výkonu motoru znát druh a intenzitu provozu, které 
charakterizuje poměrná doba chodu, poměrné zatížení, velikost rázu, poměrné břemeno, zrychlovací 

síly, četnost rozbíhaní a zastavování motoru, způsob chlazení, použití na pojezd, zdvih apod. Dříve 
byly tyto motory téměř výhradně s vinutým rotorem, dnes se zde uplatňují asynchronní motory 

nakrátko se statickými měniči.  
Výkon hnacího motoru jeřábu pro zvedání se stanovuje jednak podle momentu motoru při 

rovnoměrném pohybu břemena, jednak podle rozběhu motoru a dále podle toho, jak se břemeno uvádí 
do zvedacího pohybu. Doba rozběhu bývá podle velikosti motoru 1 – 6 sekund. Mnohem náročnější 

požadavky jsou u jeřábu slévárenských, kalicích a montážních, kde se vyžaduje velké rozmezí 
řiditelné rychlosti a jemné zvedání i spouštění, nezávislé na velmi proměnném břemenu.  

Výkon motoru pro pojíždění se určuje s ohledem na moment setrvačnosti posouvaných a točivých 
hmot, u venkovních jeřábů pak i podle síly větru. Doba rozjezdu bývá 5 – 10 sekund.  

Posledním důležitým faktorem při volbě pohonu jeřábu je spouštění břemene. Tento problém se 
řeší mnoha způsoby, které lze rozdělit do dvou skupin, tedy brzdění elektrickým způsobem, jak již 

bylo pojednáno, a nebo elektromechanickým brzděním. 
Jeřábové motory pracují v těžkých provozních podmínkách, mají časté spouštění, brzdění, 

reverzace apod. To v praxi znamená značné elektrické i mechanické namáhání motoru a v případě 
vlastního chlazení by motor nemusel být dokonale chlazen.  

Za zmínku stojí také i to, že kromě asynchronních motorů jako jeřábových pohonů se také 
můžeme setkat s pohony stejnosměrnými v jeřábech. Zde byl používán výhradně sériový motor pro 

zdvih břemene, a to z důvodu velkého záběrového momentu. Pro pohyb kočky a posun celého jeřábu 
pak byly použity spíše motory derivační, ale také i sériové. Samozřejmě s ohledem na moment 

setrvačnosti se jeřábové motory navrhovaly delší s menším průměrem kotvy i kostry. [14], [19]     
 

Další samostatnou oblast speciálních motorů tvoří motory pro pohon válcovacích tratí. Trať se 
zpravidla skládá z hlavního pohonu a pomocných pohonů. Zde je nutno hned poukázat na skutečnost, 

že pomocné pohony pracují s mnohem těžšími podmínkami, než pohon hlavní. Pomocný pohon totiž 
musí zvládnout každé výkyvy materiálu a ty jsou mnohem častější, než operace týkající se změn 

zatížení nebo otáček u pohonu hlavního.  
Široké uplatnění u těchto pohonů našly motory stejnosměrné, neboť velká část pomocných 

agregátů má požadavky, které jiným způsobem lze obtížně řešit. Vlivem jisté typizace byla následně 
vytvořena řada speciálních motorů právě pro tyto pomocné agregáty.  

Válcovací tratě mají náročné požadavky, zejména tedy četnost spínání, rychlé změny v otáčkách a 
velké setrvačné hmoty. To pro asynchronní motory znamenalo snižování výdajnosti takových tratí a 

byl tedy důvod použít motor stejnosměrný. Vezmeme-li dále v úvahu již výše uvedený rozbor 
spouštění, brzdění a reverzace asynchronních motorů protiproudem, byl by provoz s těmito stroji 
nehospodárný. V tomhle směru měly zase kroužkové motory tu výhodu, že většina vzniklých ztrát se 

měnila mimo vlastní motor, tedy v odporech. Ovšem s ohledem na časté spouštění, reverzace a brzdění 
bylo snahou  stroje konstruovat dlouhé s malým průměrem rotoru, což mělo za následek obtížné 

chlazení stroje při malém prostoru v konstrukci rotorové hvězdice.  
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Kroužkové motory našly uplatnění u pohonu pomocných agregátů, kdy měly předimenzované 
kroužky z důvodu většího proudového zatížení i vyššího napětí. Vznikl určitý kombinovaný 

požadavek mezi motorem jeřábovým a bagrovým.  
U pohonů válcovacích tratí šlo jen zřídka o trvalé zatížení. Většinou zatěžovatel býval okolo 25, 

40, 60 % a samozřejmě s postupem času do dnešní doby se zatěžovatel zvětšoval z důvodu menších 
přestávek a většího využívání tratě. Zde je opět vhodnější použít spíše stejnosměrných motorů 

z důvodu uplatnění jejich vhodného dimenzování podle efektivního zatížení. Také otáčky bylo nutno 
rychle a hospodárně regulovat, což tyto stroje splňovaly. Stejnosměrné motory se vždy používaly do 

těch nejtěžších provozních podmínek, vyžadovaly však velkou údržbu a proto musely být vhodně 
konstruovány pro usnadnění kontroly i demontáže.  

U asynchronních motorů bylo nutno jednak předimenzovat magnetický obvod, aby bylo možno 
dosáhnout velkých momentů zvratu a také konstrukce byla robustní. Přetížitelnost těchto strojů byla 

dána požadavky na zrychlování, překonávaní rázových přetížení a také nutností odtrhnout zařízení 
z klidu.  

Motory k pohonu válečku rozlišujeme jednak rychloběžné s převodem a nebo pomaluběžné. 
Rychloběžné mají provedení s dutým hřídelem. Jsou to asynchronní motory nakrátko, kde proud 

nakrátko je téměř stejný jako proud jmenovitý. Oproti tomu pomaluběžné válečkové motory mají 
velké proudy naprázdno, malé proudy nakrátko, pracují se špatným účiníkem. To proto aby vydržely 

základní podmínky jako časté reverzace, zabrzdění, delší stání za průchodu proudu atd. V tom 
důsledku vykazují značné ztráty, které se jeví též velkým oteplením stroje při trvalém chodu, a to často 

i za chodu naprázdno.  
V dnešní době existuje u nás i v zahraničí řada válcovacích tratí, které jsou staré 20 i mnohem více 

let. Srovnáním stejnosměrných a asynchronních motorů požívaných jako pohony těchto tratí 
dospějeme k závěru, že každý stroj měl své výhody i nevýhody. U nových nebo modernizovaných 

válcovacích tratí jsou zaváděny přednostně asynchronní motory s kotvou nakrátko a tudíž se 
stejnosměrným pohonem válcovací tratě se setkáváme stále v menší míře. [14], [20]   

