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Název práce: „Vzájemné působení konstrukčních materiálů a spínacího oblouku ve spínacích 

přístrojích nízkého napětí“ 

 

Předložená dizertační práce „Vzájemné působení konstrukčních materiálů a spínacího 

oblouku v přístrojích nízkého napětí“ je zaměřena velmi zajímavou a stále ne zcela 

probádanou oblast kontaktních spínacích přístrojů, v níž hraje velmi důležitou úlohu 

elektrický spínací oblouk a jeho interakce s okolním prostředím.  

Práce je rozdělena do sedmi kapitol, na něž navazuje seznam jednapadesáti odkazů na 

použitou literaturu a poměrně rozsáhlá dvaceti pěti stránková příloha s výsledky 

experimentů, které dokládají závěry, učiněné v dizertační práci.  

Doktorand hned po úvodu ve druhé kapitole jasně deklaroval cíle práce, kterými jsou: 

1. Návrh metodiky pro laboratorní zkoumání interakce elektrického oblouku s novými 

izolačními konstrukčními materiály zhášecích komor spínacích přístrojů 

2. Experimentální zkoumání vybraných materiálů z hlediska jejich vlivu na elektrické 

parametry spínacího oblouku a naopak na vliv oblouku na tato materiály 

3. Experimentální zkoumání vybraných materiálů z hlediska jejich vlivu na fyzikální 

parametry plazmatu    

4  Zhodnocení získaných výsledků a z nich plynoucí aplikační doporučení.  

S ohledem na potenciální pole aplikací v oblasti automobilní techniky a elektromobilů je 

práce zaměřena na analýzu oblouku v obvodu stejnosměrného proudu. 

 

Ve třetí kapitole doktorand specifikuje typické představitele elektrických přístrojů NN, 

kterými jsou elektrický jistič a stykač, které ke své základní funkci využívají 

elektrický oblouk, hořící ve vzduchu za normálního atmosférického tlaku. S ohledem 

na masové využívání této kategorie přístrojů je jejich konstrukční optimalizace velice 

důležitá a proto jejich důkladné zkoumání má velký dosah. 

Čtvrtá kapitola je věnována elektrickému oblouku. Poněkud netradičně, leč výstižně, je 

proveden verbální popis základních vlastností elektrického oblouku. Nicméně z tohoto 

popisu jsou lépe patrné způsoby a metody diagnostiky oblouku, použité 

v experimentální části práce.  

V páté kapitole již autor přistupuje k experimentům, které jsou zaměřeny na zkoumání 

interakce elektrického oblouku s konstrukčními materiály, použitými k výrobě zhášecí 

komory experimentálního testovacího přístroje. Je také poměrně detailně popsána 

struktura testovacího pracoviště jak z hlediska napájecího obvodu, tak měřicí 

aparatury, použité pro diagnostiku elektrického oblouku. Dále jsou popsány vzorky 

pěti skupin zkoušených stykačů, každý s jiným materiálem zhášecích komor. Tato 

série měření využívá klasických metod, založených na analýze hmotnostních úbytků 

kontaktního materiálu. 
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Prvá série testů byla zaměřena na stanovení degradačních účinků elektrického oblouku na 

kontaktní systém stykače. Během těchto testů bylo na každém stykači provedeno 10 

sepnutí a vypnutí odporové zátěže při konstantním proudu. Po této sérii měření 

proběhlo rozebrání stykače a byly změřeny hmotnostní úbytky materiálu proudové 

dráhy.  Tato operace byla provedena pro čtyři hodnoty zatěžovacích proudů pro každý 

stykač. Mimo materiálových úbytků byly sledovány i degradační účinky elektrického 

oblouku na kontaktní materiály a karbonizace kontaktního prostoru. Pro diagnostiku 

elektrického oblouku byla využita i vysokorychlostní kamera, umožňující přes 

štěrbiny zhášecí komory sledovat vývoj elektrického oblouku během jeho vypínací 

fáze. Zde bylo získáno a vyhodnoceno velké množství fotografických snímků, 

ukazujících fáze vývoje elektrického oblouku jak během úspěšného, tak i neúspěšného 

vypnutí. V závěru této kapitoly bylo provedeno zevrubné vyhodnocení počtu 

úspěšných a neúspěšných spínacích cyklů, vypínací doby, velikosti spínacího přepětí, 

a z oscilogramů byly vyhodnoceny Joulovy integrály a energie, disipovaná 

v elektrickém oblouku. Po ukončení jednotlivých sérií experimentů byly zjištěny 

hmotnostní úbytky materiálu jednotlivých elementů proudové dráhy stykače a 

hmotnostní úbytky materiálu zhášecí komory.  

