
 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu budícího proudu u synchronních strojů. Obsahuje 

popis budících soustav synchronních strojů, význam a konstrukční provedení kluzného kontaktu 

a jeho zastoupení v elektrických strojích. Hlavní část práce je zaměřena na vyhodnocení průběhů 

budícího proudu ze tří elektráren. V práci je posuzován grafický záznam budícího proudu z 

vodní elektrárny Slapy, ze záznamu z elektrárny Opatovice je vyhodnocováno zatížení 

jednotlivých turbogenerátorů. Ze záznamu z jaderné elektrárny Temelín bylo vyhodnocováno 

rozdělení proudu mezi jednotlivé kartáče. V závěru práce je shrnutí dosažených poznatků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This master’s thesis is focused on the analysis of the excitation current in synchronnous 

machines. Contains a description of excitation systems for synchronous machines, meaning and 

design of the sliding contact ant its representation in electrical machines. The main part of the 

work is focused on the evaluation of the field current of the three plants. The work includes 

graphic record of the excitation current of the hydroelectric power station Slapy, provided record 

from the power plant Opatovice was for evaluating load of turbo-generators. Provided record 

from the nuclear power plant Temelín was for evaluating.current division into individual 

brushes. The conclusion is a summary of the achieved knowledge. 
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   Indukované napětí [V] 

  Magnetická indukce [T] 

  Délka vodiče [m] 

  Rychlost pohybujícího se vodiče [m.s
-1
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  Magnetický indukční tok [Wb] 

  Plocha [m
2
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1 ÚVOD 
Tématem této diplomové práce je analýza budícího proudu u synchronních strojů. Ke 

studijním účelům mi byly poskytnuty naměřené záznamy budícího proudu ze tří elektráren. 

Konkrétně se jedná o vodní elektrárnu Slapy, elektrárnu Opatovice a jadernou elektrárnu 

Temelín. 

Úvodní část práce je věnována pojednání o budících soustavách synchronních strojů, 

jejich rozdělení do skupin podle způsobu regulace, typu budiče a rychlosti jejich působení. 

V další kapitole je popsán kluzný kontakt v klasickém uspořádání, který je součástí 

synchronních strojů, tvořících páteř naší energetické soustavy. 

Hlavní část diplomové práce je věnována vyhodnocení výše zmíněných poskytnutých 

záznamů. Jako první byl vyhodnocován oscilografický záznam budícího proudu z vodní 

elektrárny Slapy. Poskytnutý záznam z elektrárny Opatovice obsahuje data o velikosti 

budícího proudu, protékajícího budícím soustrojím jednotlivých (šesti) turbogenerátorů 

elektrárny. Záznam z jaderné elektrárny Temelín obsahuje data z měření budícího proudu, 

protékajícího jednotlivými kartáči do kroužku stroje. První část zahrnuje analýzu z grafických 

hodnot, druhá část pak analýzu přímo z naměřených dat. 

V závěru práce jsou pak shrnuty získané poznatky z vyhodnocení těchto poskytnutých 

záznamů. 

 

V souvislosti s řešením statických napájecích zdrojů je řešena např.: rychlost regulace a 

její přesnost. Při výpočtu budícího systému se určuje počet závitů, velkost budícího proudu, 

atd. Důvodem, proč se v této práci analýzou budícího proudu zabýváme, je že kvalita 

budícího proudu se zatím takovým způsobem nestudovala. 

 

2 BUDÍCÍ SOUSTAVY SYNCHRONNÍCH STROJŮ 
Budící soustava alternátoru je soubor zařízení, které zabezpečují dodávku stejnosměrného 

budícího proudu ze stacionární části do rotorového vinutí pro vytvoření požadovaného 

magnetického pole ve stroji. Velikost tohoto proudu určuje nejen hodnotu výstupního napětí 

alternátoru, pokud je alternátor připojený k elektrizační soustavě, ale i velikost jalového 

výkonu alternátoru. Zdrojem budícího proudu mohou být principiálně všechny zdroje 

stejnosměrného proudu - akumulátorová baterie, stejnosměrný generátor (dynamo), 

usměrňovač napájený z vnější rozvodné sítě, usměrňovač napájený ze střídavého alternátoru. 

U velkých energetických strojů bývá obyčejně budící soustava realizovaná jako nezávislá a 

budícím zdrojem je samostatný synchronní alternátor - budící alternátor (budič) [1]. 

U zdroje budícího napětí je požadována minimálně taková provozní spolehlivost, jako u 

samotného alternátoru. Pokud by došlo k poruše budící soustavy, alternátor ztratí buzení a 

musí být následně odstaven. 
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2.1 Rozdělení budících soustav synchronních alternátorů 

Budící soustavy se podle způsobu regulace dělí na: 

1) Závislé - odvození budícího příkonu vychází z napětí regulovaného stroje. 

