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I.  INLEIDING 

Lagers zijn één van de gevoeligste onderdelen van 

inductiemotoren. De levensduur van deze lagers kan 

snel achteruit gaan door mechanische fouten, 

smeringsproblemen, vervuiling, maar ook door 

lagerstromen. Lagerslijtage door lagerstromen is in 

zijn opmars en dit vooral door het toenemend 

gebruik van frequentieomvormers. 

Lagerstromen zijn zeer nadelig voor deze lagers. Er 

ontstaan door deze lagerstromen vonkjes in de 

lagers waardoor deze gaan eroderen. Deze erosie 

hangt af van de common mode stromen in de 

motorkabel en motor. Het zou daarom zeer 

interessant zijn om deze lagerstromen direct te 

kunnen opmeten in verschillende situaties en  de 

invloed van bepaalde parameters te kunnen nagaan. 

In een vorige masterproef werd onderzoek gedaan 

naar een meetmethode voor het detecteren van 

lagerstromen. Lagerstromen kunnen niet direct 

gemeten worden, aangezien het intern in de lagers 

gebeurt en enkel als de motor draait. Daarom werd 

er een testopstelling gemaakt waarbij de 

lagerstromen rechtstreeks opgemeten kunnen 

worden (Figuur 1). 

 

                                                           
 

II.  DOELSTELLINGEN 

In deze masterproef wordt de invloed van de 

motorkabel en de aarding van de motor op de 

lagerstromen onderzocht. 

Eerst en vooral moet er een literatuurstudie 

gebeuren om een betere voeling te krijgen met het 

onderwerp. Ook zal onderzoek worden gedaan met 

verschillende meetprobes om de nauwkeurigste te 

vinden binnen het nodige frequentiebereik. 

Indien de juiste meetapparatuur gevonden is, kan er 

gemeten worden op de motor zelf. Er wordt dan 

geprobeerd om de lagerstromen in kaart te brengen 

en hiervan spectrale analyses uit te voeren. Hierbij 

is de frequentie en de amplitude van de lagerstroom 

belangrijk. Vervolgens wordt de invloed van de 

motorkabel bekeken door kabels van verschillende 

lengte te gebruiken en hiervan de verandering in het 

frequentiespectrum te bestuderen. Ook zal de 

motorkabel worden vervangen door een 

afgeschermde kabel. Tenslotte wordt ook de invloed 

van de aarding van de motoras nader onderzocht.  

III.  TYPES LAGERSTROMEN 

In de literatuur worden twee grote groepen 

lagerstromen beschreven, namelijk de klassieke 

lagerstromen en de inverter-geïnduceerde 

lagerstromen. Het grote verschil hiertussen is het al 

dan niet aanwezig zijn van een omvormer. Elk van 

deze soorten heeft zijn eigen oorzaak van ontstaan 

en dus ook een bijkomend gevolg dat leidt tot 

eventuele schade aan de lagers. 
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Figuur 1: Volledige testopstelling 
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A.  Klassieke lagerstromen 

Deze stromen ontstaan zonder dat er een omvormer 

op de inductiemotor werd aangesloten. De grootste 

oorzaak van deze klassieke lagerstromen zijn de 

magnetische asymmetrie in de motor. Deze 

asymmetrie heeft als gevolg dat de stromen een 

parasitair effect gaan vertonen. Dit zorgt voor een 

parasitaire magnetische flux die zich door de 

behuizing via de lagers en door de as verplaatst. 

Deze induceren een spanning die zich over de as 

bevindt, wat men de asspanning of ook wel ‘shaft 

voltage’ noemt. Deze asspanning zorgt ervoor dat er 

een circulerende stroom kan ontstaan in de motor, 

de zogenaamde ‘circulating currents’.  

Een andere en minder voorkomende oorzaak voor 

het ontstaan van klassieke lagerstromen zijn  

elektrostatische ontladingen of externe spanningen. 

 

 
Figuur 2: Circulerende lagerstromen 

B.  Inverter-geïnduceerde lagerstromen 

Deze stromen ontstaan enkel indien er gebruik 

wordt gemaakt van een omvormer. Bij een 

omvormer wordt PWM toegepast (Pulse Width 

Modulation). Hiermee kan een motor worden 

geregeld in spanning en frequentie aan de hand van 

snel schakelende IGBT’s waarmee een sinusvormig 

signaal wordt gevormd. De frequentie van deze 

schakelende elementen kan hoog oplopen (tot in de 

MHz) wat resulteert in capacitief gekoppelde 

stromen die door een ongewenst pad kunnen 

vloeien. Dit kan dus leiden tot het vloeien van 

stroom door de lagers en bijgevolg het ontstaan van 

lagerschade.  

