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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, offset, electromagnetic, field, detection, 

defect 
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1. Seznam použitých symbolů a zkratek 

 
A  Plocha         [m2, mm2] 

Ao  Procento vynechaných oprav      [%] 

B  Elektromagnetická indukce      [T] 

C  Základní dynamická únosnost ložiska    [N] 

D1  Průměr vrtání jádra statoru      [m] 

F  Lorenzova síla       [N] 

Fa  Axiální síla ve vzduchové mezeře elektromotoru   [N] 

Ft  Síla působící na rotorovou tyč     [N] 

Fr  Amplituda radiální síly řádu r      [N] 

H  Intenzita magnetického pole      [A.m-1] 

I  Proud         [A] 

Ik  Proud protékající kruhem nakrátko     [A] 

Ins  Jmenovitý sdružený proud statoru     [A] 

Ir  Proud protékající rotorem      [A] 

It  Proud protékající tyčí rotorové klece     [A] 

Is  Proud protékající statorovým vinutím    [A] 

I1abc  Fázové proudy statoru      [A] 

I1f  Fázový proud statoru       [A] 

I1k  Proud nakrátko statoru      [A] 

I1s  Proud          [A] 

I2  Proud protékající rotorem      [A] 

I21  Rotorový proud přepočítaný na stator    [A] 

I2
abc  Fázové proudy rotorového vinutí     [A] 

L  Délka rotorového paketu      [m, mm] 

L10h  Základní životnost ložiska      [hod] 

Lah  Modifikovaná životnost v hodinách     [hod] 

Lhi  Doba provozu pod jednotlivými typy zatížení   [hod] 

M  Točivý moment elektromotoru     [N.m] 

Mmax  Maximální točivý moment elektromotoru    [N.m] 

Mem  Elektromagnetický točivý moment     [N.m] 

Nr  Počet závitů vinutí rotoru      [-] 

Ns  Počet závitů vinutí statoru      [-] 
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PCu1  Výkon ve vinutí statoru      [W] 

Pmech  Mechanický výkon elektromotoru     [W] 

P1  Příkon elektromotoru       [W] 

P1k  Výkon na krátko elektromotoru     [W] 

Pe  Ekvivalentní zatížení ložiska      [N] 

Pg  Pohotovost        [-] 

Pδ  Výkon elektromotoru ve vzduchové mezeře    [W] 

RFe  Odpor jádra statoru       [Ω] 

Rk  Odpor nakrátko       [Ω] 

Rm  Magnetický odpor        [Az.Wb-1] 

Pn10  Elektrický příkon naprázdno      [W] 

R1  Odpor statorového vinutí      [Ω] 

R1
abc  Odpory statorového vinutí jednotlivých fází    [Ω] 

R2  Odpor rotoru        [Ω] 

R21  Odpor rotoru přepočítaný na stator     [Ω] 

R21
abc  Fázové hodnoty odporu přepočítané na stator   [Ω] 

R2’  Vlastní odpor rotoru       [Ω] 

S  Maximální hodnota vibrací vycházející ze statistických metod [mm.s-1] 

Sb  Maximální bezpečná hodnota vibrací     [mm.s-1] 

Sb
W  Maximální bezpečná hranice vibrací podle Weibulla  [mm.s-1] 

Sb
C  Maximální bezpečná hranice vibrací podle Chebyscheva  [mm.s-1] 

Sb
P  Maximální bezpečná hranice vibrací podle Pareta   [mm.s-1] 

   Střední hodnota vibrací      [mm.s-1] 

U  Napětí         [V] 

Ui  Napětí indukované v rotoru      [V] 

Uns0  Sdružené napětí naprázdno      [V] 

U1
abc  Jednotlivá fázová napětí statoru     [V] 

U1f  Fázové napětí statoru       [V] 

U1k  Napětí nakrátko statoru      [V] 

W  Energie magnetického pole      [J] 

X  Koeficient radiálních sil ložiska     [-] 

Xk  Skutečná reaktance nakrátko      [Ω] 

Xkr  Snížená reaktance nakrátko      [Ω] 
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X1k  Reaktance statoru       [Ω] 

X   Hlavní magnetizační reaktance     [Ω] 

Xσ1  Rozptylová reaktance statoru      [Ω] 

Xσ2  Rozptylová reaktance rotoru      [Ω] 

Xσ21  Hodnota rozptylové reaktance rotoru přepočítaná na stator  [Ω] 

Y  Koeficient axiálních sil ložiska     [-] 

Y1  Admitance        [Ω] 

Yn0  Jmenovitá admitance naprázdno     [Ω] 

Zk  Impedance nakrátko       [Ω] 

 

a  Zrychlení vibrací       [m.s-2] 

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

apeak  Špičková hodnota zrychlení vibrací     [m.s-2] 

aef  Efektivní hodnota zrychlení vibrací     [m.s-2] 

e  Excentricita        [m, m] 

fi  Frekvence napájecího napětí statoru     [Hz] 

fr  Radiální síla působící na plochu rotoru    [N] 

f1r  Redukovaná napájecí frekvence     [Hz] 

f1n  Jmenovitá hodnota napájecí frekvence    [Hz] 

f2  Frekvence indukovaného napětí rotoru    [Hz] 

h  Koeficient regresní křivky      [] 

i  Index typu zatížení stroje      [-] 

i1
abc  Okamžité hodnoty fázových proudů statoru    [A] 

i2
abc  Okamžité hodnoty fázových proudů rotoru    [A] 

iU  Napěťový převod elektromotoru     [-] 

k  Koeficient regresní křivky 

n  Otáčky elektromotoru       [min-1] 

m  Hmotnost        [kg] 

pi  Typové zatížení ložisek      [N] 

pp  Počet půlpárů elektromotoru      [-] 

p  Exponent typu ložisek      [-] 

p(S)  Hustota pravděpodobnosti rozdělení hodnot vibrací   [-] 

q  Velikost elementárního náboje     [C] 
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q1  Parametr rozptylu kvality výroby     [-] 

q2  Parametr rozptylu kvality dynamického uložení   [-] 

q3  Parametr rozptylu provozního zatížení    [-] 

s  Skluz otáček elektromotoru      [-] 

so  Standardní směrodatná odchylka     [-]  

szv  Skluz zvratu elektromotoru      [-] 

t  Čas         [s] 

tp  Doba do dovršení maximálně přípustných hodnot vibrací  [hod] 

u1
abc  Okamžité fázové hodnoty napětí statorového vinutí   [V] 

u2
abc  Okamžité fázové hodnoty napětí rotorového vinutí   [V] 

v  Rychlost        [m.s-1] 

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] 

 

Γ  Funkce gama        [-] 

P  Ztrátový výkon elektromotoru     [W] 

PCu2  Ztrátový výkon ve vinutí rotoru     [W] 

PFe1  Ztrátový výkon v železe statoru     [W] 

PFe2  Ztrátový výkon v železe rotoru     [W] 

Pd  Ztrátový výkon ve vzduchové mezeře    [W] 

PH  Ztrátový výkon na hřídeli elektromotoru    [W] 

t  Diferenciál času       [s] 

  Diferenciál magnetického indukčního toku    [Wb] 

Θs  Magnetomotorické napětí statoru     [A.z] 

Θr  Magnetomotorické napětí rotoru     [A.z] 

ψ  Obvodový úhel rotoru      [°] 

α  Úhel svírající vektory proudů statoru a rotoru   [°] 

γ  Střední hodnota vibrací      [mm.s-1] 

δ  Okamžitá velikost vzduchové mezery    [m, mm] 

δ0  Velikost vzduchové mezery symetricky uloženého rotoru  [m, mm] 

λ  Okamžitá magnetická vodivost ve vzduchové mezeře  [H] 

λ0  Magnetická vodivost symetricky uloženého rotoru   [H] 

λs  Statická složka magnetické vodivosti    [H] 
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λd  Dynamická složka vzduchové mezery    [H] 

θs  Okamžitá hodnota magnetomotorického napětí statoru  [A.z] 

θr  Okamžitá hodnota magnetomotorického napětí rotoru  [A.z] 

  Permeabilita        [H.m-1] 

0  Permeabilita vakua       [H.m-1] 

φ  Fázový posun napětí vůči proudu     [°] 

τ  Parametr doby provozu      [hod] 

τch  Střední doba provozu mezi poruchami    [hod] 

τo  Střední doba oprav       [hod] 

ωe  Elektrická úhlová rychlost      [rad.s-1] 

ωr  Úhlová rychlost rotoru elektromotoru    [rad.s-1] 

ωs  Synchronní úhlová rychlost      [rad.s-1] 
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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. 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. 
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4. Analýza současného stavu provozu točivých elektrických strojů 

4.1 Konstrukce třífázových asynchronních elektromotorů 

Asynchronní elektromotory se uplatňují k pohonu v mnoha průmyslových zařízeních, 

zejména pak k pohonu ventilátorů, čerpadel, obráběcích strojů, manipulačních strojů, lisů  

a mnoha dalších pracovních mechanismů. Jejich hlavními výhodami pro použití v těchto 

aplikacích je především jednoduchá konstrukce, vysoká spolehlivost a životnost, možnost 

spouštění při zatížení pracovního mechanismu, snadná regulace a také možnost přímého 

napájení ze sítě. 

Hlavními částmi asynchronních elektromotorů (viz obrázek 1) jsou: 

- stator, 

- rotor, 

- ložiskové štíty, 

- svorkovnice. 

 

 
Obr. 1.  Řez asynchronním elektromotorem 
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Stator asynchronních strojů se skládá z tělesa statoru a jádra statoru. Tělesa statorů        

se vyrábějí nejčastěji litím z ocelolitiny nebo hliníkových slitin. Povrch statorových těles  

je opatřen žebrováním pro lepší odvod tepla z tělesa statoru. V zadní části je stator opatřen 

ventilátorovým krytem, který usměrňuje proud chladícího vzduchu mezi žebra statoru, jak 

je možné sledovat na termosnímku na obrázku 2. 

 
Obr. 2. Termografický snímek teplotního pole chlazení asynchronního elektromotoru 

  

Jádro statoru (Obr. 3) je tvořeno elektrotechnickými plechy o tloušťkách 0,35 mm nebo 

0,5 mm. Ty jsou na sebe naskládány a slisovány tak, aby vytvořily dutý válec. Na vnitřním 

obvodě tohoto válce jsou vytvořeny statorové drážky, v nichž je uloženo vinutí statoru.  

 
Obr. 3. Stator a statorové jádro (statorový paket) a synchronního elektromotoru 

 



Doktorská disertační práce                        Ing. Jaroslav Brychcy 

 - 15 -

Druh vinutí a tvar drážek se volí podle výkonu elektromotoru. Drážky statoru mohou 

být otevřené, polozavřené případně uzavřené (Obr. 4). U otevřených a polozavřených 

drážek je vinutí zajištěno drážkovými klíny z nemagnetických a elektricky nevodivých 

materiálů, aby nedocházelo ke zvyšování rozptylových magnetických toků. Pro otevřené 

drážky se používá především texgumoid a sklolaminát, u polootevřených drážek lesklá 

lepenka případně mikafolium. 

 

 
Obr. 4. Tvary drážek rotorových vinutí a rotorových tyčí 

 

Vinutí statoru je uspořádáno tak, aby byly jednotlivé fáze vzájemně otočeny o 120°. 

Konce statorových vinutí jsou vyvedeny do svorkovnice, kde jsou zapojeny do hvězdy 

nebo do trojúhelníku.  

Rotor asynchronních elektromotorů je tvořen rotorovou hřídelí, na níž jsou nalisovány 

opět elektrotechnické plechy, které tvoří jádro rotoru (Obr. 5). V rotorovém jádře jsou 

vytvořeny rotorové drážky, v nichž je uloženo rotorové vinutí, jde-li o rotor vinutý, anebo 

rotorové tyče, jde-li o rotor klecový. Rotorová vinutí vinutého rotoru jsou v drážkách 

rotoru zajištěna rotorovými klíny. Konce vinutí rotoru jsou vyvedeny na sběrné kroužky.           

Ty uzavírají elektrický obvod rotoru.  
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Obr. 5. Rotor asynchronního elektromotoru s kroužkovou kotvou 

 

U klecových rotorů (Obr. 6) jsou rotorové tyče na obou koncích propojeny rotorovými 

kruhy na krátko. Pro rotorové tyče se používá buď hliník, nebo měď a ve zvláštních 

případech také mosaz. Tvar rotorových drážek (Obr.7) výrazně ovlivňuje průběh točivého 

momentu v závislosti na otáčkách a zejména pak záběrný moment. 

 

 
Obr. 6. Rotor asynchronního elektromotoru s kotvou nakrátko 
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Obr. 7. Tvary drážek klecových rotorů 

 

Rotory asynchronních strojů jsou dále tvořeny chladícími ventilátory. Tyto ventilátory 

mají za úkol ochlazovat žebroví tělesa statoru, nebo ochlazovat přímo vinutí statoru            

i rotoru.  

Rotor je dále uložen ve valivých ložiscích v ložiskových štítech, spojených pomocí 

šroubů s tělesem statoru. V závislosti na velikosti elektrického stroje jsou hřídele rotorů 

uloženy buď ve dvou radiálních ložiscích (u elektromotorů s malým výkonem)             

nebo ve dvou radiálních a jednom naklápěcím ložisku pro zachycení axiálních sil. 

 

4.2 Princip činnosti třífázových asynchronních elektromotorů 

Základem funkce asynchronních elektromotorů je vytvoření točivého 

elektromagnetického pole, které vzniká průchodem střídavého třífázového proudu 

třífázovým vinutím statoru [7]. Vzniklé točivé elektromagnetické pole indukuje ve vinutí 

respektive tyčích rotoru napětí podle Faradayova zákona (4.2-1), které vyvolává průtok 

proudů rotorovými tyčemi, jak je uvedeno na obrázku 8.  

 

= −            (4.2-1) 

 
Obr. 8. Průtok proudů rotorovou klecí a vektorová analýza proudů 
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Průchodem rotorových proudů rotorovými tyčemi dochází v rotorovém paketu 

k vytvoření magnetického pole rotoru. Vzájemným působením točivého 

elektromagnetického pole statoru a elektromagnetickým polem rotoru vznikají tažné síly 

Ft, které na poloměru D2 rotorového paketu vytvářejí točivý moment motoru M. 

