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Abstrakt 

Diplomová práce s názvem "Vliv prachových částic na kluzný kontakt" se věnuje teorii 

a praxi kluzného kontaktu u točivých elektrických strojů. Popsán je princip různých strojů 

s kluzným kontaktem a jsou definována prostředí, v nichž mohou stroje pracovat. Analyzovány 

jsou jednotlivé komponenty kluzného kontaktu a příčiny jejich degradace. Důraz je kladen na vliv 

cizích částic, který lze v praxi posuzovat mj. i metodou prachových částic. Dále byly tyto 

teoretické znalosti využity při praktickém posuzování technického stavu různých strojů, i s 

využitím zmiňované metody. Rovněž byla experimentálně inovována jedna sada kartáčů pro 

trakční motor lokomotivy T47.0, u které byl poté měřením a dlouhodobými zkouškami 

vyhodnocen přínos této inovace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Master's thesis "effect of dust particles on sliding electrical contact" summarizes the sliding 

contact theory and praxe in rotating electrical machines. The principle of brush machines is 

described and the working environments are defined. The individual components of the sliding 

contact and reasons of their degradation are described in detail. Emphasis is placed on the 

influence of foreign particles, which can be assessed in practice by the method of dust particles. 

Furthermore, these theoretical knowledge was used in the practical assessment of the technical 

condition of various machines, as well as the called method. One set of brushes for the traction 

motor of the locomotive T47.0 was also experimentally innovated. 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK  
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Ui Jmenovité napětí [V] 
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dzv  Skutečná šířka snímku z mikroskopu  [mm]/[pix] 
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1 ÚVOD 
 Točivý elektrický stroj je vždy tvořen statorem a rotorem. Na těch jsou umístěna alespoň 

dvě vinutí, schopné při průchodu elektrického proudu vytvořit magnetické pole. Jedno z těchto 

vinutí může být v některých případech nahrazeno permanentními magnety. V případě, že je 

na rotoru vinutí, je nutno pro přenos proudu na rotační část využít kluzný kontakt. Ten je složen 

mj. z kartáčů na straně statoru, které jsou přitlačovány ke komutátoru nebo kroužkům, pevně 

uchyceným na rotoru. Konstrukční řešení kluzného kontaktu je závislé na typu daného 

elektrického stroje a je jedním z důležitých prvků, od něhož se odvíjí správné a spolehlivé 

fungování stroje. Poruchy kluzného kontaktu se mohou projevovat například nežádoucími 

vibracemi, jiskřením, rychlým mechanickým opotřebováním kartáčů, lamel komutátoru či 

kroužků, ale i úplným vypovězením funkce stroje. Kromě vhodně použitých materiálů 

komponent kluzného kontaktu, jejich geometrickému uspořádání, uchycení a přítlačné síly pro 

stroje konkrétních parametrů, hraje významnou roli také charakter pracovního prostředí. Okolní 

vlivy, jako je teplota, vlhkost a chemické složení látek ve vzduchu, mají nemalý vliv na funkci 

a míru opotřebování kontaktu. Dalším takovým vlivem je i působení cizích prachových částic 

proniknuvším do pracovní zóny kluzného kontaktu, jehož správná činnost je tímto narušována. 

Elektrický proud se kvůli neklidnému chodu kartáče vede i výboji v plynném prostředí, což 

způsobuje erozi základního materiálu. Proto je snaha upravit konstrukci elektrických strojů tak, 

aby byla co nejvíce minimalizována tvorba prachových částic v kluzném kontaktu.  
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2  ELEKTRICKÉ STROJE S KLUZNÝM KONTAKTEM 

2.1 Typy točivých elektrických strojů 
 Točivé elektrické stroje můžeme rozlišovat dle funkce (motory, generátory, měniče), 

nebo podle principu (stejnosměrné, synchronní, asynchronní, střídavé stroje s komutátorem). 

Přestože v zásadě každý točivý stroj může pracovat v režimu motorickém i generátorickém, je 

vhodné pro určování polarity kluzných komponentů mezi nimi rozlišovat. Z principu stroje lze 

pro změnu obvykle určit, jaký druh kluzného kontaktu je u něj použit - zda-li je složen z kartáče 

a kroužku, nebo z kartáče a komutátoru. Neméně důležitou roli hraje i protékaný proud 

kontaktem, který může být stejnosměrný či střídavý. Druh napětí stroje závisí na druhu 

napájecího vinutí. Z hlediska kluzných kontaktů rozlišujeme následující typy točivých 

elektrických strojů [3]: 

 

2.1.1 Stejnosměrné stroje 

 Základním kamenem vývoje točivých elektrických strojů jsou stejnosměrné stroje, které 

si pro řadu svých pozitivních vlastností udržují svůj význam i přes neutuchající rozvoj a vývoj 

moderní elektrotechniky, především ve formě pohonů (motorický režim). Využívají se 

v trakčních i pomocných aplikacích (lokomotivy, vozidla MHD, důlní i průmyslové stroje...). 

Předností stejnosměrných strojů je jednoduchá proudová a napěťová regulace, velký moment při 

nízkých otáčkách, relativně velká přetížitelnost  i dobré přizpůsobení zatěžovacích charakteristik 

požadovanému určení. Řízení otáček stroje lze snadno provádět regulací napětí kotvy 

nebo budícím proudem. 

 Permanentní magnety nebo vinutí na statoru stejnosměrného stroje vytvářejí stacionární 

magnetické pole, ve kterém se kolem své osy pohybuje kotva s rotorovými cívkami (v případě 

dynama). Díky otáčení se z hlediska rotoru toto magnetické pole jeví jako periodicky proměnné. 

Ve vodičích kotvy tak vlivem elektromagnetické indukce vzniká indukované napětí a teče proud. 

Toto napětí dosahuje největší hodnoty při rovnoběžném uspořádání rotorové cívky s pólovou 

dvojicí na statoru, naopak při kolmém postavení bude napětí nulové. Směr napětí a proudu závisí 

na orientaci magnetického pole vzhledem k vodiči. Z uvedeného vyplývá, že v kotvě 

stejnosměrného dynama vzniká střídavé napětí. Protože výstupní napětí stroje požadujeme 

stejnosměrné, je střídavé napětí na rotoru usměrněno, což spolu s přenosem proudu z točivé části 

stroje na netočivou zajišťuje kluzný kontakt s komutátorem. K jednotlivým lamelám komutátoru 

jsou připojeny cívky vinutí kotvy. Počet řad kartáčů obvykle odpovídá počtu pólů stroje [3]. 

 

2.1.2 Synchronní stroje 

 Střídavé synchronní stroje se používají především jako generátory. Dnes jsou 

nejrozšířenějším zdrojem elektrické energie v elektrárnách, jejich jednotkový výkon může 

převyšovat 1 GW. V motorickém režimu se s nimi setkáváme také (většinou menší pohony), 

pro jednoduchost konstrukce však bývají obvykle upřednostňovány motory asynchronní. 

 Na statoru synchronního stroje je navinuto třífázové vinutí, které přes vzduchovou 

mezeru obklopuje rotor s cívkami, napájenými stejnosměrným proudem. Rotorové vinutí tak 

slouží jako vinutí budící, neboť kolem sebe vytváří stálé magnetické pole. V případě 
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generátorového režimu je hřídel rotoru roztáčena turbínou, magnetické pole protínající statorové 

vinutí se pohybuje a v cívkách statoru se indukuje střídavé napětí. Budící proud je na rotor 

přiváděn přes kartáče a dvojici kroužků. Kromě této (nejrozšířenější) konstrukce synchronních 

strojů se používá i uspořádání opačné, s budícím vinutím na statoru a střídavým vinutím na kotvě. 

Nevýhodou je pak ale vyšší počet kartáčů a kroužků, prostorový problém s rozložením 

třífázového vinutí na rotoru, stejně jako nepříjemnosti spojené s přenášením mnohem většího 

elektrického výkonu přes kluzný kontakt, než je výkon budící [3]. 

 

2.1.3 Asynchronní stroje 

 V motorickém režimu jsou dnes nejrozšířenější stroje asynchronní. V minulosti výhodu 

jednoduché konstrukce potlačoval problém s jeho obtížnou regulací otáček. Vzhledem 

k výraznému pokroku ve vývoji polovodičových frekvenčních měničů však již tato komplikace 

zmizela. Asynchronní motory se používají například v pohonech moderních lokomotiv, tramvají 

a trolejbusů. 

 Asynchronní stroje existují s kluznými kontakty (s vinutým rotorem a kroužky na kotvě) 

i bez (s kotvou nakrátko, tzv. "klecí"). Hospodárnější jsou stroje s kotvou nakrátko, kde je tok 

energie mezi statorem a rotorem prováděn pomocí elektromagnetické indukce. Statorové vinutí 

napájené střídavým proudem ve svém okolí tvoří proměnné (otáčivé) magnetické pole, které ve 

stojící kotvě indukuje napětí. Rotorový proud pak v interakci s točivým magnetickým polem 

statoru a uvádí kotvu do pohybu. Tento princip může logicky fungovat pouze za podmínky, že 

otáčky magnetického pole statoru a kotvy jsou rozdílné, tedy tehdy, je-li skluz nenulový. 

K nulovému skluzu v praxi dochází zřídka, neboť se jedná o přechod z motorického režimu stroje 

do generátorového a naopak. Regulace asynchronních strojů může být prováděna změnou skluzu, 

kmitočtu, počtem pólů, případně i změnou napětí. Nejvyužívanější je dnes regulace změnou 

frekvence napájecího napětí. 

 U motoru s kroužky je princip funkce totožný, pouze na rotoru je vinutí, které je vodivě 

propojené s rezistory sloužícími k regulaci skluzu, čímž omezují statorový proud při rozběhu 

motoru. Po rozběhu na provozní otáčky jsou obvykle rezistory vyřazeny. Pro minimalizaci 

škodlivých důsledků souvisejících s přítomností kluzných kontaktů existují i motory vybavené 

tzv. "odklápěčem", který po rozběhu motoru nadzvedne kartáče a zkratuje kroužky. Tím se 

z rotoru stane de-facto klec a kluzné kontakty přestanou podléhat opotřebení. Toto zařízení se 

však využívá pouze u motorů větších výkonů, u nichž se předpokládá dlouhodobý rovnoměrný 

chod bez časté reverzace a spouštění [3, 13]. 

 

2.1.4 Střídavé komutátorové stroje 

 Vyjma již zmíněných střídavých strojů synchronních a asynchronních existují také 

střídavé stroje, jejichž výhodou měly být podobně výhodné regulační vlastnosti, jako mají stroje 

stejnosměrné. Před rozmachem polovodičových součástek nebylo usměrnění střídavého proudu 

tak snadné jako dnes a střídavé komutátorové stroje nabízely jednoduchou alternativu 

ke stejnosměrným strojům na střídavé napěťové soustavě. Nejčastěji se používají jednofázové 

komutátorové motory se sériovým buzením a velkými otáčkami, vícefázové derivační stroje se 

příliš často nevyskytují. Jednofázové motory nalezneme například v domácích spotřebičích 

(mixér, vysavač) nebo v pohonech průmyslových strojů. 
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 Princip a konstrukce střídavých komutátorových motorů jsou podobné stejnosměrnému 

stroji. Na kotvě je umístěno vinutí, připojené k lamelám komutátoru. Statorové vinutí je 

na vyniklých pólech nebo v drážkách. Malé jednofázové motorky jsou obvykle koncipovány jako 

univerzální, neboť je lze napájet střídavým i stejnosměrným proudem. V obou případech 

komutátor slouží jako usměrňovač. Při napájení motoru střídavým proudem teče kotvou 

stejnosměrný proud a naopak. Kluzné kontakty kartáč-komutátor jsou u třífázových derivačních 

strojů doplněné ještě o tři kontakty kartáč-kroužek [3, 13]. 

 

 

2.2 Pracovní prostředí elektrických strojů 
 Pro provoz každého elektrického stroje jsou důležité vlastnosti prostoru, v němž je 

umístěn. Tyto vlastnosti závisí na složení vzduchu, na okolních předmětech a dalších 

okolnostech. 

2.2.1 ČSN 33-2000-1 ed.2 

 Aktuálně platná kategorizace vnějších vlivů je uvedena v normě ČSN 33-2000-1 

Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5-51 ed. 3: Výběr a stavba elektrických zařízení - 

Všeobecné předpisy z roku 2009, nahrazující předchozí normu 33-2000-3 z roku 1990. Vnější 

vlivy je potřeba vždy charakterizovat již při projektování libovolného elektrického zařízení, 

neboť z hlediska návrhu, stavby, provozu i údržby je okolní prostředí jedním z rozhodujících 

kritérií. Souvisí i s dalšími základními legislativními požadavky na elektroinstalaci, jako 

například provozní spolehlivost zařízení v daném prostředí, především však bezpečnost osob, 

zvířat a majetku. Informace o pracovních podmínkách by proto měla být zakotvena již 

v projektové dokumentaci. 

 Pro potřeby určení vnějších vlivů na posouzení nebezpečí úrazu elektrickým proudem se 

v této normě dělí prostory na normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné. 

 Prostory normální jsou prostory, v nichž příčinou vnějších vlivů nedochází ke zvýšení 

rizika úrazu elektrickým proudem. 

 Prostory nebezpečné zvyšují toto riziko trvale, nebo i jen přechodně. 

 Prostory zvlášť nebezpečné zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

permanentně, což může být způsobeno jak vlivy okolního prostředí, tak i pracovními 

podmínkami v blízkém okolí (např. těsné prostory s vodivými povrchy). [4, 11] 

 

2.2.2 ČSN 33-0300  

 Z hlediska posuzování pracovního prostředí stroje je však lépe vypovídající členění dle 

starší normy  33-0300. Norma "Elektrotechnické předpisy - Druhy prostředí pro elektrická 

zařízení", vydaná v roce 1988, byla účinná od 1. 8. 1989 do 1. 1. 1998, kdy byla zrušena 

a nahrazena novou normou 33-2000-3 z roku 1995. Norma 33-0300 určovala jednotlivá prostředí 

z hlediska jejich působení na elektrická zařízení a naopak, stanovila postupy a předpoklady 

pro jejich určování. Samotné prostředí norma definovala takto: "Prostředí jsou vlastnosti určitého 

prostoru nebo jeho části vytvořené ovzduším, látkami, předměty nebo zařízeními v prostoru 

přítomnými" [10]. 
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2.2.2.1 Dělení prostředí podle ČSN 33-0300 

 "Podle vzájemného působení prostředí a elektrického zařízení rozdělují se prostředí na: 

- obyčejná = prostředí, která nemají nepříznivý vliv na předpokládanou životnost 

a spolehlivost elektrického zařízení a na která elektrické zařízení nepůsobí, 

- aktivní = prostředí, která mají nepříznivý vliv na spolehlivý a bezpečný chod, popř. 

životnost elektrických zařízení. Elektrická zařízení v těchto prostředích umístěná musí být 

provedena tak, aby vlivům prostředí odolávala. 

- pasívní = prostředí, na které mohou nepříznivě působit elektrická zařízení. Elektrická 

zařízení v těchto prostředích musí být provedena tak, aby na prostředí nepříznivě nepůsobila. 

 Podle počtu vlivů vyskytujících se v jednom prostoru se prostředí dělí na: 

- jednoduchá = prostředí s jedním druhem vlivu, 

- složitá = prostředí s několika vlivy, které působí současně nebo postupně. " [10]. 

 Interiéry budov v klimatických podmínkách České republiky je obvykle hodnoceno jako 

prostředí základní. Venkovní prostředí je naopak řazeno mezi prostředí složitá. [4] 

 

2.2.2.2 Prostředí jednoduchá 

2.2.2.2.1 Prostředí obyčejná 

 Prostředí obyčejná definuje norma 33-0300 podle parametrů vnitřních prostorů. Rozlišuje 

přitom ještě prostředí základní a normální. 

 - Základní prostředí je takové, kde je teplota vzduchu obvykle v rozmezí -5 až +35 °C, 

relativní vlhkost vzduchu je maximálně 80 % a absolutní vlhkost maximálně 15 g/m3. 

- Normální prostředí je definováno podobně, počítá však s průměrnými hodnotami za určitý 

časový úsek. Teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí -10 až +40 °C, přičemž průměrná teplota 

vzduchu během 24 hodin nepřekročí + 35 °C a během 8 hodin se teplota nezmění o více než 

20 °C. Nejvyšší průměrná relativní vlhkost vzduchu během 24 hodin může být 95 %, během 

celého měsíce však jen 90 %. Podobně i nejvyšší přípustná průměrná absolutní vlhkost vzduchu 

během 24 hodin je 16,4 g/m3, zatímco během měsíce 15,6 g/m3. [10] 

 

2.2.2.2.2 Prostředí jednoduchá aktivní 

 U těchto prostředí (působících na elektrické zařízení) norma specifikuje konkrétní 

případy vlivů prostředí: 

- Studené = prostředí, v němž je průměrná denní teplota obvykle nižší než -5 °C. 

- Horké = průměrná denní teplota je obvykle vyšší než +35 °C. 

- Vlhké = prostředí, ve kterém 1 m3 vzduchu obsahuje více než 15 g vody, nebo kde relativní 

vlhkost vzduchu trvale přesahuje 80 %. Voda se sráží na předmětech a na stěnách, netvoří však 

souvislou vrstvu. 