Deze lagerstromen vormen zich door de common 

mode spanning (CMV) en de opeenvolgende snel 

stijgende spanningsflanken (hoge dv/dt) van de 

schakelende IGBT’s. Deze common mode spanning 

is de spanning die zich bevindt in het sterpunt van 

de motor tegenover de ground.  

 

De inverter-geïnduceerde stromen worden in twee 

groepen opgesplitst bestaande uit 2 types per groep, 

namelijk lagerstromen ten gevolge van de common 

mode spanningen en de aardingsstromen. 

Het eerste type onder de lagerstromen ten gevolge 

van common mode spanning zijn de capacitieve 

lagerstromen. Hierbij ontstaat er door de common 

mode spanning in de statorwinding een 

spanningsval tussen binnen- en buitenring van de 

lagers. Dit komt doordat er een spanningsdeler is 

gevormd met de parasitaire capaciteiten in de 

motor. Hierbij zijn de lagertemperatuur en de 

motorsnelheid belangrijke factoren bij het doorslaan 

van de smeerfilm zodat lagerstromen kunnen 

vloeien. 

Het tweede type zijn de EDM-stromen waarbij er, 

zoals bij het eerste type, door de common mode 

spanning ook een spanning over het lager zal komen 

te staan. Bij doorslag zal de smeerfilm herhaaldelijk 

op- en ontladen en zullen er bij het ontladen 

stroompulsen gegenereerd worden. Dit soort 

lagerstromen zijn schadelijker voor de lagers dan de 

capacitieve lagerstromen, dit vooral bij kleinere 

motoren. 

Vervolgens zijn er de circulerende lagerstromen die 

ontstaan door de hoge dv/dt en de parasitaire 

capaciteit tussen de statorwinding en het 

motorframe. Hierdoor vloeit er een extra stroom die 

via de aarding wegvloeit. Deze aardingstroom gaat 

vervolgens een circulerende magnetische flux 

exciteren die een spanning over de as zal induceren. 

Indien deze asspanning groot genoeg is zal de 

smeerfilm doorslaan. Circulerende stromen zijn te 

herkennen aan de tegengestelde stroomzin in beide 

lagers. 

Tenslotte zijn er de rotor-ground stromen die 

optreden als de motor is geaard via de last. Het 

stroompad is op Figuur 3 in het geel weergegeven. 

 

 
Figuur 3: EDM-stromen (rood) & rotor-ground stromen (geel) 
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IV.  MEETOPSTELLING 

De meetopstelling bestaat uit een 55kW motor in 

combinatie met een omvormer. De motor werd 

uitgerust met geïsoleerde flenzen zodat de stroom, 

die normaal door de lagers zou vloeien, naar buiten 

wordt geleid via overbrugdraadjes. Hierdoor is een 

directe meting mogelijk. 

 

 
Figuur 4: Meetopstelling 

V.  RESULTATEN 

A.  Invloed van de aardingsmethode 

Hierbij werden drie situaties onderzocht, namelijk 

een lagerstroommeting zonder enige vorm van 

aarding van de as, een meting met de as geaard via 

de grondplaat en ten slotte een meting met de as 

geaard via de omvormer. 

Bij deze metingen werden dan vooral de groottes en 

het frequentiespectrum van de opgemeten stromen 

bekeken. Ook werd gecontroleerd hoe frequent deze 

smeerfilmdoorslagen voorkwamen.  

Een voorbeeld van een lagerstroommeting met het 

frequentiespectrum is weergegeven in Figuur 5.  

 

 
Figuur 5: Lagerstroommeting zonder aarding 

Hierbij is te zien dat er op de schakelfrequentie  nog 

een frequentie is gesuperponeerd. Dit is gekend als 

lagerstroom en bevat een frequentie van 12MHz.  

B.  Invloed van de motorkabel 

In dit hoofdstuk wordt de invloed van de 

motorkabellengte nader onderzocht. Zowel de 

lagerstroom als de fasespanning op de 

motorklemmen worden opgemeten. De oscillatie 

van de overspanning kan dan worden vergeleken 

met de ontladingsoscillatie van de stroom. Voor het 

onderzoek werden motorkabels van 2.5m, 5m en 

13.2m behandeld. Ook werd een ‘shielded’ 

motorkabel gebruikt. Een voorbeeld van dergelijke 

meting is te zien in Figuur 6. 

 

 
Figuur 6: Lagerstroom-fasespanning motorkabel 5m 

VI.  BESLUIT 

Dankzij deze meetopstelling is het mogelijk om een 

directe metingen op lagerstromen uit te voeren. Met 

behulp van spectrale analyses en degelijke 

meetapparatuur kunnen mooie resultaten verkregen 

worden bij het meten van dergelijke stromen. De 

doelstellingen van dit eindwerk werden bereikt. 

Wellicht is er nog ruimte voor verder onderzoek in 

dit thema in toekomstige eindwerken. 
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