= √ ∙ ∙ ∙ ∙         (4.2-2) 

 

 

Obr. 9 Vyvození tažných sil elektromotoru 

Velikost indukovaného napětí v rotoru závisí na rozdílu mezi frekvencí otáčení točivého 

elektromagnetického pole f1 a frekvencí otáčení rotoru elektromotoru f2. Čím menší jsou 

otáčky rotoru, tím větší proud elektromotor odebírá a tím je také větší indukované napětí   

a proud v rotoru. Největší hodnota odebíraného proudu (záběrný proud) je při rozběhu 

elektromotoru, kdy frekvence indukovaného proudu v rotoru f2 je rovna napájecí frekvenci 

f1. K vytvoření točivého momentu asynchronního elektromotoru je tedy nutné, aby otáčky 

rotoru byly menší než otáčky točivého elektromagnetického pole. Otáčí-li se točivé 

elektromagnetické pole synchronní úhlovou rychlostí ω1, pro kterou platí: 

 

= ∙ ∙          (4.2-3) 

 

a bude-li úhlová rychlost otáčení rotoru elektromotoru ω2 

 

= ∙ ∙          (4.2-4) 

 

potom rozdíl mezi otáčkami točivého elektromagnetického pole a otáčkami rotoru            

se nazývá skluz a jeho velikost se určí podle vztahu: 

 

= =           (4.2-5) 
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4.3 Síly působící ve vzduchové mezeře elektromotoru 

Činnost elektromotoru je podmíněna vznikem elektromagnetických sil, které působí    

ve vzduchové mezeře mezi rotorovým a statorovým paketem. V elektromotorech působí 

obecně tři složky sil: 

- radiální síly, 

- tangenciální síly, 

- axiální síly. 

 
Obr. 10. Působení elektromagnetických sil na rotor asynchronního elektromotoru 

4.3.1 Radiální síly ve vzduchové mezeře 

Prochází-li vinutím statoru proud Is a tyčemi rotorové klece proud It, vznikají 

v rotorovém a statorovém paketu magnetomotorická napětí Θs respektive Θr, které lze      

na základě Hopkinsnova vztahu [5], vyjádřit ve tvaru pro statorové magnetomotorické 

napětí: 

= ∙            (4.3.1-1) 

a pro rotorové magnetomotorické napětí: 

= ∙            (4.3.1-2) 

kde Ns je počet vinutí statoru   [-] 

Nr je počet vinutí rotoru (pro asynchronní elektromotory s kotvou nakrátko      

je počet vinutí na fázi Nr = 0,5)  [-] 
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Jelikož fázory statorových proudů rotují úhlovou frekvencí ωe, lze i okamžitou hodnotu 

magnetomotorických napětí statoru popsat periodickou rovnicí: 

, = ∙ ∓ ∙         (4.3.1-3) 

Vlivem elektromagnetické indukce se i ve vinutí rotoru indukuje magnetomotorické 

napětí, jehož průběh je posunut o účiník cos , resp. o fázový úhel  

, = ∙ ∓ ∙ +        (4.3.1-4) 

Okamžitá hodnota magnetické indukčnosti B(ψ,t) je dána součinem okamžitého 

výsledného magnetomotorického napětí a okamžité magnetické vodivosti ve vzduchové 

mezeře λ: 

, = , + , ∙ ,        (4.3.1-5) 

Interpretací Maxwellových rovnic lze vyjádřit energii magnetického pole W součinem 

magnetické indukce B, intenzity magnetického pole H, velikostí plochy A a velikosti 

vzduchové mezery δ podle vztahu: 

= ∙ , ∙ , ∙ ∙         (4.3.1-6) 

Vyjádříme-li radiální sílu ve vzduchové mezeře Fr jako změnu energie magnetického 

pole dW potřebnou k zúžení vzduchové mezery o dδ, lze pro radiální sílu psát vztah: 

= ∙ , ∙ , ∙         (4.3.1-7) 

Pro účely této práce je vhodnější použití vztahu, který popisuje elementární sílu 

působící na jednotku plochy: 

= ∙ , ∙ ,          (4.3.1-8) 

Vzájemnou závislost intenzity magnetického pole a magnetické indukčnosti lze vyjádřit 

vztahem: 

= ∙            (4.3.1-9) 

Dosazením vztahů (4.3.1-5) a (4.3.1-9) do vztahu (4.3.1-8) je možné vyjádřit vztah pro 

radiální sílu ve vzduchové mezeře: 

= ∙ , = ∙ , , ∙ ,
       (4.3.1-10) 
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Vlivem rozdílných polarit magnetomotorických napětí daných znaménkem ±               

ve vztazích (4.3.1-3) a (4.3.1-4) je nutné řešit radiální síly dané součtem obou 

magnetomotorických napětí jako kombinaci všech vektorů, přičemž dostáváme čtyři 

vztahy pro okamžitou radiální sílu ve vzduchové mezeře: 

1)  

= ∙ ∙ ∙ + ∙ + ∙ + ∙ + ∙ ,   (4.3.1-11) 

2) 

 = ∙ ∙ ∙ − ∙ + ∙ − ∙ + ∙ ,  (4.3.1-12) 

3) 

 = ∙ ∙ ∙ + ∙ + ∙ − ∙ + ∙ ,  (4.3.1-13) 

4)  

= ∙ ∙ ∙ − ∙ + ∙ + ∙ + ∙ ,   (4.3.1-14) 

Obecně tedy platí tyto rovnice ve tvaru: 

= ∙ , , ∙ ,
       (4.3.1-15) 

Případně ve tvaru: 

= ∙ ∙ , ,,         (4.3.1-16) 

 
Obr. 11. Graf závislosti velikosti radiálních sil ve vzduchové mezeře na její excentricitě 
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Rotací magnetomotorických napětí statoru a rotoru dochází k jejich interferenci, jejíž 

četnost určuje řád r harmonické frekvence rotorového a statorového magnetomotorického 

napětí, přičemž platí, že čím menší je řád r, tím větší je pravděpodobnost nárůstu vibrací 

statorového paketu. Dále jsou popsány děje pro řád harmonických frekvencí                        

r = 0, 1, 2, 3, 4. 

Algebraickými úpravami rovnic (4.3.1-11) až (4.3.1-14) lze radiální sílu ve vzduchové 

mezeře vyjádřit v závislosti na řádu harmonické frekvence obecně ve tvaru: 

= ∙ ∙ − ∙         (4.3.1-17) 

kde  r je řád radiální síly [-] 

  Fr je amplituda radiální síly řádu r [N] 

  r je úhlová rychlost síly řádu r  [rad.s-1] 

Rovnice (4.3.1-15) popisuje velikost radiálních sil působících na jednotkový element 

plochy statorového paketu. Vlivem těchto sil dochází k magnetostrikci statorového paketu, 

jehož tvar se mění v závislosti na řádu r úměrně podle výše popsané rovnice. Na obrázku 

(Obr. 11) je uveden průběh radiálních sil pro jednotlivé řády harmonických 

magnetomotorických napětí. 

 
Obr. 12. Magnetostrikce statorového jádra vlivem radiálních sil 

 

4.3.2 Tangenciální síly ve vzduchové mezeře 

Statorové vinutí je napájeno třífázovým střídavým napětím, které ve vinutí vyvolá 

třífázový střídavý proud. Protéká-li elektrický proud vinutím statoru elektrickou úhlovou 

rychlostí ωe, vytvoří se v jádře statoru točivé elektromagnetické pole, které se otáčí 

synchronní úhlovou rychlostí ωs. Synchronní úhlová rychlost je přímo úměrná frekvenci 

napájecího napětí fe a nepřímo úměrná počtu pólových dvojic pp. Rotující 

elektromagnetické pole statoru indukuje do vinutí rotoru indukované napětí dle Faradayova 

indukčního zákona [5]: 
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= −            (4.3.2-1) 

které vyvolá ve vinutí rotoru indukovaný elektrický proud It. 

Pohybuje-li se rotorovou tyčí náboj q rychlostí v, působí na tyč v rotačním magnetickém 

poli statoru Lorenzova síla daná vztahem: 

= × ∙           (4.3.2-2) 

Vektor rychlosti náboje v, lze vyjádřit jako dráhu danou délkou tyče, kterou náboj urazí 

za čas t, 

=             (4.3.2-3) 

A pro Lorenzovu sílu platí vztah: 

= × ∙            (4.3.2-4) 

Protože proud ve vodiči je dán celkovým nábojem Q protékaným vodičem délky L za 

čas t, lze vztah pro sílu působící na přímou rotorovou tyč psát ve tvaru: 

= ∙ ∙            (4.3.2-5) 

a pro tyč, která svírá s indukčními čarami magnetického pole úhel φ: 

= ∙ ∙ ∙         (4.3.2-6) 

kde B je elektromagnetická indukce točivého elektromagnetického pole [T] 

 It je indukovaný proud ve vinutí rotoru    [A] 

 L je aktivní délka vinutí rotoru      [m] 

 α je úhel sklonu rotorových tyčí     [°] 

Velikost indukovaného napětí v rotoru závisí na rozdílu mezi frekvencí otáčení točivého 

elektromagnetického pole a frekvencí otáčení rotoru elektromotoru. Čím menší jsou otáčky 

rotoru, tím větší proud elektromotor odebírá a tím je také větší indukované napětí a proud 

v rotoru. Největší hodnota odebíraného proudu (záběrný proud) je při rozběhu 

elektromotoru, kdy frekvence indukovaného proudu v rotoru f2 je rovna napájecí frekvenci 

f1. 
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4.3.3 Axiální síly ve vzduchové mezeře 

Kromě výše zmíněných složek sil působí ve vzduchové mezeře také složky sil, jejichž 

vektory jsou rovnoběžné s osou rotoru elektromotoru. Tyto složky sil se vyskytují              

u asynchronních elektromotorů s kotvou nakrátko, jejichž rotorové tyče jsou nakloněny 

pod úhlem  vůči axiálnímu směru rotoru. Dále se axiální složky sil vyskytují                    

u elektromotorů s kuželovým případně částečně kuželovým rotorem a také u elektromotorů 

s vysunutým rotorem. 

U motorů, jejichž kotva je tvořena rotorovou klecí s nakloněnými tyčemi, tedy působí 

kromě radiálních a tangenciálních sil také síly axiální [7], které jsou podle obrázku (13c) 

dány složkou: 

 

= ∙ = ∙        (4.3.3-1) 

 

a)                                        b)                                     c) 

 

Obr. 13. Axiální síly ve vzduchové mezeře elektromotoru 
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4.4  Výkonová bilance asynchronního elektromotoru 

Elektromotory jsou dnes nejrozšířenějším pohonným mechanismem jak v průmyslu, tak 

i v civilním životě. Tuto pozici si získaly díky nízkým nárokům na údržbu, snadnou 

regulací provozních parametrů a také svou vysokou účinností, která dosahuje hodnot        

až 97% u vysoce účinných elektromotorů. Na vysokou účinnost elektromotoru má vliv 

především to, že: 

1. Vstupní energie pohonu (elektrický proud) je zároveň primární zdroj v technologii 

pohonu. 

2. Ztráty v elektrickém vedení pohonu elektromotoru jsou minimální oproti ztrátám  

ve vedení ostatních pohonných mechanismů. 

3. Konstrukce elektromotorů je uzpůsobena pro nízké mechanické ztráty třením. 

Hlavním účelem každého točivého stroje je vytvoření dostatečně velkého točivého 

momentu pro pohon poháněného mechanismu. U asynchronních elektromotorů je točivý 

moment vyvozen vzájemnou interakcí mezi točivým elektromagnetickým polem statoru    

a indukovanými proudy v rotoru. Točivý moment elektromotoru tedy vzniká přeměnou 

elektrické energie v mechanickou práci. V celém procesu přeměny energií dochází 

k určitým energetickým ztrátám, ať už elektrickým nebo mechanickým. Tyto ztráty jsou 

příčinou vzniku výkonových ztrát elektromotoru. 

Na obrázku (14) je vyobrazena výkonnostní bilance asynchronního elektromotoru [7]. 

Vstup do systému představuje elektrický příkon P1 daný vztahem: 

= √ ∙ ∙ ∙ = ∙ ∙ ∙ = ∙ ∑ , , ∙ , ,  (4.4-1) 

Průchodem proudů statorovým vinutím dochází vlivem rezistance vinutí ke ztrátám 

výkonu ve statorovém vinutí: 

∆ = ∙ ∙ = ∑ , , ∙ , ,       (4.4-2) 

Vlivem magnetizace železného jádra statoru dochází ke ztrátám v železe PFe1. 

Zbylý výkon představuje výkon, který je přenášen elektromagnetickým točivým polem 

přes vzduchovou mezeru na rotor elektromotoru. Jde o tzv. výkon ve vzduchové mezeře: 

= ∙ ∙ = ∙ ∑ , , ∙ , ,       (4.4-3) 
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Výkon ve vzduchové mezeře vyvolá při synchronních otáčkách ωs 

elektromagnetického pole asynchronního elektromotoru elektromagnetický točivý moment 

MEm: 

=           (4.4-4) 

Točivé elektromagnetické pole vyvolá ve vinutí rotoru indukci proudu doprovázenou 

ztrátami vlivem rezistance vinutí rotoru: 

∆ = ∙ ∙ = ∑ , , ∙ , ,      (4.4-5) 

Protože proud ve vinutí rotoru má indukční charakter, jsou ztráty v železném jádru 

rotoru elektromotoru zanedbatelně nízké, a tedy: 

∆ ≅           (4.4-6) 

Na rotor je tak přenášen mechanický výkon PMech: 

= ∙ ∙ ∙ = ∙ ∑ , , ∙ , ,    (4.4-7) 

Vnitřní mechanický moment na rotoru elektromotoru otáčející se otáčkami ω je pak 

dán vztahem:  

=          (4.4-8) 

Při otáčení rotoru dochází vlivem pasivních odporů v ložiscích a vlivem ventilačních 

odporů k mechanickým ztrátám PMech. Kromě toho lze v soustavě elektromotoru 

předpokládat další, tzv. dodatečné ztráty PD. Tyto ztráty představují výkonové ztráty na 

hřídeli elektromotoru, které působí přímo proti otáčení hřídele elektromotoru. 

