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Резиме: Основни циљ одржавања електроенергетске опреме је скраћење времена у застоју, односно 

повећање нивоа поузданости. Циљ овог рада јесте да прикаже који се сензори и други елементи 

аутоматизације могу користит ради проактивног одржавања и заштите асинхроних мотора и друге 

електроенергетске опреме. 
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APPLICATION OF SENSORS AND OTHER ELEMENTS OF 

AUTOMATION FOR THE PURPOSE OF PROACTIVE 

MAINTENANCE AND PROTECTION OF ASYNCHRONOUS MOTORS 

AND OTHER ELECTRIC POWER EQUIPMENT 

Abstract: The main goal of maintaining electric power equipment is to shorten downtime, ie to increase the 

level of reliability. The aim of this paper is to show which sensors and other elements of automation can be used 

for proactive maintenance and protection of asynchronous motors and other power equipment. 
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1. УВОД  

Због потребе да предузећа обезбеде већу конкурентност на светском тржишту, 

односно већу продуктивност и бољи квалитет производа, технички системи у 

индуструји се стално усавршавају и све су комплекснији. При томе њихову основну 

структуру чине механичке, хидрауличке, пнеуматске, електричне и електронске 

компоненте. Откази код овако сложених система доводе до прекида функционисања 

целине (због неблаговременог уочавања промене радних параметара и параметара 

стања) и смањења ефикасности, уз значајно повећавање директних и индиректних 

трошкова одржавања. Зато је свест о неопходности одржавања техничких система па И 

електроенергетске опреме и њиховог унапређења све присутнија и све више се обраћа 

пажња на ову област.  

Одржавање електроенерегетске опреме представља скуп свих техничких и 

административних поступака који се током века трајања предузимају на 

електроенергетској опреми с циљем спречавања појаве отказа, као и враћања опреме по 

појави отказа поново у стање у раду, у што краћем времену и са што нижим 

трошковима, у датим условима околине и организације рада. У литератури се спомињу 

различите концепције (методологије) одржавања електроенергетске опреме, као што су: 

корективно одржавање, класично превентивно одржавање, одржавање према стању, 

одржавање према поузданости, тотално одржавање, одржавање на бази ризика, тотално 

дијагностичко одржавање, самоодржавање итд. [1-4]. 
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Одржавање према стању се проводи тако што се периодично према унапред 

утврђеним временским интервалима или непрекидно, независно од стања опреме, врше 

дијагностичке контроле опреме у реалном процесу експлоатације, а затим се на основу 

резултата тих контрола (у зависности од утврђеног стања) доносе одлуке о неопходном 

року и обиму планских активности одржавања. Основни задатак одржавање према 

стању је да се детектује отказ опреме у раној (почетној) фази настанка и предузму мере 

да се спречи његова појава. 

Проактивно одржавање се може дефинисати као надоградња одржавања према 

стању које укључује утврђивање узрока због којих је електроенергетска опрема у 

отказу. Суштина проактивног одржавања базира се на утврђивању основног узрока 

отказа, односно утврђивању механизама који су довели до појаве отказа на 

електроенергетској, након чега се предузимају проактивне активности ради спречавања 

поновне појаве тих узрока отказа или значајнијег смањења њиховог негативног дејства 

[5].  

Основни задатак техничке дијагностике је да детектује отказ електроенергтске 

опреме или појединих њених делова у најранијој могућој фази настанка, како би се 

предузимањем правовремених одговарајућих активности одржавања у технолошки 

најповољнијем тренутку спречили откази и хаварије, а тиме и трошкови и опасности по 

људе и околину. Ово се постиже праћењем (мерењем) дијагностичких 

(карактеристичних) параметара и оценом стања електроенергетске опреме у зависности 

од тога да ли се ти параметри налазе у дозвољеним границама, што се утврђује према 

одређеним критеријумима [6-8]. 

