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ANOTACE 

Péče o hmotný majetek je nezbytnou součástí každého podniku. V případě provozování 

strojních zařízení, kam lze zařadit také elektromotory, mluvíme o údržbářských systémech, 

které zahrnují mimo jiné také systém diagnostických měření. Těmito nástroji je možné 

prodloužit životnost stroje a zabezpečit provozní spolehlivost stroje. Jedním z problémů, 

které snižují životnost elektromotorů, je nesymetrie elektromagnetického pole 

elektromotoru. 

Práce je zaměřena na identifikaci nesymetrií elektromagnetických polí ve spektrech 

vibrací a na jejich kvantitativní vyhodnocení. Účelem práce je také ověření a porovnání 

výsledků zjištěných měřením na zkušebním modelu s výsledky získanými provozním 

měřením na problémových strojích. 

Součástí práce je rozbor konstrukce asynchronních elektromotorů a principu jeho 

činnosti s ohledem na příčiny vzniku nesymetrií v elektromagnetickém poli asynchronních 

elektromotorů. V rámci řešení disertační práce byl také navržen zkušební model              

pro stanovení vlivu nesymetrického elektromagnetického pole asynchronního 

elektromotoru. Tento model byl konstruován tak, aby umožnil provézt simulaci 

nesymetrického elektromagnetického pole, a to vyosením statoru vůči rotoru. 

Hlavním přínosem disertační práce je stanovení diagnostického postupu vedoucího 

k odhalení závad vyvolávajících nesymetrické elektromagnetické pole asynchronních 

elektromotorů, které je často v provozu při diagnostikování opomíjeno a je příčinou 

častých poruch a havárií strojů. 

V práci jsou rovněž prezentovány výsledky diagnostických provozních měření a měření 

na zkušebním modelu, v nichž se jednoznačně prokazují účinky nesymetrického 

elektromagnetického pole na vibrace strojů. 

 

Klíčová slova: Elektromotor, diagnostika, vibrace, nesymetrie, elektromagnetické, 

pole, detekce, závada 
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ANOTATION 

Care of tangible assets is an essential part of every business. In the case of the operation 

of machinery, which can also include electric motors, we are talking about maintenance 

systems, which include a system of diagnostic measurements. These tools can extend the 

life of the machine and ensure operational reliability. One of the problems that reduce the 

life of electric motors, the motor asymmetry of the electromagnetic field. 

The work is focused on identifying unbalance electromagnetic fields in the vibration 

spectra and their quantitative evaluation. The purpose of this work is to verify and compare 

the results obtained by measuring the model on the test results obtained by measuring the 

traffic problem machines. 

The construction work is the analysis of induction motors and the principle of its 

activities with regard to the causes of unbalance in the electromagnetic field of induction 

motors. The solution of the dissertation was also designed to test a model to determine the 

effect of electromagnetic field unbalanced induction motor. This model was designed to 

allow to performance a simulation of planar electromagnetic field by offsetting the axis of 

the stator to the rotor. 

The main contribution of the dissertation is to determine the diagnostic process leading 

to the discovery of defects causing unbalanced electromagnetic induction electric field, 

which is often in use in diagnosing the cause of neglected and frequent equipment failures 

and accidents. 

The paper also presents the operating results of diagnostic measurements and 

measurements on the test model, which clearly demonstrate the effects of electromagnetic 

fields on planar vibration machines. 

 

Keywords: electric motor, diagnostics, vibration, unbalance, electromagnetic, field, 

detection, defect 
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1. Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

L1  Ložisko elektromotoru (strana ventilátoru)     [-] 

L2  Ložisko elektromotoru (strana spojky)      [-] 

K11-P  Označení sacího ventilátoru       [-] 

M11-P  Označení elektromotoru sacího ventilátoru     [-] 

V11-P  Označení ventilátoru soustrojí sacího ventilátoru    [-] 

 

a1, a2, a3 Konstanty regresní rovnice velikostí amplitud vibrací        [mm.s-1] 

fr  Radiální síla působící na plochu rotoru                   [N] 

e  Excentricita             [m, μm] 

vefk  Kritická efektivní hodnota rychlostí vibrací         [mm.s-1] 

vefI  Efektivní hodnota rychlostí vibrací alarmu výstraha        [mm.s-1] 

vefII  Efektivní hodnota rychlostí vibrací alarmu vypnutí        [mm.s-1] 

 

Θs  Magnetomotorické napětí statoru                [A.z] 

Θr  Magnetomotorické napětí rotoru                [A.z] 

δ  Okamžitá velikost vzduchové mezery                                    [m, mm] 
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2. Úvod 

Nedílnou součástí a dnes již i nutností každodenního života je využívání elektromotorů, 

coby pohonných prvků rozličných pracovních mechanismů. V současnosti jsou                

na pracovní mechanismy kladeny vysoké nároky z hlediska spolehlivosti, životnosti           

i hospodárnosti provozu. Z toho důvodu je nutné zajistit takový provoz pracovního 

mechanismu, jenž zabezpečí výše uvedené požadavky. 

Jednou z výhod elektromotorů oproti jiným typům pohonných jednotek je jejich nízká 

poruchovost. I přesto však dochází k jejich poruchám a haváriím v důsledku poškození 

ložisek. Závady na ložiscích však často nejsou způsobeny jejich nesprávnou údržbou, 

špatným nadimenzováním nebo chybným provozováním elektromotoru. Proto se stává, že 

po výměně vadných ložisek za nové dochází opět k jejich předčasnému opotřebení a 

nezbytné havárii. Při diagnostikování strojů tedy nestačí zjišťovat, zda jsou ložiska vadná, 

ale je velmi důležité určit příčinu poškození ložisek a tu následně odstranit. 

