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Asynchronní motor
Asynchronní motor (též indukční motor) je v elektrotechnice točivý elektrický stroj na střídavý
proud, který slouží jako elektromotor, ale i generátor. Asynchronní motor používá pro
vznik točivého momentu točivé magnetické pole vznikající ve statoru pro indukci elektrického
proudu v rotoru (přenos energie elektromagnetickou indukcí), a proto musí mít otáčky o něco
nižší (u asynchronního generátoru vyšší), než je rychlost točivého magnetického pole (tzv. skluz)
− odtud asynchronní (tj. nesynchronní). Díky přenosu indukcí není potřeba žádné elektrické
spojení s rotorem. Rotor asynchronního motoru může být klecový (s kotvou nakrátko) nebo s
kroužkovou kotvou.

Obr. 3D-Model kotvy na krátko bez rotorových plechů – Kotva na krátko je odlitá z hliníku nebo mědi (1 – Hřídel, 2 –
Klec se zkratovacími kroužky, 3 – Rotorové plechy, 4 – Drážky pro přenos točivého momentu z plechů na hřídel)

Obr. Ukázka skutečného rotoru vč. příčného řezu. V řezu je patrná tyč. Zkratovací kroužky se nachází na čelech rotoru.
Zde např. zkratovací kroužek doplněn nopy na čele rotoru slouží k vyvážení rotoru (viz nalisované podložky)

Asynchronní motory dělíme na:
Třífázový asynchronní motor je nejrozšířenějším elektromotorem na světě, protože je
jednoduchý, ekonomický, bezúdržbový, Roztáčí se bez dalších pomůcek (ve variantě s kotvou
nakrátko při jejich činnosti nevzniká jiskření, takže se hodí do výbušných prostředí, například
doly, plynové přístroje apod.).
Jednofázové asynchronní motory jsou používány pro nižší výkony. Přestože jsou tradičně
využívány pro běh v konstantních otáčkách, jsou v současné době pomocí frekvenčních
měničů používány i za různých otáček (typicky kvůli úspoře elektrické energie).

Obr. Ukázka řezu elektrickým asynchronním motorem
Zdroj: Wikipedia
Jelikož jsme k pokusu použili jednofázový asynchronní motor, popíšeme si podrobněji funkci tohoto
motoru.
Jednofázový motor je také nazývaný jako kondenzátorový motor. Stator je složen ze statorových
plechů a dvou vinutí tj. hlavního a pomocného. Hlavní a pomocné vinutí mají vždy vůči sobě posun.
Rotor je vždy klecového provedení.
Jednofázové hlavní vinutí vytváří pulzující magnetické pole, které se neotáčí ani nenatáčí. Aby rotor
vytvářel točivý moment, musí se magnetické pole statoru otáčet, nebo alespoň natáčet vůči rotoru.
Při jednofázovém napájení se musí proudy v hlavním a pomocném vinutí fázově posunout, aby
vzniklo kruhové, nebo alespoň eliptické magnetické pole. Toho se dociluje zapojením kondenzátoru
do pomocného vinutí, nebo zhotovením pomocného vinutí z odporového materiálu zvětšením rezistivity vinutí. Fázový posun mezi proudy bývá až 90°. Působení pomocného vinutí není
pro samotný běh motoru nutné, a tak se v některých případech odpojuje po rozběhu. Nejčastější
způsob odpínání pomocného vinutí je odstředivým spínačem. Pokud zůstane pomocné vinutí s
kondenzátorem zapojeno i po rozběhu motoru, zvýší se výkon a točivý moment motoru na úroveň
třífázového stroje stejné velikosti a rychlosti otáčení. Připojený kondenzátor zlepší
celkový účiník stroje.

Používá se pro elektrické pohony malých výkonů do 3,5 kW. Jednofázový asynchronní motor je
používán tam, kde není nutné regulovat otáčky motoru během provozu stroje např. při pohonu
kompresorů v lednicích, domácích pračkách, sekačkách a ventilátorech.
Sériová výroba složitějších a na údržbu náročnějších komutátorových univerzálních motorů je dobře
zvládnuta a automatizována.
Proč se elektromotor zahřívá?
Vznik tepla v asynchronních strojích u motorů vznikají ztráty z elektrické energie, která není
přeměněna na mechanickou. Tyto ztráty jsou úměrné zatížení stroje a nepřímo úměrné účinnosti
stroje.