- Mokré = kde trvale či po většinu doby voda skapává, stříká či stéká, nebo kde dochází 

k úplnému zaplavení elektrických zařízení. Dle intenzity vlivu vody se takové prostředí člení 

na sedm stupňů, od nejmírnějšího (1 - voda skapávající) po nejkomplikovanější (7 - trvalé 

ponoření pod vodou pod tlakem). 
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- Prostředí se zvýšenou korozní agresivitou = tam, kde mohou na elektrické zařízení působit 

korozně agresivní látky, například v prostředí, kde se tyto látky používají nebo vyrábějí. 

Nedochází přitom k přímému styku látky s elektrickým zařízením. 

- Prostředí s extrémní korozní agresivitou = kde dochází k přímému styku elektrického 

zařízení s korozně agresivními látkami. 

- Prašné s prachem nehořlavým = prostory, v kterých se rozšiřuje či usazuje nehořlavý prach 

v takové míře, že má vliv na spolehlivost a bezpečnost elektrického zařízení (zhoršení odvodu 

tepla ze stroje, zanášení kontaktů, ložisek atd.). 

- Prostředí s otřesy = kde je stroj mechanicky namáhán chvěním a vibracemi. 

- Prostředí s biologickými škůdci = tam, kde na elektrická zařízení působí vlivy biologického 

původu. Toto působení může být mechanické (hlodavci, hmyz), nebo biologicko-chemické 

(plísně, bakterie). [10] 

 

2.2.2.2.3 Prostředí jednoduchá pasívní 

 Z hlediska působení elektrické zařízení na své okolí je nejdůležitější dělení prostředí na: 

- pasívní s nebezpečím požáru (hořlavé hmoty, prachy, kapaliny), 

- pasívní s nebezpečím výbuchu (hořlavých prachů, plynů a par, výbušnin). [10] 

 

2.2.2.3 Prostředí složitá 

 Obecně se složitá prostředí dají vyjádřit jako kombinace prostředí jednoduchých. 

Pojmenování složitých prostředí vychází z názvů všech prostředí jednoduchých, která dané 

složité prostředí vytvářejí.  

- Venkovní = na elektrická zařízení působí všechny klimatické vlivy mírného pásma 

(vlhkost, mráz, déšť, sníh, sluneční záření, ozón, písek, prach i jiné znečištění atmosféry...) 

bez omezení. Jsou přitom definovány rozsahy parametrů: Teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí 

-40 až +40 °C, maximální relativní vlhkost je 95 % (absolutní vlhkost maximálně 60 g/m3), 

intenzita slunečního záření nepřekročí 1120 W/m2, intenzita tepelného záření nepřekročí 

600 W/m2 a rychlost větru bude nejvýše 20 m/s. 

- Venkovní pod přístřeškem = zařízení je sice chráněno proti přímému působení deště, sněhu 

a slunečnímu záření, ale jinak je nadále vystaveno ostatním vlivům atmosféry uvedeným výše.  

- Důlní = je prostředí aktivní kvůli vlhkosti a korozních účinků na elektrická zařízení, 

zároveň však i pasívní z hlediska nebezpečí požáru či výbuchu (prachu a plynů). Relativní 

vlhkost zde dosahuje maximálně 85 % při teplotách do +40 °C, respektive 95 % při teplotách 

do +25 °C. 

 

 

 Informativní rozsahy parametrů všech prostředí blíže specifikuje příloha 5 této normy. 

Příloha 6 pro změnu uvádí třídění vnějších vlivů podle IEC 364-3 a definuje označení 

jednotlivých podkategií (např. AN2, AE1, atd.).  
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2.2.2.4 Určování prostředí podle ČSN 33-0300 

 "Při určování prostředí se hodnotí fyzikální a chemické vlivy působící na elektrická 

zařízení při obvyklých provozních stavech. V prostorech, ve kterých se vyrábějí, skladují nebo 

se manipuluje s hořlavými prachy, hořlavými kapalinami, hořlavými plyny, parami 

a výbušninami se hodnotí tyto vlivy i za neobvyklých provozních stavů" [10]. Obvyklý provozní 

stav je přitom touto normou charakterizován jako stav, kdy je zaručena správná těsnost a větrání 

a je dodržen technologický režim a pracovní i provozní předpisy. Naopak neobvyklý provozní 

stav znamená, že ze zařízení unikají (případně se hromadí) nebezpečné látky, například vlivem 

netěsností či jiné poruchy. 

 "Prostředí určuje u zařízení provozu provozovatel, u projektovaných zařízení projektová 

organizace, vnitřního prostředí zařízení nebo stroje a jeho vlivy na vnější prostředí určuje výrobce 

zařízení, u zařízení a strojů z dovozu dovážející organizace." [10]. Určené prostředí je 

zaznamenáno v protokolu, který se musí aktualizovat při každé další změně prostředí. [4] 

 "Podklady pro určení prostředí tvoří zejména: 

- fyzikální požárně technické, chemické a biologické vlastnosti zpracovávaných látek, 

popřípadě působících škodlivin, jejich množství, skupenství, teplota a tlak v uvažovaném místě 

nebo zařízení, 

- množství, druh, a vlastnosti vznikajících odpadů, exhalací, úniku apod. a způsob jejich 

likvidace, popřípadě jiné vlastnosti okolí, 

- technologie výroby, 

- celkové uspořádání zařízení a řešení prostoru (odstupy zařízení, větrání apod.), 

- druh a vlastnosti předmětů umístěných v okolí elektrických zařízení" [10]. 

 

2.2.2.5 Omezení vlivu prostředí 

 "Vzájemný vliv prostředí a elektrického zařízení lze omezit, popř. zcela odstranit např.: 

- dostatečně těsným mechanickým i korozně odolným krytem, 

- dostatečně těsnou a s ohledem na charakter provozu odolnou přepážkou, zákrytem, 

vzduchovou clonou, vodní sprchou, závěsem apod.,  

- včasným a účinným odstraňováním nebezpečných látek, odsáváním exhalací a prachů, 

zachytávání a odvádění úkapů a drobných odpadů apod., 

- pravidelným čištěním zařízení a obnovováním ochranných nátěrů, 

- profukováním zařízení čistým vzduchem, inertním plynem, 

- úpravou technologického zařízení, popř. technologického postupu, 

- opatření k omezení účinků výbuchu uvnitř zařízení, 

- použitím indikačních zařízení" [10]. 

 

2.2.3 ČSN 33-1500 

 Norma 33-1500 z roku 1990 "Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení" je 

účinná od 1. 6. 1991. Stanovuje lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení podle druhu 

prostředí (mokré - 1 rok, normální - 5 let, pod přístřeškem 4, prašné s prachem nehořlavým 3...). 

[12] 

 

 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně     
 

19

3 KLUZNÝ KONTAKT A JEHO OPOTŘEBENÍ 

3.1 Konstrukce kluzného kontaktu 
 Nedílnou součástí kluzného kontaktu jsou (bez ohledu na typ stroje) vždy kartáče, 

umístěné v nějakém držáku. Lze na ně dobře aplikovat tvrzení "z prachu jsi byl stvořen a v prach 

se obrátíš", neboť obvykle jsou vyrobené slisováním grafitového prášku, kterým se později opět 

stanou vlivem opotřebení. Kartáče doléhají na komutátor, nebo na kroužek. Soustava kluzného 

kontaktu má za úkol přivést na rotor elektrickou energii nutnou pro funkci motoru, odvést 

elektrickou energii vyrobenou v kotvě generátoru, případně zajistit vodivé spojení točivé části 

stroje s netočivou částí z jiných důvodů (například spojení kotvy kroužkového asynchronního 

stroje s regulačním obvodem). Snahou konstruktérů je sestrojit kluzný kontakt s co nejmenším 

přechodovým elektrickým odporem a s minimální potřebou údržby. 

 Existují tedy dva typy kluzného kontaktu: kartáč-komutátor a kartáč-kroužek. Hlavní 

rozdíl spočívá ve funkci, neboť dvojice kartáč-kroužek má za úkol převést elektrický proud mezi 

rotorem a statorem, zatímco kartáč-komutátor navíc i mechanicky přepíná tok proudu mezi 

jednotlivými vinutími, zároveň může zároveň sloužit i jako jednoduchý usměrňovač či střídač. 

Elektricky i mechanicky je proto sestava kartáč-komutátor mnohem složitější. Dále je možné tyty 

skupiny kluzných kontaktů dělit dle typu procházejícího proudu na střídavé a stejnosměrné. [1] 

 

 
Obr. 3.1: Kluzný kontakt trakčního motoru TM35/15 s dobře viditelnou částí komutátoru, 

dosedajícím kartáčem i jeho držákem. 
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3.1.1 Kartáče 

 U tělesa kartáče rozlišujeme hlavu kartáče a kluznou plochu s náběhovou a odběhovou 

hranou. Příslušenstvím kartáče bývá kabelové oko a ohebná vodivá lanka ze spletených 

měděných vodičů. Kartáče jsou obvykle nad kroužky rotoru umístěny svou delší stranou 

rovnoběžně se směrem otáčení kroužků. Naopak kartáče u kluzných kontaktů kartáč-komutátor 

bývají situovány svou delší stranou kolmo ke směru otáčení, neboť mohou být délkově 

limitovány rozestupy lamel na komutátoru. Odlišné je rovněž i rozmístění kartáčů po obvodu 

kotvy, neboť u kroužků nezávisí umístění na počtu pólů stroje. 

 Již od konce 19. století se pro výrobu kartáčů používá především uhlík ve formě 

lisovaného grafitového prášku. Výhodami uhlíku jsou jeho kluznost a vynikající elektrická 

vodivost, vysoká teplotní odolnost s malým koeficientem tepelné roztažnosti (při teplotě cca 

3700 °C uhlík přechází z pevného skupenství do plynného), dobrá mechanická pevnost a nízká 

cena. Další důležitou vlastností uhlíkových kartáčů je jejich relativní měkkost oproti materiálům 

rotujících částí kluzného kontaktu, díky čemuž při provozní údržbě stačí měnit pouze snadno 

dostupné kartáče a ne i kroužky či komutátor, nalisované na hřídeli. Kromě klasických kartáčů 

vyrobených z různých druhů grafitu (uhlografit, elektrografit) existují i kartáče s příměsemi 

(kovografit), s impregnací různými oleji či pryskyřicí, nebo i kartáče vybavené teflonem. [1] 

 

 
Obr. 3.2: Dělený kartáč pro stejnosměrný trakční motor TM35/15x4. 

 

 Podstatným parametrem každého kartáče je jeho elektrický odpor, závislý 

na geometrických rozměrech a měrném elektrickém odporu materiálu, charakterizujícím jeho 

jakost. Hodnota měrného elektrického odporu kartáčů se pohybuje v široké škále hodnot, 

od nejnižších (0,05 Ωmm2m-1 u některých kovografitů) po vysoké (až 250 Ωmm2m-1 

pro bakelitový uhlografit). Obvykle se tato hodnota pohybuje rámcově mezi 20 až 50 Ωmm2m-1. 

Pro srovnání - měrný elektrický odpor mědi (materiál přívodních vodičů, kroužků i lamel 

komutátoru) je 0,0178 Ωmm2m-1. Rezistence většiny uhlíkových kartáčů (mimo kovografit) díky 

zápornému tepelnému součinitelu s rostoucí teplotou klesá. Kromě chemického složení a vnitřní 

struktury materiálu závisí také na technologii výroby - odpor uhlíkových kartáčů je až 15krát 

větší ve směru lisování než ve směru kolmém. Toho lze využít například u strojů s komutátorem, 

kde takové kartáče tlumí příčné proudy mezi lamelami a zlepšují tak komutační vlastnosti. 
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 Přechodový úbytek napětí vzniká na přechodovém odporu mezi kartáčem 

a komutátorem (kroužkem) vlivem procházejícího proudu. Přechodový odpor s rostoucím 

proudovým zatížením klesá a naopak. Úbytek napětí je dále závislý na otáčkách, přítlaku 

a teplotě kontaktu, směru proudu, atmosférických vlivech, velkou roli hraje i čistota kontaktu 

a charakter cizích částic v něm. 

 Kluzný kontakt představuje dvě tělesa, která se po sobě pohybují. Na styku obou těles 

vždy vzniká odpor proti pohybu, představovaný třecí silou. Tato síla je úměrná velikosti přítlačné 

síly a součinitelu tření. Součinitel tření je hodnota, závislá na materiálu a drsnosti ploch, stejně 

jako i na jejich čistotě. Tření vzniká proto, že žádná plocha není ideálně hladká - nerovnosti 

na kluzných plochách do sebe při pohybu vzájemně narážejí. Další příčinou vzniku tření je 

molekulární přilnavost povrchů, někdy doprovázená elektrostatickými sílami. Na rozdíl od tření 

nerovností je tření způsobené molekulární přilnavostí tím větší, čím hladší povrchy o sebe třou 

a čím menší silou jsou obě plochy přitahovány. Ke snížení třecího odporu napomáhají mezivrstvy 

v kontaktu, ať přirozené (vrstva plynů nebo nečistot), či umělé (mazadla). Toto téma je blíže 

zkoumáno v kapitolách 3.2.1 a 3.2.2.  

 Pro správný výběr jakosti nových kartáčů je důležitá informace o tvrdosti materiálu. 

Tvrdost je mechanický odpor tělesa proti vnikání jiného tělesa. Její určení je komplikováno 

vícesložkovou strukturou materiálu a jeho pórovitostí. [1] 

 Zásadní vliv na opotřebování kartáčů má proudové zatížení. Tato hodnota značená σ 

popisuje velikost proudu I procházejícího určitou plochou S. 

 
 

(1) 

Velikostí proudového zatížení je dán přechodový úbytek napětí a tím elektrické ztráty 

a oteplení kontaktu. To má vliv na součinitel tření a na opotřebení kartáčů. Střední proudové 

zatížení kartáčů, vypočítané dle rovnice (1), je ideální avšak nereálná hodnota, neboť skutečná 

velikost plochy, podílející se v daném okamžiku na přenosu proudu, je silně proměnná. Nutno je 

rovněž zdůraznit, že u skutečných elektrických strojů není vlivem proměnné zátěže proudové 

zatížení kartáčů vždy konstantní. Kartáče se navrhují s ohledem na jmenovitý proud, při využití 

tzv. přerušovaného chodu stroje však zatěžovací proud může hodnotu proudu jmenovitého 

převyšovat. Obvyklá hodnota povoleného jmenovitého proudového zatížení u kartáčů je 

6 až 25 A·cm-2, přičemž krátkodobé zatížení u kovografitů dovoluje až 200 A·cm-2. 

 Aby byl zajištěn spolehlivý kontakt mezi kartáčem a rotující kluznou plochou, je třeba 

na kartáč působit určitou radiální silou. Na velikosti přítlačné síly závisejí elektrické 

i mechanické parametry kontaktu, jako jsou přechodový odpor, součinitel tření či stabilita 

kartáče. S rostoucí přítlačnou silou přirozeně roste tření a s ním i mechanické ztráty, úbytek 

napětí na přechodovém odporu naopak klesá (elektrické ztráty). Celkové ztráty tak nejsou 

nejnižší při minimálním ani maximálním přítlaku kartáče, nýbrž v některé mezilehlé hodnotě této 

síly. Snahou je pracovní přítlak nastavit právě do místa s minimálními celkovými ztrátami, což 

obvykle odpovídá hodnotám přibližně 15 - 22 kPa. [1] Výjimku představují stroje určené 

pro vibrující pracovní prostředí, kde je vhodnější větší přítlak. 

 Vzhledem k nepřesnostem výroby, odstředivé síle, nevyváženosti, namáhání a opotřebení 

kluzné plochy, je omezena maximální obvodová rychlost komutátoru. Ovlivňuje ji součinitel 

tření, pevnost, teplota, vibrace a jiskření kartáčů. S rostoucím součinitelem tření klesá dovolená 

obvodová rychlost. Závisí i na materiálu, například uhlografity umožňují pomalejší rychlost než 
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ostatní používané typy uhlíkových kartáčů. Klasicky se povolená obvodová rychlost pohybuje 

v rozmezí 10 - 70 m·s-1. 

 Komutační schopnost kartáčů je vlastnost zajistit komutaci proudu bez jiskření, a to 

i za ztížených elektrických a mechanických stavů stroje. Ideální komutace znamená, že 

v okamžiku jejího ukončení a přepínání toku proudu mezi lamelami je tento proud pokud možno 

nulový. Pro přiblížení se ideální komutaci slouží pomocné póly na statoru stroje, které mají 

za úkol indukovat v kotvě napětí kompenzující reaktanční napětí komutujících cívek. V praxi 

však není tato kompenzace nikdy zcela dokonalá a v cívkách existuje tzv. zbytkové napětí. 

Drobné rozdíly napětí jsou kartáče schopny přirozeně kompenzovat, jedná se však nejvýše 

o cca 2,5 V. Větší napětí má již za následek vznik jiskrových výbojů mezi kartáčem a lamelami 

komutátoru. Důležité je proto správné nastavení napájení pomocných pólů, ale zároveň i volba 

materiálu kartáče. Nejvhodnější komutační vlastnosti mají kartáče s vysokým vnitřním odporem, 

například vyrobené ze sazí. [1] 

 

3.1.2 Uchycení kartáčů 

 Kartáče spolu s držáky, roubíky a případně dalšími komponenty představují sběrací 

ústrojí v kluzném kontaktu. Držáky mají vést kartáče ve správné poloze vůči rotující části 

kluzného kontaktu a současně vyvíjet na kartáč takovou sílu, aby byl zajištěn správný přítlak 

a jeho rovnoměrné opotřebení. Nedostatečný přítlak kartáče na komutátor (nebo kroužek) 

znamená velký přechodový odpor na kontaktu, doprovázený zvýšenými ztrátami, vyšší produkcí 

tepla, opalováním, jiskřením a rizikem poruchového chodu stroje. Oproti tomu přehnaně velká 

přítlačná síla bude mít za následek vyšší opotřebování komponent kontaktu třením i zvýšení 

mechanických ztrát, neboť tlačící kartáče působí na hřídel kotvy de-facto jako brzda. 