Jedním z nejdůležitějších provozních faktorů každého pracovního stroje jsou dynamické 

síly působící na funkční či technologické části mechanismu. Kromě dynamických sil 

vyvozených vlastní činností pracovního stroje působí v mechanismu také dynamické síly 

vyvolané vibracemi, jejichž příčinami jsou závady činných částí strojů. Protože pohony 

pracovních mechanismů s elektromotory jsou vždy koncipovány s mechanickou vazbou na 

poháněný mechanismus, nestačí řešit pouze otázku dynamických projevů pracovního 

mechanismu, ale i dynamických projevů závad na hnacím mechanismu, čili elektromotoru. 

Z praktických zkušeností získaných během měření vibrací na mnoha rozdílných 

strojních zařízeních, kde byl zjištěn výrazný nárůst vibrací na hnaném i hnacím stroji, bylo 

po podrobnějším zkoumání výsledků měření usouzeno, že jisté závady na elektromotorech 

výrazně ovlivňují klidný chod hnaného stroje. Jednou ze zmíněných závad je také 

nesymetrie elektromagnetického pole, někdy také výstižně nazvaná magnetická 

nevyváženost. Původ této závady není ryze mechanický, nicméně jeho účinky na hnací i 

hnaný stroj se projevují jako hmotová nevyváženost a tedy i charakter dynamických sil a 

poškozujících účinků je shodný s hmotovou nevyvážeností. 

Při provozním měření vibrací není jednoduché specifikovat složky vibrací spojené 

s těmito jevy, neboť příznaky magnetické nevyváženosti a hmotové nevyváženosti často 

splývají. V této práci je proto řešen problém identifikace jednotlivých příčin 

nesymetrického elektromagnetického pole asynchronních elektromotorů. 
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3. Analýza současného stavu provozu točivých elektrických strojů 

Po dobu mé praxe ve firmě HUDECZEK Service, s.r.o. jsme zaznamenali několik 

případů provozování elektromotorů s nesymetriemi v magnetických polích. Tyto 

podchycené případy a ostatní uskutečněná měření, která popisuje ve své práci pan Ing. 

Mečislav Hudeczek, Ph.D., jsou nezvratným důkazem o závažnosti vlivu nesymetrie 

magnetického pole na provozuschopnost elektromotoru i poháněného stroje, neboť ve 

všech případech byla tato soustrojí provozována s velkými potížemi a náklady na opravy. 

 

Elektromotor sacího ventilátoru K11-P 

V březnu roku 2008 jsme byli přizváni k řešení problémů snížené životnosti valivých 

ložisek na elektromotoru 710 kW sacího ventilátoru s označením K11-P. Na výše 

zobrazeném stroji byla ihned po našem příchodu provedena diagnostická měření vibrací na 

obou ložiscích L1 a L2 v horizontální, vertikální i axiální rovině, a to při chodu 

elektromotoru naprázdno. 

Analýzou frekvenčních spekter v těchto měřících místech byla zjištěna zhavarovaná 

ložiska elektromotoru. Podrobnější analýzou spekter vibrací byla rovněž detekována 

výrazná amplituda vibrací na frekvenci 100 Hz, kterážto vykazovala na ložisku L1 hodnotu 

0,3 mm.s-1 a na ložisku L2 hodnotu 1,1 mm.s-1, obě měřeny v horizontálním směru. Ve 

spektrech vibrací (Obr. 3) je tato frekvence vyznačena červenou křivkou. Jak je odvozeno 

výše, vibrace generované na této frekvenci jsou vyvozeny problémy v elektromagnetickém 

poli elektromotorů. 

Ještě ve stejném měsíci proběhla výměna ložisek za nové a opět bylo provedeno 

diagnostické měření vibrací ve stejných měřících místech. Měření proběhlo jednak          

při chodu elektromotoru na prázdno a také při chodu elektromotoru se jmenovitým 

zatížením. Jak je patrné z frekvenčních spekter nezatíženého elektromotoru (Obr. 4), byly 

plně eliminovány účinky poškozených valivých ložisek. Ve spektru však zůstává 

amplitudová složka vibrací na frekvenci 100 Hz, jejíž hodnota po výměně ložisek zůstává 

neměnná. 

Po spojení elektromotoru s ventilátorem a uvedením soustrojí do provozu byly měřením 

vibrací v daných měřících místech zaznamenány spektra vibrací (Obr. 5), v nichž jsou také 

patrné amplitudy na frekvenci 100 Hz, nicméně jejich hodnota je oproti měření 

elektromotoru naprázdno zhruba poloviční.   
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Z výše uvedených poznatků vyplývá, že technický stav elektromotoru je nutné 

posuzovat na základě diagnostických měření nejen při chodu zatíženého elektromotoru, ale 

i při chodu naprázdno. 

 

Obr. 1. Schéma sacího ventilátoru K11-P 

 

 

Obr. 2. Elektromotor sacího ventilátoru K11-P 
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Tab. 1. Štítkové údaje elektromotoru   Tab. 2. Štítkové údaje ventilátoru 

 

 

Obr. 3. Frekvenční spektrum rychlostí vibrací měřených v měřícím bodě MB2H. 
Elektromotor s havarovanými ložisky. Chod elektromotoru naprázdno. 

 

Ve spektru červeně vyznačena frekvenční složka 100 Hz generovaná nesymetrickým 

elektromagnetickým polem elektromotoru. Další vyznačené frekvenční složky ve spektru jsou 

způsobeny havarovaným ložiskem vzniklou nesouosostí. 