 

6.1.2 Srovnání stejnosměrného a synchronního motoru 
 

Na světě existuje řada firem projektujících elektrické pohony a může dostat za úkol navrhnou 

motor pro pohon hutních agregátů, který musí splňovat následující základní požadavky: 
 

  P = 4,8 MW 
  n = 900/1200 ot/min 

   
Na první pohled se hned nabízí motory stejnosměrné. Ovšem s ohledem na výše uvedené rozbory 

vlastnosti těchto strojů zjistíme a dospějeme k závěru, že nebude možno sestavit jediný stejnosměrný 
motor, který by splňoval požadavky velkého výkonu a současně vysokých otáček.  
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Parametry synchronního motoru: 

     
 P = 1x 4,8 MW 

 n = 900/1200 ot/min  
 Délka = 3480 mm  

 Výška = 2000 mm 

 

Obr. 13 – Použití synchronního motoru 
 

Je nutné použít jako alternativu jeden synchronní motor (obr. 13), který zajistí jednak požadované 
otáčky, ale také i požadovaný výkon. Stejnosměrného motoru by bylo možno použít tehdy, 

provedeme-li jisté úpravy: 
 

  - návrh stejnosměrného motoru o výkonu 1,6 MW, při kterém již dosáhneme  
    požadovaných otáček 

  - abychom dosáhli požadovaného výkonu 4,8 MW, je nutné vyrobit celkem 3 stejné 
    1,6 MW stejnosměrné motory a spojit jejich hřídele (obr. 14) 

 
   

 
 

Obr. 14 – Řešení pohonu pomocí tří stejných stejnosměrných motorů 

 
Parametry stejnosměrného pohonu: 

 
  P = 3x 1,6 MW 

 n = 900/1200 ot/min 
 Délka = 8460 mm 

 Výška = 1800 mm 
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Srovnáním vidíme, že jak u synchronního, tak i u tří stejnosměrných motorů dosáhneme 
požadovaného výkonu a otáček. Ovšem stejnosměrný pohon je podstatně rozměrnější a i těžší, než 

pohon se synchronním motorem, což může být podstatné omezení. Také náklady spojené s výrobou a 
nároky na údržbu budou mnohem vyšší, než u pohonu se synchronním motorem. Oproti tomu 

synchronní motor vyžaduje buzení, což je spojeno s požadavkem na zdroj stejnosměrného proudu s 
regulací.  

 

6.2 Volba podle napětí 
 

Jelikož napětí asynchronního stroje závisí na jeho výkonu, lze zkonstatovat, že s rostoucím 

výkonem poroste i napětí stroje. Při určitém jmenovitém napětí stroje jsme schopni docílit výroby 
určitého mezního výkonu, v případě výkonu mnohem vyššího je pak nutné zvolit i vyšší jmenovité 

napětí stroje. Výhodou zde bude menší rozměr stroje. [13], [14]   
Z toho však také plynou požadavky na izolaci vodiče vinutí a jeho hodnotu průrazného napětí. 

Z tohoto hlediska můžeme tedy říci, že volba asynchronního stroje může být omezena průrazným 
napětím izolace vodiče vinutí a lze projektovat stroje na takové jmenovité napětí, pro které jsme 

schopni navrhnout izolaci a vinutí tak bezpečně izolovat.  
Stejné podmínky by platily pro synchronní stroje. Ty jsou v současné době stavěny na jmenovité 

napětí 6 - 35 kV, přičemž horní hranice jmenovitého napětí bude omezena izolačními materiály. S  
rostoucím napětím by se rozměry stroje zmenšovaly, což by bylo opět výhodné, ovšem kdybychom 

zvýšili statorové napětí nad 35 kV, už by vzniknul stejný problém s izolací vodičů vinutí. [13], [14] 
U stejnosměrných strojů je situace již poněkud jiná. V předchozí kapitole bylo vysvětleno, že 

výkon stejnosměrného stroje je omezen reaktančním a mezilamelovým napětím. Vzhledem k tomu, že 
hodnota reaktančního napětí nemá překročit 17 V a hodnota mezilamelového napětí 30 V (u 

kompenzovaného stroje), jsme omezeni maximálním jmenovitým napětím stejnosměrného stroje na 
hodnotu 1200 V. V případě mezilamelového napětí nad 35 V by mohlo dojít k vytvoření oblouku a 

poškození kartáčů i lamel. [8], [10]   
U střídavých strojů s komutátorem je nejzávažnější problém transformační napětí. Protože jeho 

hodnota nesmí překročit 3 – 4V, je nutné stroje dimenzovat tak, aby tato podmínka byla splněna i 
z hlediska jmenovitého napětí stroje. Čili zde je horní hranice jmenovitého napětí stroje limitována 

maximálním dovoleným transformačním napětím. Při překročení této hodnoty může dojít k značnému 
jiskření, které postupně přejde v obloukové výboje. [8], [10]   

 
Obecný postup volby elektrického stroje z hlediska napětí bude záviset jednak na hodnotě napětí 

distribuční sítě, do které má být připojen ale také i na prostředí, v kterém bude pracovat. Je 
pochopitelné, že z bezpečnostních důvodů nelze volit motor na vysoké napětí do prostředí mokrého 

apod. V neposlední řadě pak jmenovité napětí stroje bude záviset na jeho výkonu. 
 
Jak již bylo zmíněno, nejrozšířenějším distribučním napětím je 230/400 V střídavých. Existují 

však elektrické rozvody v průmyslu s hodnotami jmenovitých napětí 500 V střídavých a 690 V  
střídavých. Dosahují-li pak požadované střídavé stroje značných výkonů, pak jejich napětí může být 6 

nebo 10 kV a napájecí síť musí být samozřejmě těmto napětím a výkonům přizpůsobena. Následující 
tabulka ukazuje vhodné maximální výkony asynchronních motorů pro různá napětí. [13]   
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Tab. 1 – Výkony asynchronních motorů  pro různá jmenovitá napětí  
 

Napětí (V) Výkon (kW) 