 

 
Obr. 3.3: Držák pro kartáč 40kW stejnosměrného trakčního motoru TM35/15. 

(1 - spirálová pružina, 2 - přítlačný palec, 3 - krabička, 4 - úchyt držáku) 

 

 Držák má dále zajišťovat pokud možno konstantní přítlak po celou dobu životnosti 

kartáče, neboť vlivem opotřebení se mění jeho výška. Síla by měla umožnit kartáči přizpůsobení 

se drobným nerovnostem kluzné plochy. Hlavními součástmi držáku jsou krabička kartáče, 

přítlačný palec a přítlačná pružina. Vůle mezi krabičkou a kartáčem musí být co nejmenší, avšak 
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nenulová. Obvykle se doporučuje mezera cca 0,1 mm. Vnitřní prostor krabičky bývá obdélníkový 

nebo členitý; členité řešení napomáhá lepšímu vedení kartáče a přispívá k jeho efektivnějšímu 

chlazení. Kromě častěji užívaného držáku umožňujícího pohyb kartáče krabičkou existuje ještě 

i typ pákového držáku s kartáčem pevně připojeným ke krabičce. V takovém případě je síla 

pružiny vyvíjena na krabičku a nikoliv na hlavu kartáče.  

 V některých aplikacích se pro lepší stabilizaci využívá kartáčů se zešikmenou hlavou, 

kartáčů šikmých (vlečených), nebo radiálních. Držáky se podle konstrukce dělí na celou řadu 

druhů, například dle počtu kartáčů v jednom držáku (jednoduchý, skupinový), dle tvaru pružiny 

(držáky se svinovací, válcovou, či plochou spirálovou pružinou), nebo dle druhu užitých kartáčů. 

Složitější držáky bývají vybaveny mechanickým regulátorem napínací pružiny. Mohou být 

lisované, nýtované, lité, atd. [1] 

 

3.1.3 Komutátor 

 Jednou z možných provedení pohyblivé části kluzného kontaktu je komutátor. Slouží 

k přívodu nebo odvodu elektrického proudu do/z kotvy, na rozdíl od kroužků však navíc 

umožňuje i mechanické přepínání mezi jednotlivými cívkami rotoru, změnu směru a frekvence 

proudu. Skládá se z vodivých lamel, rovnoměrně rozložených po obvodu hřídele. Lamely jsou 

vzájemně izolované mezerou. Pro správnou funkci komutátoru je důležité, aby jeho povrch byl 

hladký a dokonale souosý s osou hřídele. 

 Komutátory jsou značně mechanicky i tepelně namáhány. Na lamely za chodu stroje 

působí odstředivá síla, jejich povrch je vystavován jiskření, obrušování a tvorbě vrypů. 

Pro minimalizaci opotřebení komutátoru se proto k výrobě lamel nepoužívá čistá měď, nýbrž její 

slitiny (především Cu+Cr a Cu+Cd), které mají při provozní teplotě oproti mědi více než 

dvojnásobnou tvrdost.  

 Podle výrobního postupu komutátory dělíme na:  

a) lisované - lamely jsou nalisovány do izolační hmoty; 

b) skládané - mezi lamely jsou vloženy mezilamelové izolace. 

 Dle konstrukce komutátory rozlišujeme na: 

a) rybinové - jednotlivé lamely jsou v zámcích staženy stahovacími kruhy - běžné provedení; 

b) zděřové - lamely jsou staženy k hřídeli pomocí izolovaných kruhů (zděří) nad jejich 

povrchem. 

 Vlivem drobných částeček slídy, mědi nebo jiných těles ulpěvších na třecí ploše kartáčů 

dochází na komutátoru ke vzniku vrypů, rýh a vylamování materiálu z hran lamel. Pro alespoň 

částečnou eliminaci těchto negativních vlivů někdy bývá na povrchu komutátoru úmyslně 

vyfrézována mělká drážka ve tvaru šroubovice, která aktivně napomáhá odvodu částeček 

z kontaktní plochy.  [1] 

 

3.1.4 Kroužek 

 Hlavním rozdílem kroužků oproti komutátoru je celistvost kontaktní plochy, což 

zamezuje vzniku některých poruch. Náročné požadavky na jejich konstrukci a technický stav jsou 

však ve většině bodů totožné s požadavky na komutátory. Kroužky bývají zalisovány do umělé 

pryskyřice, nebo jsou nasazeny na izolovaném ocelovém pouzdře. Jejich rozměry jsou 

standardizovány řadou, udává se u nich maximální dovolené opotřebení. Podobně jako 
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u komutátorů se u kroužků pro zlepšení jejich vlastností někdy používá různorodých typů 

drážkování. Určité nebezpečí představuje tepelná roztažnost kovů, která může způsobit uvolnění 

kroužku. 

 Vlastnosti kontaktu jsou závislé také na materiálu použitém k výrobě kroužků. 

Nejběžněji se používá slitin mědi s cínem (bronz), často doplněné o zinek nebo fosfor. 

Pro vysokootáčkové stroje a většinu synchronních strojů se sběrací kroužky vyrábějí z oceli. 

Pevnost oceli je vykoupena vyšším přechodovým úbytkem napětí na kontaktu a větší náchylností 

na tvorbu povrchové koroze. Důležitým parametrem pro výsledné vlastnosti kluzného kontaktu je 

zvolený způsob procesu odlévání slitin. Slitina by totiž ideálně měla být stejnorodá, neporézní, 

vhodně tvrdá a čistá (bez nečistot). [1] 

 

 
Obr. 3.4: Kroužky třífázového asynchronního stroje. Strojovna nákladní lanovky dolu Cereti, 

Čiatura, Gruzie (20. dubna 2019). 

 

3.2 Děje v kluzném kontaktu 

3.2.1 Tření 

 Správná funkce kluzného kontaktu se z velké části odvíjí od toho, co se děje na styku 

statické a rotující části kontaktu. Jak již bylo zmíněno dříve, na pomezí těchto částí vzniká tření, 

závislé na mnoha faktorech. V praxi totiž není pomezí mezi povrchy ideálně rovné a tyto povrchy 

se přímo nedotýkají. Ulpívá na nich totiž mikroskopická vrstva vody kondenzující ze vzdušné 

vlhkosti, vždy doplněná plynovým polštářem. Tekutiny obvykle snižují tření a projevují se tak 

jako mazivo. Plyn hnaný do rozmezí mezi kartáčem a rotující plochou působí jako plynný klín a 

ovlivňuje dynamiku komponentů. Důkazem tohoto jevu může být srovnání třecí síly za běžného 

tlaku a ve vakuu, neboť ve vakuu je součinitel tření kovů mnohem větší. Výrazně tření vzroste, 

klesne-li vlhkost vzduchu pod 2 g·m3. Rychlost otáčení stroje ovlivňuje tření díky vlivu na 
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drsnosti obou dotčených ploch, neboť s rostoucí rychlostí obvykle roste vliv mazací vrstvičky na 

styku kontaktu. U komutátoru má rostoucí rychlost otáčení nevýhodu ve zvýšené excitaci 

drobných úlomků z náběžných hran lamel a kartáče.  

 Míra tření je ovlivněna i materiálem třecích ploch. Dobré třecí vlastnosti mědi a grafitu 

jsou připisovány vrstvené struktuře grafitu, umožňující snadný paralelní posuv molekulových 

vrstev. Teplota se na tření kluzného kontaktu podílí také - u strojů provozovaných za běžných 

atmosférických podmínek byla dokázána minimální míra tření při teplotách nad 90 °C, naopak 

největší tření se projevuje v rozmezí 60 - 70 °C. Teplo v kontaktu vzniká jednak díky 

popisovanému tření, ale i díky elektrickým ztrátám při průchodu proudu. [1] 

 

3.2.2 Cizí vrstvy 

 Průchod proudu mezi kartáčem a kroužkem (resp. komutátorem) má za následek 

i zvýšené uvolňování částeček uhlíku z kartáčů, a to ve větší míře, než by zajišťoval pouhý 

mechanický otěr. Elementární smítka uhlíku vytvářejí na povrchu ploch mikroskopický film, 

napomáhající ke zmenšení celkového tření. 

 Jemné částečky grafitu na kluzné ploše se mísí mj. s vrstvami kysličníků kovů, přímo 

souvisejících s materiálem kroužku (komutátoru). Taková, tlakově, tepelně a dynamicky 

zpracovaná vrstva, se nazývá patina. Ovlivňuje tření i výsledné chování kartáčů, funguje jako 

mazivo a určuje zbarvení kovového povrchu. Je nejpodstatnější složkou přechodového odporu 

kluzného kontaktu. U nového kontaktu patina nevznikne ihned po spuštění stroje, ale až 

po relativně dlouhé době provozu v řádech hodin či dnů. V závislosti na materiálu kartáče 

a rotující plochy, na teplotě, vlhkosti, proudu, rychlosti otáčení a okolními plyny může být 

zbarvení velmi pestré - červené, šedé, modré atd. Čím hladší je povrch kluzné plochy, tím tenčí 

vrstva patiny se na ploše dokáže zachytit. Struktura vrstvy se za chodu stroje dynamicky mění. 

K jejímu zdokonalení napomáhá například teflon, přimíchaný do těla některých druhů kartáčů. 

[1] 

 
Obr. 4.5: Názorná ukázka patiny na komutátoru střídavého komutátorového motoru 

elektrické vrtačky Narex EV 513D. 
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3.2.3 Průchod proudu 

 Plocha pod kartáčem nepředstavuje přímou stykovou plochu, přes kterou by se měl 

rovnoměrně přenášet elektrický proud. Ve skutečnosti se totiž jedná o jen mikroskopické plošky, 

na nichž se obě čisté kontaktní plochy dotýkají. Kromě těchto přímých dotyků je proud převáděn 

i díky uvolněným vodivým částicím, které se dostanou mezi kartáč a styčnou rotující plochu. 

Tyto částice mohou být součástí patiny nebo jiné cizí (nevodivé) vrstvy. Napomáhají rovněž 

vzniku miniaturních kovových můstků skrze přechodové vrstvy, jimiž se při dostatečném napětí 

realizuje elektrický průraz (tzv. fritování). Další častý a viditelný (avšak nežádaný) způsob 

přenosu proudu je formou elektrických výbojů (jiskry, oblouky). Kluzná plocha kartáče 

neodpovídá tvaru kartáče - vlivem nestejnorodého pohybu kartáče a zaoblení na hranách její tvar 

připomíná elipsu. Všechny výše uvedené podněty mají za následek to, že skutečná plocha 

styčných míst, kde probíhá průchod elektrického proudu, je podle stupně zaběhnutí kartáče rovna 

1/100 až 1/10000 geometrické plochy kluzného kontaktu. Tyto mikroskopické vodivé plošky se 

přitom neustále dynamicky přesouvají, zanikají a jinde zase vznikají. [3] udává, že plocha 

každého styku je řádově 10-4 až 10-5 mm2. Vzhledem k tomu, že celkový procházející proud musí 

být rozdělen pouze mezi tyto plošky, je v nich lokální proudová hustota velmi vysoká 

(cca 10 kA/cm2). Stejně tak značný je i tlak (běžně v řádu stovek MPa) a elektrický přechodový 

odpor. K tavení dotykových míst však nemusí docházet vlivem dobrého náporového chlazení 

a odvodu tepla. [1] 

 

3.2.4 Komutace 

 Komutační proces je z hlediska kluzného kontaktu důležitý, neboť ovlivňuje proud 

procházející kontaktem. Vinutí kotvy stejnosměrného stroje představuje sérii vzájemně 

izolovaných paralelně zapojených cívek, jejichž konce jsou upevněny k lamelám komutátoru. 

V každé cívce se při otáčení indukuje střídavé (sinusové) napětí. Při otáčení rotoru jsou cívky 

přes kartáče přepínány z jedné do druhé. Přepínání by mělo ideálně probíhat v okamžiku nulové 

indukce elektrického napětí při přechodu cívky do magnetického pole opačné polarity, tedy v tzv. 

neutrálním pásmu. Tehdy musí cívky změnit smysl svého zapojení tak, aby jimi mohl téct proud 

opačným směrem než předtím, čímž je zaručen stejnosměrný proud na vnější, nerotující straně 

stroje. Komutátor tudíž funguje jako usměrňovač. Čím více cívek bude zapojeno v sérii, tím 

méně bude zvlněné výstupní napětí. Kartáč jsou šířkou obvykle překrývá dvě nebo tři lamely 

současně. Dále může komutátor sloužit jako mechanický měnič frekvence. 

 Bohužel komutace nikdy neproběhne pouze v ideálních podmínkách. Vlivem 

rozptylového pole se totiž i v právě komutující cívce indukuje reaktanční napětí, které působí 

proti změně směru proudu. Tím je komutace zpočátku mírně zpomalena a změna proudu zrychlí 

až ke konci, čímž vzroste reaktanční napětí zrovna v době, kdy kartáč ztrácí kontakt s lamelou 

cívky (tzv. podkomutovaný stroj). Důsledkem je vznik elektrických výbojů mezi kartáčem 

a komutátorem. Reaktanční napětí lze částečně vykompenzovat uměle vytvořeným komutačním 

napětím, a to buď pomocnými póly, nebo natočením kartáčů z neutrální polohy. 

 Přechodový odpor náběhové hrany kartáče by měl být v ideálním případě malý, aby měl 

dobrou zapínací schopnost. Naopak odpor odběhové části by měl být velký, aby byla posílena 

jeho vypínací schopnost. 

 Dobrá komutace stroje nastává tehdy, probíhá-li bez jisker a jiných výbojů. Bývá 

označována pojmem "temná komutace". [1] 
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3.2.5 Degradace kluzného kontaktu 

 Dvě tělesa po sobě nemohou trvale klouzat, aniž by se opotřebovávala. Opotřebení 

kartáče spočívá v zakracování jeho výšky vedoucí k jeho výměně za nový, opotřebení kluzné 

plochy pro změnu vyžaduje její přesoustružení, nebo v krajním případě rovněž výměnu. 

Z hlediska snahy o snížení nákladů údržbu stroje a minimalizaci vynucených odstávek je proto 

důležité, aby toto opotřebení bylo co nejpomalejší. Komponenty kluzného kontaktu navíc mohou 

degradovat i jinými způsoby, například vlivem mechanických či chemických jevů (např. 

degradace měděného lanka kartáče). Nepříjemné je i časté nerovnoměrné opotřebení řady kartáčů 

vystavených stejným provozním podmínkám. [1] 

 Nelze ale tvrdit, že čím pomalejší bude opotřebení kartáče, tím lépe. Kartáč z tvrdého 

materiálu totiž sice déle vydrží, bude ale více opotřebovávat komutátor nebo kroužek, jejichž 

výměna je mnohem složitější a dražší než u kartáčů. Měkčí kartáč má, na úkor rychlejší 

degradace, příznivější komutační vlastnosti a vznikající uhlíkový prášek pozitivně přispívá tvorbě 

patiny. 

 

 
Obr. 4.6: Komutátor vyvázaného trakčního motoru TM35/15 z lokomotivy řady T47.0. Dobře 

patrná je drážka (prohlubeň) po kartáčích, stejně jako příklady opalů a přetažení mědi. 

 

3.2.5.1 Opotřebení kartáčů 

Na degradaci kartáčů mají vliv elektrické a mechanické vlastnosti kontaktu, materiál (kartáče 

i dosedací plochy) a provozní podmínky. Mezi nejvýznamnější faktory, ovlivňující opotřebení 

patří: 

- materiál kartáče, 

- průchod proudu (velikost, druh, směr, rozložení), 

- okolní prostředí (teplota, prašnost, olejové výpary...), 
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- kvalita patiny na kluzné ploše, 

- vibrace, přítlak a teplota kartáče, 

- počet kartáčů a jejich rozložení po obvodu stroje. [1] 

 

3.2.5.2 Opotřebení kroužků a komutátoru 

Povrch kluzných ploch je zatěžován čtyřmi rozdílnými případy opotřebení: 

- Drážkování je způsobeno dlouhodobým přítlakem kartáčů a projevuje se tvořením široké 

prohlubně na šířku kartáče. 

- Rýhování vzniká lokálním opotřebením plochy způsobeným tuhou částicí proniklou 

do kontaktu, nebo dlouhodobě malým proudovým zatížením.  

- Opal lamel komutátoru, způsobený jiskrovými výboji. Může být doprovázen vznikem 

malých kráterů na ploše. 

- Přetahování mědi přes mezilamelovou izolaci je důsledek tlačení materiálu povrchu 

komutátoru proti směru otáčení, čímž dochází k jeho přesouvání za hranice lamel. Vzniklé otřepy 

mohou v krajním případě zkratovat sousední lamely. [1] 

 

3.2.6 Inovace kluzného kontaktu 

Negativní procesy mechanického opotřebení a elektrických dějů uvedené v předchozích 

odstavcích lze výrazně omezit prostřednictvím úprav jednotlivých komponent kluzného kontaktu. 

V zásadě je možné aplikovat inovační řešení na kartáče a na držáky kartáčů. Inovace pak může 

mít pozitivní přínos v podobě zmenšení opotřebení komponent v řádu několika desítek procent. 

Nejvýraznějšího efektu se obvykle dosáhne tehdy, jsou-li na stroji inovovány zároveň kartáče 

i držáky kartáčů. 