Obr. Obecné schéma přenosu energie v asynchronním stroj
1. Ztráty ve vodičích
Jouleovy ztráty zaujímají největší podíl z celku ztrát a vznikají průchodem proudu ve vinutí
stroje.
2. Ztráty v magnetickém obvodu
Se dělí na ztráty hysterezní, které vznikají v důsledku neustálého přemagnetování
elektrického obvodu (měnící se působení intenzity magnetického pole) a ztráty vířivými
proudy vznikající uzavíráním smyček naindukovaného proudu v magnetickém obvodu
Velikost naindukovaných proudů je úměrná působení magnetického pole a frekvence, to
objasňuje Faradayův indukční zákon.
3. Ztráty mechanické a přídavné
Do ztrát mechanických patří tření v ložiskách a ventilační ztráty. Ložiskové ztráty závisí na
otáčkách, typu ložiska, vlastnostech maziva a zatížení ložisek
Zdroj:
https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/18730/1/DP_ToufarJan_Model%20chlazeni%20AM
%20pomoci%20MKP.pdf

Aby nedošlo k poškození motoru, je nutno při jeho konstrukci zohlednit i jeho chlazení. Chlazení
motoru se provádí různými způsoby:
1. Mechanicky pomocí ventilátoru – vrtule připevněné na hřídeli popř. přídavného ventilátoru
s vlastním pohonem
2. Mechanicky pomocí vody – Kostra motoru obsahuje kanály, kterými proudí chladicí kapalina
3. Sálavě
a. Vhodný nátěr např. černá barva
b. Vhodná konstrukce obalu motoru např. obal s žebry, s chladícími tunely atd.
Každý motor je pak vybaven bezpečnostní pojistkou (např. na principu bimetalu), která se rozepne při
dosažení maximální teploty. Po zchladnutí se tato pojistka opět sepne a motor je schopný dalšího
provozu.

POKUS S TERMOKAMEROU
Pro ověření výše napsané teorie, jsme provedli pokus s jednofázovým asynchronním motorem od
firmy Heidrive.
Jedná se o speciálně konstruovaný motor pro vakuové pumpy (vývěvy) s dvojím chlazením a vrtulemi
na obou stranách. Cívka je umístěna v hliníkovém obalu opatřeným chladícími kanály. Rotor je uložen
na kuličkových ložiskách.
Motor je napájený 230 V a 50 Hz, má otáčky 1200 min-1. Tepelná pojistka je konstruována na 140°C

S motorem jsme provedli tento pokusy:
Motor jsme nechali běžet bez zatížení s chladícími vrtulemi oboustranně, asi po jedné hodině jsme
demontovali chladící vrtuli a pozorovali, zda dojde k růstu teploty.

Teplota motoru je dokumentována na grafu:
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Tabulka hodnot:
Čas běhu (min)

Teplota motoru (°C)
1
3
17
28
31
44
51
70
80
90
100

21,9
27,6
31,5
44,2
44,4
48,4
47,5
60,7
75,7
83,1
90,2

Chlazení
S vrtulí
S vrtulí
S vrtulí
S vrtulí
S vrtulí
S vrtulí
S vrtulí
Bez vrtule
Bez vrtule
Bez vrtule
Bez vrtule

Obr.
1
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3
4
5
6
7
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Popis měření:
Motor startoval při 21,9 °C. Teplota postupně stoupala až na 44,2 °C. Zde se růst zastavil po dobu cca.
30 minut teplota nerostla. Dosáhli jsme provozní teploty motoru.
Po sundání vrtule(cca. Po hodině provozu) teplota motoru pozvolna téměř rovnoměrně rostla až na
teplotu 90,2 °C.
Závěr:
Pokusem jsme ověřili zahřívání elektromotoru při provozu. Také jsme potvrdili nutnost chlazení
motoru pomocí vrtule.

PŘÍLOHA 1: Fotodokumentace z termokamery – Obrázky 1-10
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