230, 400 0,06 - 0,37 

230, 400, 690 0,55 - 1,1 
230/400, 
400/690 

15 - 160 

400/690  132 - 400 

6000 minimálně 200 

10 000 minimálně 630 
 

Speciální oblasti je pak elektrická trakce. Střídavá elektrická trakce má několik napěťových 

hladin, ovšem použité motory jsou dimenzovány většinou na napětí menší, než je trolejové. 
Lokomotivy disponují vlastním transformátorem a polovodičovou technikou, které zajistí požadované 

napájecí napětí pro motor z jmenovitého napětí troleje. 
Kromě střídavých rozvodů se můžeme setkat i s rozvody stejnosměrnými. S těmi se lze setkat 

kromě průmyslu opět i v elektrické trakci i v důlních pohonech. Disponuje-li průmysl svou 
stejnosměrnou sítí, je možné použít např. pro pohon jeřábů stejnosměrný jeřábový motor buď na 220 

V nebo 440 V. To je ovšem starší záležitost. 
Stejnosměrná elektrická trakce používá řadu napěťových hladin. Původní pohony měly 

stejnosměrný motor volený buď na plné napájecí napětí, nebo s ohledem na maximální možné 
jmenovité napětí stroje dva v sérii apod. Dnes je volba trakčního pohonu řešená tak, že se použije 

střídavých trojfázových motorů na 400 V a pomocí polovodičového měniče snadno vytvoříme ze 
stejnosměrné napájecí sítě trojfázovou střídavou napájecí síť. To platí zejména v městské dopravě, kde 

je pohon u moderních tramvají a trolejbusů tímto způsobem řešen. [21] 
 

Prostředí, ve kterém bude motor pracovat, zde hraje také významnou roli. Zejména prostředí 
mokrá či vlhká nedovolují použití motorů na libovolné napětí. To souvisí s bezpečnosti provozu a tedy 

zabránění úrazu elektrickým proudem. Zde je vhodné volit motory na nízké napětí. Detailnější 
požadavky lze dohledat v příslušné normě. [15] 

 

6.3 Volba podle otáček 
 

V kapitole 3.3 již byly rozebrány základní pojmy týkající se otáčivé rychlosti, které platí obecně 
pro všechny točivé elektrické stroje.  

Výraz (6.3) je vztah pro výpočet otáček asynchronního motoru a je patrné, že otáčky závisí na 
statorovém kmitočtu, počtu pólů a na skluzu. Z toho pak i plynou možnosti regulace otáček. Současně 

je třeba poukázat na skutečnost, že pracujeme-li při regulování pod jmenovitými otáčkami, pak stroj 
s vlastní ventilací není dokonale chlazen. Z toho pak i plyne, že zatížitelnost takových strojů je nižší 

při nižších otáčkách ve srovnání s otáčkami jmenovitými. [9]    
 

( )s
p

f
n −⋅

⋅
= 1
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Dříve platilo, že otáčky asynchronních strojů byly omezeny síťovým kmitočtem 50 Hz. V dnešní 
době, kdy máme k dispozici měniče kmitočtu, již tento problém odpadnul. Otáčky asynchronních  

 
strojů se pohybují v rozsahu 0 – 100 000 min-1, přičemž horní hranice otáček se již prakticky zatím 

neuplatnila. Stroje s těmito otáčkami slouží pouze pro laboratorní účely a jedná se o malé stroje. 
Praktický vyráběné vysokootáčkové asynchronní motory jsou do 23 700 min-1, jmenovité napětí je 3x 

230 V (obr. 15). [18]    
Regulace otáček těchto strojů je hospodárná pomocí změny kmitočtu, čili použití frekvenčního 

měniče. Taktéž díky použití polovodičové techniky u těchto strojů odpadá problém obtížného 
spouštění a regulace otáček. To jsou důvody, proč dnes tato regulace nalézá největší uplatnění.  

Regulace pomocí změny počtu pólových dvojic je sice také hospodárnou regulací, ovšem pouze 
po stupních. Těch moc nebývá, zpravidla tedy dva nebo i o několik více. Stator má buď několik 

samostatných vinutí s různým počtem pólů, nebo jedno vinutí přepínatelné a nebo jsou skombinovány 
oba způsoby. To však vede k vyšší ceně i k větší hmotnosti a rozměrům stroje.   

Řízení otáček u kroužkových motorů lze provést změnou skluzu a to buď změnou odporu 
v obvodu rotoru nebo přivedením protinapětí do rotorového obvodu. Řízení otáček změnou odporu je 

ztrátovou regulací, kdy skluzová energie se maří v těchto rezistorech. Lze se s ní setkat u starších 
pohonů, u nových pohonů s kroužkovým motorem již nepřichází v úvahu.  

Mnohem výhodnější způsob regulace otáček kroužkových motorů je pomocí přivedení protinapětí 
do rotorového obvodu. Jednak nám odpadne nehospodárnost regulace a dále máme možnost zvyšovat 

tímto způsobem otáčky motoru nad hodnotu synchronních otáček. Tento způsob řízení je realizován 
v kaskádním zapojení asynchronního motoru. Skluzový elektrický výkon je pak vrácen zpět do sítě.  

 

 
Obr. 15 – Ukázka vysokootáčkového asynchronního motoru 

 

Můžeme tedy říci, že otáčky asynchronních motorů jsou omezeny jednak mechanickou pevnosti 
rotoru a jednak použitými ložisky. Je vhodné u těchto rychlostí použít spíše magnetická ložiska. [13] 

Vztah pro otáčky synchronních strojů je v podstatě stejný jako u asynchronních strojů s tím 
rozdílem, že se zde neuplatňuje skluz. Úpravou výrazu (6.3) dostaneme 
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a vidíme, že i zde jsou otáčky závislé na počtu pólových dvojic a frekvenci napájecího napětí. Z toho 
pak plyne opět možnost regulace otáček. 