 

3.2.6.1 Dělený kartáč 

 Dělené kartáče jsou důsledkem základních tendencí rozvoje techniky. U točivých 

elektrických strojů vyšších výkonů s komutátorem se dělené kartáče začaly hojně využívat 

od druhé poloviny 20. století, neboť oproti celým (monoblokovým) kartáčům přinášejí řadu 

výhod. Bylo totiž prokázáno [23], že dělené kartáče mají lepší dynamické vlastnosti, čímž 

výrazně zlepšují komutaci motorů, zvláště při přetížení. Minimalizují tak jiskření a opalování 

materiálu, což je samozřejmě přínosem jak pro kartáče samotné, tak i pro komutátor. S jejich 

používáním však souvisí několik dílčích problémů, které je potřeba v provozu ohlídat: 

- uchycení kartáče v držáku (obtížnější v porovnání s celistvým kartáčem), 

- rovnoměrné rozložení přítlačné síly pružiny držáku, 

- zvýšená citlivost dělených kartáčů na nepřesnosti rozměrů a zachytávání prachu do mezer. 

Používání dělených kartáčů tedy vynucuje zvýšenou přesnost výroby a důkladnější údržbu 

daného stroje. Obvykle se používají pouze u kartáčů, jejichž šířka je větší než 16 mm. 

 

3.2.6.2 Inovovaný kartáč 

 Inovace kartáčů pro stroje s kluzným kontaktem se provádí buď úpravou struktury 

výchozího materiálu kartáče, nebo změnou jeho konstrukčního řešení. Druhá jmenovaná skupina 
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kartáčů je zpravidla rozeznatelná na první pohled. Úprava totiž obvykle v nanesení vrstvy jiného 

materiálu na boční radiální stěny kartáče. Používá se například vrstva spletených uhlíkových 

vláken nebo vrstva teflonu (úprava "sT"). Ta je aplikována na odběhovou hranu kartáče (u strojů 

s komutátorem), respektive na náběhovou stranu (u strojů s kroužky) [1]. 

 Teflon je obchodní název polytetrafluorethylenu, bílé pevné nehořlavé látky hojně 

užívané od druhé světové války. Charakteristickými vlastnostmi teflonu jsou především 

nepřilnavý povrch, odolnost vůči stárnutí, křehnutí a chemickým vlivům a výborné 

elektroizolační schopnosti. Právě pro svůj extrémně nízký součinitel tření se užívá nejen 

v chemickém, potravinářském, strojírenském a textilním průmyslu . Nevýhodou teflonu je jeho 

relativní měkkost a náchylnost k mechanickému otěru [21]. 

 Teflon je možné na povrch nanášet několika způsoby. Jedním z nich je vytvrzování 

vrstvy práškového nebo kapalného teflonu na povrchu při teplotách kolem 200 °C. Druhou 

možností, používanou při inovaci kluzných kontaktů, je přilepení teflonové destičky k tělu 

kartáče. 

 Další možností inovace kartáčů, hojně užívané u střídavých komutátorových strojů, je 

i aplikace struktury K2LA1L. Na uhlíkové tělo kartáče je aplikováno několik nových vrstev, 

střídavě z vodivého (hliník) a nevodivého (lak) materiálu. 

 Přínosy inovací jsou především následující: 

- menší opotřebení kartáčů a tím potřeba méně časté údržby, 

- vzniká méně uhlíkového prachu, čímž se snižuje pravděpodobnost vzniku oblouku  

    a jisker, 

- teflon z kluzného kontaktu odpuzuje vodní povlak, čímž mj. snižuje vlhkost, 

- zlepšení mechanických vlastností třecího uzlu, čímž se mj. omezuje jeho oteplení, 

- změna struktury a množství molekul plynu mezi elektrodami - potlačení ionizace plynů, 

- teflon snižuje vliv oxidace uhlíku na pracovní ploše kartáče, čímž snižuje jeho  

    opotřebení, 

- a další, viz [1]. 

 

3.2.6.3 Inovovaný držák 

 Zdokonalení konstrukčního provedení držáků kartáčů se provádí například 

segmentováním vnitřního prostoru krabičky. Toto provedení zlepšuje vedení a dynamické 

vlastnosti kartáče a má pozitivní vliv na chlazení a odvod prachu z prostoru. Používá se 

především u větších strojů. Další možností je inovace "sT", tedy aplikace teflonové vrstvy 

i na vnitřní stěny krabičky držáku kartáče. 

 Cílem inovace držáků kartáčů je snížení vůlí mezi kartáčem a držákem, což přispívá 

k dosednutí větší plochy kartáče na komutátor/kroužek. Lepší dynamika rovněž snižuje 

opotřebení komponent opalem elektrického oblouku nebo jiskřením a zlepšuje využití tlaku 

přítlačné pružiny. V důsledku toho je získáno menšího opotřebování kartáčů i jejich menšího 

tepelného namáhání. 
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4 PRACHOVÉ ČÁSTICE V KLUZNÉM KONTAKTU 
 Především v průmyslových a trakčních provozních podmínkách je významným faktorem 

ovlivňujícím životnost kartáčů prach, obsažený například i v chladícím vzduchu. Tyto parazitní 

částice mohou značně narušovat patinu a abrazivně opotřebovávat kontakt. V kombinaci 

s mikroskopickými kapkami různých olejů se jeho negativní vliv ještě stupňuje, neboť na kluzné 

ploše pak de-facto představuje brusnou pastu. Prach má nežádoucí vliv i na degradaci izolačních 

materiálů ve stroji (viz kapitola 6.4). [1] 

 Jak již bylo řečeno dříve, ne vždy jsou důsledky přítomnosti prachu ve stroji pouze 

negativní. Jemný uhlíkový prášek přispívá tvorbě a udržování vrstvy patiny na kluzné ploše. 

S využitím heuristického principu lze též "zvrátit škodu v užitek", neboli využít atributů 

opotřebení komponentů kluzného kontaktu k jeho diagnostice. Na základě množství a složení 

uvolněných částic je možné odhalit a specifikovat poruchu stroje, což je první krok, potřebný 

k jejímu odstranění.  

 Podle místa vzniku prachových částic je můžeme rozdělit do dvou skupin: 

- Vnější = prach vytvořený mimo elektrický stroj. Prach z vnějšího prostředí se do stroje 

dostává s nasávaným chladícím vzduchem chladícími kanálky a otvory. 

- Vnitřní = prach vzniklý na místě, opotřebováním komponentů kluzného kontaktu daného 

stroje. 

 

 Vliv na kluzný kontakt mají i mlžné výpary obsažené v plynném médiu, které vlivem 

změn teplot kondenzují na mikroskopických zrnkách prachu. Na vzniklé kapičky se mohou 

potenciálně chytat další polétavé částice. V přímořských oblastech bývá ve vzduchu obsažena 

i mořská voda. Kromě vody mohou do ovzduší pronikat i jiné kapaliny, například oleje a maziva. 

Olejové kapky v blízkosti kluzného kontaktu mohou mít svůj původ kupříkladu v ložiskách [1]; 

[8]. 

 

 

4.1 Prach v okolním prostředí 
 Polétavý prach (anglicky "particulate matter", odtud zkratka PM) jsou mikročástice 

o velikosti jednotek mikrometrů. Klasifikují se podle velikosti, například PM10 označuje prach 

o velikosti do 10 µm. Množství částic ve vzduchu (= imise) je neustále kontrolováno, neboť tyto 

drobné částečky (o velikosti menší než 10 µm) mohou způsobovat zdravotní problémy. 

Nejvýznamnější podíl na zvyšování imisí mají spalovací procesy, těžební komplexy, cementárny, 

vápenky, ale i větrem unášené částice z prašných ploch bez vegetace. Skládá se proto především 

z popílku, organických látek (pyl, odumřelé buňky, vlasce), zrnek písku a zeminy, atd. Drtivá 

většina prachu vznikla lidskou činností. Čím menší částice je, tím déle zůstává v ovzduší. 

U velkých částic se proto zmenšuje spádová oblast a lze snadněji určit jejich zdroj. [8] 

 Příloha 1 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší stanovuje přísné imisní limity pro 

ochranu zdraví lidí, přičemž pro prachové částice jsou limity v jednotkách objemové hustoty 

následující: [6] 

- Částice PM10 - v průměru 50 µg/m3 za den, s povoleným překročením maximálně 35krát 

v roce. Za celý rok pak průměrné množství těchto částic nesmí přesahovat 40 µg/m3. 

- Částice PM2,5  - v ročním průměru nejvýše 25 µg/m3. 
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 Data o koncentraci škodlivých imisí z meteorologických stanic na celém území republiky 

pravidelně vyhodnocuje Český meteorologický ústav (ČMÚ), který informace o kvalitě ovzduší 

zveřejňuje na svých stránkách [7]. Hodnotící indexy (i z hlediska prachových částic PM10) 

znázorňuje tabulka 4.1.  

 
Tab. 4.1: Hodnotící kritéria kvality ovzduší dle ČMÚ. 

SO2 NO2 CO O3 PM10

1h 1h 8h 1h 1h

μg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3

1 velmi dobrá 0 - 25 0 - 25 0 - 1000 0 - 33 0 - 20

2 dobrá 25 - 50 25 - 50 1000 - 2000 33 - 65 20 - 40

3 uspokojující 50 - 120 50 - 100 2000 - 4000 65 - 120 40 - 70

4 vyhovující 120 - 350 100 - 200 4000 - 10000 120 - 180 70 - 90

5 špatná 350 - 500 200 - 400 10000 - 30000 180 - 240 90 - 180

6 velmi špatná 500 a více 400 a více 30000 a více 240 a více 180 a více

index kvalita ovzduší

 
 

 Ze zveřejněných dat ČMÚ vyplývá, že v rámci České republiky jsou pravidelně 

nejznečištěnějšími oblastmi Ústecký kraj, Karvinsko a centra velkých měst, zejména Prahy. 

V těchto oblastech bývá kvalita ovzduší hodnocena typicky indexem 3 až 5, což znamená, 

že množství prachu dané velikosti se tam pohybuje okolo 0,1 mg/m3 h. [7; 8]  

 Elektrické stroje však obvykle bývají vystaveny mnohem prašnějšímu prostředí. 

Například trakční motory lokomotiv a tramvají se nacházejí na podvozcích v prostředí zvířeného 

vzduchu, zvedajícího prach ze země. Pohony průmyslových strojů zase bývají umístěny v halách, 

kde je prašnost mnohonásobně větší než venku. Prach se podle lokality liší i složením, například 

v okolí tepelné elektrárny se vyskytuje převážně uhelný popel, zatímco na třídičce v kamenolomu 

budou dominantně převažovat mikroskopická zrnka těženého materiálu. Ve městech se obvykle 

na emisi prašného aerosolu nejvíce podílí doprava [8].  

 

 
Obr. 4.1: Mikroskopický snímek částic uvolněných během opracovávání oceli brusným 

kotoučem. Největší zrno na snímku je velké 350 µm. 
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4.1.1 Produkty spalování 

  Spalováním fosilních paliv vznikají plyny a drobné částečky popela a neshořelé zbytky 

pevných látek. Hlavními zdroji jsou tepelné elektrárny, kotelny a samozřejmě doprava. Přírodně 

se do ovzduší dostávají při výbuchu sopky nebo při požárech. Ve složení popela dominuje 

obvykle uhlík se sloučeninami vodíku, kyslíku a dalších látek. Nejvíce popela vzniká spalováním 

nekvalitního uhlí, naopak relativně málo ho produkují paliva ze dřeva [8]. 

 

4.1.2 Organické látky  

 Nezanedbatelný podíl v polétavém prachu především v budovách mají látky organického 

původu. Mohou jimi být vlasy, řasy, chlupy, odumřelé kožní buňky, částečky kůže, pyl, bakterie 

a jiné [8].  

 

  
Obr. 4.2: Organické částice. Vlevo - částice prachu z rostlin, vpravo - kořen lidského vlasu. 

 

4.1.3 Tuhé částice 

 Mimo již uvedené částice lze do této kategorie zařadit například zrnka kamení a zeminy, 

která se do vzduchu dostala vlivem větru, eroze, nebo těžební činností. Takové částice mohou mít 

různorodé chemické složení i velikost. To samé platí i o jiných produktech lidské práce, jako jsou 

například kovové špony, kousky plastů, či nejrůznější syntetická vlákna [8]. 
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Obr. 4.3: Prach vysátý v obývacím pokoji autora práce. 

 

 

4.2 Prach vznikající v kluzném kontaktu 
 Důvody degradace komponentů kluzného kontaktu byly popsány v kapitole 3.2.5. 

Z hlediska předchozího dělení by byl všechen takto vzniklý prach složen z tuhých částic. 

 

4.2.1 Částice prachu z kartáče 

 Přímo závisí na materiálu kartáče, což je obvykle uhlík (grafitový prášek). Nejjemnější 

částečky vzniknou třením při průchodu kluzným kontaktem, větší vznikají odlamováním krajů 

kartáče, například vlivem vibrací nebo srážkou s jiným tělesem (částicí). [17] 

 

4.2.2 Částice prachu z kluzné plochy 

 Degradace kluzné plochy probíhá především jejím drážkováním a rýhováním. 

Při běžném provozním opotřebení bude úbytek materiálu velmi malý a v podobě 

mikroskopických částeček příslušného složení. Působením tvrdé cizí částice dočasně zaklíněné 

v kontaktu však mohou vzniknout i dlouhé špony. Specifické je přetahování mědi na komutátoru, 

kdy může dojít k uvolňování šupinek kovu.  
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4.3 Působení prachových částic na kluzný kontakt  
 Mimo tvorbu prachových částic v důsledku degradačních procesů jednotlivých 

komponentů může kluzný kontakt také měnit podobu externího prachu, proniknuvšího do stroje 

zvenčí. Vlivem tlaku kartáče, tření a zvýšené teploty je prach uvnitř kontaktu drcen na řadu 

menších částic, je změněn jeho tvar, nebo může být i spálen. Kousky rozmělněného materiálu 

mohou být zatlačeny do jemných vrypů a prohlubní na kluzné ploše, a spoluutvářet tak vrstvu 

patiny. Jiné částice jsou naopak nepoddajné natolik, že kartáč i přilehlou plochu poškodí a samy 

z kontaktu odejdou prakticky nezměněné.  

 Zejména mastné částice či kapaliny se mohou vlivem přítlaku kartáče dočasně rozprostřít 

na celou jeho styčnou plochu i na rotující komutátor/kroužek. V kluzném kontaktu tak vznikne 

vrstva, zvyšující jeho přechodový odpor. Vzrůstající proud pak zhorší děje mezi kartáčem a 

kluznou plochou, čímž opět stoupne míra opotřebení komponentů. 

 Přísun prachu do stroje lze do jisté míry omezit filtrací nasávaného vzduchu, nikdy však 

jeho vliv nezmizí nadobro. Důvodem je neexistence naprosto dokonalého filtru a samozřejmě 

i kontinuální tvorba prachu přímo ve stroji samotném. [1, 9] 

 

 

4.4 Působení prachových částic na izolační systém  
 Vlivem cizích částic degradují i ostatní součásti elektrického stroje. Podstatné je škodlivé 

působení prachu na izolaci, neboť narušení izolace bývá nejčastější příčinou poruch strojů. 

V elektrických strojích najdeme izolaci z epoxidové nebo silikonové pryskyřice, skla, případně 

slídy. 

 Prachové částice působí na izolaci mechanicky. Ve stroji se pohybují v chladícím médiu 

určitou rychlostí a díky své velikosti jsou schopny proniknout i do těch nejmenších zákoutí. 

Izolaci mohou narušit nárazy, kdy ostré hrany smítka prachu izolační vrstvu naruší, případně v ní 

uvíznou. Na vzniklém narušení povrchové struktury se budou snadněji zadržovat další částice 

a vlhkost, což spolu s vibracemi, teplotou a dalšími provozními vlivy povede k rozvoji poškození. 

Svůj vliv může mít i chemická reakce usazených vodních par s látkami plynného skupenství, 

obsaženými ve vzduchu. Vznik trhliny znamená výrazné oslabení elektrické pevnosti izolantu. 

Hromadění vodivých částeček prachu nebezpečí poruchy (průrazu, přeskoku) ještě stupňuje. [9] 

 

 

4.5 Metoda prachových částic 
 Provoz elektrických strojů s kluzným kontaktem je charakteristický postupným 

opotřebováním kartáčů, jehož rychlost je závislá nejen na materiálu, ale i na celkovém provedení 

stroje a provozních podmínkách. Je přitom snahou udělat vše pro to, aby tato rychlost byla co 

nejmenší, což lze zařídit optimální volbou používaných kartáčů. Měření opotřebení kluzného 

kontaktu je však činnost časově a někdy i finančně velmi náročná. 

 Metoda, sloužící k posuzování kvality a vhodnosti kartáčů, je založena na relativně 

jednoduchém principu, spočívajícím pouze v měření výškového úbytku kartáče za určitý čas. 

Protože jsou tyto úbytky i po dlouhé době velmi malé, hlavní podstata spočívá v co nejpřesnějším 

měření výšky, prováděném vždy na tomtéž místě. To je nutné z důvodu nestejnoměrného 
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opotřebení kartáče vlivem tvarované dosedací plochy [2]. Možné zjednodušení a hlavně zrychlení 

měření úbytku kartáče nabízí tzv. komparativní metoda prachových částic. 