∆ = ∆ + ∆         (4.4-9) 

Výsledný výkon na hřídeli elektromotoru P2 přenášený na poháněný mechanismus pak 

lze popsat rovnicemi: 

= − ∆ = − ∆ − ∆ = − ∆ − ∆ − ∆ − ∆       

           (4.4-10) 

= − ∆ = ∙         (4.4-11) 

Moment elektromotoru pak lze vyjádřit ve tvaru: 

=           (4.4-12) 
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Zanedbáním mechanických, ventila

považovat mechanický moment na rotoru elektromotoru 

(4.4-4) a (4.4-8) za mechanický výkon a výkon ve vzduchové meze

vyjádření a za skluz vztah (

ve tvaru: 

= · ∑ , ,

a elektromagnetický moment je možné vyjád

· ∑ , , ·
Porovnáním obou vztah

asynchronního elektromotoru není ovlivn
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Zanedbáním mechanických, ventilačních a dodatečných ztrát lze za moment motoru 

považovat mechanický moment na rotoru elektromotoru MMech. Dosadí

) za mechanický výkon a výkon ve vzduchové mezeř

ení a za skluz vztah (4.2-5) a po úpravě, lze točivý moment elektromotoru vyjád

· , ,      

a elektromagnetický moment je možné vyjádřit ve tvaru: 

, ,      

Porovnáním obou vztahů zjistíme, že jsou si rovny. Lze tedy konstatovat, že moment 

asynchronního elektromotoru není ovlivněn ztrátami v rotoru.  

 

Obr. 14. Výkonová bilance elektromotoru 

Ing. Jaroslav Brychcy 

ných ztrát lze za moment motoru 

. Dosadí-li se do vztahů 

) za mechanický výkon a výkon ve vzduchové mezeře jejich elektrické 

ivý moment elektromotoru vyjádřit 

 (4.4-13) 

 (4.4-14) 

 zjistíme, že jsou si rovny. Lze tedy konstatovat, že moment 
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4.5 Charakteristika provozu pohonných jednotek s asynchronním 

motorem 

Asynchronní elektromotory mohou pracovat ve třech pracovních režimech,                    

a to motorickém, generátorickém a brzdném režimu. Všechny tři provozní stavy je možné 

graficky vyjádřit pomocí momentové charakteristiky znázorněné na obrázku 15. 

Momentovou charakteristiku asynchronního elektromotoru je možné popsat Klossovým 

vztahem [6]: 

 

∙           (4.5-1) 

 

kde s  je skluz asynchronního elektromotoru  [-] 

 szv je skluz zvratu asynchronního elektromotoru [-] 

 

Skluz zvratu vyjadřuje skluz při maximálním točivém momentu elektromotoru a lze    

ho popsat vztahem: 

= ∓           (4.5-2) 

Pokud zanedbáme odpor statorového vinutí R1, obdržíme vztah pro skluz zvratu          

ve tvaru: 

=            (4.5-3) 

 

kde R2’ je vlastní odpor rotoru    [Ω] 

 X1K  je sloučená rozptylová reaktance rotoru a statoru [Ω] 

 

Momentová charakteristika asynchronního elektromotoru má dvě maxima točivého 

momentu, a to v motorickém a generátorickém režimu. Maximální moment asynchronního 

elektromotoru je závislý na kvadrátu fázového napětí statoru U1, odporu v železe statoru 

X1K a synchronní úhlové frekvenci ωs. 

 

= ∓ ∙∙ ∙           (4.5-4) 
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Obr. 15. Momentová charakteristika asynchronního elektromotoru 

 

 

Asynchronní elektromotory se provozují v úzkém rozsahu otáček v pracovní části 

momentové charakteristiky dané body P0 a P1. V pracovním bodě P0 se asynchronní 

elektromotory provozují na prázdno. Otáčky elektromotoru v tomto pracovním bodě jsou 

maximální a točivý moment elektromotoru minimální, jen k překonání mechanických 

odporů v ložiscích. Skluz v tomto pracovním bodě je skluz na prázdno a jeho hodnota      

se blíží nulové hodnotě. 

V pracovním bodě P1 dosahuje elektromotor jmenovitých otáček a jmenovitého 

momentu daného štítkovými údaji elektromotoru. V tomto bodě dosahuje elektromotor 

jmenovité hodnoty skluzu. 

Pracovní části momentové charakteristiky asynchronních elektromotorů lze s velmi 

malou chybou nahradit lineárním průběhem, jejichž směrnice je dána tvrdostí momentové 

charakteristiky. 
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4.6  Obecné nedostatky a poruchy pohonných jednotek 

Většina mechanických či elektrických závad v rotačních elektrických strojích generuje 

síly, které jsou podnětem ke zvýšení vibrační odezvy stroje. Každá závada má svůj 

specifický charakter vibračního projevu. Na tomto základě je také postavena vibrační 

diagnostika. 

Vibrační složky generované na rotačních strojích jsou obvykle jistým popsatelným 

způsobem vázány na otáčky, respektive otáčkovou frekvenci daného stroje. Aby bylo tedy 

možné charakterizovat závadu, která je provázena vibracemi, musí se získaný vibrační 

signál pomocí vhodného matematického nástroje transformovat z časové oblasti do oblasti 

frekvenční, čímž se získá frekvenční spektrum vibrací. Ve frekvenčním spektru jsou již 

vibračním složkám přiřazeny frekvence, na kterých tyto složky působí a na základě 

analýzy těchto frekvencí a velikosti amplitud na těchto frekvencích lze charakterizovat 

závadu i její závažnost. Nejvhodnějším algoritmem pro analýzu vibrací je algoritmus 

rychlé Fourierovy transformace FFT (Fast Fourier Transformation). Tento algoritmus 

převede složený časový průběh vibrací na jednotlivé harmonické složky a přiřadí je 

k frekvenci, jejíž velikost je dána četností výskytu daného jevu v daném časovém rozmezí 

snímaného signálu. 

V dalším textu jsou popsány závady, které se vyskytují přímo na hnacím elektromotoru 

nebo v interakci s poháněným mechanismem. Znalost projevů těchto závad                       

ve frekvenčních spektrech vibrací je důležitým prvkem při určování příčin zvýšených 

vibrací a predikce zbytkové životnosti stroje či jeho součástí. 

 

Obecné závady vyskytující se v pohonech s asynchronními pohony [9]: 

 

Hmotová nevyváženost 

 

Hmotová nevyváženost je důsledkem posunutého těžiště vlivem nerovnoměrného 

rozložení hmot rotoru. Podle vzájemné úhlové polohy těžiště a míry posunutí těžiště je 

možné hmotovou nevyváženost rozdělit na: 

- statickou nevyváženost, 

- momentovou nevyváženost, 

- dynamickou nevyváženost. 
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Statická nevyváženost vzniká paralelním posunutím hlavní osy setrvačnosti rotoru vůči 

ose rotace rotoru.  

Ve spektrech vibrací se projevuje nárůstem amplitudy vibrací na 1x otáčkové frekvenci 

v radiálních směrech měření, přičemž rozdíl fází měřený ve stejných rovinách na obou 

ložiscích je přibližně nulový. Amplituda na otáčkové frekvenci roste s druhou mocninou 

otáček. 

Obr. 16. Rozložení hmot při statické nevyváženosti 

 

Zvláštním případem statické nevyváženosti je nevyváženost kvazistatická. Pokud se na 

rotoru nalézají nevývažky různých velikostí, ale pod stejným polohovým úhlem, dojde 

k naklonění hlavní centrální osy setrvačnosti rotoru od osy rotace. Tyto osy se protínají ve 

společném bodě mimo těžiště rotoru. 

Obr. 17. Rozložení hmot při kvazistatické nevyváženosti 

 

Momentová nevyváženost vzniká úhlovým natočením hlavní osy setrvačnosti vůči ose 

rotace rotoru. Amplitudy na 1x otáčkové frekvenci rostou rovněž s druhou mocninou 

otáček a rozdíl fází na obou ložiscích měřených ve stejných rovinách je přibližně 180°. 

Rozdíl fází měřený v horizontální a vertikální rovině na stejném ložisku bývá 90° 

s rozptylem 30°. 
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Obr. 18. Rozložení hmot při momentové nevyváženosti 

 

Dynamická nevyváženost vzniká amplitudovým a fázovým součtem obou výše 

popsaných typů nevyvážeností. Ve spektru vibrací dominuje amplituda na 1x otáčkové 

frekvenci. V tomto případě se fázový rozdíl měřený na obou ložiscích ve stejné rovině 

může pohybovat od 0°do 180°. Fázový rozdíl ve vertikální a horizontální rovině však 

zůstává 90° s rozptylem 30°. 

Obr. 19. Rozložení hmot při dynamické nevyváženosti 

 

 
Obr. 20. Frekvenční spektrum vibrací hmotově nevyváženého elektromotoru 
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Ohnutý hřídel 

 

Průhyb hřídele způsobuje zvýšené vibrace v axiálním směru a to na 1x otáčkové 

frekvenci, je-li průhyb hřídele uprostřed a na 2x otáčkové frekvenci, je-li průhyb hřídele 

blíž u spojky. Rozdíl fází měřený v horizontální a vertikální rovině na stejném ložisku je 

přitom 180°. 

 
Obr. 21. Frekvenční spektrum vibrací elektromotoru s průhybem hřídele mezi ložisky 

 

 

Nesouosost 

 

Nesouosost vzniká při rozdílných polohách os rotace hřídelů hnacího a hnaného stroje. 

V závislosti na povaze vyosení lze nesouosost rozdělit na paralelní a úhlovou. 

 

Paralelní nesouosost vzniká paralelním posunutím osy rotace. Paralelní nesouosost 

generuje vysoké vibrace v radiálním směru na 2x otáčkové frekvenci a tato amplituda často 

převyšuje amplitudu na 1x otáčkové frekvenci. Fázový rozdíl vibrací přes spojku je 

přibližně 180°. 

 

Úhlová nesouosost generuje vysoké amplitudy vibrací na 2x otáčkové frekvenci 

zejména v axiálním směru. Fázový rozdíl vibrací přes spojku je obvykle 180°. 
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Obr. 22. Frekvenční spektrum vibrací nesouose uložených strojů 

 

Nesouose nasazené ložisko 

 

Křivě nasazené ložisko generuje vysoké axiální vibrace a rozdíl fází v protilehlých 

stranách je 180°. 

 

Rezonance 

 

Rezonance nastává tehdy, když budící frekvence je stejná jako vlastní frekvence 

systému. Tehdy dochází k zesílení amplitud vibrací někdy až na havarijní úroveň. 

 

Mechanické uvolnění 

 

Mechanické uvolnění lze klasifikovat do tří typů: 

Typ A – mechanické uvolnění způsobené uvolněním nebo měkkostí patek stroje, 

základového rámu, případně základu, deformace základového rámu nebo základu.             

U tohoto typu mechanického uvolnění způsobují vibrace zbytkové nevyvážené hmoty, 

jejichž účinky jsou podporovány tímto typem uvolnění. Ve spektru se pak projevuje 

nárůstem amplitudy vibrací na 1x otáčkové frekvenci s fázovým rozdílem 90 až 180°. 
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Obr. 23. Frekvenční spektrum vibrací elektromotoru s mechanickým uvolněním typu A 

 

Typ B – mechanické uvolnění způsobené obvykle uvolněním šroubů ložiskových stojanů 

nebo trhlinami v konstrukci rámu nebo v ložiskovém stojanu. Ve spektrech se tento typ 

mechanického uvolnění projevuje nárůstem amplitud na 1x, 2x a 3x otáčkové frekvenci 

v radiálním směru. 

 
Obr. 24. Frekvenční spektrum vibrací elektromotoru s mechanickým uvolněním typu B 

Typ C – je často způsoben nesprávným lícováním komponent, uvolněním pouzdra ložiska 

ve víku, volným oběžným kolem na hřídeli, nadměrnou vůlí v ložisku a jiných závad.     

Ve spektrech vibrací se projevuje řadou amplitud harmonických násobků otáčkové 

frekvence a někdy i amplitud na subharmonických frekvencích. Ve spektru se také 

vyskytují složky šumu. 
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Obr. 25. Frekvenční spektrum vibrací elektromotoru s mechanickým uvolněním typu C 

 

Přidírání rotoru 

Přidírání rotoru generuje obdobně jako u mechanického uvolnění, řadu harmonických   

a subharmonických frekvenčních složek a také amplitudy na vlastních frekvencích rotoru 

či statoru. 

 

Poškození valivých ložisek 

Pokud jde o poškození ložisek vlivem degradace materiálu či valivých ploch                    

při dlouhodobém provozu stroje, lze jednotlivé etapy poškození ložisek klasifikovat do čtyř 

etap: 

1. Etapa – tato fáze poškození ložisek je prvotní fází opotřebení ložiska, které             

je detekovatelné v ultrazvukové frekvenční oblasti od 250 kHz do 350 kHz             

a později také ve frekvenční oblasti 20 kHz až 60 kHz. 

2. Etapa – v této fázi poškození ložiska dochází ke generování vlastních frekvencí 

komponent ložisek v oblasti 500 Hz až 2 kHz. Na konci druhé etapy se objevují 

postranní pásma kolem těchto rezonančních špiček. 

3. Etapa – v této etapě poškození ložisek jsou na ložisku již viditelné vady.              

Ve spektrech vibrací se generují amplitudy na ložiskových frekvencích a jejich 

násobcích. Tyto amplitudy jsou v pozdějším stádiu poškození doprovázeny 

postranními pásmy 

4. Etapa – v této fázi poškození ložisek vznikají vlivem opotřebení nadměrné vůle 

v ložisku, a proto roste i první otáčková frekvence rotoru a její harmonické 

násobky. Ložiskové frekvence se ve spektru vibrací ztrácí ve vysokofrekvenčním 

šumu. 
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Závady spojené přímo s asynchronními elektromotory [9]: 

 

Excentricita statoru 

Excentricita statoru způsobuje statickou změnu vzduchové mezery, které vyvolávají 

nerovnoměrné rozložení sil po obvodu rotoru, čímž se generují vysoké vibrace v místech 

maximální změny vzduchové mezery. Excentricita statoru se ve spektru vibrací projevuje 

na 2x síťové frekvenci, respektive druhé napájecí frekvenci elektromotoru. 