 
 

V automatizaci, kdy je potřeba motoru se značně vysokými otáčkami a současně požadavek na 
regulaci otáček a momentu v dosti širokém rozsahu, se použije reluktanční motor. Zde jsme schopni 

dosáhnout velmi vysokých otáček. Omezení je zde podobné, jako u asynchronních motorů, tj. omezení 
otáček mechanickou pevnosti a použitými ložisky. Jedná se i v tomto případě o malé stroje a mimo 

jiné i ve zdravotnictví našly uplatnění jako pohony na odstřeďování. Nazývají se vysokorychlostní 
synchronní reluktanční motory a využívají  se při otáčkách až 100 000 ot/min. Regulace otáček se 

provádí pomocí regulace proudu motoru.  
Vysokootáčkové synchronní motory se vyrábějí s permanentním magnetem na rotoru, dosahují 

otáček až 15 000 ot/min při kmitočtu 250 Hz. Regulace otáček je zde řešena stejně jako u 
asynchronních motorů, čili přichází v úvahu pouze hospodárná regulace změnou frekvence pomocí 

frekvenčního měniče. [13], [18]       
 

Z hlediska regulačních vlastnosti jsou nejvýhodnější stále stejnosměrné stroje. Jednoduchá 
regulace změnou napětí v širokém rozsahu zajistila, že i v současnosti jsou tyto stroje hojně používány 

v regulačních pohonech. Otáčky těchto strojů jsou závislé hned na několika parametrech, ovšem na 
hotových strojích lze regulovat otáčky jen změnou svorkového napětí stroje či změnou buzení. Z toho 

pak plyne tento zjednodušený vztah 

Φ
≈
U

n                                                                      (6.5) 

 
U stejnosměrných strojů můžeme otáček dosáhnout podstatně vyšších, než synchronních (3000 

ot/min při 50 Hz) a to i v případě, že jsme dosáhli těch otáček, jež odpovídají jmenovitému napětí 
stroje. Použije se regulace za účelem změny velikosti magnetického toku, tzv. odbuzováním. To se 

týká pouze stejnosměrných strojů s cizím a derivačním buzením. Bohužel při maximálních otáčkách se 
zvyšuje reaktanční napětí a může dojít ke komutačním potížím a k jiskření kartáčů. Z toho také plyne 

výhodnější použití bezkartáčových stejnosměrných motorů. U sériových motorů nesmí dojít 
k náhlému odlehčení, neboť vzhledem k sériové charakteristice by stoupaly otáčky směrem 

k nekonečnu a dostaly by se na hodnotu hranice mechanické pevnosti stroje. Taktéž nesmí být 
provozován ve stavu naprázdno.  

Regulace otáček u těchto strojů je také hospodárná a v současnosti realizovaná použitím pulsního 

měniče.  
Maximální otáčky stejnosměrných strojů jsou zde dány  mechanickou pevnosti rotujících části, 

zvláště tedy komutátoru, bandáže apod. [10]    
 

Střídavé komutátorové stroje dosahují maximálních otáček okolo 25 000, jedná se o malé 
jednofázové střídavé sériové komutátorové motory nazývané též univerzální. Těchto otáček je možné 

dosáhnout při výkonu maximálně 1 200 W. Otáčky s rostoucím zatížením klesají podobně jako u 
stejnosměrného sériového motoru a jsou omezeny pouze mechanickou pevnosti rotoru a použitými 

ložisky. Regulace se provádí řízením efektivní hodnoty napětí pomocí střídavého měniče napětí. [10]    
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V závěru lze říci, že ačkoliv mají stejnosměrné stroje výborné regulační vlastnosti, je snahou 
dneska ustupovat od strojů s kluzným kontaktem a volit spíše stroje nenáročné na údržbu. V tomhle 

směru jsou nové pohony realizované spíše s použitím asynchronních motorů klecových či 
synchronních motorů reluktančních nebo s permanentním magnetem na rotoru. Zejména v elektrické  

trakci, kde jsou točivé stroje bohatě zastoupeny, se začaly zkoušet reluktanční motory a po prvních 
zkouškách se osvědčily a začínají se postupně zavádět. Jsou to však stroje větších výkonu.  

Synchronní motory a permanentním magnetem na rotoru mají sice konstantní buzení, čímž jsme 
z regulačního hlediska do jisté míry omezeni, avšak po zkušebním provozu v trakčním vozidle se 

osvědčily jako nové trakční pohony a v současnosti jsou aplikovány do nízkopodlažních tramvají. Zde 
kromě nenáročné údržby se nabízí vyšší účinnost a úspora místa v podvozku, neboť mechanická 

převodovka odpadá.  
Vliv na upřednostnění použití asynchronních klecových motorů či synchronních motorů 

s permanentním magnetem mají také polovodičové měniče a jejich značné uplatnění. Je nutné si 
uvědomit, že s použitím polovodičových měničů již obtížné spouštění a regulace těchto strojů odpadá. 

Přičteme-li k této výhodě absenci kluzného kontaktu, pak je z provozního hlediska vhodnější voli tyto 
typy strojů.  

 

6.4 Volba podle hmotnosti 
 

Hmotnost elektrických strojů je v dnešní době dosti podstatný údaj pro výrobce, neboť může 
znamenat podstatné snížení výrobních nákladů. Taktéž je hmotnost rozhodující v případě aplikace 

stroje do určitých agregátů, např. větrné elektrárny a mimo to má i podstatný vliv při přepravě stroje 
na určené místo. 

V dnešní době je trend projektovat elektrické stroje tak, aby měly minimální hmotnost a rozměry. 
Tento vývoj probíhá samozřejmě již určitou dobu, ovšem odebírání materiálu a snižování rozměrů 

těchto strojů mělo i své negativní stránky. Výrazně to ovlivnilo jejich užitné vlastnosti, zejména tedy 
docházelo ke snižování účinnosti a spolehlivosti. [9]    

V praxi může projekční firma dostat zakázku na elektrický stroj, jež by měl být pokud možno co 
nejlehčí. Zde je pak nutné zvážit, jaké části elektrických strojů významně ovlivňují celkovou hmotnost 

stroje. Především jsou to magnetický obvod stroje a vinutí. [13], [14]    
Magnetické obvody elektrických strojů jsou složeny z elektrotechnických plechů, jež se mohou od 

sebe lišit především obsahem křemíku. Ocel s malým obsahem křemíku má menší poměrnou 
permeabilitu a větší měrné ztráty, kdežto ocel s vysokým obsahem křemíku má menší ztráty vířivými 

proudy a ztráty hysterezí a vysokou poměrnou permeabilitu v polích s malou a střední intenzitou. 
Mimo jiné výše obsahu křemíku v oceli ovlivňuje její hustotu. Oceli s obsahem křemíku 0,8 – 1,8 % 

mají hustotu 7 800 3/mkg , oproti tomu oceli s obsahem křemíku 3,8 – 4,8 % mají hustotu 7 550 

3/mkg . Čili volba plechů může do jisté míry ovlivnit výslednou hmotnost elektrického stroje. Ovšem 

nelze vždy použít plechy s vysokým obsahem křemíku, protože se pak stávají křehčími a snadněji se 
mohou mechanický poškozovat. 

Mnohem významnější vliv na celkovou hmotnost stroje má vinutí, resp. materiál použity při 
výrobě vinutí. V konstrukci elektrických strojů je to zejména elektrovodný hliník a elektrovodná měď. 