 

4.5.1 Princip metody 

 Metoda prachových částic vychází z předpokladu, že materiál, o který se zmenší výška 

kartáče, se přemění v prachové částice. Prach vzniká jednak otěrem kartáčů a lamel komutátoru 

při otáčení, ale i vylamováním částic z hran kartáčů. Tyto částice, odlétající z prostoru kluzného 

kontaktu (za odběhovou hranou), jsou zachytávány na tenkou olejovou vrstvičku, rozprostřenou 

po skleněné destičce. Metoda má však řadu omezení a nevýhod, jako je například nezachycení 

všech částic uvolněných za stanovenou dobu z kluzného kontaktu, vliv okolního prostředí 

a specifické rozdíly strojů různých velikostí při umisťování sklíčka. Určité zdokonalení metody 

přináší umístění zachytávacího sklíčka do tubusu, připojeného k sání vysavače. Tím je částečně 

potlačen vliv okolí a řazením vícera sklíček za sebou v tubusu (v kombinaci s vhodným 

difuzorem) je možné zvýšit procento zachyceného prachu i o částice s velkou kinetickou energií 

[2; 19]. Je tak umožněna diagnostika práce kluzného kontaktu za nesrovnatelně kratší dobu, 

neboť se předpokládá, že rychlost tvorby prachových částic je přímo úměrná rychlosti 

opotřebování kartáčů.   

  

 
Obr. 4.4: Znázornění metody odsávání a zachytávání prachu. 

(1 - povrch komutátoru, 2 - kartáč, 3 - sací potrubí, 4 - zachytávací sklíčko) 

 

 
Obr. 4.5: Řez monitorovaným vzorkem. 

(1 - sklíčko, 2 - olejová vrstva, 3 - zachycené prachové částice) 
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 Zachytávací destička (sklíčko) je při každém měření umístěna vždy v téže vzdálenosti 

od kluzného kontaktu, stejný zůstává i čas expozice a rychlost proudění nasávaného vzduchu. 

Po měření je plocha se zachyceným prachem zkoumána pod mikroskopem nebo na zvětšené 

fotografii. Jednou z možností vyhodnocování je systém rozdělení obrázku do čtvercové sítě 

a počítáním částic různých velikostí (dle jejich středních průměrů) a to buď ručně, nebo pomocí 

výpočetní techniky [2].  

 Z dřívějších výzkumů lze vyvodit, že ve výpočtu je dostačující uvažovat pouze částice 

o rozměrech cca 4 - 23 μm [18]. Částice menší totiž představují zanedbatelné procento objemu, 

částice větší než uvedený rozsah jsou již obvykle zastoupeny prachem z okolí. Mnohdy se však 

může jednat o částice vzniklé vylomením z hran kartáče. 

 Dalším možným způsobem zachytávání prachových částic z prostoru kluzného kontaktu 

by mohl být cyklónový odlučovač. Tyto odlučovače pracují na principu usazování pevných částic 

obsažených v plynu účinkem odstředivé síly [20]. Využití v rámci metody prachových částic by 

spočívalo v přesném vážení prachu usazeného v nádobě za stanovenou dobu, za předpokladu, že 

hmotnost částic je přímo úměrná hmotnostnímu úbytku sledovaného kartáče. Tato metoda však 

opět naráží na celou řadu problémů negativně ovlivňujících její přesnost, stejně jako velmi 

vysoké nároky na citlivost měřicí váhy.  

 
Obr. 4.6: Princip setrvačného odloučení prachových částic v cyklónovém odlučovači.  

1 - přívod zrychleného vzduchu s prachovými částicemi,  

2 - usazování pevných částic na stěnách odlučovače,  

3 - odvod vyčištěného vzduchu. 

 

4.5.2 Popis měřícího přípravku 

 Na ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky je k dispozici měřící přípravek, který 

nabízí velkou variabilnost měření. Ta spočívá v možnosti připojení různých sacích nástavců 

a hadic přizpůsobujících se velikosti měřeného stroje, šířce kartáče a prostorovým možnostem 

kluzného kontaktu. Nejdůležitější částí přípravku je měřicí válec, který je demontovatelný 

a v němž je vyjímatelný difuzor  s prostorem pro umístění laboratorního sklíčka. Lze tak pracovat 

s celou řadou různých difuzorů. Měřicí válec dále umožňuje řazení vícero difuzorů za sebou, 

čímž bylo v minulosti mj. ověřováno zvětšení přesnosti metody [17]. Za válcem je vyvedeno 
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potrubí, k němuž lze připojit vysavač. Složená sestava bývá obvykle uchycena ve stavitelném 

držáku, který může být k podložce pevně uchycen pomocí silného magnetu. 

 Laboratorní sklíčko musí být potaženo vrstvou vhodného oleje. Nejčastěji se používá 

imerzní olej, pro účely zkoušek v této práci byl k dispozici olej ricinový. Metodou pokusů 

a omylů bylo zjištěno, že olejová vrstva by neměla být příliš tlustá kvůli špatné manipulaci 

i obtížnějšímu vyhodnocení vzorku pod mikroskopem, zároveň však nesmí být příliš tenká, což 

mívá za následek rychlé vytváření olejových kapek. 

 

 
Obr. 4.7: Difuzor uložený v měřicím válci. (1 - prostor pro laboratorní sklíčko,  

2 - otvory pro sání vzduchu) 

 

 

4.5.3 Vyhodnocení metody prachových částic 

 Pro vyhodnocení vzorků získaných odsáváním částic z prostoru kluzného kontaktu stroje 

je sklíčko se vzorkem prachových částic nutné zvětšit a vyfotografovat. V rámci této diplomové 

práce k tomu posloužil mikroskop Arsenal LPT 1513-T. Pro zvětšení sklíčka se vzorkem prachu, 

uchyceného na pracovní stolek, byl užit objektiv PL 4 /0.1160/. Obrázky z mikroskopu byly 

snímány barevnou digitální kamerou CMOS 4-C s rozlišením 3 Mpix (2048 x 1536 pixelů), 

120 dpi [19], a ukládány ve formátu BMP. Vzorek nesmí být kvůli vznikajícím odrazům světla 

osvětlován shora! Experimentálně bylo zjištěno, že výsledný obrázek s použitím uvedeného 

objektivu zachycoval plochu přibližně 1,64 x 1,23 mm. Sklíčko je tedy nasnímáno 240 snímky. 

Pokud bude snímků méně (např. nepřesností ručního nastavování posuvu sklíčka během 

fotografování), je to třeba brát v úvahu a výsledek aproximovat. 

 Poměr skutečného zvětšení obrázku oproti skutečnosti vypočítáme pomocí znalosti 

rozměrů sklíčka (d - šířka hrany snímku), rozlišení obrázku v pixelech a hodnoty dpi fotoaparátu. 

Výpočet se provádí pomocí rovnic č. 2 až 4. 
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(2) 

 
 

(3) 

 
 

(4) 

 

 kde: dzv -skutečná šířka snímku z mikroskopu, 1 inch = 1 palec = 25,4 mm, Mzv - měřítko 

zvětšení snímku. Obrázek tedy představuje 264x zvětšení oproti originálu. Každý pixel zachycuje 

na sklíčku délku dpixel = 0,8 μm. 

 

 Fotografie byly načteny a vyhodnocovány v programu MATLAB. Nejprve byl upraven 

jas a kontrast barev, poté mohl být každý obrázek převeden do odstínů šedi a na binární obraz. 

Tímto způsobem se dá mimo jiné eliminovat vliv nedokonalostí, jako jsou hrany kapek, bublin 

nebo některých prachových vlasců, jak znázorňuje obr. 4.8. Prachové částice byly roztříděny 

pomocí detekce hran a byla vypočítána jejich plošná velikost v pixelech. Komplikací bylo, že 

každá částice má svůj specifický tvar, který navíc můžeme na mikroskopickém snímku pozorovat 

pouze shora. Aby mohl být spočítán jejich celkový objem (v mm3), bylo přistoupeno 

ke zjednodušení, kdy je tvar všech ploch Sni  aproximován na kruhy, čímž jsou získány poloměry 

všech dílčích koulí.  

 

 

(5) 

kde M je měřítko pro přepočet z pixelů na milimetry. 

 
 

(6) 

Objem i-té částice Vi se vypočítá jako  objem koule o poloměru částice ri: 

 
 

(7) 

Celkový objem všech částic Vcelk na sklíčku se pak spočítá jako suma objemů všech dílčích 

koulí 

 
 

(8) 

což odpovídá úbytku kartáče o výšku 

 
 

(9) 

kde: Sk je průřez zkoumaného kartáče, vypočítaný z jeho rozměrů.  

 Celý proces vyhodnocení všech obrázků z mikroskopu provádí program MATLAB 

automaticky. Jako vstupní hodnoty je pouze třeba nastavit konstanty jasu a kontrastu a zadat 
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celkový počet obrázků k vyhodnocení. Konstanty jasu a kontrastu je nezbytné předem vyzkoušet 

a určit pro každou sadu měření zvlášť - závisí totiž na podsvícení sklíčka, tloušťce olejové vrstvy 

a případně dalších parametrech, mající vliv na výslednou kvalitu snímku. Špatné nastavení 

konstant může mít negativní vliv na výsledek analýzy. 

 Úplný kód vyhodnocovacího programu pro MATLAB je, spolu s popisem algoritmů 

a ukázkou vyhodnocení zkušebního snímku, uveden v příloze 1.  

 

  
Obr. 4.8: Převod obrázku z mikroskopu na binární obraz. Vlevo - výchozí stav, vpravo - stav 

po úpravě. 

 

 

4.5.4 Přínosy metody prachových částic 

 Mimo již uvedená pozitiva v podobě výrazného zkrácení dlouhodobých zkoušek stroje 

přináší metoda prachových částic i další výhody, vycházející z heuristického principu "zvrácení 

škody v užitek". Mikroskopickým zkoumáním prachu se totiž nabízí celá řada možností 

diagnostiky i technického stavu kluzného kontaktu, což mj. může předcházet škodám v podobě 

poškození komponent motoru a s tím související nutnosti dlouhodobé odstávky. Metoda se navíc 

vyznačuje vlastností tzv. nedestruktivní diagnostiky, kdy není obvykle potřeba nic demontovat, či 

znehodnotit. 

 

Princip metody umožňuje určit: 

 - životnost komponent kluzného kontaktu, 

 - kvalitu různých typů kartáčů, 

 - vliv otáček a dalších provozních parametrů na kluzný kontakt, 

 - prašnost prostředí, 

 - spolupráci řadových kartáčů, 

 - vliv polarity kartáčů na velikost opotřebení, 

 - správnost nastavení přítlaku držáku kartáče. 

 

 U některých strojů lze pozorovat nerovnoměrné opotřebení kartáčů v závislosti 

na polaritě procházejícího proudu. Zkoušky [18] dokazují, že anodický kartáč se opotřebovává 

rychleji než katodický, což lze dobře pozorovat mj. i prostřednictvím metody prachových částic. 

V [1] je tento jev vysvětlován tím, že při menších hodnotách proudového zatížení vznikají 
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jiskrové výboje, které více opotřebovávají anodu, než katodu. Katoda je naopak více 

opotřebovávána při obloukových výbojích, které však vznikají až při větších hustotách proudu. 

 Posuzování správného přítlaku kartáčů rovněž vychází z mikroskopické studie 

prachových částic, kde je sledována četnost, velikost a tvar uvolněného prachu. Tlak by měl být 

na všechny kartáče v rámci daného stroje vždy stejný, což je jedna z podmínek pro správkou 

součinnost paralelní práce kartáčů. Při nestejné přítlačné síle dochází k přetěžování nebo naopak 

odlehčování některých kartáčů na úkor druhých, což má velký vliv na nerovnoměrném 

opotřebení. Na správné rozložení tlaku na kartáč má vliv nejen přítlačná pružina, ale i stabilita 

kartáče v držáku [18]. Metodou prachových částic lze získaný vzorek zjednodušeně hodnotit tak, 

že zvýšená četnost velkých částic uhlíkového prachu o šířce větší než cca 25 μm je přímým 

projevem vylamování hran v důsledku příliš velkého přítlaku držáku na kartáč [18]. V takovém 

případě je však potřeba důrazně rozlišovat částice kartáče od prachových částic z okolí, což lze 

provést například porovnáním vzorku z motoru se vzorkem prachu z okolního prostředí 

nachytaného za stejnou dobu v těšné blízkosti stroje. 

  

4.5.5 Limity stávající metody 

 Koncepce měření pracuje pouze s omezenou přesností. Velká chyba vzniká už 

při samotném zachytávání prachových částic, neboť určité procento částic bude vždy odsáto přes 

otvory difuzoru do vysavače a na zachytávacím sklíčku neulpí. Míra této chyby je navíc různá, 

neboť závisí na cirkulaci proudu vzduchu v potrubí před měřicím válcem, rychlosti proudu 

vzduchu ovlivněné výkonem vysavače, velikostí, tvarem a množstvím děr v difuzoru, ale 

i na kvalitě olejového filtru sklíčka. 

 Dalším limitujícím faktorem je nemožnost odsátí veškerého uvolněného materiálu 

z kartáče, neboť část prachu se vždy spálí a přemění na plyn. Prakticky není možné zachytit ani 

všechny uvolněné pevné částice, neboť tyto se liší směrem a trajektorií pohybu, ale i velikostí 

a kinetickou energií. Část prachu se navíc může usadit i na stěnách sacího potrubí. 

 Samotné vyhodnocování obrázku zvětšeného sklíčka je dalším neméně vážným zdrojem 

chyb. Částice jsou totiž rozděleny podle velikosti a poté je s nimi počítáno jako s koulemi, což 

však obvykle neodpovídá jejich skutečnému tvaru. Jistou komplikaci přináší i prašnost prostředí, 

neboť vyhodnocovací metoda nerozlišuje mezi prachem uhlíkovým a jiným. Další chyby 

do hodnocení zanáší nasáté chlupy, vlasce, kapky, bubliny, nebo šmouhy na sklíčku. 

 Neméně důležitá je i praktická nemožnost přesného opakování v minulosti již 

provedených měření tak, aby byly zachovány všechny počáteční podmínky a působící faktory. 

Práce, zabývající se metodou prachových částic, totiž ve svých závěrech porovnávají opotřebení 

kartáčů zjištěné dlouhodobými zkouškami s hodnotami získanými aplikací této metody, obvykle 

ale neuvádí některé informace potřebné k přesnému opakování experimentu. Myšleny jsou 

především údaje o typu použitého vysavače a jeho výkonovém nastavení, o délce a průměru 

potrubí a o přesném definování použitého difuzoru (výkres). Výsledná informace o přesnosti 

metody je pak pouze orientační a pro případné využití metody v praxi by bylo vždy nutné tato 

ověřovací měření (spojená mj. i s dlouhodobou zkouškou stroje) stejně opakovat. To však neplatí 

o užití metody k porovnávání různých vlivů a materiálů komponent kluzného kontaktu v rámci 

jednoho stroje. V takovém případě je totiž potřeba dodržovat zcela identické podmínky odsávání 

prachových částic pouze v rámci dané série měření, aby bylo možné tyto výsledky porovnat. 
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 Obecně se očekává větší úspěšnost zachytávání prachových částic u velkých výkonných 

strojů, v nichž dochází k tvorbě výrazně většího množství prachu než u strojů malých. 

 

4.5.6 Aplikace metody v zahraničí 

  Metoda prachových částic je používána pro výzkum kluzného kontaktu točivých 

elektrických strojů také v zahraničí. Relativně velkou oblibu aplikace metody vykazuje v Ruské 

federaci, například na Petrohradské technické univerzitě. V této problematice rovněž probíhá 

dlouholetá spolupráce mezi VUT Brno a Uralskou státní dopravní univerzitou (UrGUPS) 

v Omsku (např. Dr. Shestakov, dříve i prof. Avilov).  

 

 

 
Obr. 4.9: Trakční motor ЭД-107 z roku 1970 o výkonu 305 kW, užívaný na dieselelektrických 

posunovacích lokomotivách typu TEM2 sovětské výroby, v laboratoři diagnostiky vozidel 

UrGUPS v Omsku (15. 3. 2019). 

(1 - železniční kolo, 2 - kluzný kontakt s komutátorem, 3 - blok trakčního motoru) 
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5 POSOUZENÍ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ ELEKTRICKÝCH 

STROJŮ A KLUZNÉHO KONTAKTU 
 

5.1 Cíl měření 
 Účelem praktické části této práce bylo posouzení konstrukčního řešení kluzného 

kontaktu vybraných elektrických strojů s využitím metody prachových částic. Navrhované měřicí 

postupy byly vyzkoušeny na dvou menších motorcích z vysavačů ETA, hlavní část zkoušek se 

však týkala velkých lokomotivních trakčních motorů. Aplikována byla nejen metoda prachových 

částic, ale rovněž i měření dalších důležitých parametrů stroje, ovlivňujících práci kluzného 

kontaktu. Pomyslnou třešničkou na dortu byla inovace kartáčů na trakčním motoru a porovnání 

jejich vlastností s neupraveným strojem. 

 

5.2 Vysavačové motory ETA 
 V domácích vysavačích jsou používány střídavé komutátorové stroje, které za poslední 

desetiletí prodělaly obrovský rozvoj. Zlepšení provozních parametrů a současně snížení 

výrobních nákladů bylo dosaženo zmenšením motorů a zvýšením jejich otáček. Inovaci neušly 

ani komponenty kluzného kontaktu [16]. V rámci této kapitoly budou porovnány dva odlišné 

vysavačové motory, vyrobené se vzájemným odstupem cca 24 let ve firmě ETA Hlinsko. Pro tuto 

společnost byla od roku 1952 výroba vysavačů nosným produktem po více než 50 let. Právě 

konstrukční odlišnost obou příbuzných strojů, způsobená technickým pokrokem, byla hlavním 

důvodem k jejich bližšímu zkoumání v této práci. Dá se u nich totiž očekávat zřetelný projev 

odlišností technických parametrů, přímo ovlivňujících i práci kluzného kontaktu. 