2. АУТОМАТИЗОВАНА ДИЈАГНОСТИKА АСИНХРОНИХ МОТОРА И ДРУГЕ 

ЕЛЕKТРОЕНЕРГЕТСKЕ ОПРЕМЕ 

У типичним дијагностичким контролама сложене електроенергетске опреме, у 

погонским условима у којима се мери пуно величина (нпр. температура, вибрације, 

струја статора), ако се проводе на класичан начин, мора учествовати више испитивача 

што због очитавања инструмената, што због управљања самим испитивањем. Ако 

дијагностички процес обухвата праћење већег броја дијагностичких параметара 

(мерних величина) или се један дијагностички параметар (мерна величина) врло често 

прати (мери), начин провођења дијагностичког процеса може постати врло сложен, а и 

временски може дуго трајати. Због тога је потребно оптимизирати све поступке 

дијагностичких контрола сложене електроенергетске опреме како би сам поступак 

трајао што краће. У таквим случајевима проводи се аутоматизација дијагностичког 

процеса, највише због обраде података која је врло сложена, ако се ради на класичан 

начин. Сложеност изведбе аутоматизације варира зависно од врсте дијагностичких 

контрола, броја дијагностичких (мерених) величина, али и од коришћених 

инструмената.  

Делови аутоматизованог дијагностичког процеса су: сензори, комуникациони 

системи, рачунар са хардвером за меморисање (складиштење) података и софтверском 

подршком за обраду података, опрема за аутоматизовано прикупљање података и 

промену дијагностичких параметара итд.  

Под аутоматизацијом дијагностичког процеса подразумева се рачунаром управљан 

целокупни дијагностички процес. Аутоматизација дијагностичког процеса обухвата низ 

поступака и активности којима се управљање дијагностичким процесом 

поједностављује и временски скраћује. Kоришћење рачунара олакшава дијагностички 

процес због сложености поступака, као и врло често великог броја података и 
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параметара које треба узети у разматрање. Тако аутоматизација дијагностичког процеса 

омогућава техничким лицима много погодније провођење дијагностичког процеса, а 

тиме и доношење дијагностичких одлука. Захваљујући томе, дијагностика са 

рачунарском подршком постаје веома актуелна у савременим индустријским погонима.  

Сензор је уређај који претвара физичку величину од интереса (мерену величину) 

најчешће неелектричну (температуру, притисак, вибрације, ниво течности, проток 

флуида, силу, релативну влажност, дужину, број обртаја, брзину, убрзање, интензитет 

светлости, померај, струју итд.) у електрични сигнал (напон, струју, промену отпора 

(нпр. температуру у промену отпора) итд.) погодан за пренос и даљу обраду, односно 

претвара било који облик енергије у електричну енергију.  

У пракси се веома често дешавају ситуације да се на основу снимљених сигнала 

донесу погрешни дијагностички закључци о стањима електроенергетске опреме, а 

самим тим и погрешно оцене радни потенцијали машина, и поред тога што је 

информација о постојећем узроку и степену оштећења на машинама једнозначно 

садржана у дијагностичком параметру. Дешавају се ситуације да се стање машине 

оцени као недозвољено (и на тај начин спречи њена хаварија), али да се дијагностичким 

закључком погрешно утврди основни узрок погоршања техничког стања (нпр. 

повишеног нивоа вибрација).  

Да би се избегле горе наведене ситуације могућа су два решења: 

 ангажовање искусних и високообучених дијагностичара и 

 примена метода вештачке интелигенције приликом идентификовања свих узрока 

погоршања техничког стања електроенергетске опреме. 

Међутим, може се десити и да ангажовање искусних и високообучених 

дијагностичара у појединим ситуацијама није адекватно решење. С обзиром на то да 

нису увек на располагању када треба решити неки проблем и да за њих често не постоји 

замена у периодима када су одсутни (јер њихов број може бити релативно мали или да 

их уопште нема у том пословном окружењу), а и када су на располагању њихове услуге 

могу да буду скупе, затим веома често су ангажовани на другим пословима те немају 

довољно времена да се посвете конкретном проблему. Поред тога, ангажовање 

високообучених и искусних дијагностичара у одређеним ситуацијама не обезбеђује да 

се дијагностичке контроле обаве задовољавајућом брзином и тачношћу, због великог 

броја података које треба обрадити, тако да се не могу предузети правовремене 

активности одржавања које би спречиле отказе и хаварије. Због тога што је ангажовање 

високообучених и искусних дијагностичара често проблематично, препоручује се 

примена метода вештачке интелигенције приликом доношења дијагностичких одлука о 

стањима електроенергетске опреме, као што су: експертски системи, неуронске мреже, 

хибридни системи, фази логика итд.  