Na základě porovnání hustot těchto materiálů je patrné, že hliník má mnohem menší hustotu než měď 
při stejném množství a je tedy podstatně lehčí. Z toho pak vyplývá, že vhodnější je použit jako  
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materiál vinutí hliník než měď. Ovšem vzhledem k mechanickým vlastnostem není hliník vždy 
vhodný a kromě točivých strojů se používá jako materiál cívek u transformátorů, kde je požadavek na 

minimální hmotnost celého stroje.  
Porovnáme-li obecně asynchronní stroj se stejnosměrným strojem při stejném výstupním výkonu, 

je jasné že stejnosměrný stroj bude těžší. U stejnosměrných strojů se navíc uplatňují pomocné póly,  
jejich vinutí, sběrací ústrojí apod., čímž asynchronní stroje nedisponují, takže i magnetický obvod je 

zde větší, což se projeví na váze. [13]    
Synchronní generátory vzhledem k značným výkonům jsou stroji velkými a také i těžkými (stovky 

až tisíce tun). Zde nejen rozměry, ale i hmotnost omezují přepravní podmínky. Je tedy snahou tyto 
stroje dopravit po jednotlivých segmentech a až na místě smontovat je v jeden celek. [9]    

Následující obrázek srovnává stejnosměrný motor, asynchronní motor a synchronní motor 
s permanentním magnetem při stejném výkonu a počtu pólů. I zde u moderních strojů se opět 

potvrzuje, že stejnosměrné stroje jsou nejtěžší. Zajímavý je však rozdíl hmotnosti synchronního a 
asynchronního motoru. Jde vidět, že druh rotoru (hladký, s vyniklými póly, s permanentním 

magnetem) má podstatný vliv na celkovou hmotnost stroje.  
 

Srovnání hmotnosti točivých elektrických strojů při stejném výkonu a 
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Obr. 16 – Srovnání hmotnosti točivých elektrických strojů při stejném výkonu a počtu pólů 

 

6.5 Volba podle provedení, tvaru a konstrukce  
 
Motory musíme volit s ohledem na naprostou provozní spolehlivost a dostatečnou životnost tak, 

aby vyhovovaly pracovním podmínkám, danému prostředí a prostoru, teplotě okolí a nadmořské 
výšce. Důležitá je také snadná vyměnitelnost opotřebovaných součástí, elektrická a mechanická 

pevnost. Správná volba provedení, tvaru a konstrukce motoru je stejně důležitá, jako správná volba 
jeho otáček a výkonu. 
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Provedení motoru hraje určitou roli při jeho volbě, neboť pracovní prostředí, ve kterém bude 
pracovat, může mít na něj vliv. Také je nutno chránit živé, ale i točivé části motoru nejen před 

škodlivými vlivy prostředí, ale také před nebezpečným dotykem, vniknutím vody i cizích těles. Velice 
často je objevují zakázky na motor v nevýbušném provedení. [15]    

Tvar motoru je dán vnější úpravou jeho mechanických částí se zřetelem na mechanické spojení 
s pracovním strojem. Tvarem je taktéž určena poloha osy hřídele motoru pro zabudování do   

pracovního stroje. Tvary elektrických strojů jsou jednoznačně definovány normou. Podle způsobu 
upevnění rozlišujeme stroje patkové nebo přírubové. 

Z uvedených poznatků plyne, že volba motoru podle tvaru bude záviset především na jeho 
umístění vůči poháněnému mechanismu. Zde pak musíme také brát zřetel na jisté mechanické části, 

kterými jsou ložiska. Jestliže volíme stroj v přírubovém provedení, pak jsou ložiska nejvíce namáhány 
v dolním ložiskovém stojanu, neboť na ně působí váha celého rotoru ve srovnání s patkovým 

provedením. To se týká zvláště hydroalternátorů. Stroje pak tomu musí být mechanický přizpůsobeny.  
Stroje jsou také projektovány buď jako horizontální nebo vertikální. Volba stroje, jehož osa 

hřídele bude buď vodorovná a nebo svislá, může být významná z hlediska prostoru, do kterého bude 
stroj umístěn. Stroje větších výkonů jsou rozměrnější a někdy může být prostor, do kterého mají být 

umístěny, omezený a tudíž je vhodné stroj patřičně přizpůsobit. Stroje, které dosahují větších délek, 
lze provést jako vertikální a umístit je v pracovním prostoru částečně do země (obr. 17) nebo úplně do 

země. Ovšem pokud by pracovní mechanismus měl horizontální polohu, pak by to ještě vyžadovalo 
mechanickou převodovku, čímž by se mohl pohon zase prodražit.  

Také např. u pohonu, který zajišťuje otáčení jeřábu, je výhodné použít motor ve vertikálním 
provedení, neboť jeřáb v dolní části své nosné konstrukce disponuje po obvodu ozubeným věncem, 

který je taktéž vertikálně umístěn, z čehož plyne ušetření mechanické převodovky.  
Oproti tomu u motoru v horizontálním provedení je vždy možnost vyvedení volného konce hřídele 

na obou stranách motoru, což může být výhodné tehdy, má-li stroj být spojen mechanicky kromě 
pracovního mechanismu s dalším motorem či dalším pracovním mechanismem. Také lze použít druhý 

konec hřídele pro účely měření otáček apod. [13], [15]    
 

 

 
 

Obr. 17 - Asynchronní motor 5 MW ve vertikálním provedení 

 
 
 



Ladislav Slíva – Provozní vlastnosti elektrických strojů 
VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektroenergetiky 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 - 48 - 

 
7.0 Srovnání asynchronních motorů 
 

Nahlédneme-li do katalogů různých výrobců elektrických strojů točivých, tak zjistíme, že 
asynchronní motory jsou vyráběné v značném množství různých výkonů a provedení. To je dáno 

jejich spolehlivosti, dobrými provozními vlastnostmi a také i snadnou a nenáročnou údržbou. 
Asynchronní motory pro všeobecné použití jsou navrženy v jednotných řadách, pro zvláštní 

použití pak mají různé modifikace. Tyto řady i modifikace jsou společné pro všechny výrobní závody. 
Kromě řadových motorů se vyrábějí též asynchronní motory velkých výkonů nebo zvláštních 

provedení individuálně. Tyto stroje se používají tam, kde nelze uplatnit z technických nebo 
ekonomických důvodů stroje řadové.  