 Princip vysavačových motorů spočívá ve vytváření podtlaku, který nasává z vysávané 

plochy pevné částice do sáčku. Mezi nejdůležitější parametry motorů patří jejich příkon, 

účinnost, otáčky, množství nasávaného vzduchu, podtlak, hmotnost a hlučnost. 

 

 
Obr. 5.1: Vysavačové motory z produkce firmy ETA z let 1952, 1975, 1989 a 1999 (zleva). 

V dalším textu bude porovnáván druhý a čtvrtý stroj. Foto: [24] 
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5.2.1 Motor 7984.5 

 Motor 7954.5 (220 V, 50 Hz) pochází z vývojové řady vysavačových komutátorových 

strojů VE z roku 1975. Jeho základní parametry jsou uvedeny v tabulce 5.1.  

 

5.2.2 Motor 2988.000 

 Druhým strojem je motor ETA typu 2988.000 (230 V, 50 Hz) z konce 90. let. Oproti 

předchozímu stroji je menší, avšak má při jmenovitém napětí dvojnásobné otáčky, větší výkon 

i účinnost. Stroj v místě kluzného kontaktu jiskřil, ovšem znatelně méně než starší motor. Byly 

na něm provedeny analogické zkoušky, tj. měření vystouplosti lamel komutátoru, dlouhodobé 

zkoušky úbytku kartáčů i ověření metodou prachových částic. Důležité parametry stroje opět 

shrnuje tabulka 5.1. 

 

Tab. 5.1: Porovnání základních technických údajů obou strojů. 

typ rok výroby m [kg] Ui [V] n [min-1] P [W] ƞ [%]

7984.5 1975 2,26 220 17850 1000 29

2988.000 1999 1,63 230 31700 1150 37  
 

 

 
Obr. 5.2: Vlevo měřený motor 7984.5, vpravo 2988.000. 

 

 

 

 

 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně     
 

44

5.2.3 Měření vystupování lamel komutátoru 

 Komutátory obou zkoušených motorů jsou shodné konstrukce i rozměrů. Na komutátoru 

o průměru 28 mm je umístěno k = 24 lamel širokých 3 mm, na které po obvodu přiléhají dva 

kartáče. Tloušťka mezilamelové izolace je 0,5 mm. Podstatnou informací, ovlivňující správnou 

činnost kluzného kontaktu i míru opotřebení kartáčů, je vystupování jednotlivých lamel.  

Naměřené údaje vypovídají o mechanickém stavu stroje, především o kvalitě komutátoru, ložisek 

a hřídele. 

 Vystupování jednotlivých lamel bylo měřeno staticky, ručkovým úchylkoměrem 

od firmy KINEX s rozsahem 0 - 1 mm (1 dílek = 0,001 mm), uchyceným v magnetickém 

stojánku. Hrot přístroje byl vždy nastaven přibližně na střed lamely. Rotor byl otáčen manuálně, 

měření proběhlo na každém komutátoru 5x. Do grafu byly vepsány obě mezní hodnoty (horní 

i dolní). Čím větší je rozdíl mezi horní a dolní hodnotou vystouplosti každé lamely, tím je 

pravděpodobně větší vůle v ložiskách. Členitost lamel vypovídá o kvalitě komutátoru, vlnitost 

celého průběhu může vypovídat o vyosení komutátoru a/nebo o prohnutí hřídele. 

 

 
Graf 5.1: Průběh vystupování jednotlivých lamel komutátoru motoru 7984.5. 

 

 
Graf 5.2: Průběh vystupování jednotlivých lamel komutátoru motoru 2988.000. 
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 Jak je z obou grafů patrné, kvalita komutátorů je u obou motorů značně rozdílná. Starší 

motor typu 7984.5 má komutátor s větší ovalitou (rozdíl mezi nejmenší a největší naměřenou 

hodnotou po obvodu celého komutátoru) i s výraznější vystouplostí lamel (výška "schodu" dvou 

sousedních lamel). Ovalita u něj dosahuje hodnoty 0,075 mm oproti 0,053 mm u novějšího 

motoru, největší vystouplost je mezi 10. a 11. lamelou s hodnotou cca 0,022 mm. Novější motor 

typu 2988.000 má nejvýraznější schod rovněž mezi 10. a 11. lamelou, s rozdílem cca 0,012 mm. 

Šířka rozptylu hodnot každé lamely ukazuje míru vůlí v ložiskách, větší se projevují opět 

u staršího motoru. Lze tedy z naměřených výsledků usuzovat, že stroj 2988.000 je v lepším 

technickém stavu. 

 

 

5.2.4 Posouzení velikosti úbytku výšky kartáče 

5.2.4.1 Dlouhodobá zkouška 

 Za účelem co nejpřesnějšího zjištění velikosti opotřebovávání kartáčů byl stroj podroben 

dlouhodobé zkoušce v rozsahu 130 hodin, během kterých byl připojen na jmenovité napětí 

a průběžně byl zaznamenáván úbytek kartáčů. Úbytek byl odečítán pomocí digitálního posuvného 

měřítka s důrazem na vždy stejné místo odečítání hodnot. Naměřené hodnoty pro oba stroje uvádí 

tabulka 5.2. 

 
Obr. 5.3: Rozměry obou typů zkoumaných kartáčů. Vlevo kartáč z motoru 2988.000, 

vpravo z 7984.5. 

 

Tab. 5.2: Hodnoty opotřebení kartáčů získané dlouhodobou zkouškou. 

proběh

hod 1 2 3 4

0 30,96 30,13 29,50 29,55

24,5 30,48 29,33 27,39 28,28

31,6 30,25 29,03 26,67 27,77

52,3 29,54 28,15 25,03 26,50

104,2 28,09 26,12 21,23 23,23

128,7 27,60 25,28 19,92 22,00

stroj 2988.000 stroj 7984.5
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Graf 5.3: Dlouhodobé měření opotřebení kartáčů na obou strojích.  

Motor 2988.000 - kartáče 1 a 2, motor 7984.5 - kartáče 3 a 4. 

 

 Z grafu 5.3 je patrný výrazný rozdíl v míře opotřebení kartáčů a to i v rámci jednoho 

stroje; pro lepší názornost proto byly do grafu vyneseny i průměrné hodnoty opotřebení kartáčů 

pro každý motor. Dle očekávání bylo zjištěno, že kartáče stroje starší konstrukce (typ 7984.5) 

podléhají v průměru téměř dvojnásobnému opotřebení oproti kartáčům stroje 2988.000 (9,3 mm 

oproti 4,5 mm za 140 hodin). 

 Rozdílnost opotřebení kartáčů v rámci jednoho stroje je způsobena celou řadou vlivů. 

Těmi může být například rozdílná přítlačná síla pružin kartáčů, způsobující rozdílné rozložení 

proudové hustoty v mezeře kontaktního styku. Dalším vlivem může být nerovnoměrná cirkulace 

chladícího média, která má za následek rozdílnou pracovní teplotu kartáčů a s tím spojenou 

rozdílnou hodnotou přechodových odporů.  

 

5.2.4.2 Měření metodou prachových částic 

 Měřicí válec vybavený sklíčkem o rozměru 22 x 22 mm se zachytávací vrstvičkou oleje 

byl spolu s nasávacím potrubím nainstalován do bezprostřední blízkosti odběhové hrany jednoho 

z kartáčů tak, aby jím mohlo být odvedeno co největší procento uvolněných částic prachu. 

Vzhledem k poměrně malému množství těchto částic byla doba expozice prodloužena 

na 30 minut. Během dříve provedených měření touto metodou [17] bylo zjištěno, že více 

prachových částic bude na sklíčku zachyceno při užití vyššího výkonu odsávání. To 

pravděpodobně souvisí se schopností částic vlivem vlastní setrvačné síly pohotově reagovat na 
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změnu směru proudu vzduchu pouze při nižších rychlostech, ale také s menší úspěšnosti odsávání 

prachu z prostoru kluzného kontaktu (při menším tahu unikne více částic do okolí) [17]. 

K odsávání byl použit vysavač Zelmer typ 1500.0.F08E o příkonu 1400 W. 

 Po 30 minutách sání bylo sklíčko vytaženo z přípravku a umístěno pod mikroskop. 

Sklíčko se nedoporučuje přikrývat druhým, neboť v olejové vrstvě by mohly vzniknout bubliny. 

Svislé stěny bublin totiž pod mikroskopem lámou světlo tak, že na obrázku vytváří tmavé 

mezikruží, čímž by mohly komplikovat vyhodnocení metody [18].  

 

 
Obr. 5.4: Schéma zapojení motorů během měření velikosti opotřebení kartáče. 

 

 
Obr. 5.5: Odchytávání prachových částic z motoru 7984.5 do měřicího válce. Na odběhové hraně 

kartáče č. 3 je znatelné výrazné jiskření. (1 - sací potrubí, 2 - kluzný kontakt) 

 

 Nasnímané vzorky prachových částic (vždy 240 snímků na sklíčko) byly vyhodnoceny 

programem Matlab, prostřednictvím vytvořeného logaritmu (viz Příloha 1). Objemy úbytků 

kartáčů získané metodou prachových částic VMPČ  porovnává s teoreticky vypočítanými objemy 

VkVM  tabulka 5.4. Teoretický objem úbytku materiálu kartáče vysavačového motoru získáme 

výpočtem z jeho geometrických rozměrů (obr. 5.3) a z dlouhodobé zkoušky (tab. 5.2), přepočtené 

vždy pro daný kartáč na dobu provozu t = 30 min. 
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 Analýza snímků z mikroskopu potvrdila zvýšené množství částic s velikostí nad 25 µm 

u stroje typu 7984.5, pravděpodobně způsobené výraznějším jiskřením a tím i vylamováním hran 

kartáče. Protože cílem metody prachových částic bylo v tomto případě porovnat objemový 

úbytek kartáčů u dvou podobných strojů, muselo být různé velikosti částic přizpůsobeno 

nastavení parametrů ve vyhodnocovacím algoritmu. 

 

 

Plocha kartáče motoru 7984.5: 

 
 

(10) 

 

Objemový úbytek kartáče č. 3 z motoru 7984.5: 

 
 

(11) 

 

Výškový úbytek kartáče č. 3 z motoru 7984.5: 

 
 

(12) 

 

Plocha kartáče motoru 2988.000: 

 
 

(13) 

 

Objemový úbytek kartáče č. 1 z motoru 2988.000: 

 
 

(14) 

 

Výškový úbytek kartáče č. 1 z motoru 7984.5: 

 
 

(15) 

 

Tab. 5.3: Parametry vysavačových motorů během odsávání prachových částic. 

motor U  [V] I  [A] n  [min-1] t ex  [min]

7984.5 220 5,9 17850 30

2988.000 230 5,4 31700 30č. 1

kartáč

č. 3

 
 

Tab. 5.4: Hodnoty objemu a h z měření prach. částic a porovnání s dlouhodobými zkouškami. 

motor kartáč V_MPČ [mm3] V_KVM [mm3] h_MPČ [um] h_KVM [um] δ [%]

7984.5 č. 3 0,072 2,270 1,18 37,42 3,15

2988.000 č. 1 0,023 0,775 0,38 13,13 2,93  
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(nastavení volitelných hodnot v algoritmu MATLAB: k = 1.2, j = 10) 

 

 Parametr δ [%] udává poměr teoreticky spočítaného objemového opotřebení kartáče 

zjištěného metodou prachových částic a objemu zjištěného z dlouhodobých zkoušek 

(viz rovnice (16)). Jinými slovy tento parametr popisuje úspěšnost metody v zachytávání 

prachových částic. 

 

 
 

(16) 

 

5.2.5 Dílčí vyhodnocení zkoušek motorů ETA 

 Provedením různých druhů měření u dvou příbuzných strojů malých výkonů (kolem 

1 kW) byla získána řada parametrů, umožňujících posouzení jejich stavu. Kartáče motoru, 

konstrukčně staršího o 24 let oproti druhému, vykazovaly při dlouhodobé zkoušce téměř 

dvojnásobnou míru opotřebení. Jedním z podstatných faktorů, způsobujících rozdíl v opotřebení, 

je horší stav ložisek a komutátoru stroje 7984.5 v porovnání s novějším strojem 2988.000, což 

dokázalo měření vystouplosti lamel i viditelný rozdíl v jiskření za provozu. Experimentálně byla 

u obou motorů vyzkoušena i metoda prachových částic. Přestože se na expoziční sklíčko podařilo 

v daném časovém limitu zachytit vždy jen asi 3 % částic z objemu úbytku kartáče, porovnáním 

teoretických objemů metoda potvrdila výrazný rozdíl v opotřebení kartáčů mezi oběma stroji, 

analogický výsledkům získaným dlouhodobou zkouškou. 
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5.3 Trakční motory ČKD TM35/15x4 

5.3.1 Popis motoru  

 Lokomotivka ČKD vyvinula koncem 40. let stejnosměrný trakční motor TM35/15x4, 

který byl určen pro nové tramvaje dodávané do Bohumína a pro konstrukčně podobné elektrické 

vozy řady M46.0 dráhy Trenčianská Teplá - Trenčianské Teplice. [14] Motory se v provozu 

osvědčily a proto byly následně vyráběny i pro nové úzkorozchodné lokomotivy řady T47.0, 

jejichž výroba probíhala v závodě ČKD-Praha mezi léty 1954 a 1958. Dodávány byly ve třech 

výrobních sériích v celkovém počtu 66 ks do Československa (21 ks) a do Sovětského svazu 

(45 ks). Tyto dieselelektrické lokomotivy zcela vytlačily zbylé parní lokomotivy na všech 

československých státních úzkorozchodných drahách s rozchodem 750 a 760 mm. Shodou 

historických okolností slouží na některých drahách (i přes svůj pokročilý věk) dodnes, čímž se 

zařadily do čela seznamu nejstarších pravidelně provozovaných lokomotiv v České republice. 

Některé lokomotivy řady T47.0 sice během více než 60 let služby prošly zásadní modernizací 

spojenou s výměnou dieselového motoru, řídícího systému i dalších podstatných komponent, 

trakční motory však vždy zůstaly zachovány v původním provedení. Technické parametry těchto 

trakčních motorů jsou uvedeny v tabulce 5.5. 

 

výkon 40 kW průměr komutátoru 280 mm

proud 115 A počet lamel 185

napětí 400 V šířka lamely 4 mm

jm. otáčky 590 ot/min šířka mezery 0,8 mm

počet pólů 4

buzení sériové

ventilace cizí převod ozubený, boční

uložení tlapové převodový poměr 85:15

třída izolace B průměr kol 760 mm

hmotnost 730 kg obvod kola 2387 mm

Technické parametry motoru TM35/15x4

základní parametry kluzný kontakt

parametry převodu

 
Tab. 5.5: Technické parametry motoru TM35/15x4 [22]. 

 

 Zajímavostí je, že na motorech se dnes používají dělené kartáče, přestože původně byly 

vybavovány kartáči monolitickými. To bylo způsobeno technickým pokrokem, neboť dělené 

kartáče se začaly v širší míře uplatňovat až v pozdější době. 

 Z hlediska výzkumu kluzného kontaktů je jasné, že rozdíl provozních podmínek malých 

univerzálních motorů pro domácí použití a trakčních motorů lokomotiv je markantní. Traťové 

a provozní podmínky jsou přitom výrazným faktorem bezprostředně ovlivňujícími práci těchto 

strojů, proto se jim budeme alespoň stručně věnovat v následující kapitole. 
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Obr. 5.6: Dieselelektrická lokomotiva T47.005, na níž bylo prováděno měření.  

(Nová Bystřice, 24. 2. 2018) 

 

5.3.2 Podmínky provozu lokomotiv T47.0 

 Lokomotivy T47.0 jsou dnes v provozu na všech třech úzkorozchodných tratích v České 

republice (Jindřichův Hradec - Nová Bystřice, Jindřichův Hradec - Obrataň, Třemešná ve Slezsku 

- Osoblaha), kde je zajišťována základní dopravní obslužnost objednaná kraji. Jsou určeny 

pro posun i traťovou službu, vozí osobní i nákladní vlaky. Jsou konstruovány pro maximální 

rychlost 50 km hod-1, průměrný denní proběh nyní dosahuje cca 200 km. Zkoušky v rámci této 

diplomové práce probíhaly na obou tratích Jindřichohradeckých místních drah (JHMD) od února 

do května 2019. Měřeny byly trakční motory č. 1 a 4 na lokomotivě T47.005, která je s rokem 

výroby 1954 vůbec nejstarší lokomotivou v pravidelném provozu u nás. 

 Jižní 33 km dlouhá trať vede od roku 1897 z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice. 

Nejvyšší sklon na trati je 18 ‰, minimální poloměr oblouku 120 m, převýšení 203 m. Během 

zkoušek motorů na jaře 2019 byly na trati provozovány čtyři páry osobních vlaků, nepravidelně 

doplňované nákladními vlaky z Hradce do Kunžaku. Obvyklá hmotnost osobních vlaků je 46 t, 

nákladních 90 - 210 t. 

 Trať z Jindřichova Hradce do Obrataně byla uvedena do provozu v roce 1906. Je dlouhá 

46 km, nejvyšší sklon 26 ‰, minimální poloměr oblouku 100 m, převýšení 196 m. Dle jízdního 

řádu pro rok 2019 po trati jezdilo 8 párů vlaků denně, doplněných o dva noční páry vlaků 

jezdících z Jindřichova Hradce pouze do Kamenice nad Lipou. Obvyklá hmotnost souprav je 46 t. 