 

Ventilátor (V11-P) 

Typ RVM 2240–8 NO,76-L180-112,5 

v. č. 005039 

Otáčky 993 min-1 

Pk 640 kW 

Pcv 6321 Pa 

ρ 0,762 kg.m3 

Qv 84,8 m3.s-1 

Elektromotor (M11-P) 

Typ 1AN4 450 Y-6sp. 

v. č. 177 442 

Otáčky 992 min-1 

Výkon 710 kW 

Frekvence 50 Hz 

cos φ 0,80 

Napětí 6000 V 



Autoreferát disertační práce                        Ing. Jaroslav Brychcy 

 

- 10 - 
 

 

Obr. 4. Frekvenční spektrum rychlostí vibrací měřených v měřícím bodě MB2H. 
Elektromotor po výměně ložisek. Chod elektromotoru naprázdno. 

 
Frekvenční spektrum vibrací elektromotoru po výměně ložisek. Ve spektru dominuje 

amplituda vibrací na frekvenci 100 Hz, která má nezměněnou hodnotu amplitudy vibrací. 

 

 

Obr. 5. Frekvenční spektrum rychlostí vibrací měřených v měřícím bodě MB2H. 
Elektromotor po výměně ložisek. Chod elektromotoru při jmenovitém zatížení. 

 
Frekvenční spektrum vibrací elektromotoru zatíženého sacím ventilátorem. Zatížením 

elektromotoru došlo k výraznému snížení hodnoty frekvenční složky na 100 Hz. 
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4. Cíle a obsah disertační práce 

Cílem disertační práce je stanovení vlivu nesymetrického elektromagnetického pole 

asynchronních elektromotorů na dynamiku pohonu a určení prahových úrovní vibrací 

způsobených nesymetrií elektromagnetického pole elektromotoru. Tyto negativní vlivy působí 

přímo na ložiska elektromotorů a přenášejí se do dalších strojních uzlů jak elektromotoru, tak 

poháněného mechanismu. 

Pro dosažení cílů této dizertační práce je stanoven tento postup řešení: 

1) Analýza konstrukce asynchronních elektromotorů a dynamiky pohonu s asynchronními 

elektromotory. 

2) Analýza současného stavu diagnostiky asynchronních elektromotorů. 

3) Sestrojení modelu pro experimentální měření. 

4) Sestavení matematického modelu asynchronního elektromotoru. 

5) Návrh měřícího systému pro měření velikosti vzduchové mezery. 

6) Návrh systému měření provozních parametrů experimentálního modelu. 

7) Měření vibračních účinků vybuzených uměle vytvořenou závadou  na experimentálním 

modelu.  

8) Analýza výsledků získaných z dílčích cílů dizertační práce, její porovnání 

s teoretickými závěry a formulování závěrů a doporučení pro praxi. 

5. Metody zpracování 

Řešení disertační práce spočívá v měření vibrací a elektrických veličin na zkušebním 

modelu a následné analýze naměřených dat. Na zkušebním modelu budou měřeny fázové 

hodnoty napětí a proudů a celkové hodnoty rychlostí vibrací spolu s frekvenčními spektry 

vibrací.  Metoda vyhodnocení naměřených dat spočívá v porovnávání nárůstu celkových 

hodnot vibrací a frekvenčních složek vibrací, které jsou projevem nesymetrií 

v elektromagnetickém poli elektromotoru. Současně jsou porovnávány jednotlivé napěťové a 

proudové průběhy v jednotlivých fázích hnacího elektromotoru. Sledování změn vibrací, 

napěťových a proudových průběhů je prováděno v závislosti na zatížení elektromotoru     se 

souosým statorem a s nesouosým statorem. Důležitým parametrem při vyhodnocování vibrací 

je jejich změna při zatěžování elektromotoru v daných krocích a také změna velikosti vibrací 

mezi vyoseným a nevyoseným statorem elektromotoru při stejném zatížení. Na základě těchto 

údajů je možné stanovit vliv vyosení statoru na vibrace elektromotoru a stanovit rizika 

provozu a prahové úrovně vibrací. 
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5.1. Model pro simulaci a analýzu poruch pohonné jednotky 

 

5.1.1. Požadavky na konstrukci modelu 

Pro experimentální ověření účinků nesymetrií v elektromagnetickém poli elektromotoru 

musí být navržený model koncipován tak, aby umožňoval vytvořit umělou nesouosost rotoru 

vůči statoru. Navržené řešení spočívá ve vytvoření statického a dostatečně tuhého uložení 

hřídele rotoru, přičemž excentrického uložení rotoru vůči statoru se docílí radiálním posunem 

statoru. V závislosti na požadovaném typu a velikosti excentricity lze posunem statoru 

v místech ukotvení patek elektromotoru nastavit požadovanou paralelní či úhlovou 

excentricitu. 

 

Obr. 6. Ideový 3D model zkušebního modelu pro experimentální měření 
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5.1.2. Návrh konstrukce modelu 

Hlavními prvky modelu pro simulaci a analýzu poruch pohonné jednotky jsou dva 

asynchronní elektromotory, z nichž jeden je zařazen jako motorový pohon (elektromotor) a 

druhý jako motorová brzda (generátor). Štítkové údaje a technické parametry obou zařízení 

jsou uvedeny níže.  

Elektromotor je upraven tak, aby bylo možné nastavit posuv statoru vůči rotoru a tím 

nastavit velikost vzduchové mezery mezi statorovým a rotorovým paketem. Úprava 

elektromotoru spočívá v sólovém uložení rotoru elektromotoru vůči statoru. Toho je docíleno 

odejmutím ložiskových štítů i s ložisky a uložení rotoru do samostatných ložiskových 

jednotek.  

Motorovou brzdu tvoří elektromotor stejného typy, výkonu i otáček. Brzdného čili 

zatěžovacího účinku je docíleno snížením otáček změnou napájecí frekvence pomocí 

frekvenčního měniče. Díky tomuto uspořádání je možné zatížit elektromotor asynchronním 

elektromotorem.  