 
Obr. 26. Frekvenční spektrum vibrací elektromotoru s excentrickým statorem 

 

Excentricita rotoru 

Excentrický rotor způsobuje časově proměnnou vzduchovou mezeru, kde dochází        

ke generování vibrací na frekvenci 2x síťová frekvence s postranními pásmy o frekvenci 

průchodu pólů. 

 
Obr. 27. Frekvenční spektrum vibrací elektromotoru s excentricky uloženým rotorem 
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Necelistvost rotorové klece 

Jsou-li rotorové tyče prasklé, uvolněné ve zkratovacím prstenci nebo jsou zkratované 

rotorové plechy, generují se vysoké vibrace na otáčkové frekvenci rotoru s postranními 

pásmy s frekvencí průchodu pólů a také kolem vyšších harmonických frekvencí. Uvolněné 

rotorové tyče se projevují postranními pásmy 2x síťová frekvence kolem frekvence 

průchodu rotorových tyčí a jejich harmonických násobků. 

 

 
Obr. 28. Frekvenční spektrum vibrací elektromotoru se závadou v rotorové kleci 

 

 
Obr. 29. Frekvenční spektrum vibrací elektromotoru s uvolněnými rotorovými tyčemi 

 

Fázové problémy 

Fázové problémy, zapříčiněné prasklým či uvolněným konektorem způsobují velmi 

vysoké amplitudy vibrací na 2x síťové frekvenci s postranními pásmy o frekvenci 1/3 

síťové frekvence. 
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Obr. 30. Frekvenční spektrum vibrací asynchronního elektromotoru s fázovými problémy 

 

 

4.7 Příčiny vzniku nesymetrického elektromagnetického pole 

elektromotoru 

Generování vibrací, způsobených nesymetrickým elektromagnetickým polem 

elektromotoru, je podmíněno nerovnoměrným rozložením radiálních sil na ploše 

rotorového a statorového paketu. Jak je zřejmé ze vztahu (4.3.1-10) pro radiální sílu         

ve vzduchové mezeře, je její velikost dána elektromotorickým napětím statoru, 

elektromotorickým napětím rotoru a magnetické vodivosti ve vzduchové mezeře, která je 

z větší části závislá na velikosti vzduchové mezery. Lze tedy říct, že příčiny vzniku 

nesymetrického elektromagnetického pole jsou elektrického a mechanického původu. 

 

4.8  Mechanické příčiny nesymetrie elektromagnetického pole 

Mechanické příčiny, případně závady, způsobují vznik nesymetrického 

elektromagnetického pole elektromotoru zejména lokální změnou velikosti vzduchové 

mezery a tím změny magnetické vodivosti. Velikost vzduchové mezery často ovlivňují tyto 

závady: 

- excentricky uložený rotor, 

- ovalita statoru, 

- excentricita rotoru, 

- ohnutý hřídel,  

- ovalita rotoru, 

- vůle v ložiscích. 

Frekvenční spektrum rychlostí vibrací - radiální směr

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

Frequency [Hz]

R
M

S
 [

m
m

.s
-1

]



Doktorská disertační práce                        Ing. Jaroslav Brychcy 

 - 40 -

V závislosti, zda dochází v průběhu rotace rotoru ke změně vzduchové mezery 

v příslušném místě na obvodu rotoru, je možné rozdělit změnu velikosti vzduchové mezery 

na: 

- statickou změnu vzduchové mezery, 

- dynamickou změnu vzduchové mezery. 

 

V případě statické změny vzduchové mezery je velikost vzduchové mezery v daném 

místě rotoru konstantní (platí pro první uvedený případ). V místech, kde je vzduchová 

mezera nejužší, je nejmenší magnetický odpor a tudíž i elektromagnetické síly, působící 

v těchto místech jsou vyšší než v ostatních směrech. V případě dynamické změny 

vzduchové mezery je její velikost vázána na aktuální pozici rotoru ve statoru. Její velikost 

je tedy funkcí otáček rotoru. Dále jsou odvozeny rovnice, vyjadřující velikost vzduchové 

mezery mezi rotorem a statorem pro výše popsané případy. 

 

4.8.1 Velikost vzduchové mezery mezi rotorem a statorem 

Velikost vzduchové mezery mezi rotorem a statorem je důležitým parametrem pro 

správnou činnost elektromotorů [3]. Je-li vzduchová mezera příliš velká, výrazně se 

snižuje magnetická vodivost a tím vznikají vysoké ztráty ve vzduchové mezeře. Je-li 

vzduchová mezera příliš malá, je zde nebezpečí poškození rotorového a statorového paketu 

zadíráním při neočekávaných dynamických jevech pohonu. 

Velikost vzduchové mezery by tedy neměla být menší než δ = 0,2 mm, případně by 

velikost vzduchové mezery měla být dána rovnicí: 

 

≥ , ∙          (4.8.1-1) 

 

Excentricky uložený rotor 

 

U excentricky uloženého rotoru mohou nastat dva základní stavy: 

- paralelní excentricita rotoru, 

- úhlová excentricita rotoru. 
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Vlivem paralelní excentricity rotoru vůči statoru dochází k jednosměrnému zúžení 

vzduchové mezery. Velikost vzduchové mezery je přitom v jednotlivých úhlových 

polohách a po celé délce konstantní. V místě nejužší vzduchové mezery pak působí 

největší složka elektromagnetických radiálních sil, zatímco se s rozšiřující vzduchovou 

mezerou tyto složky sil snižují. Vzniká tak jednostranný magnetický tah na rotor 

elektromotoru a dochází tak k zvýšenému statickému zatížení ložisek, které se někdy 

mohou rovnat samotné tíze rotoru. 

− ∙ − − ∙      (4.8.1-2) 

Při úhlové excentricitě rotoru je průběh velikosti vzduchové mezery závislý rovněž     

na úhlu vyosení rotoru a axiální vzdálenosti myšleného řezu. 

, = − ∙ − − ∙ − ∙ ∙  (4.8.1-3) 

Ovalita statoru 

Častou příčinou nehomogenního elektromagnetického pole je ovalita vrtání statorového 

paketu. Tato závada má také charakter statické změny vzduchové mezery. V případě 

rovnoměrné ovality a souososti rotoru a statoru však nedochází k nerovnoměrnému 

působení radiálních elektromagnetických sil, neboť rozložení velikosti vzduchové mezery 

v protichůdných směrech je vždy stejné. 

= ∙ − ∙ −      (4.8.1-4) 

Excentricita rotoru 

Jestliže rotorový paket není vystředěn s rotorovou hřídelí, vzniká excentricita rotoru. 

Tím dochází ke změně velikosti vzduchové mezery, která se v daném místě obvodu statoru 

mění vlivem otáčení rotoru podle Kosinovy funkce. Oproti excentricky uloženému rotoru 

jsou její účinky na ložiska dynamické a mění se s periodou otáčení. Dynamické účinky 

excentrického rotoru jsou vysoce nebezpečné, protože jsou vyvozeny dvěma složkami sil 

ve fázi, a to odstředivými silami nevyváženosti rotoru Fo a elektromagnetickou radiální 

silou Fr. 

, = − ∙ − − ∙ ∙ ∙ +  (4.8.1-5) 
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Ohnutý hřídel 

Jednou z rotorových vad je průhyb rotoru respektive hřídele rotoru, která může být 

způsobena dlouhodobou nečinností stroje, zvýšeným namáháním na hřídel nebo také 

nerovnoměrným působením elektromagnetických sil. Průhyb hřídele způsobuje změnu 

velikosti vzduchové mezery po délce rotoru. Dochází tak jednak k vytvoření hmotové 

nevyváženosti a také k dynamické magnetické nevyváženosti rotoru. 

, , = − ∙ − − ∙ ∙ ∙ +   (4.8.1-6) 

Ovalita rotoru 

Vlivem ovality rotoru dochází k dynamické změně velikosti vzduchové mezery, která se 

při souměrné ovalitě rotoru projevuje dvakrát za periodu otáčení. Elektromagnetické síly 

působící na rotor jsou v rovnováze. Avšak vlivem periodických změn velikosti vzduchové 

mezery dochází stejně jako u většiny zmíněných případů k periodickým změnám 

elektromagnetických sil působících na statorový paket, čímž dochází k magnetostrikci 

statoru a tím vzniku vibrací statoru. 

 

Vůle v ložiscích 

Zvýšené vůle v ložiscích jsou jednou z nejčastějších příčin vzniku nerovnoměrné 

vzduchové mezery. Ložiskové vůle dovolují i malé hmotové zbytkové nevyváženosti 

posuv rotoru vlivem odstředivých sil, čímž dochází k zúžení vzduchové mezery v místě 

působení odstředivé síly. Velikost a směr změny velikosti vzduchové mezery při tom 

závisí na velikosti zbytkové nevyváženosti, hmotnosti rotoru a otáčkách rotoru. Bude-li mít 

rotor dostatečně vysoké otáčky a zbytkovou nevyváženost, překoná samotnou hmotnost 

rotoru a osa rotoru vykonává rotační pohyb vymezený vůlemi v ložiscích. 

, , = − ∙ − − ∙ ∙ ∙ +  (4.8.1-7) 

 

4.8.2 Vliv velikosti vzduchové mezery na magnetickou vodivost 

Magnetická vodivost λ představuje převrácenou hodnotu magnetického odporu Rm 

v prostředí šíření magnetických siločar. 

=            (4.8.2-1) 
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Velikost magnetického odporu je kromě magnetických vlastností daného materiálu, 

vyjádřenou permeabilitou prostředí µ , závislá také na velikosti vzduchové mezery δ a ploše 

A, kterou prochází indukční čáry podle vztahu: 

∙            (4.8.2-2) 

Pro jednotkový element plochy na rotoru je možné dosazením vztahu (4.8.2-2) do 

rovnice (4.8.2-1) vyjádřit magnetickou vodivost ve tvaru: 

=             (4.8.2-3) 

V případě, symetricky uloženého rotoru ve statoru je vodivost ve vzduchové mezeře 

konstantní.  

, = = .         (4.8.2-4) 

Dojde-li k lokální změně velikosti vzduchové mezery, vlivem výše popsaných příčin, 

dojde také ke změně velikosti magnetické vodivosti. 

 

4.9 Elektrické příčiny nesymetrie elektromagnetického pole 

Z výše uvedených kapitol je zřejmé, že vznik magnetické nevyváženosti rotoru 

asynchronních elektromotorů má spoustu mechanických příčin, které je nutné                  

při diagnostikování problémů pohonů identifikovat. Tyto mechanické nedostatky mění tvar 

elektromagnetického pole asynchronních elektromotorů prostřednictvím změny velikosti 

vzduchové mezery. V asynchronních elektromotorech se však mohou vyskytnout také 

závady, které deformují elektromagnetické pole elektromotoru prostřednictvím 

nerovnoměrného průchodu statorových či rotorových proudů [2]. Těmito závadami mohou 

být nesymetrické napájení asynchronního elektromotoru, závady v napojení přívodního 

kabelu ve svorkovnici, poškozená statorová vinutí, snížení izolačního stavu vinutí statoru, 

nedovolené oteplení vinutí, špatná elektroizolace jádra rotoru, uvolnění statorového či 

rotorového paketu nebo jeho části, uvolnění případně poškození rotorových tyčí klece 

asynchronního elektromotoru, a další závady charakteristické pro asynchronní 

elektromotory. 

Všechny tyto závady se projevují svým charakteristickým způsobem jako zvýšené 

oteplení, zvýšení vibrací, porušení harmonického průběhu elektrických veličin.               

Pro diagnostiku elektrických závad na asynchronních elektromotorech je dnes trendem 
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využívat měření a analýzu statorových proudů [10]. Na obrázku (31) je zobrazeno schéma 

měření napájecích proudů a napětí při diagnostice asynchronních elektromotorů.  

 
Obr. 31. Schéma zapojení měření napájecích napětí a proudů asynchronního elektromotoru 

 

Kde  MTP  je měřící transformátor proudu 

 AM je asynchronní motor 

 PM je pracovní mechanismus (zátěž) 

 A/D je analogově digitální převodník 

 C + S  je počítač se softwarem pro analýzu napájecích napětí a proudů 

 

 

Tato metoda diagnostiky vad na asynchronních elektromotorech má provozní charakter, 

lze ji tedy aplikovat při provozu stroje. V praxi to však znamená zavézt do napájecí 

soustavy elektromotoru systém měření napětí a proudů s využitím pevně nainstalovaných 

čidel případně klešťových měřících zařízení. Tyto prvky pak musí být napojeny             

přes napěťový převodník na počítač případně oscilátor. Diagnostika elektromotorů 

využívající analýzu napájecích proudů tedy vyžaduje určitý zásah do elektrického obvodu. 

Častým nedostatkem této metody je také malá dostupnost jednotlivých fázových vodičů 

napájení elektromotoru, což znamená nutnost otevření svorkovnice, čili další provozní 

omezení. 

Pro větší množství elektromotorů středních a menších velikostí, používaných ve většině 

průmyslových oblastí, nejsou tedy diagnostické metody analýzy napájecích proudů 

nejvhodnější. Jednou z možností diagnostiky většiny elektrických poruch asynchronních 

elektromotorů je využití vibrodiagnostických metod, které lze vždy bez obtíží na všechny 

stroje v provozu aplikovat. Většina elektrických a elektromagnetických poruch je totiž 

doprovázena vedlejšími vibračními účinky. 
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4.10  Provoz asynchronních elektromotorů s magnetickou 

nevyvážeností 

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. 34) 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. 35), 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. 36), v nichž jsou 
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také patrné amplitudy na frekvenci 100 Hz, nicméně jejich hodnota je oproti měření 

elektromotoru naprázdno zhruba poloviční.   