Výškové reliéfy obou tratí znázorňují obr. 5.7 a 5.8. 
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     Obr. 5.7: Výškový reliéf trati Jindřichův Hradec - Nová Bystřice (33 km). 

 

 

 
     Obr. 5.8: Výškový reliéf trati Jindřichův Hradec - Obrataň (46 km). 
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Obr. 5.9: Výkres motoru TM35/15x4. Zdroj: [22] "Sběrné ústrojí je složeno z nosného ocelového 

kruhu (9), v němž je našroubováno osm podpěrných roubíků (10), dva pro každý držák kartáče 

(11). V nich jsou po obvodu symetricky rozmístěny celkem čtyři kartáče (12) o rozměru 16x40x50 

jakosti EG40A."  

 

 

5.3.3 Provedení inovace kartáčů 

 Za účelem praktického zkoumání teoretických poznatků z kapitoly 3.2.6 bylo 

přistoupeno k inovaci sady kartáčů pro jeden motor. Úpravu čtyř nových dělených kartáčů EG680 

od firmy MONS Carbon Plzeň provedl doc. Ing. František Veselka CSc. z ústavu výkonové 

elektrotechniky a elektroniky, fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT 

v Brně. Inovace spočívala v odfrézování části širší tangenciální stěny obou těl děleného kartáče 

a následném přilepení teflonové destičky tloušťky 0,5 mm. Dělený kartáč přitom tuto úpravu 

značně technicky komplikoval - obrábění "vnitřní" stěny muselo být provedeno se vší opatrností 

a pečlivostí. Inovace je patrná na obrázcích 5.11 a 5.13. V rámci tohoto výzkumu byly inovovány 

pouze kartáče, držáky kartáčů byly ponechány původní. 
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Obr. 5.10: Rozměry děleného kartáče EG680. Vlevo - kartáč v originální provedení, vpravo - 

inovovaný kartáč. 

 
Obr. 5.11: Inovovaný dělený kartáč EG680 pro motory TM35/15x4, s implementovanými 

vrstvami teflonu. 

   

5.3.4 Dlouhodobá zkouška opotřebení kartáčů 

 Vzhledem k odlišnému charakteru provozu vysavačových motorků (kapitola 5.2) oproti 

trakčním motorům v lokomotivách bylo potřeba od samého začátku odlišně postupovat i při 

měření a vyhodnocování získaných údajů. Mimo samotné konstrukční řešení trakčního motoru 

(stejnosměrný sériový motor) je výrazná odlišnost i v režimu práce, kdy trakční motor je 

(narozdíl od vysavačových motorů) provozován s proměnnou rychlostí otáček (úměrných 

rychlosti lokomotivy), zatížení (hmotnost soupravy, redukovaný traťový profil [15]) i vlivů okolí 

(teplota, vlhkost, prašnost apod.). U lokomotiv dochází také pravidelným změnám směru otáčení 

motorů, které jsou však vzhledem k podmínkám provozu na tratích JHMD téměř ideálně 

symetrické (lokomotivu nikde nelze otočit). 
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 Pro účely měření byly na lokomotivě T47.005 určeny krajní trakční motory č. 1 a 4. 

Na motor č. 1 byly aplikovány inovované kartáče s vrstvou teflonu, motor č. 4 obdržel rovněž 

nové, avšak nijak neupravené kartáče. Všech osm kartáčů bylo označeno, jak naznačuje obr. 5.12. 

Teorie [1] říká, že u stejnosměrných motorů by pro co největší účinek měly být inovované 

kartáče otočeny vrstvou teflonu po směru otáčení rotoru, tedy aby tato vrstva byla na odběhové 

straně kartáče. Toto pravidlo na lokomotivních trakčních motorech aplikovat nelze, proto bylo 

přistoupeno ke kompromisu: upravené kartáče byly po obvodu komutátoru rozmístěny střídavě 

po a proti směru otáčení, jak je opět vidět na obr. 5.12.  

 
Obr. 5.12: Znázornění měřených motorů na lokomotivě, vč. označení kartáčů a orientace teflonu. 

Obrázek lokomotivy vznikl úpravou typového výkresu ČKD. 

 

 
Obr. 5.13: Porovnání originálního (nahoře) a inovovaného (dole) kartáče EG680. 
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 Oba zkoumané motory byly volně ponechány v běžném provozu a pravidelně 

kontrolovány - byl odečítán úbytek všech kartáčů. Rozsah zkoušek byl určen pro proběh 

10 000 km, což odpovídalo přibližně 2,5 měsícům provozu. 

 

Tab. 5.6: Naměřené hodnoty výšek jednotlivých kartáčů v závislosti na ujeté vzdálenosti. 

1 2 3 4 5 6 7 8

687405 0 50,75 50,60 50,70 50,50 49,50 49,50 48,90 49,50

692076 4671 50,20 49,60 50,20 49,75 47,55 47,05 48,10 48,80

693419 6014 49,90 49,15 50,03 49,50 47,05 46,05 47,95 48,40

695726 8321 49,65 48,75 49,85 49,15 46,10 44,65 47,40 48,00

697661 10256 49,40 48,45 49,65 48,85 45,35 43,60 47,00 47,70

TM 1 (teflon) TM 2 (původní)
kmproběh

 

 
Graf 5.4: Naměřené hodnoty změny délek kartáčů na motorech TM35/15x4. 

    1 - 4 ... inovované kartáče s teflonem (TM1) 

    5 - 8 ... původní kartáče (TM4) 

 

 Naměřené hodnoty ukazují široký rozdíl velikosti opotřebení jednotlivých kartáčů. 

Protože ale neměly všechny kartáče z výroby stejnou počáteční výšku, je grafické znázornění 

změny jejich výšek v grafu 5.4 poměrně zkreslující. Pro názornější představu a vyhodnocení tedy 

poslouží přehlednější zpracování dat v grafu 5.5, ve kterém se porovnávají úbytky výšek všech 

kartáčů v závislosti na kilometrickém proběhu lokomotivy. V případě stejnosměrných trakčních 

motorů má vliv na rozdílné opotřebení kartáčů navíc i polarita napětí. Určitý vliv na přítlak svisle 

umístěných kartáčů má v tomto případě i gravitační síla. 
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Tab. 5.7: Úbytek výšky kartáčů. 

1 2 3 4 5 6 7 8

687405 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

692076 4671 0,55 1,00 0,50 0,75 1,95 2,45 0,80 0,70

693419 6014 0,85 1,45 0,67 1,00 2,45 3,45 0,95 1,10

695726 8321 1,10 1,85 0,85 1,35 3,40 4,85 1,50 1,50

697661 10256 1,35 2,15 1,05 1,65 4,15 5,90 1,90 1,80

5,15 11,25SOUČET 

proběh km
TM 1 (teflon) TM 2 (původní)

 

 
Graf 5.5: Opotřebení kartáčů na motorech TM35/15x4 v závislosti na proběhu lokomotivy,   

                 včetně průměrných hodnot.  

     1 - 4 ... inovované kartáče s teflonem (TM1) 

     5 - 8 ... původní kartáče (TM4) 
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 Z grafu 5.5 je patrný výrazný rozdíl v míře opotřebení mezi kartáči v trakčním motoru 

TM4 a TM1, tedy mezi původními a inovovanými kartáči. Inovované kartáče vykazují menší 

opotřebení za stejný kilometrický průběh, než kartáče neupravené. Toto tvrzení platí pro všechny 

kartáče s výjimkou kartáče č. 2, který se opotřebovává mírně rychleji než některé původní 

kartáče. Rozdíl v měrném úbytku výšky kartáčů je v některých případech zcela markantní, což 

dokládá např. porovnání kartáčů č. 3 (inovovaný) a č. 6 (původní), jež se v míře opotřebovaní liší 

více než pětinásobně. Informaci o průměrném opotřebování obou druhů kartáčů můžeme využít 

v určení teoretické životnosti kartáčů, jak ukazuje graf 5.6. 

 

 
Graf 5.6: Znázornění předpokládané střední životnosti původního (L1)  

i inovovaného (L2) kartáče pro trakční motor TM35/15x4. 
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5.3.5 Posouzení stavu komutátoru 

 Během zkušebního období se z provozních důvodů nepodařilo změřit vystupování lamel 

komutátoru na sledovaných trakčních motorech, tak jak to bylo realizováno na vysavačových 

motorech v kapitole 4.2.2. Důvodem je praktická nemožnost tohoto měření, dokud není trakční 

motor vyvázán z podvozku lokomotivy. S rotorem stroje umístěným v podvozku se totiž nedá 

citlivě otáčet tak, aby se mohly odečítat hodnoty výchylek lamelu po lamele (lamel je 

na komutátoru celkem 185). Po vizuálním posouzení obou komutátorů se však dá konstatovat, že 

povrch všech lamel je hladký, bez viditelných vrypů, rýhování a opalů. Kartáče rovněž, v 

porovnání s vysavačovými motory,  během provozu téměř nejiskří. Můžeme tedy předpokládat, 

že komutátory obou zkoumaných trakčních motorů jsou v dobrém technickém stavu 

a nezpůsobují nadměrné opotřebovávání kartáčů. 

 

 

5.3.6 Měření přítlačné síly držáků kartáčů 

 Jedním z rozhodujících parametrů, ovlivňujících míru opotřebení kartáčů, je přítlačná síla 

držáků. Protože provoz lokomotivy, na níž probíhal experiment, neumožňoval delší odstávku pro 

demontáž, měření a opětovnou montáž držáků užitých na obou zkoumaných trakčních motorech, 

bylo přistoupeno k hodnocení přítlačné síly většího množství držáků stejného typu 

t.č. nepoužívaných. 

 Samotné měření bylo provedeno v laboratoři na ústavu výkonové elektrotechniky 

a elektroniky v Brně. Všechny držáky kartáčů byly jeden po druhém pevně uchyceny pomocí 

přípravku (viz obr. 5.12) do sklíčidla stolní vrtačky, pod kterým byla umístěna přesná laboratorní 

váha. Přípravek byl proti případnému nežádoucímu pohybu ve sklíčidle zajištěn tak, že se čep 

opíral o doraz sklíčidla.  Spirálová pružina v držáku tlačila na plochu váhy přes speciálně 

vyrobené těleso ze sololitu, rozměrově odpovídajícímu novému kartáči. Výhoda upnutí 

do sklíčidla spočívala v možnosti přesného nastavování výšky díky milimetrové stupnici 

zabudované ve vrtačce, čímž mohl být demonstrován chod pružiny v závislosti na rozsahu výšky 

skutečného kartáče, měnící se vlivem jeho opotřebení. 

 Byla použita váha Schember A. G. Wien, v.č. 126807/II, r.v. 1977, vážící v rozsahu 

0,2 - 15 kg s přesností 10 g. Měření každého držáku bylo provedeno vždy třikrát v intervalu 

posunu 2 mm v rozsahu opotřebení kartáče 0 - 20 mm. Grafické znázornění naměřených hodnot 

ukazuje graf 5.7. Tabulka naměřených hodnot je přiložena v příloze 2. 
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Obr. 5.14: Pracoviště pro měření přítlačné síly držáku kartáče. (1 - sklíčidlo stolní vrtačky, 

2 - přípravek k upevnění držáku kartáče, 3 - držák kartáče, 4 - měřená spirálová pružina, 

5 - přítlačné těleso, 6 - měřicí plocha přesné váhy) 

  (17) 

 

 
Graf 5.7: Závislost přítlačné síly držáků na výšce kartáče. 

 

 Z grafu č. 5.7 je patrné, že přítlačná síla držáků se výrazně mění v závislosti na míře 

opotřebení kartáče. Největší síla působí na nový kartáč (průměrně 26 N), při následném úbytku 
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přítlačná síla klesá - na konci životnosti kartáče (výška kartáče = 30 mm) je přítlačná síla 

spirálové pružiny vždy přibližně poloviční oproti počátečnímu stavu (cca 13 N). Rovněž lze 

vidět, že žádné dva držáky nejsou ohledně přítlaku totožné - rozdíly síly jsou často až sto procent. 

Vysvětlení lze najít jednak v celkovém stáří zařízení (některé měřené držáky měly vyznačený rok 

výroby 1958), ale také v tom, že dosud nebyly v podmínkách údržby motorů TM35/15x4 kladeny 

nároky na měření a servis těchto pružin. Různorodost přítlačných sil na jednotlivé kartáče má 

však v praxi značný vliv na rychlost jejich opotřebování. 

 Přítlačnou sílu lze přepočítat na tlak dle vzorce (18): 

 
 

(18) 

5.3.7 Ověření metody prachových částic 

 Pro porovnání naměřených výsledků z dlouhodobých zkoušek trakčních motorů byla 

využita metoda prachových částic. V porovnání s malými motory domácích spotřebičů (viz 

kapitola 5.2.4.2) je však aplikace této metody mnohem komplikovanější. Trakční motor je totiž 

za provozu utěsněn proti vnějším nečistotám, uchycen na obtížně dostupném podvozku pod 

lokomotivou a s ní se pohybuje po trati. Aplikování měřící soustavy pro metodu prachových 

částic, složenou z nasávacího potrubí, měřicího válce a samotného vysavače, je proto za jízdy 

lokomotivy téměř vyloučena. Nabízí se určitý kompromis v podobě odebrání vzorku prachových 

částic z vyvázaného trakčního motoru na zkušebně. V případě experimentu aplikovaného 

na lokomotivě T47.005 však nebylo vyvázání obou měřených trakčních motorů z časových 

i z provozních důvodů možné. Byla proto realizována metoda, díky které bylo umožněno 

odsávání prachových částic z inkriminovaných motorů bez nutnosti jejich vývazu a s tím 

související dlouhodobější odstávky.  

 Měření proběhlo dne 7. května 2019 v depu Jindřichův Hradec. Sledovaná lokomotiva 

byla ihned po příjezdu vlaku 21211 odstavena na kolej vybavenou prohlížecím kanálem. 

Dvoukolí s měřeným trakčním motorem (nejprve TM1, poté TM4) bylo pomocí dvou 

hydraulických zvedáků (každý s nosností 30 t) nadzvednuto asi 20 mm nad hlavy kolejnic tak, 

aby se kola mohla nad kolejí volně otáčet. Podmínkou bylo zajištění lokomotivy proti ujetí, 

podložení ložiskových domků, demontáž čidel skluzové ochrany a odklonění hrdel potrubí 

písečníků. Trakční motor byl zbaven krytu komutátoru. Do kanálu byl umístěn vysavač s měřicím 

ústrojím, připojeným k sací hadici vybavené plochou hubicí šířky shodné s kartáčem. Konec této 

hubice byl pevně uchycen co nejblíže odběhové hraně zkoumaného kartáče. Následně byla 

lokomotiva nastartována a neměřené trakční motory vypnuty. Po ustálení otáček nápravy 

při nastaveném 2. jízdním stupni byl podtlakem vysavače částečně vyčištěn prostor komutátoru 

a poté byl zahájen odběr prachových částic po dobu cca 20 minut tak, aby zachycený vzorek 

u obou měření odpovídal přibližně stejné ujeté dráze.   

 
 

(19) 

kde l  - teoretická ujetá dráha [km] 

 tm - doba měření [min] 

 n - ustálený počet otáček [min-1] 

 d - průměr jízdní plochy kola [mm] (d = 760 mm) 
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Obr. 5.15: Nadzvednutí měřené nápravy pomocí hydraulických zvedáků.  

 

  
Obr. 5.16: Uchycení odsávací hadice s měřicím válcem pod lokomotivou. 

 

(1 - rám podvozku, 2 - kolo měřené nápravy, 3 - kolejnice, 4 - zvedák, 5 - trakční motor, 

6 - vysavač, 7 - odsávací hadice, 8 - měřicí válec, 9 - otevřený těsnící kryt, 10 - měřený kartáč) 
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 K určení rychlosti otáčení nápravy byl použit ruční bezkontaktní tachometr Jaquet typu 

DHO907. Napětí a proud byly odečteny z přístrojové desky na stanovišti strojvedoucího. 

 Na místě je rovněž vhodné zmínit, že v průběhu vypracovávání této práce byla zjištěna 

omezená životnost vzorku prachu, nachytaného na sklíčkách. Ricinový olej se totiž má tendenci 

po určitém čase (v řádu dnů) slévat v kapky, čímž je podstatně narušena původní symetrie 

rozmístění částic. Prachové částice se vlivem pohybu oleje shlukují a překrývají, což značně 

narušuje kvalitu vyhodnocovacího procesu. Vzhledem k tomu, že odsávání prachu z trakčních 

motorů probíhalo v Jindřichově Hradci (130 km od Brna), musely být tyto zkoušky časově 

přizpůsobeny logistickým možnostem tak, aby mohl být zajištěn brzký převoz vzorků na fakultu 

pro jejich nasnímání pod mikroskopem. Dalším nebezpečím znehodnocení vzorků je možnost 

překlopení, nebo odtok části olejové vrstvy s částicemi mimo sklíčka vlivem dlouhodobějšího 

naklopení při jejich uložení nebo převozu. 

 Vzorky prachových částic byly opět vyhodnoceny digitálně pomocí vytvořeného kódu 

v programu Matlab z přílohy 2. Objemy úbytků kartáčů získané metodou prachových částic VMPČ  
porovnává s teoreticky vypočítanými objemy VkTM  tabulka 5.9. Teoretický objem úbytku 

materiálu kartáče trakčního motoru vychází z výpočtu odvozeném z jeho geometrických rozměrů 

(obr. 5.10) a z dlouhodobé zkoušky (tab. 5.7), přepočtené vždy pro daný kartáč na ujetou 

vzdálenost 12,8 km. 