2) Nezávislé - budící příkon není závislý na napětí stroje. 

3) Kompaundní - budící příkon je závislý na napětí stroje a také např. na proudu. 

 

Podle typu budiče se dělí na: 

1) Systémy s točivým budičem - využívají komutátorový stejnosměrný stroj. 

2) Statické systémy s kroužky na hřídeli - využívají statický řízený, nebo neřízený 

usměrňovač. 

3) Bezkartáčové soustavy s rotujícím řízeným nebo neřízeným usměrňovačem. 

 

Podle rychlosti působení se budící soustavy dělí na:  

1) Rychlé - mají dobu odezvy budícího napětí menší než 0,1 s. 

2) Normální - mají dobu odezvy budícího napětí vyšší než 0,1 s. 

 

2.2 Budící a regulační systémy náhradních zdrojů 

Budící a regulační systémy pro synchronní generátory patří mezi odvětví, kde se 

prosazuje moderní polovodičová elektronika. Kroužkový systém je zde nahrazován střídavým 

budičem s buzením na statoru a kotvou na rotoru. Střídavý proud je usměrněn rotujícím 

diodovým usměrňovačem a převeden do buzení alternátoru. Alternátory menších výkonů mají 

buzení závislé, což znamená, že regulátor je napájen z vlastních svorek. Na kvalitě, rychlosti a 

spolehlivosti budícího systému závisí nejen dobrý chod stroje, ale i jeho požadované 

parametry [10]. 

 

2.2.1 Požadavky na regulaci napětí 

Na regulátory napětí je možné specifikovat následující požadavky[10]: 

 Statické zatížení 

Přesnost regulace při pozvolné změně zatížení od   do      jmenovitého výkonu a zpět 

je většinou dostačující    , je-li docílena jednodušším a levnějším regulačním zařízením. 

Častěji je požadována možnost funkce zařízení při poruše regulátoru buď se zhoršenou 

přesností regulace, nebo s možností ručního nastavení napětí. Ve všech případech je 

požadováno buď samočinné nabuzení, nebo pomocí jednoduchého zařízení bez připojení 

cizího zdroje a ovládaného obsluhou. 
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 Dynamické zatížení 

Kromě požadavků na minimální poklesy a překmity napětí při zapínání jmenovitých 

zátěží se vyžaduje splnění podmínky maximálního poklesu napětí         při zapnutí zátěže  

 

                . U zdrojů nižších výkonů je však často žádána i možnost přímého 

spouštění asynchronních motorů s téměř      výkonem alternátoru. To představuje velikost 

nárazového proudu     násobku jmenovitého proudu alternátoru. 

Je potřeba zajistit, aby byl pokles napětí s ohledem na připojené přístroje co nejmenší. To 

vyžaduje kromě dostatečně dimenzovaných alternátorů i vhodný regulátor napětí. Aby bylo 

zajištěno dostatečné přibuzení při zatěžovacím rázu, musí být regulátor, resp. budící vinutí 

napájeno z takového zdroje, který je schopen dodat potřebný budící proud od chodu nakrátko, 

kdy napětí na svorkách je nulové až po jmenovité napětí. 

 

 Přechodové stavy 

Stabilita regulace musí být taková, aby při přechodových stavech nedošlo k rozkmitání 

soustavy a regulované veličiny byly co nejrychleji ustáleny. 

 

2.3 Automatická regulace napětí alternátoru s vlastním buzením 

Z přehledu literatury uvádím regulátor napětí [4], sloužící pro regulaci napětí samostatně 

nebo paralelně pracujících alternátoru bez budičů s výkony 125, 160, 200, 250, 320 a 

400kVA. 

Schéma zapojení regulátoru s nabuzovacím obvodem je znázorněno na obrázku (obr. 2.1) 

níže. Z něho je patrna funkce řídících obvodů a výkonového členu, který představuje neúplné 

trojfázové zapojení jednocestného řízeného usměrňovače. Připojením svorky 33 na nulový 

vodič nebo třetí fáze alternátoru se dosáhne maximální střední hodnoty výstupního napětí 

rovné    , resp.     efektivní hodnoty sdruženého napětí alternátoru. Použití nabuzovacího 

relé umožňuje automatické nabuzení alternátoru se sdruženým remanentním napětím větším 

než 3  [4]. 
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Obr. 2.1: Schéma zapojení regulátoru podle [4]. 