Због значаја ране детекције отказа код асинхроних мотора дијагностика стања 

асинхроних мотора у светској пракси је подручје које се врло интензивно развија. У 

литератури се спомињу различите методе помоћу којих је могуће установити читав низ 

неисправности асинхроних мотора анализом различитих мерних величина у 

стационарном стању и прелазном режиму. Савремене методе се базирају на савременој 

хардверској и софтверској подршци.  

Методе техничке дијагностике асинхроних мотора, зависно од њиховог утицаја на 

нормалан рад погона, се деле на: 

1. Оn-line методе техничке дијагностике, као што су: 
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 анализа фреквенцијског спектра линијске струје намотаја статора, 

 мерење и анализа вибрација, 

 мерење и анализа струје статора, 

 термографска снимања, 

 мерење расипних магнетних флуксева, 

 снимање осцилација брзине обртања, 

 посматрање осциловања казаљке амперметра на статорској страни итд. 

2. Оff-line методе техничке дијагностике, као што су: 

 анализа одзива на ударни напон, 

 мерење проводљивости шипки и прстена, 

 примена пенетраната, 

 ултразвучна метода итд. 

3. ПРЕДЛОГ НОВОГ АУТОМАТИЗОВАНОГ ДИЈАГНОСТИЧKОГ МОДЕЛА 

Избор оптималне архитектуре (хардверске и софтверске подршке рачунара, 

сензора, комуникационих система итд.) новог аутоматизованог дијагностичког модела 

је изузетно битан за његов каснији ефикасан рад. На основу проучене литературе 

везане за аутоматизовану дијагностику предложена је оптимална архитектура новог 

аутоматизованог дијагностичког модела приказана на слици 1. Предложена 

архитектура новог аутоматизованог дијагностичког модела који је базиран на примени 

рачунара и других савремених информационо-комуникационих технологија користи 

три дијагностичке методе: методу термографије, методу анализе фреквенцијског 

спектра вибрација и методу анализе фреквенцијског спектра струје статора. Свака од 

ових дијагностичких метода обједињује у себи цели низ активности и поступака који 

започињу „снимањем“ улазног податка, настављају се обрадом података, оценом 

добијених резултата и завршавају доношењем одлуке о провођењу потребних 

активности и захвата на контролисаној електроенергтској опреми. Извршене операције 

дијагностичких контрола могу се поделити у три етапе: претварање физичких величина 

које прате рад контролисане електроенергетске опреме у дијагностички сигнал (у 

електричну величину), мерење (регистровање) одређених параметара дијагностичког 

сигнала и упоређивање вредности измерених параметара сигнала са дозвољеним 

вредностима утврђеним техничким нормама. 

Предложена архитектура новог аутоматизованог дијагностичког модела користи 

веома широк спектар различите хардверске и софтверске подршке, рачунарских 

платформи, управљачких архитектура, комуникационих система итд., и састоји се од:  

 сензора (термографских камера, сензора вибрација и струјних мерних 

трансформатора), који претварају физичке величине у електричне сигнале,  

 кондиционера (јединица за примарну обраду) сигнала, који прилагођавају 

аналогне електричне сигнале за конверзију у дигиталне,  

 три рачунарске процесне јединице са хардверском и софтверском подршком за 

аквизицију и обраду података (нпр. са A/D конверторима који врше конверзију 

аналогних у дигиталне сигнале), 

 серверског (централног) рачунара на коме је инсталиран софтвер са базама 

података и базама знања, као и софтвер за доношење дијагностичких одлука,  

 два корисничка (оператерска) рачунара на којима је инсталиран софтвер за 

преглед и анализу података (приказ графика, аларма и сл.),  

 комуникационих система итд.  
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Сензори претварају физичке величине, најчешће неелектричне (температуру, 

вибрације итд.) у електрични сигнал (напон, струју итд.) погодан за пренос и даљу 

обраду. 