 

Plocha kartáče EG680: 

 
 

(20) 

 

Objemový úbytek kartáče č. 2 po ujetí dráhy 12,8 km: 

 
 

        

(21) 

 

Výškový úbytek kartáče č. 2 po ujetí dráhy 12,8 km: 

 
 

(22) 

 

Objemový úbytek kartáče č. 8 po ujetí dráhy 12,8 km: 

 (23) 

 

Výškový úbytek kartáče č. 8 po ujetí dráhy 12,8 km: 

 
 

(24) 
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Tab. 5.8: Hodnoty parametrů trakčních motorů během odsávání prachových částic. 

trakční motor U  [V] I  [A] n  [min-1] v  [km/h] t m  [min] l  [km]

TM1 č. 2 inovovaný 277 14 244 35,0 22 12,8

TM4 č. 8 původní 277 14 267 38,2 20 12,8

kartáč

 
 

Tab. 5.9: Hodnoty objemu a h z měření prach. částic a porovnání s dlouhodobými zkouškami. 

trakční motor V_KTM [mm3] h_MPČ [um] h_KTM [um] δ [%]

TM1 č. 2 inovovaný 1,695 0,16 2,68 5,92

TM4 č. 8 původní 1,420 0,09 2,25 3,90

kartáč V_MPČ [mm3]

0,100

0,056  
(nastavení volitelných hodnot v algoritmu MATLAB: k = 1.2, j = 10) 

 

 

 Parametr δ [%] je poměrem teoretického objemového opotřebení kartáče zjištěného 

metodou prachových částic a objemu vypočítaného z dlouhodobých zkoušek (viz rovnice (25)).  

 

 
 

(25) 
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5.3.8 Dílčí vyhodnocení zkoušek motorů TM35/15x4 

 Hlavní podstatou tohoto experimentu bylo ověření a potvrzení teoretických znalostí 

o možnostech inovace kluzného kontaktu na elektrických strojích větších výkonů, pracujících 

ve složitých provozních podmínkách. Dlouhodobá zkouška na trakčních motorech lokomotivy 

ukázala v průměru o 45 % delší životnost kartáčů vybavených vrstvou teflonu oproti kartáčům 

původním. Původní kartáče je nutné vyměnit vždy po cca 90 000 km, zatímco kartáče inovované 

zvládnou průměrný proběh lokomotivy 131 000 km (viz graf 5.6, body L1 a L2). Důsledek 

inovace může rovněž velmi dobře demonstrovat i součet úbytků výšek všech kartáčů v rámci 

jednoho stroje (viz tab. 5.7), ze kterých je patrný více než dvojnásobný rozdíl v celkovém 

opotřebení mezi kartáči původními (∑ h = 11,25 mm) a kartáči s teflonem (∑ h = 5,15 mm). 

Kontrola technického stavu kluzného kontaktu obou trakčních motorů neshledala žádnou 

závadu mechanického nebo geometrického charakteru, která by mohla způsobovat větší míru 

opotřebování kartáčů jednoho ze strojů. Nerovnoměrné opotřebení kartáčů v rámci jednoho stroje 

je mj. způsobeno celkovým opotřebením držáků, projevujícího se relativně velkými vůlemi 

a hlavně nestejnou silou přítlačných pružin. 

 Na trakčních motorech byla rovněž aplikována metoda prachových částic, kde bylo 

snahou experimentálně ověřit možnost použití této metody i ve ztížených pracovních podmínkách 

bez nutnosti vyvázání stroje. Protože byla u těchto motorů míra opotřebení posuzována podle 

kilometrického proběhu lokomotivy a nikoliv podle času provozu, musela být doba odsávání 

prachových částic z prostoru kluzného kontaktu přizpůsobena mírně odlišným ustáleným 

otáčkám rotoru (viz tab. 5.8). V porovnání s malými vysavačovými motory se podařilo získat 

srovnatelné procento uvolněných prachových částic (cca 4 - 6 %), což sice neumožňuje přesný 

odhad aproximace užitné doby kartáčů, vyhodnocení vzorků však ukazuje podobné závěry 

v rozdílnosti opotřebení obou zkoumaných kartáčů, jaké potvrdila dlouhodobá zkouška. 

Zásadním problémem u metody prachových částic byly právě zhoršené pracovní podmínky 

ve velice prašném prostředí. Vzorky prachu na sklíčkách tak vykazovaly mnohem větší 

zastoupení částic prachu z okolního prostředí (oproti strojům z vysavače), což negativně ovlivnilo 

vyhodnocení obrázků z mikroskopu. Nejvíce částic prachu z okolí bylo zachyceno na vzorku 

z kartáče č. 2. 
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6 ZÁVĚR 
 Diplomová práce na téma "Vliv prachových částic na kluzný kontakt" byla věnována 

problematice jedné z významných skupin problémů řešených u točivých elektrických strojů, 

vybavených kluzným kontaktem. Právě tyto stroje byly spolu se stručným popisem principu 

jejich funkce a definice pracovních prostředí popsány v úvodní kapitole. 

 Pracovní podmínky elektrických zařízení definuje aktuálně platná norma ČSN 

33-2000-1, která rozděluje vnější prostředí na normální, nebezpečná a zvlášť nebezpečná. 

Pro účely pochopení vlivů na kluzný kontakt je však vypovídající dělení prostředí dle starší 

normy ČSN 33-0300, platné do roku 1998, charakterizující prostředí jako obyčejné, jednoduché 

a složité. Podle vzájemnosti vlivu prostředí a elektrického zařízení dále prostory klasifikuje 

na aktivní nebo pasívní. Podstatou tohoto dělení je však definice normálního prostředí pomocí 

různých parametrů. Pokud se některý z parametrů pohybuje mimo stanovený rozsah, je prostředí 

jednoduché. Při kombinaci vícero jednoduchých prostředí se toto stává prostředím složitým. 

Norma rovněž navrhuje možnosti ochrany elektrických zařízení před těmito vlivy. 

 Kapitola 3 navazuje na teoretický rozbor konstrukce strojů zaměřením na komponenty 

kluzného kontaktu (kartáč, držák kartáče, komutátor, kroužky). Popsána je jejich funkce, 

nejčastější typy a materiál, možnosti inovace a zdokonalení. Rozebrány jsou i děje v kluzném 

kontaktu, jako je komutace, vliv tření, průtoku elektrického proudu, ale především vliv cizích 

vrstev ulpělých na kluzné ploše kontaktu (komutátor, kroužek), případně na kartáčích. S tím 

souvisí i degradace kluzného kontaktu, způsobená provozem i prachovými částicemi. Přestože se 

jedná převážně o děje s negativními důsledky (zrychlené opotřebování kartáčů i kluzné plochy, 

rostoucí nebezpečí přeskoků a jiných poruch), text popisuje i pozitivní přínos cizích částic - 

utváření mikroskopické vrstvičky patiny, do jisté míry chránící a promazávající kluzný kontakt. 

Dalším pozitivem může být i možnost diagnostiky dějů v kluzném kontaktu, například pomocí 

metody prachových částic, popsané v následující kapitole. 

 Dále je klasifikován prach samotný - můžeme jej rozdělit podle místa vzniku (přímo 

v kluzném kontaktu nebo mimo něj), podle velikosti částic, nebo například podle materiálu. 

Popsán je prach pevný, organický a prach vzniklý spalováním. Metoda prachových částic, 

založená na principu krátkodobého odběru vzorku prachu z prostoru kartáče, umožňuje analýzu 

různých vlivů na kluzný kontakt v čase mnohonásobně kratším oproti dlouhodobým zkouškám. 

 V rámci praktického měření v kapitole 5 byly zkoumány celkem čtyři točivé elektrické 

stroje - dva střídavé univerzální komutátorové motory s výkonem cca 1 kW a dva velké 

stejnosměrné trakční motory o výkonu 40 kW z dieselelektrické lokomotivy řady T47.0. 

Ověřována byla kvalita kluzného kontaktu a opotřebení kartáčů. 

 Výsledky zkoušek vysavačových motorů názorně ukazují podstatný rozdíl v kvalitě obou 

strojů podobných parametrů a od stejného výrobce, avšak konstrukčně se od sebe lišících o 24 let. 

Horší vlastnosti staršího stroje oproti novějšímu potvrdilo měření komutátoru, díky kterému byla 

zjištěna větší ovalita, výraznější vystouplost lamel i širší rozptyl hodnot. Technický stav stroje 

7984.5 se promítá i do výsledků dlouhodobých zkoušek opotřebení kartáčů, kdy starší motor 

vykazuje téměř dvounásobnou rychlost opotřebení kartáčů v porovnání se strojem 2988.000. 

Potvrzuje se tím výsledek snahy konstruktérů o zdokonalení tohoto typu elektrického stroje mj. 

tak, aby prachové částice co nejméně ovlivňovaly práci kluzného kontaktu. 

 Měření trakčních motorů na lokomotivě bylo značně komplikovanější z důvodu běžného 

nasazení lokomotivy do provozu, čemuž musely být všechny zkoušky přizpůsobeny. Na jeden 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně     
 

67

z trakčních motorů lokomotivy byly experimentálně aplikovány inovované kartáče pro možnost 

praktického posouzení vlivu vrstvy teflonu na kartáčích v elektrické trakci, neboť tyto zkoušky 

se až doposud prováděly převážně na strojích v jiných oblastech techniky, vykazujících 

příznivější pracovní podmínky (ustálené otáčky, otáčení vždy stejným směrem, menší míra 

nečistot z okolí, apod). Druhý motor byl osazen původními kartáči bez teflonové vrstvy. Zkoušky 

potvrdily výrazný přínos inovace, bylo zjištěno prodloužení životnosti kartáče průměrně o 45 %.  

 Na všech čtyřech měřených strojích byla vyzkoušena metoda prachových částic, která 

vždy v otázce porovnávání míry opotřebení dvou podobných motorů dospěla ke stejným závěrům 

jako zkouška dlouhodobá. Relativně malá úspěšnost však byla získána v samotném poměrném 

množství zachycených prachových částic, které se pohybovalo vždy pouze v rozmezí cca 6 %. 

U zkoušky na trakčních motorech vznikaly navíc komplikace způsobené velmi prašným 

prostředím. Na základě získaných výsledků tedy můžeme prohlásit, že užitý přípravek 

pro metodu prachových částic lze s relativně dobrou přesností použít k porovnávání vlivů 

různých parametrů na kluzný kontakt, z hlediska přesné informace o objemu částic uvolněných 

z kartáče však nemůže plnohodnotně zastoupit dlouhodobou zkoušku. Jistě však existuje 

potenciál na zdokonalení této metody - vědcům z Petrohradu se touto metodou podařilo z velkých 

strojů zachytit kolem 90 % částic [18]. 

 Při zpracovávání tohoto tématu jsem podnikl i několik cest do zahraničí, kde jsem měl 

možnost sledovat různý pohled na studovanou problematiku. Studiem kluzného kontaktu velkých 

strojů se dlouhodobě zabývají například na Uralské státní dopravní univerzitě v ruském Omsku, 

kde k diagnostice mj. využívají i metodu prachových částic. Mezi touto univerzitou a VUT Brno 

probíhá již řadu let spolupráce. O svém výzkumu jsem referoval i na Sajano-Šušenské filiálce 

Sibiřské federální univerzity. Naopak příklady zcela lhostejného přístupu k ochraně strojů 

před vlivy prachových částic jsem měl možnost pozorovat v některých průmyslových podnicích 

v Gruzii. 

 Přínosem této práce primárně bylo vyzkoušení metody prachových částic v nepříznivých 

provozních podmínkách na velkých strojích, vytvoření vyhodnocovacího algoritmu (viz 

Příloha 1) a samozřejmě ověření výhod inovovaných kartáčů v trakci. Bylo potvrzeno, že 

prachové částice významným způsobem ovlivňují práci a životnost kluzného kontaktu, čemuž lze 

částečně zabránit inovací jeho komponentů. 
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PŘÍLOHA 1 
VYHODNOCOVACÍ KÓD DO MATLABU 
 
k = 3;         % nastavení kontrastu 
j = 10;          % nastavení jasu 
lut = uint8(k*(0:255) + j); 
max = 31;      % max poloměr částice v pix 
meritko_mm = 1.64;   % měřítka 
meritko_pix = 2048; 
pocet_vzorku = 240;    % nastavení počtu snímků 
x = 1;        % pomocné počítadlo 
v = 0;      % pocatecni objem 
p = 0;     % pocatecni plocha zakrytá prachem 
Pc = 2048*1536*pocet_vzorku; % celková plocha sklíčka v pix 
  

while x<=pocet_vzorku 
if x<10             % výběr souboru 
  vzorek = strcat ('img00', string(x),'.bmp');  
 elseif (x>9) && (x<100) 
      vzorek = strcat ('img0', string(x),'.bmp'); 
 else 
      vzorek = strcat ('img', string(x),'.bmp'); 
end 
x=x+1; 
  

IMG = imread(char(vzorek));  % načtení zprac. obrazu 
IMG_br = intlut(IMG, lut);  % rozjasnění obrazu 
img = IMG_br;     % načtení snímku 
img = rgb2gray(img);               % převod do odstínů šedi 
img = im2bw(img,150/255);          % převod na binární obraz  
        dle prahu (150) v rozsahu 0-1 
for m=1:1534 
 for n=1:2046 
  if  img(m,n)==1 
   img(m,n)=0; 
  else 
   img(m,n)=1; 
  end 
 end 
end 
L = bwlabel(img);    % detekce hran (počet objektů) 
S = regionprops(L, 'Area'); % zápis plochy v pixelech 
X = [S.Area]';     % převod struktury na matici 
r = sqrt(X/pi);     % přepočet plochy částice na  
        redukovaný poloměr koule 
for i=1:length(X)    % výpočet celkového objemu 
 if r(i)<max 
  v=v+(4/3)*pi*(r(i)*meritko_mm/meritko_pix)^3; 
 else 
  p=p+X(i); 
  end 
 end 
end 
v = v*(1+p/(Pc-p));    % aproximace objemu prachových  
        částic i na vyčištěnou plochu. 
disp('Celkovy objem prachovych castic je: ') 
disp(v) 
disp(' mm3.') 
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Komentář k algoritmu 
 Základ kódu vychází z práce [18], logaritmus však byl výrazně upraven. Jeho 
zdokonalení spočívá především ve zjednodušení úprav obrázků a v jejich následném 
vyhodnocování, neboť nově se objem částic počítá z plochy částice, nikoliv z jejího obvodu. 
Částice, velikostně přesahující určitou nastavenou velikost redukovaného poloměru (r), jsou 
z výpočtů objemů odfiltrovány. Program však na konci celkovou odfiltrovanou plochu (p) bere 
v potaz a aproximuje do ní průměrný objem částic, neboť se očekává, že částice prachu z okolí 
mohou na sklíčku zakrývat částice uvolněné z kartáče. 
Tučně jsou v kódu zvýrazněny proměnné, které je nutné definovat pro každou sadu obrázků 
zvlášť. 
 
 
Vyhodnocení zkušebního obrázku v programu MATLAB 
img001 (nastavení: k=3, j=10, pocet_vzorku=1, max=60) 

 
Tab. P1: Průběžný výpočet všech dílčích objektů (na obrázku znázorněny žlutě). 

  S [pix] r [pix] r [mm] Vi [mm3] 

1 2955 30,67 0,024559 6,205E-05 

2 184 7,65 0,006128 9,641E-07 

3 196 7,90 0,006325 1,060E-06 

4 4511 37,89 0,030344 1,170E-04 

5 667 14,57 0,011668 6,654E-06 

6 423 11,60 0,009292 3,360E-06 

7 6 1,38 0,001107 5,677E-09 

8 23 2,71 0,002167 4,261E-08 

9 19 2,46 0,001969 3,199E-08 

10 35 3,34 0,002673 7,998E-08 

11 112 5,97 0,004781 4,578E-07 

12 434 11,75 0,009412 3,492E-06 

13 9243 54,24 0,043436 3,433E-04 

14 3874 35,12 0,028120 9,314E-05 

15 1963 25,00 0,020017 3,359E-05 

16 1939 24,84 0,019894 3,298E-05 

17 2909 30,43 0,024367 6,060E-05 

18 499 12,60 0,010092 4,306E-06 

19 34 3,29 0,002634 7,658E-08 

20 220 8,37 0,006701 1,260E-06 

21 314 10,00 0,008006 2,149E-06 

22 1912 24,67 0,019755 3,229E-05 

23 1298 20,33 0,016277 1,806E-05 

24 2720 29,42 0,023563 5,480E-05 

25 312 9,97 0,007980 2,129E-06 

26 49 3,95 0,003163 1,325E-07 

27 75 4,89 0,003913 2,509E-07 

OBJEM CELKEM [mm3] =  0,000872 
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Obr. P1: Názorný příklad úprav zkušebního obrázku pro výpočet objemů částic. Vlevo - výchozí 

stav, uprostřed - úprava na binární obraz, vpravo - výstup filtru pro výpočet objemu v programu 

MATLAB. 

 
Obr. P2: Vyhodnocení snímku z mikroskopu pomocí Matlabu - rozpoznání částic. 

 
Obr. P3: Vyhodnocení snímku z mikroskopu pomocí Matlabu - grafické očíslování částic  

(výška sloupce pod každou částicí přísluší číslu, použitého v tabulce P1). 
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PŘÍLOHA 2 
Měření přítlaku držáků kartáčů trakčního motoru TM35/15x4 
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