
PŘEHLED NOREM   ČSN  

    

zahraniční normy IEC, DIN, GOST, NEMA MG 
            

Dnes jsou normy pouze doporučeny, nejsou závazné !

  

Zkoušení elektrických strojů  

http://www.csni.cz/orders/Vyber.asp 

http://www.nema-mg1.com/ 

http://www.iec.ch/ 

http://www.csni.cz/orders/Vyber.asp
http://www.nema-mg1.com/
http://www.iec.ch/


 PŘEHLED NOREM ČSN  

    

Základní - ČSN 35 000  ČSN 35 0010 
mechanické zkoušky  

  - mechanická odolnost   ČSN 35 0010 

  - kmitání     ČSN 35 0091 

  - hluk        ČSN 35 0019 

izolační zkoušky 

  - izolační odpor vinutí     ČSN 35 0013 

  - izolace přiloženým napětím  ČSN 35 0012 

  - závitová izolace      ČSN 35 0101

    

http://www.csni.cz/orders/Vyber.asp 

http://www.csni.cz/orders/Vyber.asp


Zkoušení elektrických strojů 

Stejnosměrné stroje   ČSN 35 0100 

 

 

Synchronní stroje       ČSN 35 0204 

 

 

Asynchronní stroje     ČSN 35 0300 

 

 

Transformátory   ČSN 35 1080 



Stejnosměrné stroje   ČSN 35 0100 



Asynchronní motory   ČSN 35 0300 



Typový protokol  

asynchronního motoru 



TYPOVÁ ZKOUŠKA ASYNCHRONNÍHO MOTORU 

Měření izolačního odporu 

vinutí 

 

Zkouška vinutí přiloženým 

napětím 

 

 



Zkouška závitové 

izolace 



Měření odporu vinutí 

 



Měření proudu a ztrát nakrátko 

 





Měření 

ztrát a 

proudu 

naprázdno 

 

http://www.lem.com/ 

http://www.orbit.merret.cz/aktuality.html 

http://www.lem.com/
http://www.orbit.merret.cz/aktuality.html


Měření charakteristiky naprázdno 

 



//------- Výpočet funkčních závislostí na napětí naprázdno Uo  ------------------        

 Ukrok  = (Umax-Umin) / 500; 

     for (I=0; I<500; I++) { 

 Ui = 1.1 * Umin + Ukrok * I; 

Rfe = Rfe_A + Rfe_B*Ui + Rfe_C*pow(Ui, 2.00) + Rfe_D*pow(Ui, 3.00); 

 Pfe = Pmech + pow(Ui, 2.00)/Rfe; 

 Xmi = Xmi_A + Xmi_B*Ui + Xmi_C*pow(Ui, 2.00) + Xmi_D*pow(Ui, 3.00); 

 Imi = Ui / Xmi; 

 Qmi = Ui * Imi; 

 Smi = sqrt(pow(Pfe, 2.00) + pow(Qmi, 2.00));   

            Io_graf[I] = Smi / Ui; 

 Pr1 = Rf1 *  pow(Io_graf[I], 2.00); 

 P1d = 0.05 * P1r; 

 Qx1 = Xk_n * 0.55 * pow(Io_graf[I], 2.00); 

           Po_graf[I] = Pfe + Pr1 + P1d; 

 Qo   = Qmi + Qx1; 

 So = sqrt(pow(Po, 2.00) + pow(Qo, 2.00));   

         Uo_graf[I]  = So / Io_graf[I]; 

         Co_graf[I]  = Po_graf[I] / So; 

          Ui_graf[I]  = Ui; 

         Rfe_graf[I] = pow(Ui, 2.00)/(Pfe-Pmech); 

        Xmi_graf[I] = Xmi;                     

  }               //----------- Konec výpočetního cyklu  --------- 



Měření doběhu sólo 
 

Měření ztrát pro doběh soustrojí 
 

Měření doběhu soustrojí  

 



Měření doběhu sólo 



Měření zatěžování 
 

Kontrola zaručených hodnot 

účiníku, účinnosti a skluzu  

 



Měření zatěžování 
 

Kontrola zaručených hodnot 

účiníku, účinnosti a skluzu  

 



//------- Výpočet křivek charakteristiky ------------------------------------------- 

Skluz_min = Skluz_min*0.8; 

  Skluz_max = Skluz_max*1,1;   

  S_krok    = (Skluz_max-Skluz_min)/500;        