Šestá kapitola je věnována zkoumání elektrického oblouku a jeho interakce s okolními 

materiály s využitím metody optické emisní spektroskopie a analýzy tlakových 

poměrů ve zhášecí komoře během vypínací operace.  Pro přehledová měření spekter 

byl požíván spektrometr Avantes Ava Spec ULS 3648-TEC, s nižším rozlišením. Pro 

detailnější měření byly používány dva spektrometry Andor Sr 500i. Pro záznam 

spektrogramů byly použity rychlostní kamery Newton 940. S pomocí této aparatury 

byla provedena série měření jednotlivých zhášecích komor a byly registrovány časové 

průběhy tlaku, proudu a napětí na kontaktech během vypínací operace. Na to 

navazovala měření emisních spekter elektrického oblouku, vznikajícího během 

vypínací operace. Z těchto měření byly získány spektrogramy, umožňující analyzovat 

přítomnost par jednotlivých složkových materiálů elektrických kontaktů a dále pak 

přítomnost chemických prvků, pocházejících z izolačního materiálu zhášecí komory. 

Zvláštní pozornost s ohledem na potenciální degradaci izolačních vlastností zhášecí 

komory je věnována přítomnosti uhlíku v měřeném spektru.  

V každé kapitole je pro úplnost proveden základní teoretický rozbor problému, který 

naznačuje, proč byla zvolená diagnostická metoda použita. 

 

V rámci přílohy jsou prezentovány rozsáhlé tabulky a grafy výsledků jednotlivých měření, 

dokazující velký rozsah práce, která byla tomuto problému věnována.  

 

Na základě studia předložené práce lze konstatovat, že práce je aktuální z hlediska 

současného vývoje vědeckých poznatků v oblasti spínací techniky. Práce přináší velké 

množství nových poznatků o chování izolačních materiálů, použitelných pro 

konstrukci kontaktních spínacích přístrojů. V souvislosti s provedenými měřeními, 

v nichž spatřuji hlavní přínos této práce, doktorand navrhl či modifikoval diagnostické 

metody pro analýzu elektrického oblouku ve zhášecí komoře elektrického stykače. 

Výsledky provedených měření jsou originální a jsou dobrým vodítkem pro budoucí 

aplikace testovaných materiálů.  

Pokud jde o publikační aktivitu, mohu konstatovat, že prostřednictvím Google jsem dohledal 

18 publikací z období let 2015 až 2018, u nichž je doktorand buď hlavním autorem, 

nebo spoluautorem. Všechny publikace se váží k prezentované problematice 

v doktorské práci. Z typu publikací vyplývá, že autorem je člověk s vědeckou erudicí.  
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Celkové pojetí práce a v ní prezentované výsledky odpovídají obecně uznávaným 

požadavkům na tento typ díla. Její zpracování je na vysoké formální úrovni. 

 

 

Z těchto důvodů mohu práci doporučit k obhajobě.  

 

Jako oponent bych si dovolil jeden dotaz k problematice výpočtu teploty ze spekter oblouku. 

Tomuto problému je věnována kapitola 6.4, kde jsou prezentovány časové průběhy 

teploty oblouku, ztrátový výkon a relativní koncentrace C2  během vypínacího 

procesu. Samotná kapitola 6.4 má název „Výpočet teploty ze spekter záření oblouku“, 

nicméně vlastní způsob výpočtu však není uveden. Bylo by možné blíže vysvětlit 

princip použité metody měření?    

 

 

V Praze, dne 9. 2. 2022 

                                                                                        doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. 


