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I.  INLEIDING 

A.  Problematiek 

Bij het falen van AC-laagspanningsmachines zijn in 

95% van de gevallen, lagerfouten de oorzaak. Het falen 

gebeurt ten gevolge van verkeerde smering, vervuiling, 

mechanische fouten of lagerstromen. In aandeel nemen 

de lagerstromen 10% op zich, en bij de elektronisch 

vermogengestuurde motoren is dit zelfs 50%, door de 

hoogfrequente stromen [2]. 

B.  Lagerstromen 

De klassieke oorzaak van lagerstromen ligt bij het 

ontwerp van de machine, namelijk de magnetische 

asymmetrie. Aangezien moderne motoren steeds beter 

symmetrisch opgebouwd zijn, komen deze dan ook 

steeds minder voor. Ze zijn ook gemakkelijk op te lossen 

door het plaatsen van een isolerend lager die zorgt voor 

de onderbreking van het stroompad. 

Een groter probleem vormt zich bij de motoren die 

worden aangestuurd door middel van een inverter. De 

PWM sturing zorgt immers voor een steile 

spanningsflank en een common mode spanning. Deze 

veroorzaken een doorslag van de smeerfilm wat 

resulteert in kleine vonkjes en hebben als gevolg dat er 

vonkerosie in het lager ontstaat. Lagerstromen zijn erg 

schadelijk en doen de levensduur dalen met zo’n 90%. 

Lagerstromen zijn moeilijk te meten, aangezien ze zich 

binnenin de motor voordoen terwijl deze draait.  

Het literatuuronderzoek wijst erop dat reeds heel wat 

indirecte methodes bestaan, maar deze zijn niet altijd 
100% correct. Over directe meetmethodes is echter heel 

wat minder te vinden, maar ze bieden natuurlijk wel een 

                                                           
 

meer betrouwbaar resultaat. Voor een degelijke analyse 

dringt een directe meetmethode zich dus op. 

II.  DOELSTELLINGEN 

A.  Classificatie van de lagerstromen 

Binnen de bestaande literatuur worden verschillende 

soorten lagerstromen beschreven. In dit onderzoek wordt 

een oplijsting gemaakt van deze types. Er wordt 

bestudeerd hoe ze ontstaan en waar ze zich voordoen. 

B.  Meetmethode 

Met dit inzicht over de verschillende types, worden de 

bestaande meetmethodes geanalyseerd. Er wordt op zoek 

gegaan naar een directe meetmethode om effectief de 

stromen in de lagers te meten en ze in kaart te brengen. 

Verschillende mogelijkheden worden afgewogen en een 

finale manier wordt uitgewerkt en voorgesteld. 

Na overleg met een fabrikant wordt uitsluitsel gegeven 

over het al dan niet praktisch realiseerbaar zijn van het 

motorontwerp. Wanneer de aangepaste motor 

beschikbaar is, kan er gemeten en bestudeerd worden of 

de meetmethode  werkelijk doeltreffend lijkt te zijn. 

III.  RESULTATEN 

A.  Verschillende types 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen klassieke 

lagerstromen en inverter-geïnduceerde lagerstromen.  

Naargelang de verschillende oorzaken van de 

lagerstromen worden nog verdere onderverdelingen 

gemaakt. 

Bij de klassieke lagerstromen is de grootste oorzaak de 

magnetische asymmetrie van de motor. Ze worden ook 

wel circulating currents genoemd, aangezien ze een 

circulatiestroom doorheen de motor als gevolg hebben 

(Fig.1). Daarnaast kan de spanning ook teweeggebracht 

worden door een externe oorzaak. Voorbeelden hiervan 

zijn het elektrostatisch opladen van een motoras of 

externe spanningen op de rotorwindingen. Het 
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elektrostatisch opladen kan onder andere voorkomen in 

een generator als het gevolg van de borstels van de 

turbinebladen. Externe spanningen over de 

rotorwindingen zijn het gevolg van bijvoorbeeld statisch 

opwekkend materiaal of asymmetrie van de 

spanningsbron of rotorwindingsisolatie. 

 

 
Figuur 1: Klassieke lagerstromen[1] 

 
De types lagerstromen bij het gebruik van een omvormer 

worden in 2 verschillende categorieën opgedeeld. 