Сигнал из сензора се доводи на кондиционер сигнала. У неким случајевима он не 

постоји, у другим случајевима је у истом кућишту са сензором, а негде је саставни део 

система заштите, управљања или рачунарске процесне јединице. Kондиционер сигнала 

се често назива и јединица за примарну обраду сигнала. Он служи да уз познате 

карактеристике претварања претвори електрични сигнал на излазу из сензора у 

мерљиви струјни или напонски аналогни сигнал. 

 

Слика 1 - Предлог новог атоматизованог дијагностичког модела 

Kондиционирани мерни сигнал се води на рачунарске процесне јединице где се 

проводи аналогно-дигитална конверзија сигнала, те обрада дигитализованих података. 
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Рачунарске процесне јединице, у правилу, имају и могућност привременог меморисања 

обрађених података, за случај да дође до прекида рада рачунарске мреже. 

Резултати обраде података се преко рачунарске мреже Етхернет преносе на 

серверски рачунар. Серверски рачунар је централно место развијеног новог 

аутоматизованог дијагностичког модела на коме се налази база података и база знања, 

као и софтвер за доношење дијагностичких одлука (нпр. Мотормонитор). Сврха овог 

рачунара је да прихвата податке са све три рачунарске процесне јединице и да их 

меморише у базу података, као и да омогући преузимање података из базе података на 

налог корисничких софтвера за преглед и анализу података.  

У дијагностичком центру се налазе два корисничка рачунара који су једини 

видљиви део аутоматизованог дијагностичког модела са становишта просечног 

оператера система. На њима се презентују сакупљени подаци (информације) о стањима 

праћене електроенергетске опреме у људима прихватљивом и смисленом облику, 

употребом софтвера за преглед и анализу података, чиме се омогућава оператерима да 

имају увид у све дијагностичке параметре од интереса за поуздан и безбедан рад 

електроенергетске опреме. Стручњаци (експерти) са великим искуством у 

дијагностичким контролама електроенергетске опреме, на основу детаљне анализе 

пристиглих и обрађених резултата мерења (уз помоћ рачунара и програмских 

апликација прилагођених за разне видове анализе и приказа), дају своја експертска 

(стручна) мишљења о стањима контролисаних техничких система стационираних у 

индустријским погонима, а која су од значаја за производни процес, оцењују њихову 

расположивост и погонску спремност, дају препоруке о даљем раду или поправкама, 

израђују извештаје и сл. 

Принципијелна шема према којој се врше дијагностичке контроле асинхроних 

мотора применом методе анализе фреквенцијског спектра струје статора, приказана је 

на слици 2. 

 
Слика 2 - Принципијелна шема према којој се врше  дијагностичке контроле асинхроних мотора применом методе 

анализе фреквенцијског спектра струје статора 

За дијагностичке контроле електроенергетске опреме методом анализе 

фреквенцијског спектра струје статора користи се следећа опрема:  

 струјни мерни трансформатор, 

 један спектрални анализатор или уместо њега систем (картица) за аквизицију 

података DAS (Data Acquisition System) који је утакнут у ISA или PCI слот 

матичне плоче рачунара и 
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 један десктоп рачунар. 

Сигнале погонских струја, у сврху мерења, потребно је прилагодити мерним 

уређајима. У ту сврху користе се струјни мерни трансформатори и шантови.  

Шантови нису погодни за мерење великих струја пошто се при великим струјама на 

шантовима развијају велики губици који могу створити потешкоће. Поред тога дају 

релативно мале сигнале.  

У високонапонским уређајима струјни мерни трансформатори служе и за 

изоловање мерне опреме од високих напона. Од струјних мерних трансформатора се 

као и од напонских захтева што сталнији преносни однос и мали фазни помак. Струјни 

мерни трансформатори се сусрећу у низ изведби које зависе од намене и радних услова. 