Motorová brzda a rotor elektromotoru jsou spojeny čepovou spojkou. 

  

 

 

 

Obr. 7. Fotografie zkušebního modelu 

Elektromotor Spojka Elektromotor-Generátor 

Rám Ložiskové jednotky Odtlačné šrouby 
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Stator, rotor v ložiskových jednotkách a motorová brzda jsou ustaveny na svařovaném 

ocelovém rámu. Rám modelu je tvořen dvěma vyztuženými krabicovými profily opatřenými 

stojkami pro usazení ložiskových jednotek. Dosedací desky rámu jsou opatřeny závitovými 

oky pro odtlačné šrouby. Odtlačné šrouby jsou umístěny v radiálním  i axiálním směru u obou 

statorů elektromotorů. Pomocí odtlačných šroubů na statoru elektromotoru je možné posunout 

stator v v horizontálním směru a nastavit tak velikost vzduchové mezery na obou koncích 

rotorového paketu. 

 

Obr. 8. Výroba svařence rámu 
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5.1.3. Štítkové údaje elektromotorů použitých v modelu 

Tab. 3 Štítkové údaje elektromotoru MEZ Frenštát 

ŠTÍTKOVÉ ÚDAJE HNACÍHO ELEKTROMOTORU 

Elektromotor Asynchronní elektromotor 3~ 

Typ elektromotoru F160 M07 

Výrobní číslo 6934667 

Krytí IP44 

Tvar M1001 

Napájecí frekvence 50 Hz 

Zapojení vinutí D 

Jmenovitý výkon 15 kW 

Jmenovité otáčky 2900 min-1 

Jmenovité napětí 380 V 

Jmenovitý proud 29,5 A 

Třída izolace F 

Typ provozu S1 

Hmotnost 120 kg 

Norma ČSN 358300 

 

Tab. 4  Technické parametry elektromotoru ELPO Opava 

ŠTÍTKOVÉ ÚDAJE BBRZDNÉHO ELEKTROMOTORU 

Elektromotor Asynchronní elektromotor 3~ 

Typ elektromotoru F160 M02 

Výrobní číslo 8111860-8 

Krytí IP44 

Tvar M1001 

Napájecí frekvence 50 Hz 

Zapojení vinutí D 

Jmenovitý výkon 15 kW 

Jmenovité otáčky 2900 min-1 

Jmenovité napětí 380 V 

Jmenovitý proud 29,5 A 

Třída izolace F 

Typ provozu S1 

Hmotnost 120 kg 

Norma ČSN 358300 
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5.2. Postup zatěžování hnacího elektromotoru 

Zatěžování soustrojí proběhlo podle následujících bodů. 

1) Zapojení brzdného elektromotoru – pomocí frekvenčního měniče se nastaví napájecí 

frekvence brzdného elektromotoru na 50 Hz. 

2) Zapojení hnaného elektromotoru – na stykači KM1 se zapne hnací elektromotor. Oba 

elektromotory se otáčejí stejnými synchronními otáčkami. 

3) Zatěžování brzdným elektromotorem – na brzdném elektromotoru se v sedmi krocích 

nastaví snížená hodnota napájecí frekvence brzdného elektromotoru, čímž se docílí 

požadovaného brzdného účinku. Krokování zatížení modelu je uvedeno v tabulce 6. 

4) Odtížení elektromotorů – po provedení všech kroků měření se na frekvenčním měniči 

nastaví opět synchronní otáčky a elektromotory je možné postupně odpojit od sítě a 

připravit model na další krok měření. 

 
Tab. 5.  Nastavení hodnot napájecí frekvence v jednotlivých krocích měření 

Číslo 
měření 

 

Napájecí 
frekvence 

[Hz] 

Odebíraný 
sdružený proud 

[A] 

Výkon hnacího 
elektromotoru 

[kW] 

Výkon brzdného 
motoru 
[kW] 

1 50 10 2,5 2,7 
2 49,75 12,5 4,35 4,1 
3 49,5 15 7,3 5,5 
4 49,24 17,5 9 6,9 
5 49,02 20 11,2 8,5 
6 48,75 22,5 13,1 10 
7 48,5 25 14,5 11,1 
8 48,25 27,5 16,4 12,5 

 

 

Obr. 9. Graf závislosti napájecí frekvence na výkonových parametrech modelu 
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5.3. Návrh měřícího řetězce metodiky měření 

Na zkušebním modelu pro stanovení vlivu nelinearit elektromagnetických polí 

elektromotorů na dynamiku pohonu budou sledovány tyto provozní parametry: 

- Poloha statoru vůči rotoru upraveného elektromotoru. 
- Fázové hodnoty napájecích napětí a proudů hnacího elektromotoru. 
- Fázové hodnoty generovaných napětí a proudů hnaného elektromotoru. 
- Vibrace na ložiskových štítech hnacího elektromotoru. 
- Vibrace na ložiskových domcích upraveného elektromotoru. 
- Vibrace na statoru upraveného elektromotoru. 
- Teploty a teplotní pole na ložiskových stojanech upraveného elektromotoru. 
- Teploty a teplotní pole na statoru upraveného elektromotoru. 
 
 

5.3.1. Poloha statoru vůči rotoru upraveného elektromotoru 

Model pro experimentální ověření vlivu vibrací na uměle vytvořenou excentricitu je 

konstruován tak, aby bylo možno nastavit velikost vzduchové mezery mezi rotorovým a 

statorovým paketem. Nastavení polohy zajišťují odtlačné šrouby, které jsou umístěny po obou 

stranách patek elektromotoru v radiálním i axiálním směru. Axiální poloha statoru vůči rotoru 

je nastavitelná pomocí montážního přípravku umístěného na čelech statoru. Radiální 

nastavení polohy se provádí pomocí listových měrek přímo ve vzduchové mezeře mezi 

rotorovým a statorovým paketem při zajištěném pohonu. 