Analýzou katalogových údajů zjistíme, že se mnohé parametry strojů výrazně mění s velikosti 
výkonu, s otáčkami, provedením atd. Volba asynchronního motoru může být také ovlivněna otázkou, 

zdali použít převodovku či nikoliv, jaký zvolit výkon apod. Kromě prostorových možností a ceny 
bychom také měli brát v úvahu energetickou náročnost, účiník a hmotnost motoru. Následující grafy 

ukazují nejdůležitější závislosti jednotlivých parametrů asynchronních klecových motorů.  
 

22 παδδ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= nkkBAlDS veii                                            (7.1) 

 

Výraz (7.1) ukazuje závislost rozměru motoru na jeho výkonu. Jedná se o výkonovou rovnici, 
resp. zdánlivý vnitřní výkon elektrického stroje na střídavý proud. Z rovnice je patrné, že chceme-li 

získat stroj stejného výkonu, ovšem s nižšími otáčkami, je nutné zvýšit objem aktivního železa. Taktéž 
i obráceně při stejném objemu aktivního železa výkon klesá s růstem pólů.  
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Obr. 18 – Závislost měrné hmotnosti asynchronních motorů na jejich výkonu 
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Z obr. 18 je patrné, že měrná hmotnost motorů různých výrobců s rostoucím výkonem klesá. 
Stroje byly v obou případech dvoupólové. Zajímavé však je, že hmotnosti motorů se od sebe dosti liší, 

přitom byly vyrobeny téměř ve stejném roce, tedy v roce 2006 a 2007. První motor má téměř 
dvojnásobnou hmotnost, přitom oba stroje jsou nabízené v základním provedení při stejném napětí, 

počtu pólů i výkonu. To může být při volbě stroje jistá nevýhoda, protože hmotnost motoru v dnešní 
době hraje mnohdy významnou roli. Na obr. 19 jsou pak srovnány motory větších výkonů různých 

výrobců a i zde je patrné, že měrná hmotnost s rostoucím výkonem klesá.  
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Obr. 19 – Závislost měrné hmotnosti asynchronních motorů na jejich výkonu (větší výkony) 

 

Obr. 20 a obr. 21 potvrzuje, že stroje s větším počtem pólů jsou hmotnější. To může být podstatné 

u pohonu, kde má být použitá převodovka. Mohlo by se pak stát, že celková hmotnost pohonu bez 
převodovky by mohla být vyšší.  
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Závislost měrné hmotnosti na počtu pólů

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4 6 8 10

2p

P
(k
W
)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

m
(k
g
) m(kg)

P(kW)

 
 Obr. 20 – Závislost měrné hmotnosti asynchronních motorů na počtu pólů 

 

Závislost měrné hmotnosti na počtu pólů - větší výkony
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Obr. 21 – Závislost měrné hmotnosti asynchronních motorů na počtu pólů 

 

Závislost výkonu asynchronních motoru na počtu pólů jen na obr. 22 a obr. 23. Výkony strojů 
s rostoucím počtem pólů klesají. To může hrát roli při rozhodování, zdali použít osmipólový stroj 

s požadovanými nízkými otáčkami a nebo raději výkonnější dvoupólový stroj stejné typové řady 
s převodovkou tak, aby otáčky byly pro poháněné zařízení zachované.  
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Závislost výkonu asynchronních motorů na počtu pólů, stejné typové řady
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Obr. 22 – Závislost výkonu asynchronních motorů na počtu pólů 
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Obr. 23 – Závislost výkonu asynchronních motorů na počtu pólů (větší výkony) 

 
Obr. 24 ukazuje srovnání dvou stejných nízkonapěťových asynchronních motorů s kotvou 

nakrátko různých výrobců. Je patrné, že při stejném výkonu moment stroje roste v závislosti na 

zvyšování počtu pólů. Jmenovité momenty obou motorů se nepatrně liší. To může být způsobeno  
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přesnosti výpočtu, přesnosti technologického provedení stroje ale také i přesnosti měření za účelem 
zjištění a poskytnutí základních parametrů stroje do katalogů. 

Obr. 25 ukazuje závislost momentu a výkonu na otáčkách. Opět jde o stejné motory dvou různých 
firem. Je patrné, že při stejném výkonu, ale rostoucích otáčkách jmenovitý moment strojů klesá. 

S rostoucím výkonem pak otáčky i moment stroje roste. I zde je vidět, že oba stroje mají nepatrné 
rozdíly v průběhu momentů. 

V obou případech (obr. 24, 25) je patrný pokles. Ten je způsoben tím, že pro 6-pólů již jeden 
z výrobců nevyrábí motor o výkonu 15 kW. Aby bylo možno pokračovat ve srovnání až pro 8 pólů, 

bylo snahou zvolit i zde výkon společný pro oba motory, tedy 7,5 kW. 
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Obr. 24 – Závislost momentu a výkonu asynchronních motorů na počtu pólů 
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Obr. 25 – Závislost momentu a výkonu asynchronních motorů na otáčkách 

 
Zajímavé je srovnání momentu setrvačnosti asynchronních motorů na počtu pólů – obr. 26. 

Srovnání bylo provedeno při stejných výkonech obou motorů (15;15;7,5;7,5 kW). Průběhy momentu 

setrvačnosti jsou dosti odlišné. To může být důležité např. při výběru motoru pro pohon zdvihacích 
zařízení, kde je vhodné mít malý moment setrvačnosti z důvodu častých spouštění, brzdění, popř. i 

reverzací. Je jasné, že s rostoucím počtem pólových dvojic roste i moment setrvačnosti. Srovnání 
motorů větších výkonů je na obr. 27. I zde je výsledek srovnání značně podobný.  
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Obr. 26 – Závislost momentu setrvačnosti asynchronních motorů na počtu pólů 
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Obr. 27 – Závislost momentu setrvačnosti asynchronních motorů na počtu pólů (větší výkony) 

 
Účiník motoru s rostoucím počtem pólu klesá – obr. 28. Asynchronní motory potřebují pro 

vytvoření točivého pole jalový výkon ze sítě či jiného napájecího zdroje. Motory s větším počtem pólů 
a tedy nízkými otáčkami musí mít pro zachování stejného výkonu větší objem aktivního železa. 