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. 32. Schéma sacího ventilátoru K11-P 

 

Obr. 33. Elektromotor sacího ventilátoru K11-P
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Tab. 1. Štítkové údaje elektromotoru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 2. Štítkové údaje ventilátoru
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 34. Frekvenční spektrum rychlostí vibrací měřených v měřícím bodě MB2H.  

Elektromotor s havarovanými ložisky. Chod elektromotoru naprázdno. 

 

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 

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 
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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. 

 
Obr. 35. 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. 36. 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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4.11 Stanovení maximálně přípustných hodnot chvění 

Nastavení správných hodnot alarmových úrovní vibrací je jedním z hlavních nástrojů 

vibrodiagnostiky rotačních strojů. Při stanovování alarmových hodnot vibrací, to je úrovní 

výstrahy a úrovní vypnutí, je nutné brát v potaz nejen výkonovou třídu strojů a typ jejich 

uložení, ale také provozní otáčky stroje a aplikace, na které jsou určeny. Z výsledků měření 

v provozu lomu Jakubčovice nad Odrou vyplývá, že na elektromotorech pohánějících 

většinu typů vibračních třídičů nelze použít již zažité způsoby nastavení alarmových 

hodnot, které jsou stanoveny pro všeobecné použití v diagnostice rotačních strojů. Hodnoty 

celkových úrovní vibrací, podle nichž se nastavují alarmové hodnoty vibrací, totiž zdaleka 

převyšují hodnoty předepsané pro danou výkonnostní třídu stroje. Nicméně i tyto stroje je 

nutné hlídat. Lze zde aplikovat dvě základní metody, a to: 

1) sledování změn celkových hodnot vibrací, 

2) sledování změn jednotlivých složek vibrací frekvenčního spektra. 

V případě, kdy celkové hodnoty vibrací jsou vysoké již od počátečního nasazení stroje 

do provozu, a nebyla shledána na tomto stroji žádná závada a vysoké vibrace jsou tudíž 

projevem pouze technologie výroby, jsou dostačujícím indikátorem zhoršení technického 

stavu stroje změny ve velikosti celkových hodnot vibrací. V praxi to ovšem znamená 

provádět diagnostická měření vždy za stejných provozních podmínek. 

V případě, kdy dojde ke zhoršení stavu stroje, jejímž důsledkem je zvýšení celkových 

hodnot vibrací, je nutné konkretizovat příčinu tohoto zhoršení technického stavu,               

a to rozborem frekvenčního spektra. I zde ovšem může docházet k tomu, že složka 

indikující určitou závadu nebo děj se ve spektru vyskytuje již od prvotního nasazení stroje, 

jako je tomu u vnitřních ložisek čelisťových drtičů, kdy se ve spektru vyskytují vysoké 

amplitudy vibrací na první otáčkové frekvenci hřídele drtiče. Zvýšené hodnoty               

této vibrační složky v tomto případě souvisí s kinematikou klikové hřídele drtiče. 

V případě, kdy dojde k rozvážení hmot setrvačníku či řemenic drtiče jde však pozorováním 

změn této frekvenční složky tuto závadu diagnostikovat. 
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Pro stanovení maximálních přípustných hodnot poplachových úrovní lze tedy vyjít 

z několika metod, jak je uvedeno v práci [1]. Toto platí jak pro celkové hodnoty vibrací, 

tak v jisté míře také pro určité frekvenční složky spekter vibrací. 

- pozorováním vibrací v určitém frekvenčním pásmu vibrací s referenčním 

spektrem, 

- výpočtem maximálních hodnot vibrací pomocí statistických metod, 

- porovnáním s hodnotami uvedenými v normách a podnikových směrnicích, 

- porovnáním s hodnotami uvedenými výrobcem stroje, 

- posouzením na základě zkušeností získaných ze strojů podobného charakteru, 

- výpočtem maximálních hodnot vibrací na základě stanoveného dynamického 

zatížení. 

 

Porovnání vibrací v určitém referenčním pásmu vibrací s referenčním spektrem 

Tato metoda spočívá v porovnání velikostí amplitud měřených v daném frekvenčním 

pásmu s hodnotami referenčního spektra. Referenční spektra poskytuje pro určitý stroj 

nebo daný typ stroje výrobce stroje. Referenční spektrum je také možné obdržet měřením 

vibračních spekter stroje na začátku jejich životnosti. Musí však být zaručeny všechny 

podmínky správné montáže a nastavení provozních parametrů. Pro posouzení změny 

velikosti amplitud neexistují striktně daná pravidla. Kupříkladu firma Brüel a Kjær 

doporučuje pro úroveň alarmu „výstraha“ ve frekvenčním pásmu 0 až 1000 Hz překročení 

hodnoty amplitud o 2,5 násobku referenčního spektra a 10 násobek pro alarm „vypnutí“. 

V rozsahu nad 4000 Hz doporučuje nastavit hodnotu alarmu „výstraha“ při 6 násobku 

referenční hodnoty a alarmu „vypnutí“ 100 násobku referenčního spektra. 

 
Obr. 37. Referenční spektrum vibrací 
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Výpočet maximálních hodnot vibrací pomocí statistických metod 

Pomocí statistických metod zpracování celkových hodnot vibrací či hodnot 

frekvenčních složek vibrací je možné vyjádřit křivku životnosti stroje a tedy kromě hodnot 

alarmů také časy, do nichž tyto hodnoty dospějí. Většina statistických metod je založena  

na matematickém vyjádření poruchovosti strojů případně opotřebení jednotlivých částí 

strojů. Křivka životnosti stroje vychází z porovnání několika strojů či jejich četnosti 

poruch. Představuje je čtyřparametrickou regresní funkcí, kde figuruje: 

- parametr rozptylu kvality výroby q1 

- parametr rozptylu kvality dynamického uložení q2 

- parametr rozptylu provozního zatížení q3 

- parametr doby provozu τ  

Obr. 38. Křivka životnosti stroje 

 

Pro maximální hodnotu vibrací podle statistický metod zpracování S platí:  

, , ,           (4.11-1) 

Aby nedošlo k dovršení maximální hodnoty vibrací S, stanoví se podle                  

Neymana – Pearsona doba pohotovosti: 

∙ ∙ =          (4.11-2) 

kde 

p(S) je hustota pravděpodobnosti rozdělení hodnot vibrací 

Ao  je procento vynechaných oprav (2 až 5%) 

Sb je maximální bezpečná hranice vibrací 

Pohotovost je možné také vyjádřit vztahem: 
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            (4.11-3) 

 

kde 

τch je střední doba chodu stroje mezi poruchami 

 τ0 je střední doba oprav 

K základní rovnici (4.11-2) lze při řešení přistoupit z pohledu Weibulla ve tvaru: 

 

+ ∙ ∙           (4.11-4) 

Podle Chebyscheva:  

= + − ∙ ∙ + ∙       (4.11-5) 

=            (4.11-6) 

kde 

Γ je funkce gama  

A podle Pareta:  

= − ∙           (4.11-7) 

= + +           (4.11-8) 

kde  

s  je směrodatná standardní odchylka 

γ je střední hodnota vibrací 

 

 

Porovnání s hodnotami uvedenými v normách a podnikových směrnicích 

Pro všeobecné aplikace, kdy není stanoveno jinak, je možné pro stanovení maximálních 

úrovní vibrací využít normy či podnikové směrnice. Tato doporučující hodnocení jdou 

však použít jen u strojů, na něž byly tyto normy či směrnice koncipovány. Nelze je tedy 

doporučit jako všeobecný nástroj pro diagnostiku strojů. Jsou totiž založeny na posouzení 

pouze několika parametrů strojů a nezahrnují tedy skutečné provozní a technické 

podmínky.  
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Příklady platných norem pro posouzení stavu vibrací rotačních strojů platných v roce 

2010 jsou uvedeny zde: 

- VDI 2056, VDI 2059 

- ISO 2372, ISO 2373 

- DIN 45670 

- API 610, 611, 612, 613, 616, 617, 672, 673 

- CDA/MS/NVSH 107 

- ČSN ISO 10816 

 

Norma ČSN EN 60034 – 14 stanovuje maximální přípustné vibrace strojů při přejímce      

a nasazení do provozu na základě zařazení strojů do skupin podle jmenovitých otáček, 

osové výšky a stupně vibrací pro určité aplikace strojů podle tabulky 3. 

   

Tab. 3. Mezní hodnoty mohutnosti vibrací v efektivních hodnotách rychlostí vibrací v mm/s pro výšku osy   
H (mm) 

 Stroj měřený 

Při pružném uložení Při pevném uložení 

Stupeň 
vibrací 

Jmenovité otáčky 
(min-1) 

56<H≤132 132<H≤225 225<H≤400 H>400 H>400 

N od 600 do 3 600 1,8 2,8 3,5 3,5 2,8 

R 
od 600 do 1 800 0,71 1,12 1,8 2,8 1,8 

od 1 800 do 3 600 1,12 1,8 2,8 2,8 1,8 

S 
od 600 do 1 800 0,45 0,71 1,12 - - 

od 1 800 do 3 600 0,71 1,12 1,8 - - 

 

Tabulka 3 je doplněna následujícími podmínkami: 

1. Není-li stanoven žádný stupeň stroje vyhovující této normě, musí mít stupeň N. 

2. Stroje stupně R se často objednávají pro pohony obráběcích strojů. Stroje stupně 

S se používají jako pohony speciálních strojů s extrémními požadavky na vibrace. 

Stupně S platí pouze pro stroje s výškou osy H ≤ 400 mm. 

3. Pro stroje vyžadující hodnoty nižší , než jsou uvedeny v tabulce 3, se doporučuje 

vybrat hodnoty z řady 0,45; 0,71; 1,12; 1,8 a 2,8 mm.s-1. 

4. Pro stroje s výškou osy H > 400 mm se mohou používat oba způsoby uložení. 

Není-li dohodnuto jinak, provede výběr způsobu uložení výrobce. 

5. Výrobce a odběratel by měli vzít zřetel na to, že přístroje mohou mít přesnost ± 

10%. 
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6. U stroje, který je sám dobře vyvážený a má stupeň vibrací odpovídající tabulce, 

může dojít při jeho instalaci na pracovním místě k velkým vibracím vyvolaných  

různými příčinami, jako jsou nevhodné základy, reakce poháněného stroje atd. 

Vibrace mohou být také způsobeny prvky pohonu, jejichž vlastní kmitočet je velmi 

blízko buzení v důsledku malé zbytkové nevývahy rotujících hmot stroje. 

V takových případech by měla být provedena nejen kontrola stroje, ale i každé části 

instalovaného zařízení. 

7. Výšku osy stroje bez patek nebo stroje se zvýšenými patkami, nebo jakéhokoliv 

vertikálního stroje je třeba brát jako výšku osy stroje v téže základní kostře, ale 

patkového provedení s vodorovným hřídelem.  

 

Dnes platný soubor norem ČSN ISO 10816 udává maximální úrovně obou 

poplachových stavů v závislosti na typu strojů, jejich výkonu a uložení. V tabulce (4) je 

uveden výpis poplachových úrovní vibrací rotačních strojů s nevratným pohybem. 

 

Tab. 4. Přípustné hodnoty vibrací rotačních strojů dle ČSN ISO 10 816 

Efektivní hodnota  
rychlostí vibrací 

(mm.s-1) 
Třída I Třída II Třída III Třída IV 

0,28 

A 
A 

A 
A 

0,45 

0,71 

1,12 
B 

1,80 
B 

2,80 
C B 

4,50 
C B 

7,10 

D 

C 
11,20 

D 

C 
18,00 

D 28,00 
D 

45,00 
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Norma ČSN ISO 10 816 rozděluje rotační stroje do čtyř výkonnostních tříd I, II, III a 

IV. Vibrace těchto strojů pak hodnotí z hlediska zařazení do čtyř vibračních pásem A, B, 

C, D. 

Třída I. – v této skupině jsou zahrnuty jednotlivé části motorů či strojů nedílně spojené 

s celým strojem za běžných provozních podmínek (elektrické motory do 15 kW). 

Třída II. – představuje středně rozměrné stroje (elektrické motory s výkonem nad 15 

kW do 75 kW) bez speciálních základů, pevně připevněné motory nebo stroje (s výkonem 

až do 300 kW) na speciálních základech. 

Třída III. – zahrnuje velké primární pohonné jednotky nebo jiné velké stroje 

s rotačními hmotami připevněné na pevných a těžkých základech, které jsou ve směru 

měření vibrací relativně tuhé. 

Třída IV. – Velké primární pohonné jednotky a jiné velké stroje s rotujícími hmotami 

připevněné na základech, které jsou ve směru měření vibrací relativně měkké (například 

turbogenerátory nebo plynové turbíny s výstupním výkonem vyšším než 10 MW). 

Pásma pro kvalifikativní posouzení vibrací strojů lze obecně charakterizovat takto: 

Pásmo A – hodnoty vibrací strojů nových přejímaných a strojů po opravách. 

Pásmo B – hodnoty vibrací strojů uspokojivé pro provoz po neomezeně dlouhou dobu. 

Pásmo C – hodnoty vibrací strojů neuspokojivé pro dlouhodobý a trvalý provoz. 

Pásmo D – hodnoty vibrací strojů velmi nebezpečné pro jakýkoliv provoz. 

 

Porovnání s hodnotami uvedenými výrobcem stroje 

Hodnoty maximálních úrovní vibrací, které udává výrobce stroje, jsou závazné, neboť 

při jejich nedodržení může dojít ke zhoršení kvality výroby, případně snížení životnosti 

strojů a to převážně tehdy, když jsou na dané hodnoty vibrací stroje dimenzovány. 

V případě, kdy je stroj provozován s jinými hodnotami než udává výrobce je nutné tuto 

situaci vždy konzultovat s výrobcem stroje, a to zejména v záruční době dodaného 

strojního zařízení.  