 

2.3.1 Vstupní obvody řídící části regulátoru RA 

Mezi výhody tohoto zapojení patří menší rozměry proudových transformátorů proti 

transformátorům napěťovým, jejichž případné zmenšování rozměrů má za následek zvyšování 

poštu závitů, zmenšení průřezů vodičů a tedy zvětšení ohmického odporu vinutí, které vede ke 

snížení přesnosti snímání vstupního napětí řídící části a ke zvětšení teplotní závislosti 

regulátoru [4]. 

Jalová složka proudu alternátoru měřená proudovými měniči se přivádí přes pomocné 

proudové transformátory TR1 a TR2 s vhodným převodem na součtová primární vinutí 

transformátoru TR3 a TR4. K výstupním proudům těchto transformátorů se tedy přičítá proud 

úměrný jalové složce proudu alternátoru. Tímto uspořádáním se realizuje tzv. statika se 

dvěma proudovými měniči, která zajišťuje potřebné rozdělení jalových proudů na jednotlivé 

alternátory, při jejich paralelní spolupráci. Její procentní hodnotu lze nastavit odbočkami 

vinutí transformátoru TR1 a TR2 [4]. 

Zpětnovazební obvod, reprezentovaný prvky             a             určuje PID 

charakter řídící části regulátoru a je navržen tak, aby regulace napětí byla stabilní [4]. 

  



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

16 

2.3.2 Řídící část frekvenčně závislého regulátoru napětí RF 

Úpravou vstupních obvodů řídící části tyristorového regulátoru RA-00-K vzniká řídící 

část frekvenčně závislého regulátoru napětí s typovým označením RF-00-K. Ve spojení 

s vhodným výkonovým členem pak je k dispozici frekvenčně závislý regulátor napětí pro 

alternátory zdrojových soustav s proměnnou otáčivou rychlostí a tedy s proměnným 

výstupním napětím a frekvencí. Vnější zapojení tohoto regulátoru je uvedeno na obr. 2.2. 

 

 

Obr. 2.2: Vnější zapojení regulátoru podle [4]. 

 

Závislost mezi napětím alternátoru a jeho frekvencí        je lineární, pouze v oblasti 

nízkých kmitočtů, kdy nejsou ohmické úbytky proti reaktančním zanedbatelné, je 

charakteristika zakřivena vlivem odporů vstupních obvodů. Náhradní schéma s příslušnou 

symbolikou je na obr. 2.2 [4]. 

 

 

Obr. 2.3: Náhradní schéma regulátoru podle [4]. 
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kde:  ̅  vstupní napětí, 

    ,    ̅
   proudy transformátoru TR5 (TR6), 

    ,   
   odpory vinutí transformátoru TR5 (TR6), 

    ,     rozptylové indukční vinutí, 

       odpor reprezentující ztráty v železe transformátoru, 

      proměnný odpor pro nastavení zakřivení charakter. při nízkých frekv., 

     
   odpor vinutí tlumivky, 

      vstupní odpor krabičky S1032 K řídící části regulátoru RA-00-K, 

     
   indukčnosti tlumivky. 

 

Ze základních vektorových rovnic obvodů, při zanedbání rozptylových indukčností a ztrát 

v železe vstupního transformátoru, dostáváme po příslušných úpravách těchto rovnic výsledný 

vztah [4]: 

 ̅    ̅
 [   

      
 

  
   

        
       (   

  
(  

        
    )  

    
)] (2.1) 

 

Zakřivení charakteristiky        v oblasti nízkých frekvencí, lze nastavit proměnnými 

odpory    a   , jak je patrno z obr. 2.3. Tímto zapojením lze pro rozsah frekvence      až 

     dosáhnout celkové přesnosti    . Tento údaj přesnosti v sobě zahrnuje přesnost 

regulace alternátoru a přesnost nastavení charakteristiky frekvenčně závislého regulátoru 

napětí. Pomocí odboček transformátoru TR5 a TR6 a úpravou vzduchové mezery tlumivek 

TL1 a TL2 se nastaví potřebná velikost proudu    [4]. 

 

2.4 Statické budící soupravy 

Statické budící soupravy, jak již samotný jejich název napovídá, neobsahují žádné rotační 

komponenty. Začaly se používat jako regulovatelný zdroj proudu pro budící vinutí 

synchronních generátorů na místo derivačních dynam v době průmyslového nasazení 

výkonových polovodičů. Statické budící soupravy se používají především u generátorů 

pracujících pouze v paralelním provozu s distribuční sítí elektrického vedení. Transformátor 

budící jednotky bývá napájen ze samostatné odbočky sítě vlastní spotřeby. To znamená, že 

generátor není schopen, bez předchozí přítomnosti síťového napětí, nabuzení. Generátor 

nemůže startovat do tmy ani pracovat v ostrovním provozu [8]. 