Měření na experimentálním modelu je provedeno ve dvou polohách statoru elektromotoru, 

a to: 

- souosé poloze statoru a rotoru – geometrická osa rotoru je totožná s geometrickou 

osou statoru, 

- paralelně nesouosé poloze statoru a rotoru – osa rotoru je vůči ose statoru posunuta ve 

všech místech o konstantní excentricitu e. 

 

Obr. 10. Vyznačení míst pro nastavení polohy statoru 
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5.3.2. Měření vibrací na experimentálním modelu 

Na zkušebním modelu byly měřeny vibrace na ložiskových jednotkách, statoru upraveného 

elektromotoru a statoru generátoru. Vibrace byly snímány v horizontální a vertikální rovině 

v měřících bodech vyznačených ve schématu. Měřící body jsou provedeny nalepením 

podložek pro měření vibrací z magnetické oceli. 

Měření vibrací proběhlo ve třech fázích: 

- měření vibrací pohonu se souosým statorem v závislosti na čase při nezatíženém 

elektromotoru, 

- měření vibrací pohonu se souosým statorem v závislosti na zatížení elektromotoru, 

- měření vibrací nesouosého rotoru v závislosti na zatížení elektromotoru. 

Všechny tři režimy provozu pohonu zahrnují sedm úrovní měření odkrokovaných podle času 

měření a velikosti zatížení elektromotoru. 

K měření vibrací na modelu byl použit analyzátor a datakolektor vibrací ADASH A4300 

VA3. Ke snímání vibrací byl použit snímač zrychlení vibrací ADASH A. 

Na experimentálním modelu byly ve všech měřících bodech snímány tyto hodnoty: 

- celkové hodnoty rychlostí vibrací ve frekvenčním pásmu 10 – 1000 Hz. 

- frekvenční spektra rychlostí vibrací ve frekvenčním pásmu 10 – 1000 Hz.  

Výpis celkových efektivních hodnot rychlostí vibrací a frekvenční spektra rychlostí vibrací 

měřených na experimentálním modelu je uveden v příloze dizertační práce. 

 

 

Obr. 11. Vyznačení měřících bodů pro umístění snímačů vibrací 
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5.3.3. Měření teplotních polí modelu 

Na zkušebním modelu byly rovněž sledovány teploty, respektive teplotní pole jednotlivých 

částí modelu. Měření teplot na modelu se provádí za účelem snížení rizika poškození či 

havárie modelu a také z důvodu zpracování dat pro stanovení vlivu vibrací na teplotě ložisek, 

které bude následně použito v další vědecké práci. 

Měření teplot proběhlo rovněž v sedmi krocích při třech různých provozech modelu. 

K měření teplot a teplotních polí byla použita termovizní kamera FLUKE TI 45. Parametry 

termovizní kamery jsou uvedeny v tabulce. 

  

 

 Obr. 12. Vyznačení sledování teplot 

 

Obr. 13. Termovizní kamera FLUKE TI 45 
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5.3.4. Měření elektrických veličin 

V rámci řešení dizertační práce jsou na zkušebním modelu také zaznamenávány hodnoty 

fázových napětí a proudů hnacího elektromotoru a napětí a proudů brzdného elektromotoru. 

Současně jsou snímány napájecí frekvence nastavené pro brzdný elektromotor. Průběhy 

napětí a proudů jsou snímány klešťovými ampérmetry a zaznamenávány pomocí osciloskopu 

do PC. Nastavení zatížení napájecí frekvencí je uvedeno v tabulce č. 5 a schéma zapojení 

měření je uvedeno na obrázku č. 14. 

Paralelně s měřením elektrických veličin na hnacím elektromotoru byly zaznamenávány 

také časové průběhy vibrací brzdného elektromotoru, které byly rovněž vyvedeny do PC. 

 Časové průběhy fázových hodnot napětí a proudů hnacího elektromotoru a vibrací 

brzdného elektromotoru měřeného v časovém intervalu jedné sekundy jsou uvedeny v příloze 

B. 

Měření elektrických veličin proběhlo ve třech provozních stavech modelu: 

- měření fázových hodnot napětí a proudů nezatíženého elektromotoru s vycentrovaným 

statorem elektromotoru, 

- měření fázových hodnot napětí a proudů zatíženého elektromotoru s vycentrovaným 

statorem, 

- měření fázových hodnot napětí a proudů zatíženého elektromotoru s excentrickým 

statorem. 

 

Obr. 14. Zapojení MaR 
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Obr. 15. Fotodiagram měřícího řetězce 
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6. Výsledky disertační práce   

6.1. Analýza celkových hodnot vibrací a frekvenčních spekter vibrací 

Z výsledků měření celkových efektivních hodnot rychlostí vibrací na ložiskových 

stojanech elektromotoru, statoru elektromotoru a statoru brzdného elektromotoru, při měření 

v nezatíženém stavu soustrojí, kdy rotor elektromotoru je souosý se statorem elektromotoru, 

je zřejmé postupné snižování celkových hodnot vibrací v důsledku záběhu modelu a 

vymezení vůlí v celém soustrojí. 

Měřením celkových efektivních hodnot vibrací na soustrojí se souosým rotorem a 

statorem, kdy se elektromotor postupně zatěžoval brzdou podle tabulky č. 5, a sledováním 

trendu celkových hodnot vibrací na ložiskových stojanech, na statoru elektromotoru a na 

statoru brzdného elektromotoru  byly zaznamenány amplitudy vibrací, jejichž hodnoty se 

pohybují kolem určité střední hodnoty. Jejich charakter je tedy při zatěžování soustrojí 

v určitém pásmu hodnot ustálený. 