 

Posouzení na základě zkušeností získaných ze strojů podobného charakteru 

V některých případech, kdy pracovník diagnostiky má zkušenosti s posouzením 

přípustných hodnot vibrací na strojích obdobného charakteru, může tyto zkušenosti 

aplikovat také na další stroje, které jsou technicky i provozně stejné. Zkušenosti tohoto 

pracovníka ovšem musí vycházet ze souboru několika takovýchto strojů a musí je podložit 

dosavadními výsledky. Není tedy možné za zkušenost vykazovat chování jednoho stroje. 
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Výpočtem maximálních hodnot vibrací na základě stanoveného dynamického zatížení 

Posuzování poplachových hodnot vibrací podle norem je často velmi všeobecné            

a nezahrnuje všechny provozní podmínky a konstrukční vlivy, které mohou, ať už kladně 

nebo záporně, ovlivnit stanovení poplachových úrovní. Pro konkrétní elektromotory,          

i pracovní mechanismy, případně jejich části, je možné stanovit poplachové úrovně vibrací 

pro konkrétní provozní a konstrukční podmínky, a to na základě vyjdeme-li z jejich 

povoleného dynamického zatížení.  

Typickým případem, ale ne jediným, je stanovení poplachových úrovní z dynamického 

namáhání valivých ložisek. Vyjdeme-li již z jejich návrhu pro danou aplikaci, lze stanovit 

poplachové úrovně vibrací na ložiscích na základě vztahu pro jejich životnost popsané v 

literatuře [7,8]. Vezmeme-li v úvahu modifikovaný vztah pro životnost ložisek pak 

životnost ložiska v provozních hodinách, lze vyjádřit jako: 

∙ ∙ ∙          (4.11-9) 

kde  

L10h  je základní trvanlivost ložiska pro pravděpodobnost poruchy 10% [hod.] 

a1 je součinitel pravděpodobnosti havárie ložiska   [-] 

a2 je součinitel materiálu ložiska     [-] 

a3 je součinitel provozních podmínek     [-] 

Základní hodinová trvanlivost ložisek roste s únosností ložiska a klesá s jeho zatížením 

podle vztahu: 

= ∙ ∙           (4.11-10) 

kde 

C je základní dynamická únosnost ložiska [N] 

Pe je ekvivalentní zatížení ložiska  [N] 

p je exponent typu ložiska /pro ložiska s bodovým stykem p = 3, pro ložiska               

s přímkovým stykem p = 3,33)     

n jsou otáčky ložiska    [min-1] 

Součinitel pravděpodobnosti havárie ložiska udává hodnotu, která snižuje základní 

životnost ložiska při daném zatížení tak, abychom nepřekročili hranici určené 

pravděpodobnosti vzniku havárie ložiska. Jejich hodnoty pro různé pravděpodobnosti 

vzniku havárie ložiska udává tabulka č. 3. 
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Tab. č. 5. Součinitel pravděpodobnosti havárie ložiska a1 

Pravděpodobnost havárie [%] 10 5 4 3 2 1 
Označení trvanlivosti L10 L5 L4 L3 L2 L1 

Součinitel a1 1,00 0,65 0,53 0,44 0,33 0,21 
 

Součinitel a2 je dán mechanickými vlastnostmi materiálů ložisek. Platí tedy čím lepší 

materiál ložisek tím delší je jeho životnost. Součinitel a3 je dán provozními podmínkami, 

ve kterých ložisko pracuje. Je zde tedy zahrnuta kvalita mazání, čistota maziva a provozní 

teploty. Protože součinitele a2 a a3 spolu úzce souvisí, sloučila je firma SKF do jednoho 

součinitele aSKF, který lze odečíst z grafů obsažených v literatuře 8. Dynamické zatížení 

ložiska C je maximální přípustná hodnota dynamické složky zatížení ložiska a udává ji 

výrobce ložisek. Ekvivalentní zatížení ložiska Pe zahrnuje veškeré složky zatížení působící 

na ložisko. Zahrnuje jednak typ zatížení ložiska a jednak jednotlivé složky zatížení ložiska. 

Ekvivalentní zatížení ložiska zatíženého různými provozními stavy je možné vyjádřit 

vztahem: 

∑ ∙∑           (4.11-11) 

kde 

i = 1 až k  je index pro jednotlivé různé typy zatížení 

Lhi   je doba provozu pod jednotlivými zatíženími 

Pi  jsou jednotlivé typy zatížení ložiska  

Je-li ložisko zatíženo jak radiální silou tak i silou axiální, stanoví se ekvivalentní zatížení 

ložiska vztahem: 

= ∙ + ∙           (4.11-12) 

kde  

X a Y jsou katalogové hodnoty ložisek 

Je-li ložisko zatěžováno radiálně i axiálně a k tomu navíc různým typem provozního 

zatížení, pak hodnoty Fr a Fa jsou ekvivalentní hodnoty získané výpočtem ze vztahu   

(4.11-11). 

Pro účely stanovení havarijní úrovně zrychlení vibrací ložiska je nutné ze vztahu (4.11-10) 

vyjádřit zatížení ložiska Pe. Lze tedy psát: 

= ∙ ∙ ∙ ∙∙ ∙          (4.11-13) 

Za určitých okolností je možné zatížení ložiska Pe považovat za sílu vyjádřenou prvním 

Newtonovým zákonem: 
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∙           (4.11-14) 

kde 

m  je hmota uložená v ložisku [kg] 

a  je zrychlení hmoty   [m.s-2] 

F je Newtonova síla  [N] 

Aby byl tento vzorec platný, je nutné zanedbat v ložiskovém uzlu vlivy tlumení a 

pružnosti. 

Dosazením rovnice (4.11-14) do rovnice (4.11-13) a úpravou lze získat vztah pro zrychlení 

vibrací, popsán také v práci [1]: 

= ∙ ∙ ∙ ∙∙ ∙           (4.11-15) 

Tato hodnota je špičková hodnota, tedy platí: 

=            (4.11-16) 

Pro efektivní hodnotu zrychlení vibrací následně platí vztah: 

= √ ∙           (4.11-17) 

Úroveň zrychlení vibrací stanovený podle vzorce (4.11-17) je tedy přímou hranicí 

amplitud zrychlení vibrací, kdy dojde s vysokou pravděpodobností stanovenou 

koeficientem a1 k havárii ložiska. Od klasických zažitých stanovení poplachových úrovní 

podle norem se liší převážně tím, že v sobě zahrnuje skutečné podmínky, ve kterých stroj 

pracuje. Bere tedy v úvahu nejen velikost stroje danou hmotností působící na ložisko, ale i 

samotné mechanické vlastnosti ložiska, vlastnosti maziva, provozní teploty, otáčky stroje a 

také, což je velice důležité předpokládanou hodinovou provozní dobu stroje do nejbližší 

povinné servisní prohlídky. 

Hodnota aefI představuje hodnotu druhého poplachového stupně aefII. Pro první 

poplachový stupeň, tedy alarm výstraha, je doporučeno 89% z této hodnoty, čili: 

= , ∙            (4.11-18) 

Stav zrychlení vibrací jako projev opotřebení ložisek lze popsat regresní křivkou         

ve tvaru: 

= − √ − ∙ ∙          (4.11-19) 

 

Ze vztahu (4.11-11) lze za předpokladu přirozeného vývoje opotřebení stanovit čas do 

dovršení maximálně přípustných hodnot zrychlení vibrací aefII ve tvaru: 

= ∙           (4.11-20) 
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Tuto metodu lze aplikovat nejen pro valivá ložiska, ale také pro ozubené převody a jiné 

strojní podskupiny. Vyhodnocení stavu strojních součástí na základě zrychlení vibrací se 

provádí vyhodnocením hodnot zrychlení vibrací v jednotlivých frekvenčních pásmech 

spekter vibrací, typických pro danou strojní součást. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doktorská disertační práce                        Ing. Jaroslav Brychcy 

 - 61 -

6 Matematický model třífázového asynchronního elektromotoru  

Pro účely této práce popisuji jednak matematický model idealizovaného asynchronního 

elektromotoru a také model, simulující vznik nežádoucích jevů, které jsou příčinou vzniku 

nesymetrického elektromagnetického pole elektromotoru. 

Nesymetrie elektromagnetického pole elektromotoru má původ v elektromagnetickém 

obvodu stroje, přičemž jejich příčinami mohou být jak elektrické, případně 

elektromagnetické odchylky, tak i mechanické poškození částí magnetického obvodu 

elektromotoru a nesymetrické uspořádání kotvy elektromotoru vůči statoru. 

Z toho důvodu je k modelování vlastností elektromotoru přistupováno z obou hledisek, 

elektromagnetického i mechanického. 

 

6.1 Náhradní obvod asynchronního elektromotoru  

Při modelování vlastností asynchronního elektromotoru vycházím z náhradního obvodu 

elektromotoru, který je složen ze tří elektrických obvodů popisujících jednotlivá fázová 

vinutí elektromotoru. Každá z fází je popsána elektrickými vlastnostmi statorového 

obvodu, rotorového obvodu přepočteného na stator a magnetického obvodu. Obvod 

elektromotoru je připojen ke zdroji střídavého napětí. Aby bylo možné simulovat 

elektromagnetický obvod s uvážením nesymetrií v jednotlivých fázích elektrického 

obvodu, jsou jednotlivé prvky obvodu označeny symboly charakterizující danou fázi, jak je 

vidět na obrázku (39). 
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Obr. 39.   Náhradní obvod asynchronního elektromotoru zapojeného do trojúhelníku (D) 

Jednotlivé fáze vinutí statoru i rotoru jsou vůči sobě posunuty o úhel 120°.   

Označíme-li indexy 1 a 2 hodnoty statorových a rotorových veličin a indexy a, b, c 

jednotlivé fáze vinutí statoru a rotoru, je možné vyjádřit průběhy napětí a proudů ve vinutí 

statoru a rotoru vztahy: 

∙ ∙         (6.1-1) 

= ∙ ∙ − ∙
       (6.1-2) 

= ∙ ∙ + ∙
       (6.1-3) 

= ∙ ∙ −        

 (6.1-4) 

= ∙ ∙ − ∙ −        (6.1-5) 
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∙ ∙ + ∙ −        (6.1-6) 

= ∙ ∙ ∙ − −       (6.1-7) 

= ∙ ∙ ∙ − ∙ − −      (6.1-8) 

= ∙ ∙ ∙ + ∙ − −      (6.1-9) 

= ∙ ∙ ∙ − − −      (6.1-10) 

= ∙ ∙ ∙ − ∙ − − −     (6.1-11) 

= ∙ ∙ ∙ + ∙ − − −     (6.1-12) 

kde  

ωe je elektrická úhlová rychlost    [rad.s-1] 

ωs je synchronní úhlová rychlost   [rad.s-1] 

s  je skluz      [-] 

1,2 je fázový úhel zpoždění proudu vůči napětí  

statorového a rotorového vinutí    [rad]     

θ2(0) je počáteční úhel natočení rotoru vůči statoru [rad] 

 

 je fázový úhel mezi statorovými a rotorovými  

hodnotami napětí a proudů    [rad] 

Ua,b,c jsou fázové hodnoty napětí    [V] 

Ia,b,c jsou fázové hodnoty proudů    [A] 

přičemž: 

= ∙ ∙          (6.1-13) 

=           (6.1-14) 

=           (6.1-15) 

kde 

fe je frekvence napájecího napětí asynchronního elektromotoru [Hz] 

p je počet pólových dvojic      [ks] 
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ω je úhlová rychlost rotoru elektromotoru    [s-1] 

Fázová napětí Ua,b,c se rozloží ve statorovém obvodu na tři složky napětí, a to: 

- indukovaná napětí , ,  

- úbytek napětí vlivem rezistance statorového vinutí , , ∙ , ,  

- úbytek napětí vlivem rozptylové reaktance statorového vinutí ∙ , , ∙ , ,  

Fázové napětí Ua,b,c je pak dáno součtem všech tří složek: 

 

, , = , , + , , + ∙ , , ∙ , ,       (6.1-16) 

 
Složky indukovaného napětí statoru , ,  a rotoru , ,  tvoří magnetickou vazbu mezi 

vinutím statoru a rotoru. Obě složky jsou ve vzájemném vztahu popsaném rovnicí: 

, , = ∙ , ,
         (6.1-17) 

kde 

k  je převodový poměr elektromotoru   [-] 

=            (6.1-18) 

 
Napětí indukované v rotoru se rozloží na úbytky napětí na: 

- úbytek napětí na rezistanci rotoru , , ∙ , ,  

- úbytek napětí na rozptylové reaktanci ∙ ∙ , , ∙ , ,  

Rotorová indukovaná napětí pak můžeme popsat vztahem: 

, , = , , + ∙ ∙ , , ∙ , ,       (6.1-19) 

Z výše vyobrazeného náhradního obvodu asynchronního elektromotoru vyplývá 

rovnice pro fázové napětí statorového vinutí: 

, , = , , + , , + ∙ , , ∙ , ,       (6.1-20) 

a indukované napětí v rotoru: 

, , = , , + ∙ ∙ , , ∙ , ,       (6.1-21) 

Indukované napětí v rotoru a proud přepočtený na stator lze vyjádřit také pomocí 

převodového poměru: 
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, , = ∙ , ,
         (6.1-22) 

, , = , , ∙          (6.1-23) 

Vyjádříme-li z rovnice (6.1-17) vztah pro indukované napětí v rotoru, obdržíme po 

dosazení výše zmíněných rovnic vztah: 

, , = , , + ∙ , , ∙ , ,        (6.1-24) 

přičemž  

, , = ∙ , ,          (6.1-25) 

, , = ∙ , ,          (6.1-26) 

Dosazením rovnice (6.1-24) do rovnice (6.1-20) a úpravou získáme vztah pro potřebné 

fázové napětí statoru. 

, , = , , + , , + ∙ , , + , , ∙ , ,     (6.1-27) 

 

6.2  Stanovení parametrů asynchronního elektromotoru  

Při modelování vlastností asynchronního elektromotoru vycházím z náhradního 

obvodu elektromotoru, který je složen ze tří elektrických obvodů popisujících jednotlivá 

fázová vinutí elektromotoru. Každá z fází popisuje elektrické vlastnosti statorového 

obvodu a rotorového obvodu přepočteného na stator. 

