
Návod pro cvičení č.10: 

Různé způsoby rozb ěhu asynchronního motoru s rotorem nakrátko 
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1) Pavelka, Zděnek: Elektrické pohony a jejich řízení, Skriptum ČVUT 2010 kap.9.1.6 

2) Text tohoto návodu 

 

RŮZNÉ ZPŮSOBY ROZBĚHU ASYNCHRONNÍHO MOTORU 
S ROTOREM NAKRÁTKO 

1. Úkol m ěření 
Sejmout časové průběhy rozběhového proudu a otáček pro rozběh naprázdno a dva různé 
momenty zátěže s lineárním průběhem M=f(Ω) při 
 

a) rozběhu přímým připnutím na síť (zapojení statorového vinutí do ∆), 
b) rozběhu spouštěčem Y - ∆, 
c) rozběhu pomocí softstartéru pro vhodně nastavený rozběhový proud 

2. Schéma zapojení 

 

H7 

RT6 

H9 H12 

RT4 

2 

1 

R 

SG 

AM
7 

H11 

A 

A 

V 

TD 

1 
0 

2 

V 



 

3. Specifikace za řízení 
AM 3-fázový asynchronní motor s kotvou nakrátko 4AP 132S-6,4 kW, 380 V, ∆, 9,2 A, 

960 ot/min 

SG stejnosměrný motor TMN 16b, 5,5kW, 220 V, 29 A, 1400 ot/min, buzení 0,85 A (1 A) 

TD tachodynamo K10A1 typ 23-35-139/6, 80 V/1000 ot/min, 6000 ot/min 

RT4 softstartér ELFIStor 3FP 25/400, 400 V, 25 A 

R zatěžovací odpor 7,5 Ω 

4. Nastavení zat ěžovacího momentu 
Asynchronní motor rozeběhneme přímým připojením na síť sepnutím stykači 2 při přepínači 
v poloze 1 a sepnutém H9. Změnou budícího proudu stejnosměrného motoru SG, který 
pracuje jako dynamo do odporu R, nastavíme proud kotvy na hodnotu 20 A. 

Asynchronní motor vypneme pomocí stykače 2 a znovu rozeběhneme sepnutím stykače 1. 
Motor se musí bezpečně rozeběhnout na plné otáčky a nezůstat „viset“ na nízkých 
otáčkách. Pokud se motor nerozběhne, snížíme buzení stejnosměrného motoru tak, aby se 
motor spolehlivě rozeběhl. 

5. Měření rozb ěhu p římým p řipojením na sí ť 

Asynchronní motor rozeběhneme sepnutím stykače 2 a připravíme osciloskop pro snímání 
otáček a statorového proudu v jedné fázi. Odečteme proud ampérmetru A a otáčky n. 

Motor odepneme a připravíme osciloskop pro jednorázový záznam se spouštěním od 
nárůstu proudu. 

Asynchronní motor rozeběhneme sepnutím stykače 2. Sejmutý záznam upravíme tak, aby 
byl na obrazovce zachycen celý průběh nárůstu otáček i průběh rozběhového proudu. 
Potom záznam vytiskneme. 

Motor rozeběhneme při poloviční velikosti proudu kotvy stejnosměrného stroje a při 
odbuzeném stejnosměrném stroji. Oba rozběhy sejmeme při stejném nastavení měřítek 
proudu, otáček a času osciloskopu a vytiskneme. 

6. Měření rozb ěhu Y - ∆∆∆∆ 

Při stejném nastavení osciloskopu, jaké bylo při měření přímým připojením na síť, 
provedeme rozběh takto: 

Při přepínači v poloze 1, sepnutém H9 sepneme stykač 1. Po rozběhu asi na poloviční 
otáčky rozepneme stykač 1 a následně sepneme stykač 2. 

Měření provedeme pro tři shodné budící proudy stejnosměrného stroje, jaké byly při měření 
dle bodu 5. V případě potřeby změníme pouze časové měřítko, měřítka proudu a otáček 
ponecháme stejné. 

Sejmuté oscilogramy vytiskneme. 

7. Měření rozb ěhu pomocí softstartéru 

Softstarter má nastaven konfigurační spínač SW1 = OFF pro režim regulace úhlu ALFA 
s omezením Ief. Změna úhlu ALFA probíhá po rampě. Doba náběhu je nastavena 
konfiguračními spínači SW3 = ON a SW4 = OFF na 5 sec. 

 



Při stejném nastavení osciloskopu, jaké bylo při měření rozběhu Y - ∆, provedeme rozběh 
takto: 

Při přepínači v poloze 2, rozepnutém H9 a sepnutém stykači 2 a sepnutém H11 a H12 a 
nastaveném potenciometru pro maximální proud (maximální výchylka přístroje) 
odblokujeme softstartér blokovacím tlačítkem 1. Provedeme rozběh odblokováním 
blokovacího tlačítka 1, dokud se motor bezpečně rozbíhá při plné zátěži, určené dle bodu 5. 

Zablokujeme softstartér, připravíme osciloskop pro jednorázový záznam a sejmeme rozběh 
při nastaveném rozběhovém proudu. 

Měření provedeme pro shodné proudy kotvy stejnosměrného motoru, jako při měření dle 
bodu 5 a 6. 

8. Vyhodnocení sejmutých záznam ů 

V každém z devíti záznamů odečteme dobu rozběhu a maximální rozběhový proud (u 
záznamů rozběhu Y - ∆ odečteme maximální rozběhový proud jak pro Y, tak i pro ∆. 

Hodnoty sestavíme do následující přehledné tabulky. 

Způsob 
rozběhu 

 bez 
zatížení 

poloviční 
zatížení 

plné 
zatížení 

bez 
zatížení 

poloviční 
zatížení 

plné 
zatížení 

proud       Přímé 
připojení na 
síť Trozběh       

proud       Rozběh Y - ∆ 

Trozběh       

proud       SOFTSTART 

Trozběh       
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