Při posunutí rotoru elektromotoru vůči statoru o excentricitu e, a následném zatěžování za 

stejných podmínek udaných v tabulce č. 5, byly na ložiskových stojanech elektromotoru a na 

statoru elektromotoru zaznamenány celkové hodnoty vibrací, jejichž amplitudy se 

exponenciálně zvyšují s rostoucím zatížením. Na statoru brzdy byly zaznamenány amplitudy 

celkových hodnot vibrací, jejichž hodnoty jsou v průběhu zatěžování ustálené. 

Na základě analýzy celkových efektivních hodnot rychlostí vibrací měřených na 

zkušebním modelu při třech různých zkušebních podmínkách můžeme stanovit tyto závěry: 

1) V počáteční fázi provozu soustrojí dochází k postupnému snižování celkových hodnot 

vibrací až do určité ustálené hodnoty. 

2) Postupným zatěžováním elektromotoru, jehož rotor je souosý se statorem, nedochází 

k výraznému zvýšení celkových hodnot vibrací. 

3) Změnou excentricity rotoru a následným zatěžováním dochází ke zvyšování celkových 

hodnot vibrací po exponenciální křivce. 
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Měřením frekvenčních složek efektivních hodnot vibrací na frekvenci 100 Hz při 

nezatíženém souosém rotoru byl indikován snižující se charakter velikosti amplitud vibrací, a 

to jak na ložiskových stojanech, statoru elektromotoru tak i na statoru brzdy. Postupným 

zatěžováním souosého elektromotoru jsou generovány amplitudy vibrací na frekvenci 100 Hz, 

jejichž hodnoty jsou zejména v horizontální rovině ložiskových stojanů, statoru elektromotoru 

i statoru brzdy ustálené a ve vertikální rovině hodnoty amplitud s rostoucím zatížením klesají. 

Vyosením rotoru a statoru a následným postupným zatěžováním brzdou jsou hodnoty 

amplitud vibrací na frekvenčních složkách 100 Hz oproti hodnotám amplitud vibrací 

souosého elektromotoru na vyšších úrovních. Charakter amplitud s rostoucím zatížením na 

frekvenčních složkách 100 Hz měřených na ložiskových stojanech a na statoru elektromotoru 

je rostoucí. Na statoru brzdy je úroveň vibrací při malém zatížení vysoká, ovšem s rostoucím 

zatížením úroveň vibrací na frekvenční složce 100 Hz klesá. 

Z výše uvedeného textu je možné učinit tyto závěry: 

1) Snižování amplitud na frekvenci 100 Hz při nezatíženém provozu soustrojí je 

důsledkem zabíhání stroje. 

2) Zatěžování souosého elektromotoru nemá výrazný vliv na růst vibrací na frekvenční 

složce 100 Hz. 

3) Vyosením os statoru a rotoru dochází k výraznému nárůstu hodnot amplitud vibrací na 

frekvenci 100 Hz a to jak na hnacím elektromotoru, tak i na brzdném elektromotoru. 

Postupným zvyšováním zátěže elektromotoru hodnoty amplitud na frekvenci 100 Hz 

měřené na hnacím elektromotoru stoupají. Na brzdném elektromotoru však s rostoucí 

zátěží výrazně klesají. 
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6.2. Vyhodnocení vlivu nesymetrického elektromagnetického pole na vibrace 

elektromotoru 

Z průběhů celkových hodnot vibrací zatěžovaného elektromotoru s nesouosým statorem 

měřených na ložiskových stojanech v horizontálním směru, to je ve směru nastavené 

excentricity, vyplývá polynomický průběh regresní křivky proložené hodnotami naměřených 

amplitud. Obdobný průběh vibrací je patrný také z naměřených hodnot celkových vibrací 

statoru jak v horizontálním směru, tak i ve vertikálním směru. 

 

Obr. 16. Graf amplitud celkových hodnot vibrací a amplitud vibrací frekvenčních složek na 
100 Hz měřených na ložiscích zatěžovaného nesouosého elektromotoru 

 

Obr. 17. Graf amplitud celkových hodnot vibrací a amplitud vibrací frekvenčních složek na 
100 Hz měřených na statoru zatěžovaného nesouosého elektromotoru 
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Při zatížení elektromotoru do 40% jmenovitého zatížení jsou hodnoty amplitud celkových 

vibrací ustálené a pohybují se kolem 3 mm.s-1. Postupným zvyšováním zatížení vyoseného 

elektromotoru dochází k nárůstu vibrací až na hodnotu 6,8 mm.s-1, kdy došlo k nadměrným 

jednostranným silám a k přidírání rotoru elektromotoru. Tuto hodnotu lze tedy pro daný typ 

elektromotoru a dané podmínky provozu považovat za havarijní hodnoty. Vyjádří-li se 

hodnota prvního alarmu vzorcem 4.11-18, bude hodnota alarmu výstraha nastavena na úroveň 

6 mm.s-1. 

Současně při zatěžování elektromotoru dochází k lineárnímu snižování amplitud vibrací na 

frekvenční složce 100 Hz. 

 

6.3 Vyhodnocení vlivu nesymetrického elektromagnetického pole na vibrace 

elektromotoru v závislosti na velikosti vzduchové mezery 

Radiální síly ve vzduchové mezeře mají v závislosti na velikosti vzduchové mezery průběh 

daný obrázkem 18 a vyjádřen vzorcem 6.3-1. V případě, že se velikost vzduchové mezery 

snižuje, dochází k nárůstu radiálních sil a v případě, že se velikost vzduchové mezery zvyšuje, 

dochází ke snížení velikosti radiálních sil a tedy i vibrací. 