Jelikož většinou zůstává indukce v magnetickém obvodu stejná, bude nutný pro vybuzení potřebného 
magnetického pole větší jalový příkon. Protože potřeba jalové energie závisí na účiníku, lze  
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konstatovat, že čím menší bude potřeba jalové energie, tím větší bude účiník. Potřeba jalové energie 
bude záviset zejména na konstrukčním uspořádáni motoru, počtu pólů, druhu použitého rotoru, 

velikosti zatížení a svorkového napětí.  
Taktéž i účinnost motoru s rostoucím počtem pólů klesá – obr. 29, protože vícepólové stroje mají 

větší objem magnetického obvodu a tedy i větší ztráty. 
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Obr. 28 – Závislost účiníku asynchronního motoru na počtu pólů 
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Obr. 29 – Závislost účinnosti asynchronního motoru na počtu pólů 
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Poslední grafy ukazují závislost účinnosti na výkonu (obr. 30) a závislost účiníku na výkonu  
(obr. 31). Je patrné, že účinnost s výkonem motoru roste, protože opět klesají poměrné ztráty. 

S růstem výkonu roste i povrch stroje a ten by pak měl být lépe tepelně využit. Na celkovou 
energetickou účinnost motoru v provozu pak mají vliv zejména velikost zatížení motoru, časové 

využití motoru, počet rozběhů, odchylky od jmenovitého napětí, obsah harmonických v napájecím 
napětí či proudu, opravy a údržba motoru.  

Z obr. 31 je patrné, že dvoupólové stroje pracují s lepším účiníkem, než šestipólové. Obecně lze 
říci, že stroje stejné typové řady, ale různých počtu pólů budou mít rozdílný účiník. 
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 Obr. 30 – Závislost účinnosti asynchronního motoru na výkonu 
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Obr. 31 – Závislost účiníku asynchronního motoru na výkonu 
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8.0 Srovnání asynchronních a synchronních motorů 
 

V posledních letech se stále více uplatňují v praxi i synchronní motory, což jednoznačně 

dokumentují katalogové nabídky různých výrobců točivých elektrických strojů. Na jejich rozšíření měl 
podstatný vliv zejména polovodičový frekvenční měnič a jeho použití v regulovaných pohonech, což 

výrobci dokládají skutečnosti, že jsou tyto motory projektovány na široké spektrum kmitočtů.  
Tato kapitola si klade za cíl srovnat asynchronní a synchronní motory z různých hledisek a na 

základě těchto výsledků posoudit vhodnost použití, neboť v jistém směru by mohly synchronní motory 
lépe vyhovět praktickým požadavkům, než motory asynchronní.  

Obr. 32 ukazuje srovnání hmotnosti asynchronního a synchronního motoru v závislosti na výkonu, 
který je stejný pro oba druhy strojů. V obou případech jde o čtyřpólové stroje jedné a tytéž firmy. 

Z obrázku je patrné, že s rostoucím výkonem roste i hmotnost. Protože mechanický výkon motoru je 
dán součinem momentu a úhlové rychlosti otáčení rotoru, lze konstatovat, že s rostoucím výkonem 

poroste i moment stroje při konstantních otáčkách a tudíž se zvětší jeho rozměry i hmotnost. Dále je 
patrno, že synchronní motor je těžší. To může být dáno tím, že rotor synchronního stroje může být 

robustnější a vinutí provedeno z měděného vodiče ve srovnání s hliníkovým vinutím klecového 
motoru. 
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Obr. 32 – Srovnání hmotnosti asynchronních a synchronních motorů při stejném výkonu 

 

Na obr. 33 hmotnost s rostoucím počtem pólů roste. Synchronní motory jsou hmotnější, což může 

být dáno jejich provedením rotoru ve srovnání s asynchronními motory s hliníkovou klecí nakrátko. 
Z hlediska hmotnosti tedy lépe vyhovují asynchronní motory.  
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Obr. 33 – Srovnání hmotnosti asynchronních a synchronních motorů podle počtu pólů 
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Obr. 34 – Srovnání účinnosti asynchronního a synchronního motoru  při stejném výkonu 
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Obr. 35 – Srovnání účiníku asynchronního a synchronního motoru  při stejném výkonu 

 
Na obr. 34 je srovnání účinnosti asynchronního a synchronního motoru  při stejném výkonu. Jedná 

se o čtyřpólové stroje a je patrné, že asynchronní motor má vyšší účinnost, než motor synchronní. Ve 
srovnání s asynchronním motorem má synchronní motor na rotoru vyniklé póly, což souvisí s větším 

objemem aktivního železa a tudíž i větší ztráty.  
Obr. 35 pak ukazuje srovnání účiníku asynchronního a synchronního motoru při stejném výkonu. 

Asynchronní motor má vyšší účiník, protože si klade požadavek na menší dodávku jalové energie, než 
motor synchronní. Jestliže si uvědomíme, že potřeba jalové energie závisí mimo jiné i na 

konstrukčním uspořádání stroje, tedy i na počtu pólů, pak nám dojde skutečnost, že díky vyniklým 
pólům může mít synchronní motor požadavek na vyšší dodávku jalové energie a tudíž bude mít menší 

účiník.  
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9.0 Srovnání asynchronních a synchronních generátorů 
 

Kromě asynchronních a synchronních motorů jsou taktéž vyráběné v nemalém množství i  

asynchronní a synchronní generátory. Pohledem na katalogy však zjistíme, že synchronní generátory 
jsou nabízeny v mnohem širším rozsahu. To pochopitelně souvisí s jejich lepšími provozními 

vlastnostmi, než u generátoru asynchronních. Ovšem ne vždy musí do praktické aplikace vyhovovat 
právě zmíněný synchronní generátor. S ohledem na požadavky vysoké účinnosti by mohl právě více i 

vyhovět generátor asynchronní. 
 

Obr. 36 ukazuje srovnání hmotnosti asynchronních a synchronních generátorů v závislosti na 
stejném výkonu. I zde s ohledem na provedení rotoru vycházejí synchronní generátory jako těžší. To 

by mohlo hrát roli při volbě generátoru do větrné elektrárny, kde požadavek na minimální hmotnost je 
v dnešní době samozřejmostí.  
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Obr. 36 – Srovnání hmotnosti asynchronního a synchronního generátoru při stejném výkonu 

 

Obr. 37 srovnává tytéž stroje podle počtu pólů. Zde hmotnost s počtem pólů roste, avšak 
asynchronní generátory i zde váhově vítězí ve srovnání se synchronním generátorem. S ohledem na 

výsledky srovnání hmotnosti na obr. 36 a obr. 37 můžeme z hlediska hmotnosti doporučit volbu 
čtyřpólového asynchronního generátoru. Pro zajímavost má doporučený generátor váhu 5 100 kg a 

oproti němu desetipólový váhu 10 500 kg.  
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Obr. 37 – Srovnání hmotnosti asynchronních a synchronních generátorů při stejném výkonu 
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Obr. 38 – Srovnání výkonů asynchronního a synchronního generátoru v závislosti na počtu pólů 
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Z obr. 38 je patrné, že s rostoucím počtem pólů výkony obou strojů klesají. Asynchronní generátor 
má větší výkon při stejném počtu pólů a stejné typové řadě, než synchronní generátor. To může být 

dáno tím, že asynchronní generátor pracuje s lepší účinnosti, než synchronní.  
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Obr. 39 – Srovnání účiníku asynchronního a synchronního generátoru při stejném výkonu 