У многим постројењима струјни мерни трансформатори су стално уграђени и у неким 

се случајевима могу користити у дијагностичке сврхе. Струјни мерни трансформатори 

се користе за мерење великих наизменичних струја. Kоришћење струјних мерних 

трансформатора омогућава коришћење класичне мерне опреме за мале струје за оваква 

специфична мерења. Поред тога њима се штите и особе укључене у мерни процес, јер 

струјни мерни трансформатори галвански одвајају енергетски струјни круг од мерног.  

За контролна мерења, као и у случајевима када није могуће искористити уграђене 

струјне мерне трансформаторе, користе се струјна клешта. Струјна клешта су посебна 

изведба струјних мерних трансформатора која омогућавају прикључење без потребе за 

претходним прекидањем струјног круга. Грађена су тако да се жељезно језгро може 

расклопити и њиме обухватити проводник кроз кога протиче струја. Тај проводник 

представља примарни намотај струјног мерног трансформатора, док је секундарни 

намотај омотан око самог језгра. Струјним клештима могуће је брзо извршити низ 

мерења, пошто се једноставно пребацују са једног проводника на други. То их чини 

врло погодним за дијагностичка мерења у реалним погонским условима.  

Пошто рачунар ради с дискретним подацима потребно је аналогни сигнал струјних 

клешта претворити у дигитални, у ту сврху користи се спектрални анализатор или 

картица за аквизицију података DAS (A/D конвертор). Сигнал струје, измерен помоћу 

струјних клешта одводи се на спектрални анализатор, где се изводи брза Фуријеова 

трансформација (FFT) и добијени спектар се одводи у рачунар. У рачунару се добијени 

фреквенцијски спектар анализира и оцењује се стање мотора. 

4. РЕЗУЛТАТИ ДИЈАГНОСТИЧKИХ KОНТРОЛА 

4.1.   Пример резултата дијагностичких контрола асинхроних мотора добијени 

методом анализе фреквенцијског спектра вибрација 

Kао резултат вибрационих контрола лежајева мотора за погон пумпе добијен је 

фреквенцијски спектар брзине вибрација, који је приказан на слици 3. У 

фреквенцијском спектру брзине вибрација уочено је присуство, поред основног 

хармоника на фреквенцији ротације 1×fr и додатних хармоника на двострукој и 

трострукој фреквенцији ротације 2×fr i 3×fr (где је fr=RPM/60=(1489 ob/min)/60=24,87 

Hz - фреквенција ротације, а RPM - број обртаја у минути), што наводи на закључак да 

постоји нецентрираност електромотора и пумпе 
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Слика 3 - Фреквенцијски спектар брзине вибрација лежајева мотора за погон пумпе 

4.2.  Пример резултата дијагностичких контрола асинхроних мотора добијени методом 

анализе фреквенцијског спектра струје статора 

На слици 4 је приказан фреквенцијски спектар струје статора електромотора снаге 

1,8 МW у околини фреквенције 50 Hz. Мерење на овом електромотору је спроведено 

при струји оптерећења 102,3 А. Називна струја мотора је 200 А. Kлизање мотора 

(добијено на основу брзине из програма) износило је s=0,00173. На основу клизања с 

добијене су фреквенције додатних хармонка f1(1-2s)=49,82 Hz и f1(1+2s)=50,17 Hz. Са 

слике 4. се може уочити пораст амплитуда наведених додатних хармоника. Приближан 

однос амплитуда додатног хармоника фреквенције f1(1-2s)=49,82 Hz и основног 

хармоника фреквенције f1=50 Hz  износи -47 dB односно 1/224 (0,42%). Наведени однос 

упућује на повећање отпора спојева па чак и на могућност једне сломљене шипке 

кавеза ротора. Добијен је индекс стања ротора 0,65. Исто мерење је извршено и при 

струји оптерећења 112,1 А, при чему је добијен већи индекс стања ротора 0,74. Мотор 

би требало испитати при већем оптерећењу (што ближем називном). Дијагностичка 

порука програмског пакета Мотормонитор за овај асинхрони мотор гласи: „У намоту 

ротора показују се слаби знаци високоотпорних спојева. Ротор треба поново испитати 

за 9 месеци. Ако овај мотор има циклусе „тешког погона“ поновно испитивање треба 

провести након 6 месеци или након 50 залета, шта пре прође“. 