 

Obr. 18. Graf závislosti velikosti radiálních sil ve vzduchové mezeře na její excentricitě 

= ∙ ∙
, ,

,
         (6.3-1) 
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Měřením vibrací na zkušebním modelu byla prokázána shoda tvaru křivky průběhů nárůstů 

vibrací s průběhem velikostí radiálních sil, získaných matematickým výpočtem, při snižující 

se velikosti vzduchové mezery v rozsahu hodnot excentricity e = 0 až 0,3 mm. Hodnoty 

amplitud vibrací frekvenční složky 100 Hz, včetně velikostí excentricity ve vzduchové 

mezeře jsou uvedeny v tabulce 16. 

 

Tab. 16.  Hodnoty vibrací v jednotlivých měřících místech při různých velikostech excentricity 

Měřící místo 

Amplituda [mm.s-1] 

Excentricita [mm] 

0 0,1 0,2 0,3 

MB1H 0,4476 0,5224 0,6314 0,8646 

MB1V 0,4775 1,8324 3,6229 2,026 

MB2H 1,5734 1,5418 1,6388 1,8181 

MB2V 0,6321 0,8035 0,9716 0,938 

MB3H 0,9044 0,9221 1,0779 1,5194 

MB3V 1,5844 0,961 1,4935 1,172 

MB4H 0,7615 0,817 0,9242 1,3683 

MB4V 1,3376 1,2597 1,3246 1,1039 

MB5H 0,2369 0,4251 0,5132 0,4948 

MB5V 1,7751 0,9279 1,4994 0,9481 

MB6H 0,1109 0,6572 0,6572 0,1038 

MB6V 1,3414 0,5715 0,9481 0,5077 

 

Proložením aproximační křivky hodnotami z tabulky 10 byly získány průběhy hodnot 

amplitud vibrací frekvenční složky 100 Hz, ve čtyřech různých hodnotách nastavení 

excentricity rotoru vůči statoru. Postupným zvyšováním velikostí excentricity došlo 

k polynomickému nárůstu vibrací na frekvenční složce 100 Hz obecně podle vztahu: 
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= ∙ − ∙ +          (6.3-2) 

kde a1, a2, a3 jsou konstanty regresní rovnice  

 

V literatuře 6 se uvádí, že minimální velikost vzduchové mezery asynchronních 

elektromotorů je 0,2 mm. Při této velikosti vzduchové mezery působí mezi rotorem a statorem 

přídavné radiální síly dle vztahu 6.3-1 o velikosti 500 N. Budeme-li předpokládat, že hodnota 

0,2 mm je hraniční hodnota velikosti vzduchové mezery pro daný typ měřeného 

elektromotoru, pak hodnota excentricity e = 0,25 mm při souměrné velikosti vzduchové 

mezery δ = 0,45 mm, odpovídající této minimální vzduchové mezeře, je rovněž hraniční 

hodnotou. Vibrace, které tato excentricita vyvolá, pak můžeme považovat za maximálně 

přípustné. Protože se excentricita projevuje nárůstem amplitud vibrací frekvenční složky 100 

Hz, je nutné posuzovat velikost excentricity vyhodnocením této frekvenční složky. Z grafů 

získaných měřením na zkušebním modelu, uvedených v příloze B této práce, je možné 

stanovit kritickou hodnotu amplitudy vibrací frekvenční složky 100 Hz, a to nejmenší 

naměřenou hodnotu amplitudy vibrací, čili vefk = 0,75 mm.s-1. Hodnoty amplitud vibrací 

frekvenční složky 100 Hz pohybující se nad touto hodnotou lze považovat pro měřený 

elektromotor za zcela nepřijatelné pro další provozování. Pro hodnotu alarmu vypnutí platí dle 

literatury 1, že nesmí překročit 89% kritické hodnoty vibrací, čili: 

 

= 0,89 ∙ = 0,89 ∙ 0,75 = 0,67 ∙      (6.3-3) 

 

Ze zkušeností získaných z provozních měření na elektrických strojích vyplývá, že zvýšená 

poruchovost strojů se projevuje zejména při amplitudách frekvenčních složek na 100 Hz, 

které dosahují hodnot 0, 25 mm.s-1, což odpovídá asi 40% hodnoty alarmu vypnutí, získaného 

měřením na zkušebním soustrojí. Platí tedy: 

 

= 0,4 ∙ = 0,4 ∙ 0,67 = 0,27 .       (6.3-4) 
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7. Praktické využití výsledků disertační práce 

Disertační práce se věnuje problematice specifických vad na asynchronních 

elektromotorech, jejichž účinky jsou častou příčinou havárií elektromotorů, poškození 

elektromotorů, případně špatného provozování elektromotorů. Smyslem této práce je 

lokalizace, specifikace a predikce vad asynchronních elektromotorů ovlivňujících rozložení 

elektromagnetického pole ve vzduchové mezeře asynchronního elektromotoru. Těmito čtyřmi 

aspekty je možné stanovit závažnost závad elektromotorů a předvídat jejich další vývoj. 

Srovnáním diagnostických metod použitých při měření na zkušebním elektromotoru, to je 

elektrodiagnostika napájecích napětí a proudů a měření vibrací je patrné, že oběma způsoby je 

možné diagnostikovat poruchy, zapříčiňující vznik nesymetrií v elektromagnetickém poli 

elektromotoru. V případě sledování nárůstu hodnot vibrací na frekvenci 100 Hz od referenční 

hodnoty je možné stanovit dokonce stupeň závažnosti poruchy a rizika dalšího provozu.  