Aby bylo možné vyjádřit matematický model asynchronního elektromotoru, je nutné 

stanovit elektrické vlastnosti vinutí statoru i vinutí rotoru, respektive rotorové klece. Tyto 

vlastnosti se následně zahrnou do matematického modelu asynchronního stroje. Zjištění 

těchto parametrů se provede na základě měření elektrických veličin elektromotoru           

při těchto měřeních: 

- měření odporu statorového vinutí Ohmovou metodou, 

- měření naprázdno, 

- měření nakrátko. 
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Měření odporu vinutí Ohmovou metodou 

Jestliže jsou svorky obou konců všech tří fází vinutí statoru vyvedeny do svorkovnice, 

jak je naznačeno v obrázku (40), lze měřením odporu vinutí na těchto svorkách zjistit 

odpory v jednotlivých fázích vinutí statoru R1a, R1b, R1c, případně rotoru R2a, R2b, R2c          

u kroužkových rotorů. Protože odpory ve vinutí jsou velmi malé, nelze použít univerzální 

měřící přístroje a musí se pro zjištění odporů vinutí aplikovat stejnosměrná Ohmova 

metoda pro malé hodnoty odporů. K měření se využívá zdroj stejnosměrného napětí 

s proudem od 2 A do 4 A. Napájecí proud však nesmí překročit jmenovitou hodnotu 

proudu, aby nedošlo k proudovému přetížení fází vinutí. 

 

Obr. 40. Provedení zapojení vinutí ve svorkovnici 

a) vyvedení konců vinutí 
b) zapojení vinutí do hvězdy Y 

c) zapojení vinutí do trojúhelníku D 

 

Obr. 41. Schéma zapojení pro měření odporů jednotlivých fází statorového vinutí 

 

Měření asynchronního elektromotoru naprázdno 

Měřením asynchronního elektromotoru naprázdno lze stanovit ztrátový odpor jádra 

RFe a hlavní magnetizační reaktanci X . Zkouška elektromotoru naprázdno se provádí       

při nezatíženém elektromotoru. Elektromotor se napájí sdruženým jmenovitým napětím 

Uns0   a měří se proud naprázdno I0 a elektrický příkon na prázdno Pn10. Z těchto hodnot se 

vypočte hodnota ztrátového odporu jádra podle vztahu: 
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          (6.2-1) 

a hodnota jmenovité admitance: 

√ ∙
          (6.2-2) 

Pro hodnotu hlavní magnetizační reaktance pak platí vztah: 

=           (6.2-3) 

Měření asynchronního elektromotoru nakrátko 

Zkouškou elektromotoru nakrátko lze zjistit hodnotu součtu odporů obou vinutí 

+   a hodnotu součtu obou reaktancí + . Zkouška měřením nakrátko             

se provádí při zabrzděném elektromotoru. Při této zkoušce elektromotor napájíme 

sníženým sdruženým napětím na krátko U1sk, někdy i sníženou napájecí frekvencí f1r, 

kterou simulujeme sníženou frekvenci rotorového vinutí. Velikost této frekvence se stanoví 

vztahem: 

= , ∙          (6.2-4) 

Při této zkoušce měříme sdružené napětí nakrátko U1k, proud nakrátko I1k a příkon 

nakrátko P1k. Protože při zabrzděném elektromotoru jsou otáčky nulové, v obvodu            

se neprojeví ani hlavní magnetizační reaktance X  ani ztrátový odpor RFe. Velikost odporu 

na krátko pak lze psát ve tvaru: 

= ∙           (6.2-5) 

Velikost impedance nakrátko lze z naměřených veličin vyjádřit ve tvaru: 

= √ ∙           (6.2-6) 

Sníženou reaktanci nakrátko pak lze vyjádřit jako: 

= −          (6.2-7) 

Skutečnou reaktanci nakrátko pak vyjádříme pomocí převodu frekvencí: 
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∙          (6.2-8) 

Hodnoty odporu a reaktance rotoru přepočtené na stator pak určíme: 

= −          (6.2-9) 

= −          (6.2-10) 

 
 

Tab. 6 Tabulka parametrů elektromagnetického obvodu asynchronního elektromotoru 

Měřená veličina Označení Hodnota Jednotka 

Odpor fáze F1A R1a 0,1585 Ω 

Odpor fáze F1B R1b 0,1585 Ω 

Odpor fáze F1C R1c 0,1634 Ω 

Proud na prázdno I0 10 A 

Elektrický příkon na prázdno Pn10 2700 W 

Sdružené napětí na prázdno Uns0 692 V 

Ztrátový odpor jádra RFe 177,36 Ω 

Admitance na prázdno Yn0 0,025 Ω 

Hlavní magnetizační reaktance X  41,06 Ω 

Snížené sdružené napětí U1sk 692 V 

Snížená napájecí frekvence f1r 15 Hz 

Napětí na krátko U1k 692 V 

Proud na krátko I1k 37,5 A 

Příkon na krátko P1k 780 W 

Odpor na krátko Rk 0,18 Ω 

Impedance na krátko Zk 0,32 Ω 

Snížená reaktance na krátko Xkr 0,26 Ω 

Skutečná reaktance na krátko Xk 0,87 Ω 
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7 Model pro simulaci a analýzu poruch pohonné jednotky 

 

7.1 Požadavky na konstrukci modelu 

Jak je řečeno v kapitole „Příčiny vzniku nesymetrického elektromagnetického pole“, 

jsou příčiny tohoto jevu mechanického a elektrického původu. Pro experimentální ověření 

účinků nesymetrií v elektromagnetickém poli elektromotoru musí být tedy 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. 42. Ideový 3D model zkušebního modelu pro experimentální měření 
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7.2 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 typu, 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. 43. 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. 44. Výroba svařence rámu 
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7.3 Štítkové údaje elektromotorů použitých v modelu 

Tab. 7 Štítkové údaje elektromotoru MEZ Frenštát 

ŠTÍTKOVÉ ÚDAJE HNACÍHO ELEKTROMOTORU 

Výrobce MEZ FRENŠTÁT 

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. 8  Technické parametry elektromotoru ELPO Opava 

ŠTÍTKOVÉ ÚDAJE BBRZDNÉHO ELEKTROMOTORU 

Výrobce ELPO OPAVA 

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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7.4 Zapojení modelu a systém řízení otáček 

Elektromotory modelu pro experimentální měření jsou napájeny síťovým napětím     

400 V při odebíraném jmenovitém proudu 29,5 A. Hnací elektromotor modelu je zapojen 

do sítě prostřednictvím pojistkového odpojovače, stykače a motorové ochrany. Do silového 

obvodu brzdného elektromotoru je zařazen čtyřkvadrantový rekuperační frekvenční měnič 

QUATROFREM 400. Pomocí tohoto frekvenčního měniče je vyvozen brzdný moment na 

hnacím elektromotoru, a to snížením napájecí frekvence brzdného elektromotoru. Silové 

schéma zapojení obou elektromotorů je zobrazeno v obrázku 45. 

 

FM

 
Obr. 45. Silové schéma zapojení modelu 
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Postup zatěžování hnacího elektromotoru 

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 9. 

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. 9.  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 
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Obr. 46. Graf závislosti napájecí frekvence na výkonových parametrech modelu 

 

 
Obr. 47. Struktura a uspořádání jednotlivých funkčních bloků měniče QUATROFREM 400 

RU400 – řízený usměrňovač 
- Snímání proudů, napětí, teploty 
- Synchronizace se sítí 
- Regulace proudů 
- Regulace napětí meziobvodu 
- Vyhodnocení parametrů sítě a kvality 

regulace 
- Diagnostika a inteligentní ochrany 
- Zpracování I/O 
- Komunikace RS232,CAN 

VQF400 - střídač 
- Řízení motoru 
- Ochrany 
- Funkce 
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Obr. 48. Frekvenční měnič QUATROFREM 400 

 

7.5 Návrh měřícího řetězce a 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. 
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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 zatíženém 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, přičemž excentricita vzduchové mezery je e = 0 mm. 

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

ve všech místech o konstantní excentricitu e = 0,3 mm. 

 Pro stanovení vlivu excentricity rotoru ve statoru je měření vibrací prováděno 

v nezatíženém stavu: 

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

osou statoru, přičemž excentricita vzduchové mezery je e = 0 mm. 

 

 

Obr. 49. Vyznačení míst pro nastavení polohy statoru 
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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. 50. Vyznačení měřících bodů pro umístění snímačů vibrací 
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Obr. 51. Analyzátor a datakolektor vibrací ADASH A 4300 VA3 s vyhodnocovacím software DDS 2007 
 
 
 
Technické parametry analyzátoru a datakolektoru vibrací ADASH A4300 VA3 
 
Vstupní kanály: - 2 pro AC snímač vibrací nebo DC snímač procesní veličiny 

(s možností ICP napájení) 

- 1 pro externí spouštění (otáčkovou sondu) 

Režim měření: - datakolektor nebo analyzátor (oba režimy lze kdykoli 

libovolně přepínat) 

Snímače:   - snímač s ICP napájením 

- střídavý napěťový signál 

- stejnosměrný napěťový signál 

Vstupní rozsahy:  - 0,01 až 1 000 m.s-2 (snímač 100 mV.g-1) 

- 0,1 až 10 000 m.s-2 (snímač 10 mV.g-1) 

- 0,1 - 20 000 CPS (6 - 1 200 000 RPM) 

- AC +/-10 V špička (peak) 

- DC +/-20 V 

Způsoby zpracování dat: - měření efektivních (TRUE RMS) a špičkových (TRUE   

PEAK) hodnot 

- širokopásmová měření v uživatelsky definovaných pásmech 
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- uživatelské nastavení vzorkovací frekvence pro každé 

pásmo 

- integrace signálu (1x, 2x) 

- obálková analýza (ENV) 

- širokopásmové Bearing měření a obálková analýza pro 

měření stavu ložisek (vyhodnocení v nastavitelném pásmu 

0,8 až 20 000 Hz) 

- měření stavu pomaloběžných ložisek - Peak Watch metoda 

- Crest a Kurtosis faktory 

- analýza časového signálu 

- spektrální analýza FFT 

- řadová analýza 

- měření otáček 

Spouštění:   - auto (ihned po aktivaci měření klávesou START) 

- manuálně (dalším stiskem klávesy na klávesnici 

analyzátoru) 

- externě (obvykle fázovou otáčkovou sondou) 

- překročením zvolené amplitudy signálu 

Externí spouštění:  - signál TTL nebo impulsy > 0,7 V 

FFT:    - frekvenční rozsah: nastavitelný v pásmu 20 Hz a. 20 kHz 

    - max. počet čar: 6400 Base (12800 Advanced) 

- typ okna: Hanning, Rectangular  

Průměrování:  - max. 255 

Filtrace:   - dolní, horní a pásmová propust 

Paměť:   - 12 MB 

Displej:   - LCD s podsvětlením 40 znaků x 15 řádků / 320 x 240 bodů 

Sběrnice: - RS232, USB rozhraní na PC lze použít s konvertorem USB 

- RS232 

Software:    - A4300 Download, DDS 2007, PTK 5.00 

Krytí:     - IP55 

Teplotní rozsah:  - -20 °C až +70 °C 

Napájení:   - 4 x AA 1,5 V nebo 4 x ACU 1,2 V 
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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. 52. Vyznačení sledování teplot 

 

Obr. 53. Termovizní kamera FLUKE TI 45 
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Technické parametry termovizní kamery FLUKE TI 45 
 
Detektor: - 30 Hz 160x120 Focal Plane Array (FPA), Vanadium 

Oxide (VOX) nechlazený mikrobolometr 

 

Spektrální pásmo: - 8 m až 14 m 

Teplotní citlivost: - < 0,080 °C při 30 °C 

Kalibrovaný teplotní rozsah: - -20 °C až 350 °C 

Přesnost: - ±2 °C až ±2% 

Provozní teplota: - -10 °C až +50 °C 

Vzdálenost zaostření: - 50 cm až nekonečno 

 

 

Obr. 54. Termografický snímek zkušebního modelu po hodině provozu s vyoseným rotorem 

 

Obrázek 54 zobrazuje teplotní pole hnacího elektromotoru včetně ložiskových jednotek, 

který byl provozován s vyoseným rotorem. Z obrázku je patrné zvýšené zahřívání 

ložiskových jednotek, které jsou důsledkem vysokých sil působících na ložiska. Tyto síly 

se do ložiskových jednotek přenášejí rotorem ze vzduchové mezery s nejmenší průřezovou 

vzdáleností, kde se generují největší elektromagnetické síly. 

 

 

 



Doktorská disertační práce                        Ing. Jaroslav Brychcy 

 - 83 -

Měření elektrických veličin modelu 

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 měření elektrických veličin         

je uvedeno v tabulce č. 10 a schéma zapojení měření je uvedeno na obrázku č. 55. 

 

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 C. 

 

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. 
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Tab. 10. Nastavení měření elektrických veličin modelu 

Veličina Hodnota Jednotka 

Rozsah měření napětí ± 800 V 

Rozsah měření proudů ± 30 A 

Časový rozsah měření 1 s 

Vzorkovací frekvence 0,0005 Hz 

Počet vzorků 2000 - 

 

 

 

Obr. 55. Zapojení MaR 
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Obr. 56. Fotodiagram měřícího řetězce 
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8 Výsledky disertační práce   

8.1 Analýza celkových hodnot vibrací a frekvenčních spekter vibrací 

Z výsledků měření celkových efektivních hodnot rychlostí vibrací na ložiskových 

stojanech elektromotoru (v příloze č. 1 obrázky č. 1 a 7), statoru elektromotoru (v příloze 

č. 1 obrázky č. 13 a 19) a statoru brzdného elektromotoru (v příloze č. 1 obrázky č. 25        

a 31), 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. 9,                    

a sledováním trendu celkových hodnot vibrací na ložiskových stojanech (v příloze č. 1 

obrázky č. 2 a 8), na statoru elektromotoru (v příloze č. 1 obrázky č. 14 a 20) a na statoru 

brzdného elektromotoru (v příloze č. 1 obrázky č. 26 a 32) 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. 9, byly na ložiskových stojanech elektromotoru 

(v příloze č. 1 obrázky č. 3 a 9) a na statoru elektromotoru (v příloze č. 1 obrázky č. 15 a 

21) zaznamenány celkové hodnoty vibrací, jejichž amplitudy se exponenciálně zvyšují 

s rostoucím zatížením. Na statoru brzdy (v příloze č. 1 obrázky č. 27 a 33) 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 (v příloze č. 1 obrázky č. 4, 5, 9 a 10), statoru 

elektromotoru (v příloze č. 1 obrázky č. 14, 15, 19 a 20) tak i na statoru brzdy (v příloze č. 