Ui      = 0.99 * Um_stred;      // chod naprázdno  první odhad Ui      

I2       = 0.5;        //             I2   

I1       = Ui/(Xmi_A + Xmi_B*Ui + Xmi_C*pow(Ui, 2.00) + Xmi_D*pow(Ui, 3.00));    

//--- Základní výpočetní cyklus -------------------------------------------- 

  for (I=0; I<500; I++)     { 

Skluz = Skluz_min+I*S_krok;    // napočtení skluzu     

 F2m   = F1m * Skluz;    // rotorový kmitočet    

 R1t    = Rf1*(235+Th1+Th_graf*I)/255;      

 R2t    = 100/(R2z_A + R2z_B*F2m + R2z_C*pow(F2m, 2.00) + R2z_D*pow(F2m, 3.00));     

 X2f    = -100+1000/(X2z_A + X2z_B*F2m + X2z_C*pow(F2m, 2.00) + X2z_D*pow(F2m, 3.00));    

//---- iterační cyklus výpočtu -----------------   

     Iterace = 1; 

for (Iter=0; Iter<5; Iter++) {       // upřesnění odhadu Ui 

Ui    = Ui * Iterace;     // indukované napětí Ui     

 Xx  = 0; 

          do { Xx++;  }  while (Ik_xx[Xx]<I1m);   

     X1o  = 0.55 * Xk_xx[Xx];                                   // X1o rozp.reaktance rozklad dle ČKD          

          X2o  = 0.45 * Xk_xx[Xx];      // X2o rozp.reaktance  

     Z2    = sqrt(pow(R2t/Skluz, 2.00) + pow((X2o+X2f), 2.00));    // impedance rotoru     

 I2   = Ui / Z2;     // rotorový proud I2     

 P2m  = R2t / Skluz * pow(I2, 2.00);   // výkon přes vzduchovou mezeru  

 Q2m  = (X2o+X2f) * pow(I2, 2.00);   // jalový výkon na rotoru 

 S2m  = sqrt(pow(P2m, 2.00) + pow(Q2m, 2.00));  // zdánlivý výkon na rotoru 



//----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rfe  = Rfe_A + Rfe_B*Ui + Rfe_C*pow(Ui, 2.00) + Rfe_D*pow(Ui, 3.00);    

Pfe  = pow(Ui, 2.00)/Rfe;    // činné ztráty v železe  

Xmi  = Xmi_A + Xmi_B*Ui + Xmi_C*pow(Ui, 2.00) + Xmi_D*pow(Ui, 3.00);    

Imi  = Ui / Xmi;    // magnetizační proud 

Qmi  = Ui * Imi;    // magnetizační výkon 

P12  = P2m + Pfe;    // střední větev P 

Q12  = Q2m + Qmi;    // střední větev Q 

S12  = sqrt(pow(P12, 2.00) + pow(Q12, 2.00));   // střední větev S 

I1m  = S12 / Ui;    // proud statoru I1        

P1r  = R1t * pow(I1m, 2.00);    // Jouleovy ztráty na statoru 

P1d  = 0.05 * P1r;    // přídavné ztráty na statoru 0.5% 

P1   = P1r + P1d;    // ztráty na statoru    

Q1   = X1o * pow(I1m, 2.00);    // jalový výkon na X1o   

P1m  = P12 + P1;    // celkový příkon P 

Q1m  = Q12 + Q1;    // celkový příkon Q 

S1m  = sqrt(pow(P1m, 2.00) + pow(Q1m, 2.00));   // celkový příkon S 

U1m  = S1m / I1m;    // napájecí napětí      

 Iterace = Um_stred / U1m;  }                    // konec iterace        

 //----------------------------------------------------------------------------------------------------  



//----------------------------------------------------------------------------------------------------  

C1m  = P1m / (U1m * I1m);   // cos f učiník  

W1m  = Uhel * (1-Skluz);    // úhlová rychlost       

N1m  = 60 * W1m / (2*PI);    // otáčková rychlost     

Mmech = 0.33 * Jsetrvac * (Td_A + Td_B*W1m + Td_C*pow(W1m, 2.00) + Td_D*pow(W1m, 3.00));   

Pmech = Mmech * W1m;    // mechanické ztráty 

P2r  = R2t * pow(I2, 2.00);    // jouleový ztráty na rotoru 

P2d  = 0.005 * Pn; //  En*100 * pow(I2/In, 2.00) / Pfaz;     // přídavné ztráty na rotoru 0.5 %Pn 