Další variantou je zapojení transformátoru budící jednotky přímo z výstupu generátoru. 

Takto realizovaná statická budící jednotka doplněná záložními akumulátory pro první 

nabuzení je již schopna nejen paralelního provozu se sítí, ale i ostrovního provozu a startu do 

tmy. Je možno se setkat i se statickými budícími jednotkami bez transformátoru, kdy je 
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napájení řízeného polovodičového zdroje stejnosměrného proudu zajištěno přímo z odboček 

statorového vinutí generátoru [8]. 

 

 

Obr. 2.4: Principiální schéma zapojení statické budící jednotky podle [8]. 

 

2.5 Výpočet budicího vinutí 

V této kapitole jsou uvedeny vztahy pro návrh budícího vinutí synchronního generátoru. 

Budící vinutí synchronního generátoru je napájeno stejnosměrným proudem. Zdrojem jsou 

v dnešní době ovšem převážně polovodičové budiče. 

Rozeznáváme [11]: 

a) systémy se střídavými budiči, 

b) systémy napájené ze střídavé sítě. 

 

ad. a) 

Například střídavý budič na hřídeli. Usměrněný proud je z tyristorového řízeného 

usměrňovače veden přes kroužky a kartáče do rotoru. V klasické teorii kluzného kontaktu 

jsou kroužky a kartáče choulostivým uzlem celého buzení. Odstranit se může tzv. 

bezkartáčovým (nebo kroužkovým) provedením s nesenými ventily. Budící vinutí budiče je 

na statoru, střídavé vinutí na rotoru, kde jsou diody (neřízené usměrňovače) a z nich jde 

vedení po nebo dutým hřídelem k budícímu vinutí. Řízení se provádí přes buzení budiče. Při 

nízkých otáčkách (
2

i eP C d l n  ) vychází budič velký a také drahý. Většinou se jedná o stroje 

se svislým hřídelem (hydroalternátory). Existuje rovněž řada dalších možností [11]. 
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ad. b) 

Například automaticky řízený tyristorový budící systém, napájený ze sítě a s přenosem 

proudu do rotoru přes kroužky (potíže jsou s přenosem řídících impulsů). Charakteristickou 

hodnotou budiče, resp. budící soustavy je tzv. odezva budícího zdroje. Je to dvojnásobek 

přírůstků napětí za 0,5s v poměru ke jmenovitému napětí. Bývá  1,3 1,6 s , tyristorové 

zdroje dosáhnou maximálního napětí řádově za milisekundy. Budící napětí bývá v rozmezí 

 25 400 V . Z hlediska přestupu tepla, dobrého chlazení, je vhodné mít menší počet závitů 

s větším průřezem vodičů. Tedy větší plnění, lepší využití prostoru, tedy velké proudy a nižší 

napětí. Menší hodnoty bývají u menších strojů, větší hodnoty u velkých strojů. Na přechodu 

kroužek - kartáč se počítá s úbytkem napětí  1 2 V . Z provozních důvodů je nutné mít 

určitou rezervu v buzení, proto se vypočtená hodnota mbF  (z fázorového diagramu) zvyšuje 

asi o  10 20 % , tedy  1,1 1,2mb mbF F    a potom průřez vodiče budícího vinutí je [11]: 

    
            

  
  (2.2) 

 

kde:    rezistivita mědi vinutí ( m ) pro teplotu dané teplotní třídy, 

     střední délka závitu budící cívky, která závisí na tvaru cívky a počtu 

   vrstev. 

 

Pro víceřadá vinutí platí:  12 4b p p cl l b b      

Pro jednořadé vinutí: 

 s polokruhovým čelem    12 2 2b p p vl l b b       , 

 s obdélníkovým tvarem čela    12 2 2 2b p p vl l b r r b       . 
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Obr. 2.5: Konstrukční provedení budicího vinutí podle [11]. 

 

kde:    jednostranná tloušťka izolace pólu; bývá       ̇      , 

      vzdál. středu zakřivení od hrany pólu;         ̇       , 

    poloměr zakřivení pásu vinutého na vysoko;        , 

     H. cívky víceřadého vinutí, kterou je nutno předem odhadnout, 

     šířka pásu budícího vinutí. 