1 obrázky č. 24, 25, 29, 30). 

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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8.2 Vyhodnocení vlivu nesymetrického elektromagnetického pole na 

vibrace elektromotoru v jednotlivých režimech zatížení 

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. 57. Graf amplitud celkových hodnot vibrací a amplitud vibrací frekvenčních složek na 100 Hz 

měřených na ložiscích zatěžovaného nesouosého elektromotoru 
 

 
Obr. 58. 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.  

Současně při zatěžování elektromotoru dochází k lineárnímu snižování amplitud vibrací 

na frekvenční složce 100 Hz. 

Následující tabulka a grafické zobrazení vyjadřuje procentuální změnu celkových 

hodnot vibrací a frekvenčních složek vibrací na 100 Hz v jednotlivých bodech měření 

v různých režimech zatížení soustrojí. 

 

Tab. 11.  Změna velikosti amplitud celkových hodnot rychlostí vibrací v jednotlivých režimech zatížení 

Číslo 
měření 

 

Napájecí  
frekvence  

zátěže 
 

[Hz] 

Amplitudy celkových 
hodnot rychlostí vibrací 

[mm.s-1] 

Poměrná změna  
amplitudy vibrací  

[%] 
Ložiskové jednotky 

elektromotoru 
Ložiskové jednotky 

elektromotoru 
MB1 MB2 MB1 MB2 

V H V H V H V H 
1 50 4,54 5,78 2,55 4,69 0 0 0 0 
2 49,75 5,98 5,48 4,03 3,66 24,1 -5,5 36,7 -28,1 
3 49,5 5,51 5,44 4,05 3,33 17,6 -6,3 37 -40,8 
4 49,24 6,52 6,26 4,89 3,13 30,4 7,7 47,9 -49,8 
5 49,00 7,11 6,72 6,16 3,57 36,1 14 58,6 -31,4 
6 48,75 7,24 10,9 6,64 6,25 37,3 47 61,6 25 

 
Stator elektromotoru Stator elektromotoru 
MB3 MB4 MB3 MB4 

V H V H V H V H 
1 50 4,62 4,88 4,21 3,07 0 0 0 0 
2 49,75 4,98 3,80 4,70 3,07 7,2 -28,4 10,4 0 
3 49,5 4,59 4,25 4,16 2,81 -0,7 -14,8 -1,2 -9,3 
4 49,24 5,32 5,43 4,88 3,68 13,2 10,1 13,7 16,6 
5 49,00 5,51 6,55 4,71 3,97 16,2 25,5 10,6 22,7 
6 48,75 7,97 18,6 7,55 6,78 42 73,8 44,2 54,7 

 
Stator zátěže Stator zátěže 

MB5 MB6 MB5 MB6 
V H V H V H V H 

1 50 6,24 6,06 4,53 7,28 0 0 0 0 
2 49,75 6,84 4,79 4,47 6,22 8,8 -26,5 -1,3 -17 
3 49,5 4,57 4,84 3,56 6,36 -36,5 -25,2 -27,2 -14,5 
4 49,24 5,05 5,59 3,54 6,76 -23,6 -8,4 -28 -7,7 
5 49,00 5,99 5,58 3,78 6,80 -4,2 -8,6 -19,8 -7,1 
6 48,75 - - - - - - - - 
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Obr. 59. Procentuální změna celkových hodnot vibrací ložiskových jednotek v jednotlivých zatěžovacích 

krocích 
 

 
Obr. 60. Procentuální změna celkových hodnot vibrací statoru hnacího elektromotoru v jednotlivých 

zatěžovacích krocích 
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Obr. 61. Procentuální změna celkových hodnot vibrací statoru brzdného elektromotoru v jednotlivých 

zatěžovacích krocích 
 

Tab. 12.  Změna velikosti amplitud rychlostí vibrací frekvenčních složek 100 Hz rychlosti v jednotlivých 

režimech zatížení 

Číslo 
měření 

 

Napájecí  
frekvence  

zátěže 
 

[Hz] 

Amplitudy vibrací 
frekvenční složky  

100 Hz 

Poměrná změna amplitudy vibrací  
[%] 

Ložiskové jednotky 
elektromotoru 

Ložiskové jednotky elektromotoru 

MB1 MB2 MB1 MB2 
V H V H V H V H 

1 50 2,60 1,04 0,97 2,48 0 0 0 0 
2 49,75 3,65 1,27 1,67 1,71 28,8 18,1 41,9 -45 
3 49,5 2,58 1,32 1,19 1,2 -0,8 21,2 18,5 -106,7 
4 49,24 2,23 1,79 1,40 0,76 -16,6 41,9 30,7 -629,4 
5 49,02 2,87 1,93 2,09 0,34 9,4 46,1 53,6 -226,3 
6 48,75 1,70 1,65 1,95 0,27 -52,9 37 50,3 -818,5 

 
Stator elektromotoru Stator elektromotoru 

MB3 MB4 MB3 MB4 
V H V H V H V H 

1 50 2,61 2,25 2,56 1,81 0 0 0 0 
2 49,75 2,33 2,31 2,80 2,12 -12 2,6 8,6 24,6 
3 49,5 2,00 2,66 1,79 2,4 -30,5 15,4 -43 14,6 
4 49,24 2,08 3,67 1,28 2,52 -25,5 38,7 -100 28,2 
5 49,02 1,95 4,4 2,12 3,23 -33,8 48,9 -20,8 44 
6 48,75 1,38 6,23 2,30 - -89,1 63,9 -11,3 - 

 
Stator zátěže Stator zátěže 

MB5 MB6 MB5 MB6 
V H V H V H V H 

1 50 4,83 0,59 3,57 0,58 0 0 0 0 
2 49,75 4,08 0,29 2,86 0,44 -18,4 -103,4 -24,8 -31,8 
3 49,5 2,77 0,43 2,32 0,47 -74,4 -37,2 -53,9 -23,4 
4 49,24 2,34 0,36 1,01 0,21 -106,4 -63,9 -253,5 -176,2 
5 49,02 2,74 0,14 1,65 0,99 -76,3 -321,4 -116,4 41,4 
6 48,75 - - - - -18,4 -103,4 -24,8 -31,8 
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Obr. 62. Procentuální změna vibrací frekvenční složky 100 Hz ložiskových jednotek v jednotlivých 

zatěžovacích krocích 
 

 
Obr. 63. Procentuální změna vibrací frekvenční složky 100 Hz statoru hnacího elektromotoru v jednotlivých 

zatěžovacích krocích 
 

 
Obr. 64. Procentuální změna vibrací frekvenční složky 100 Hz statoru brzdného elektromotoru v jednotlivých 

zatěžovacích krocích 
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8.3 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 11 a vyjádřen vzorcem 4.3.1-16. 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. 

Měřením vibrací na zkušebním modelu (příloha č. 2) 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 13. 

 

Tab. 13.  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: 

∙ − ∙ +          (8.3-1) 

kde a1, a2, a3 jsou konstanty regresní rovnice  
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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 4.3.1-16 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 ∙      (8.3-2) 

 

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 .       (8.3-3) 

  

8.4 Analýza elektrických veličin  

Na nezatíženém elektromotoru se souosým statorem bylo provedeno měření 

elektrických veličin v sedmi intervalech po 15 minutách (v příloze č. 3 obrázky 1 – 21). 

Tímto měřením byla sledována úroveň nejen vibrací, ale i elektrických veličin a teplot 

jednotlivých uzlů. 

Průběh napájecího napětí elektromotoru je v době chodu elektromotoru symetrický        

a vyhlazený. Napájecí napětí opisuje sinusovou křivku s maximální hodnotou 580 V. 
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Průběh fázových proudů vinutí statoru vykazuje v místech stejné úhlové polohy dvou 

fází mírnou nesymetrii od sinusového průběhu. Maximální hodnota fázových proudů        

je 8 A. V průběhu záběhu zkušebního modelu se hodnoty elektrických veličin výrazně 

nemění. 

Dále se zkušební elektromotor postupně zatěžoval brzdným elektromotorem 

prostřednictvím frekvenčního měniče. Zatěžování elektromotoru proběhlo v sedmi krocích, 

při nichž se postupně snižovala napájecí frekvence brzdného elektromotoru, čímž byl 

vyvozen brzdný moment. Zatěžování elektromotoru proběhlo až do dosažení jmenovitého 

proudu elektromotoru (v příloze č. 3 obrázky 22 – 51). 

Na elektromotoru zatíženém brzdným elektromotorem pomocí frekvenčního měniče 

byly měřeny průběhy fázových napětí. Hodnoty fázových napájecích napětí při zatížení 

jsou na stejné úrovni jako v nezatíženém stavu. Maximální hodnota napájecího napětí 

dosahuje úrovně 580 V. 

Na průběhu fázových proudů elektromotoru jsou patrné subharmonické amplitudy 

modulované na nosnou sinusovou křivku napájecího proudu. Maximální hodnoty proudů 

při zvyšujícím se zatížením rostou lineárně podle grafu na obrázku č. 35. V průbězích 

fázových proudů jsou rovněž patrné nelinearity od sinusové křivky, nicméně při zatížení 

elektromotoru a tím i růstem amplitud proudů se proudové křivky napájecího napětí 

vyhlazují. 

Při dalším měření se stator elektromotoru vůči rotoru vyosil o 0,3 mm paralelně             

a postupně se zatěžoval za stejných podmínek jako u předešlého měření (v příloze č. 3 

obrázky 52 – 81). 

Napájecí fázová napětí statoru měřená na zatíženém elektromotoru vykazují hladký 

fázový průběh. Hodnota maximálního napětí dosahuje úrovně 580 V. 

Na grafech proudových průběhů zatěžovaného nesouosého elektromotoru jsou patrné 

zvýšené amplitudy subharmonických složek proudů modulovaných na nosnou napájecí 

proudovou křivku.  
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9 Metodika stanovení kvality symetrie elektromagnetického pole 

pomocí analýzy vibrací 

Provozní praxe při diagnostikování elektrických točivých strojů vyžaduje, zejména 

v provozech s nebezpečím výbuchu, stanovit takovou metodu zjišťování vad spojených 

s nesymetrickým elektromagnetickým polem, která umožní bezpečně tyto závady odhalit i 

při diagnostikování stroje na místě. Jednou z možností je využití vibrační diagnostiky a 

analýzy frekvenčních spekter vibrací, s jejíž pomocí lze tyto závady odhalit. 

Metodika diagnostikování elektromotorů spočívá v analýze velikostí amplitud 

frekvenčních složek vibrací, které jsou projevem nesymetrického elektromagnetického 

pole elektromotoru. 

 

Metodický postup diagnostikování nesymetrického elektromagnetického pole 

 

1) Měření a analýza vibrací zatíženého soustrojí 
 

Měření a analýza vibrací zatíženého soustrojí je základním předpokladem pro 

posuzování technického stavu strojů pomocí vibrací. Tato měření dají údržbě základní 

obraz o stavu stroje, případně o jeho technických závadách. V případě výskytu 

nesymetrického elektromagnetického pole ve vzduchové mezeře elektromotoru dochází 

k výraznému nárůstu amplitudy vibrací na otáčkové frekvenci elektromotoru, která se často 

mylně zaměňuje s nevyvážeností rotorové soustavy. Zda je rotor elektromotoru, případně 

pracovního stroje nevyvážený či nikoli, lze rozeznat sledováním vibrací při odpojení 

elektromotoru od napájecí sítě. V případě výskytu nesymetrického elektromagnetického 

pole se amplitudy vibrací na otáčkové frekvenci výrazně sníží.   

 
2) Měření vibrací na elektromotoru při chodu naprázdno 

 
Měřením vibrací a analýzou frekvenčních spekter vibrací lze zjistit hodnoty amplitud 

vibrací na frekvenční složce 100 Hz, která vypovídá o stavu symetrie elektromagnetického 

pole. Měření je nutno provádět v horizontální i vertikální rovině na obou ložiscích 

elektromotoru případně statoru elektromotoru, neboť nesymetrie elektromagnetického pole 

způsobuje také magnetostrikci statorového tělesa (deformaci způsobenou magnetickými 

silami). Nastavení frekvenčního rozsahu a vzorkovací frekvence musí být takové, aby bylo 

možné rozlišit frekvenční složku 100 Hz od frekvenčních složek harmonických násobků 

otáčkové frekvence. 
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3) Kvalitativní vyhodnocení nesymetrie elektromagnetického pole 
 

V dalším kroku je nutné provézt kvalitativní vyhodnocení velikostí amplitud frekvenční 

složky 100 Hz. Posouzení kvality symetrie elektromagnetického pole (EMP) se provede na 

základě vztahů 8.3-2 a 8.3-3, kde hodnoty vefI
 a vefII stanovují hraniční hodnoty pro pásmo 

dobrý, uspokojivý a neuspokojivý, dle následující tabulky. 

 

Tab. 14.  Hranice pásem pro stanovení stavu elektromagnetického pole 

Stav nesymetrie 
EMP 

Hranice pásma 
[mm.s-1] 

Popis 

DOBRÝ ≤  0,27 
Stav EMP bez závad, nebo jen s malými nesymetriemi, 
které neovlivní kvalitu chodu zařízení. 

USPOKOJIVÝ > 0,27 ≤ 0,67 

Stav EMP se zvýšenými hodnotami parametrů 
nesymetrie. Elektromotor je možné provozovat za 
zvláštních podmínek do provedení nejbližší možné 
opravy, s důrazem na zvýšení intervalů diagnostických 
kontrol. 

NEUSPOKOJIVÝ > 0,67 

Stav EMP s nepřípustnými hodnotami parametrů. 
Elektromotor za těchto podmínek není možné dále 
provozovat. Hrozí snížení životnosti a provozní 
spolehlivosti stroje, případně havárie stroje. 
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10 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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11 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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12 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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