 
Obr. 39 a obr. 40 ukazují srovnání účiníku a účinnosti asynchronního a synchronního generátoru 

při stejném výkonu. Stroje byly opět čtyřpólové jedné a tytéž firmy. Z průběhů je patrné, že 

asynchronní generátor disponuje mnohem lepším účiníkem i účinnosti, než generátor synchronní. To 
může být dáno tím, že synchronní generátor má na rozdíl od asynchronního vyniklé póly, tudíž tedy 

větší objem aktivního železa a větší ztráty. Z průběhu jsou patrné nárůsty účinnosti s rostoucím 
výkonem. To může být dáno tím, že s rostoucím výkonem roste i povrch stroje a ten pak může být 

lépe tepelně využit.  
Potřeba jalového výkonu pro vybuzení magnetického pole v synchronním generátoru je konstantní 

s rostoucím výkonem, což může být důvodem toho, proč je účiník konstantní (obr. 39). Oproti tomu u 
asynchronního generátoru roste s výkonem stroje potřeba jalového výkonu pro vybuzení 

magnetického pole, což dokumentuje rostoucí účiník.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Ladislav Slíva – Provozní vlastnosti elektrických strojů 
VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektroenergetiky 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 - 63 - 

 

Srovnání účinnosti asynchronního a synchronního generátoru při 
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Obr. 40 – Srovnání účinnosti asynchronního a synchronního generátoru při stejném výkonu, 4 póly 
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Obr. 41 – Srovnání účinnosti asynchronního a synchronního generátoru při stejném výkonu, 14 pólů 

 

Obr. 40 a obr. 41 srovnávají účinnost asynchronního a synchronního generátoru pro 4 a 14 pólů. Je 

patrné, že účinnost u obou druhů strojů je vyšší při menším počtu pólů. Tím, že stroje mají více pólů, 
naroste opět objem aktivního železa a i ztráty jsou pak větší. 
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Srovnání účinnosti asynchronního a synchronního generátoru při 

stejném výkonu pro různý počet pólů
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Obr. 42 – Srovnání účinnosti asynchronního a synchronního generátoru při stejném výkonu pro různý 

počet pólů 

 

Poslední průběhy jsou na obr. 42 a ukazují srovnání účinnosti asynchronního a synchronního 
generátoru při stejném výkonu pro různý počet pólů. Z průběhu je patrné, že s rostoucím počtem pólů 

při stejném výkonu účinnost obou strojů klesá. Zde opět hraje roli počet pólů, protože s jejich růstem 
naroste opět aktivní objem železa a tedy i ztráty. 
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10. Závěr 
 

V diplomové práci byly srovnány provozní vlastnosti elektrických strojů točivých. Zhodnocením 
rozborů vlastností těchto strojů plyne, že v budoucnu se budou stále více uplatňovat střídavé stroje, a 

to asynchronní a synchronní. Vyplývá to hlavně z praktických požadavků, kdy na stroje jsou kladeny 
stále větší požadavky nejen na vysokou spolehlivost, životnost a minimální nároky na údržbu, ale také 

i na vysokou účinnost a minimální hmotnost.  
S výjimkou velkých výkonů budou synchronní stroje vyráběny výhradně bez kluzného kontaktu s 

použitím statického buzení a při výrobě asynchronních motorů se bude stále více uplatňovat měděný 
rotor. Vývoj těchto strojů je a také v budoucnu bude významně ovlivňován polovodičovou technikou. 

Je jen otázkou času a financí, kdy elektrické pohony s nehospodárným způsobem spouštění, řízení 
otáček a brzdění se nahradí mnohem ekonomičtější řídicí technikou.  

Z dalších rozborů také plyne, že výkony, jmenovitá napětí, požadavky na otáčivou rychlost atd. lze 
u střídavých strojů provést v mnohem širším rozsahu, než u strojů stejnosměrných či komutátorových 

a s vývojem materiálu používaných při stavbě elektrických strojů, zejména tedy izolačních materiálu a 
zdokonalováním chladících systémů pak výkony těchto strojů porostou.  

 
Výsledky srovnání asynchronních a synchronních strojů potvrdily skutečnost, že ne všechny stroje 

mají stejné vlastnosti (hmotnost, účinnost, moment setrvačnosti apod.) při stejném jmenovitém napětí, 
výkonu apod. To může být v dnešní době podstatná nevýhoda, a to zejména proto, že trh je zastoupený 

řadou tuzemských i zahraničních firem zabývajících se výrobou elektrických strojů a je tedy možnost 
si výrobce vybrat. 

  
Vliv na výrobu elektrických strojů mají mimo jiné i samotní projektanti. Zde hrají roli jejich 

teoretické i praktické znalosti a zkušenosti, schopnosti zdokonalovat a tvůrčím způsobem myslet. Od 
nich se pak budou odvíjet vlastnosti vyráběných strojů, které budou posuzovat odběratelé a na základě 

srovnání těchto vlastnosti různých výrobců budou mít možnost zvolit optimálního dodavatele. 
Samozřejmě, že v dnešní době i cena zde bude hrát významně svou roli. 

 
Za přínos mé práce považuji to, že může sloužit jako pomůcka při volbě použití elektrického stroje 

točivého do různých druhů elektrických pohonů, neboť jak je patrno, výrobci o strojích podávají jen 
základní informace, což by mohlo mít za následek nevhodně zvolený motor. Tím je myšlena např. 

volba motoru s velkou hmotnosti nebo volba motoru s nízkou účinnosti atd. Ovšem na druhé straně by 
motor s velkou hmotnosti mohl být spolehlivější a motor s nízkou účinnosti zase levnější. To už pak 

bude záležet na tom, jaké požadavky budou kladeny na vlastnosti točivého stroje. Tak bude mít 
možnost projektant elektrických pohonů srovnat jisté řady asynchronních motorů nebo i jednotlivé 

druhy střídavých strojů mezi sebou podle požadovaných kritérii a posoudit vhodnost použití a zvolit 
tak nejvýhodnější alternativu.  
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