 

Слика 4 - Спектар струје статора асинхроног мотора 1,8 МW у околини фреквенције 50 Hz 
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4.3.   Пример резултата дијагностичких контрола асинхроних мотора добијени 

методом термографије 

Следећа контрола је вршена на два иста помоћна мотора кантерице чији је 

фотографски и термографски снимак приказан на слици 5. Пошто су електромотори 

истих карактеристика и изложени истом оптерећењу и истим условима околине оцена 

њиховог стања вршена је методом компарације односно поређења њихових 

температура. Са термограмских снимака уочено је да осовина првог електромотора има 

вишу температуру од осовине другог електромотора (референтног) за 18°C. На основу 

величине прегревања од 18°C, закључено је да је степен дефекта осовине 

електромотора “2” и препоручено је да се термографски контролише једном месечно и 

отклонити дефект када се укаже прва повољна прилика. 

  

Слика 5- Фотографски и термографски снимак помоћних мотора кантерице 

4.4.   Пример резултата дијагностичких контрола апарата електроенергетских 

постројења добијени методом термографије 

На слици 6 приказане су фотографске и термографске слике спољашњих и 

унутрашњих делова проводних изолатора на 35 kV страни, као и проводних изолатора 

енергетског трансформатора на 10 kV страни, респективно. 

  

Слика 6 -  Фотографска и термографска слика проводних изолатора трансформатора на 10 kV страни 

На основу термографске слике 6 прикључна стезаљка проводног изолатора 

трансформатора на 10 kV страни (која спаја сабирницу и проводни изолатор) у фази L1 

се усваја као референтна. Стање прикључне стезаљке у фази L2 се оцењује као 

исправно и не захтева предузимање било каквих активности одржавања, док се стање 

прикључне стезаљке у фази L3 оцењује се као 2 (развијени) степен дефекта, кога треба 

термографски контролисати једном месечно и отклонити када се за то укаже прва 

повољна прилика. Пажљивом анализом термографске слике 6 (утврђивањем начина, 

правца и смера простирања топлоте) може се закључити да температурна разлика 

између прикључне стезаљке у фази L3 и референтне прикључне стезаљке у фази L1 од 

∆Tm=22,7°C није последица дефекта прикључне стезаљке у фази L3, већ последица 
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преноса топлоте кондукцијом на њу са споја завршетка проводног изолатора са 

намотајем трансформатора на 10 kV страни у фази L3. Због тога је потребно, када се 

укаже прва повољна прилика, проверити квалитет овог споја. 

5. ЗАКЉУЧАК 

Савремени системи надзора поред заштитне обављају и дијагностичку функцију, 

што се  огледа у праћењу одређених величина електроенергетске опреме (нпр. 

термичке слике машине) и предузимању одређених активности одржавања, пре појаве 

отказа, када вредност праћене величине одступи изван дозвољних граница. Основна 

разлика, односно недостатак заштитних метода у односу на дијагностичке је у томе што 

се принцип рада већине заштитних метода базира на предузимању потребних 

активности одржавања тек након појаве отказа (недопуштеног стања). Док се принцип 

рада дијагностичких метода заснива на предузимању активности одржавања пре појаве 

отказа, односно на праћењу стања и појава које претходе отказу, те је на тај начин 

могуће спречити или на време предвидети отказ. Последице оваквих могућности 

дијагностичких метода су знатне уштеде, односно избегавање великих отказа, а тиме и 

застоја у погону, као и повећање сигурности људи и техничких система (нарочито у 

просторима угроженим експлозивном атмосфером) што је од посебне важности. 
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