P2   = P2m - P2r - P2d - Pmech;   // výkon na hřídeli     

M2m  = P2m / Uhel;    // moment mechanických ztrát 

M2d  = P2d / Uhel;    // přídavné ztráty na rotoru kryté mechanicky 

M2   = M2m - M2d - Mmech;   // moment na hřídeli    

Eta  = P2 / P1m * 100;    // účinnost             

//------ plnění křivek ------------------------------------------------------------------------------ 

Iz_graf[I] = I1m * Ifaz;  

Pz_graf[I] = P1m * Pfaz/1000;          //-------- kW 

Cz_graf[I] = C1m; 

Ez_graf[I] = Eta; 

P2_graf[I] = P2 * Pfaz/1000;           //-------- kW 

Sz_graf[I] = Skluz * 100; 

R2_graf[I] = R2t; 

X2_graf[I] = X2f;  

F2_graf[I] = F2m; 

        //----------- Konec výpočetního cyklu  ------------------------------------------------- 



Zkouška na  

proudové přetížení 

 

Zkouška na 

momentové přetížení 

 

Měření  

momentové 

charakteristiky 

 

 

http://www.hbm.cz/ 

http://www.hbm.cz/


Měření momentové charakteristiky 

 

http://www.staiger-mohilo.de/


Měření rozběhové charakteristiky  

 

http://www.magtrol.com/motortesting/dynamometers.htm 

http://www.magtrol.com/motortesting/ 

http://www.magtrol.com/motortesting/dynamometers.htm
http://www.magtrol.com/motortesting/


Výpočet kruhového diagramu 



Měření  

oteplovací zkoušky  



Měření oteplovací zkoušky  

http://www.rawet.cz/ 

http://www.ahlborn.com/flash_ok.htm 

http://www.rawet.cz/
http://www.ahlborn.com/flash_ok.htm


Měření chvění 

Zkouška mechanické odolnosti 

Měření hluku 

http://www.schenck-usa.com/ind_electrical.html 

http://www.schenck-turner.com/prod_motor_test.html 

http://www.bksv.com/ 

http://www.schenck-usa.com/ind_electrical.html
http://www.bksv.com/
http://www.schenck-turner.com/prod_motor_test.html


Měření izolačního 

odporu vinutí 

 

Měření odporů vinutí  

stejnosměrným proudem  

 

 

TYPOVÁ ZKOUŠKA TRANSFORMÁTORU 



Měření převodu napětí naprázdno na 

všech odbočkách 

 

Zkouška přiloženým 

napětím 

 

Zkouška indukovaným 

napětím 

 



Měření ztrát naprázdno 

a proudu naprázdno 

 

Měření charakteristiky naprázdno 

 

Měření ztrát nakrátko a napětí nakrátko 

 

 

http://www.lem.com/ 

http://www.lem.com/


Oteplovací zkouška 

 

Měření proudu při připnutí naprázdno na 

síťové napětí  



Měření elektrických veličin pomocí 

výkonového analyzátoru NORMA 

http://www.fluke.cz/comx/show_product.aspx?locale=czcs&pid=37377 

http://www.fluke.cz/comx/show_product.aspx?locale=czcs&pid=37377


Co lze všechno měřit 



Měřené elektrické veličiny 



Schéma zapojení 

měření na el.pohonu 



Měření základních 

 veličin 



FFT analýza -  

číselné vyjádření 



FFT analýza -  

grafické vyjádření 



čelní panel - ovládání  

 

zadní panel - připojení 



http://www.citelum.cz/menu/souhrn_merice_izol_1kV.pdf 

http://www.empos.cz/pdf/pristroje/510.pdf 

http://www.nema-mg1.com/ 

http://www.electricmachinery.com 

http://www.motorcontrol.com/ 

http://www.iec.ch/ 

http://www.bsi-global.com/GOST/index.xalter 

http://www.motorsoftmotors.com/small_dynamometer_kit_to__test.htm 

http://www.magtrol.com 

http://www.magtrol.com/motortesting/dynamometers.htm 

http://www.magtrol.com/motortesting/ 

http://www.schenck-turner.com/prod_motor_test.html 

http://www.schenck-usa.com/ 

http://www.schenck-usa.com/ind_electrical.html 