Dalším důležitým aspektem diagnostikování elektromotorů, respektive nesymetrií 

v elektromagnetickém poli elektromotoru, pomocí měření vibrací je její snadná aplikace. 

V případě diagnostikování elektromotorů měřením elektrických veličin je nutné do 

elektrického obvodu zařadit měřící a zaznamenávací zařízení v podobě osciloskopu. Toto 

znamená zásah do provozní doby stroje, vznik prostojů a snížení efektivity výroby. 
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8. Závěr 

Výsledkem disertační práce je stanovení vlivu vad asynchronních elektromotorů, které jsou 

příčinou vzniku nesymetrického elektromagnetického pole elektromotoru (magnetické 

nevyváženosti), na dynamiku pohonu a životnost ložisek a ostatních strojních součástí 

elektromotorů. Experimentálním měřením vibrací a elektrických veličin na modelu se 

simulovanou excentricitou rotoru vůči statoru byly ověřeny poznatky získané z provozních 

měření a z výsledků matematické analýzy. Lze tedy podat tvrzení, že vady spojené 

s nesymetrickým elektromagnetickým polem elektromotoru nelze jednoznačně posuzovat 

měřením na zatíženém pohonu, neboť jejich projevy se ve spektrech vibrací ztrácí a energie 

spojená se vznikem zvýšeného namáhání se projevuje zvýšením vibrací na první otáčkové 

frekvenci elektromotoru či pracovního mechanismu. Při podezření na tyto vady proto 

doporučuji provést měření vibrací na elektromotorech nezatížených a nejlépe mechanicky 

odpojených od zátěže.  

Disertační práce řeší také otázku kvalitativního posouzení vad způsobujících nesymetrické 

elektromagnetické pole s ohledem na další prognózu vývoje vad. Ukazuje se, že tyto vady 

nemají deterministický průběh vývoje. Mají tedy náhodný charakter výskytu. Jejich příčinu je 

třeba hledat ve špatné výrobě, demontáži a montáži, případně nevhodném zatěžováním. 

Posouzení závažnosti těchto vad je tedy otázkou především stanovením velikostí amplitud 

frekvenčních složek vibrací 100 Hz včetně postranních pásem. Poplachové úrovně zmíněných 

frekvenčních složek je nutné volit zejména s ohledem na konstrukční a výkonnostní provedení 

asynchronních elektromotorů. Jedná se tedy o zpracování předpisu, který je nutné dokládat již 

při projektování a přejímkách nových elektromotorů, při přejímkách a opravách starých 

elektromotorů a při diagnostice provozovaných elektromotorů. Pro stanovení poplachových 

úrovní frekvenčních složek 100 Hz odpovídajících 2x síťové frekvence je možné rovněž 

využít třípásmové hodnocení pomocí mezí výstraha a vypnutí. Pro většinu asynchronních 

elektromotorů, využívaných v průmyslu je možné využít toto hodnocení amplitud frekvenční 

složky vibrací 100 Hz odpovídající 2x síťové frekvenci: 

Tab. 14.  Hranice pásem pro stanovení stavu elektromagnetického pole 

Stav nesymetrie 
EMP 

Hranice pásma 
[mm.s-1] 

Popis 

DOBRÝ ≤  0,27 EMP bez závad. 

USPOKOJIVÝ > 0,27 ≤ 0,67 EMP se zvýšenými hodnotami parametrů nesymetrie. 

NEUSPOKOJIVÝ > 0,67 EMP s nepřípustnými hodnotami parametrů. 
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9 Conclusion 

Goal of this thesis is determination the influence of defects in inductive electric motors, which 

cause an unbalanced electromagnetic field of electric motor (magnetic unbalance) on the dynamics 

drive, service life of bearing and other parts of electric motor. By experimental measurements of 

vibrations and electrical parameters on simulated deflection from the rotor to the stator, were verified 

knowledges obtained from operating results of the measurements and mathematical analysis. I dare to 

say that defects associated with the unbalanced electromagnetic field of the electric motor can not be 

unambiguously assessed by measuring on the loaded drive because theirexpressions are lost in the 

spectrum of vibrations and energy associated with creation of increased stress is manifested by 

increasing the vibration on the first speed frequency electric motors or working mechanism. When we 

have suspicion on these defects, I recommend to implement measurements of vibration on no-load 

electric motors - best on mechanically disconnected from the load.  

Thesis solves a qualitative assessment of defects causing unbalanced electromagnetic fields with 

regard to other defects in the forecast too. It is clear that these defects do not have a deterministic 

process of development. They have a random nature of occurrence. Their cause is in the wrong 

production, assembly and disassembly or incorrect loading. Assessment of severity of these defects is 

a question particular of by the size amplitudes of vibration of frequency components including a 100 

Hz side bands. Alarm levels of these frequency components, is necessarily choosen particularly with 

regard to structural design and performance of asynchronous motors. It is an arrangement of policy 

which is necessary to submit by design and acceptance new electric motors, by acceptance and repair 

old electric motor and by diagnostic operated electric motors. To determine the alarm level of 100 Hz 

frequency components corresponding to 2x Network frequency can also be used by Three-rating 

between warning and shutdown limits. For most of inductive motors used in industry, it possible to use 

this rating of amplitudes frequency of vibration 100 Hz corresponding to 2x networking frequency. 

 

Tab. 14.  Hranice pásem pro stanovení stavu elektromagnetického pole 

Condition 
Asymmetry EMF 

The Boundary 
Zone 

[mm.s-1] 

Description 

GOOD ≤  0,27 EMF no defects. 
SATISFACTORY > 0,27 ≤ 0,67 EMF with increased values of asymmetry parameters. 

UNSATISFACTORY > 0,67 EMF s nepřípustnými hodnotami parametrů. 
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