Enerzijds de stromen als gevolg van de invloed van de 

common mode spanning, en anderzijds de stromen met 

betrekking tot aardingsstromen. Capacitieve 

lagerstromen en EDM-lagerstromen (Electrostatic 

Discharge Machining) behoren tot de eerste categorie, 

circulerende lagerstromen en rotoraardingsstromen tot de 

tweede. Figuur 2 geeft dit met een schematisch overzicht 

duidelijk weer. 

 

 
Figuur 2: Inverter-geinduceerde lagerstromen[1] 

 

B.  Meetopstelling 

Voor een directe methode moet de bestaande motor 

aanpassingen ondergaan. Allereerst wordt ervoor 

gezorgd dat de lagers in de motor geïsoleerd zijn. Dit 

wordt verwezenlijkt met behulp van isolerende 

eindflensen (Fig.3).  
 

 
Figuur 3: Isolerende eindflens 

 

Op die manier kunnen geen stromen meer door de lagers 

vloeien. Door daarna een overbrugging te plaatsen over 

die isolatie, wordt terug een galvanische koppeling 

gemaakt, zodat het lager niet langer geïsoleerd is (Fig. 

4). Door het plaatsen van de overbrugging, en hierrond 

een stroomprobe met voldoende bandbreedte, kunnen de 

lagerstromen gemeten worden.  

 

 
Figuur 4: Overbrugging voor stroommeting 

 

Op hetzelfde moment wordt ook de spanning over het 

lager gemeten. Zo kunnen spanningsdoorslagen en 

stroompieken met elkaar in verband worden gebracht. 

Figuur 5 geeft schematisch weer hoe de meetopstelling 

eruit ziet. 

 

 
Figuur 5: Schematische weergave meetopstelling 

 

C.  Metingen 

Bij het gebruik van een regelbare spanningsbron wordt 

de motor rechtstreeks aangedreven vanuit het net op 

50Hz. Op deze manier worden dus de klassieke 

lagerstromen gemeten.  

Zoals in figuur 6 duidelijk te zien is, brengt de 

spanningsdoorslag (groen) een stroompiek (geel) met 

zich mee. Het paarse signaal is eveneens een 
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stroomsignaal maar het bereik van de probe is niet 

voldoende groot om een betrouwbare meting uit te 

voeren. Wanneer ingezoomd wordt op de stroompiek, 

dan is een 12 MHz resonantie te zien (Fig. 7). 

 

 
Figuur 6: Stroom- en spanningsmeting 

 

 
Figuur 7: Stroommeting 50 Hz net 

 

Bij het gebruik van de omvormer, zijn door de hoge 

dv/dt heel wat stroompieken te zien en ook het 

spanningssignaal geeft geen duidelijk beeld weer. Hier 

kan de spanningsval dus niet dienen als referentie voor 

een lagerstroom. Daarom wordt naast de spanning en 

stroom van het lager, ook de PWM-spanning aan de 

klemmen van de motor en de stroom door een fase 

opgemeten. 

Op het moment van een PWM-flank (paars) is er op 

figuur 8 duidelijk een stroompiek met een zekere 

frequentie te zien (geel). Deze frequentie bedraagt zo’n 

1.4 MHz en is eigen aan het schakelen van de 

omvormer. 

 

Wanneer echter wordt ingezoomd op de stroompieken, is 

op sommige nog een extra frequentie te zien van zo’n 12 

MHz (Fig. 9). Deze frequentie komt overeen met de 

lagerstroomfrequentie bij de aansturing op het 50 Hz net. 

Op die manier kan, zonder referentie van de spanning, er 

van uit gegaan worden dat het gaat om een lagerstroom. 

 

 
Figuur 8: Stroom- en spanningsmeting met omvormer 

 

 

 
Figuur 9: Stroommeting omvormer 

IV.  BESLUIT 

Direct aangestuurd vanuit het net zijn lagerstromen 

duidelijk waarneembaar door de doorslag van de 

spanning. Met het gebruik van een omvormer is dit niet 

het geval. Er moet worden teruggegrepen naar de 

metingen met de regelbare spanningsbron, om vast te 

stellen dat de frequenties van de stroompieken overeen 

komen om te kunnen besluiten dat het wel degelijk om 

lagerstromen gaat. 

Met de huidige meetopstelling kunnen de lagerstromen 

effectief worden gemeten.  
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