 

Pozn.: V tomto stádiu návrhu ještě není znám rozměr vodiče a tedy všechny rozměry jsou 

předběžné. Po definitivním návrhu se musí opravit. U menších strojů se volí většinou víceřadé 

cívky, u větších jednořadé. Většinou se volí pásy a to až do průměru asi 
240mm  (z 

technologických důvodů). Cívky z drátů (do průřezu 22,5mm ) se používají jen při vyšších 

budících napětích. Cívky z pásů se vinou vždy „na vysoko“ a pásy mohou mít průřez až 
2300mm  u velkých strojů. Poměr stran by však neměl být vyšší než 1:15. Elektrická izolace 

(pásy jsou holé) má po slisování většinou tloušťku             . Proudová hustota 

                u jednovrstvých,                u vícevrstvých cívek [11]. 
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2.5.1 Budicí proud 

Velikost proudu se dá vypočítat ze známého průřezu a proudové hustoty: 

 b b bI S     (2.3) 
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Obr. 2.6: Geometrie prostoru mezi vinutím podle [11]. 
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Napětí na kroužcích (pokud existují s respektováním oteplení) : 

   
           (2.9) 

činitel rezervy buzení: 

    
  

  
     

  (2.10) 

úbytek na přechodu              

 

3 VÝZNAM A KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ KLUZNÉHO 

KONTAKTU A JEHO ZASTOUPENÍ V EL. STROJÍCH 
Z historického hlediska stál kluzný kontakt u zrodu el. strojů a využívání el. strojů vedlo 

k rozvoji elektrotechniky a hospodářství. Jako první byl sestrojen stejnosměrný stroj a po něm 

následovaly další typy elektrických strojů, mj. i synchronní a asynchronní stroj. 

 

Podle funkce, kterou elektrické stroje plní, se dělí na [2]: 

 generátory - mění mechanickou energii na energii elektrickou, 

 motory - mění elektrickou energii na energii mechanickou, 

 měniče - mění elektrickou energii na energii elektrickou jiného druhu. 

 

Existují elektrické stroje, jako například asynchronní motory nakrátko, jejichž rotor 

nepotřebuje žádné elektrické spojení s vnějším obvodem. U většiny elektrických strojů je však 

nutné elektrické spojení otáčející se části stroje s vnějším obvodem.  

 

Do rotoru je nutno [2]: 

 přivést elektrickou energii, nutnou pro chod stroje (ss motory, střídavé komutátorové 

motory), 

 odvést vyrobenou elektrickou energii z kotvy stroje (dynama), 

 přivést k otáčejícímu se induktoru elektrickou energii nutnou pro vytvoření 

magnetického pole ve stroji (synchronní generátory a motory), 

 řídit proud nebo otáčky elektrického stroje zařízením, umístěným mimo tento stroj 

(kroužkové asynchronní motory), 

 ve speciálních případech z jakýchkoliv jiných důvodů převést elektrickou energii ať 
ve formě střídavého nebo stejnosměrného proudu. 

 

Výše uvedený přenos elektrické energie zprostředkovává na statoru sběrací ústrojí a na 

rotoru komutátor nebo kroužky. Na rozhraní mezi těmito dvěma částmi musí dojít k 

elektrickému spojení obou částí pomocí kluzného kontaktu. Důležitou podmínkou je, aby se 
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toto spojení realizovalo bez jiskření a aby nedocházelo k jeho přerušení. U elektrických strojů 

musí být zajištěno dobré elektrické i mechanické spojení kluzných komponentů na statoru a 

rotoru. 

Základními aktivními elementy kluzného kontaktu jsou: 

 držáky kartáčů, 

 kartáče, 

 komutátory nebo kroužky, 

 

Jedná se o části, které po sobě bezprostředně kloužou, vedou elektrický proud a aktivně 

se podílejí na dějích v kluzném kontaktu. 

 

Podle charakteru kluzných ploch a podle druhu přenášeného proudu lze provést rozdělení 

kluzného kontaktu na [2]: 

 kartáč – kroužek přenášející stejnosměrný proud (synchronní stroje), 

 kartáč – kroužek přenášející střídavý proud (asynchronní motory, třífázové střídavé 

komutátorové motory napájené do rotoru, speciální stroje), 

 kartáč – komutátor přenášející stejnosměrný proud (ss stroje), 

 kartáč – komutátor přenášející střídavý proud (střídavé komutátorové stroje). 

 

4 KOMPONENTY KLUZNÉHO KONTAKTU 
Kluzný kontakt se skládá z následujících částí: 

 držák kartáče, 

 kartáč, 

 sběrací kroužky, komutátor. 

 

4.1 Držák kartáče 

Držáky kartáčů jsou nejdůležitější částí sběracího ústrojí. Slouží k upevnění a vedení 

jednoho nebo více kartáčů a tím zajišťují kontakt kartáče s komutátorem nebo kroužkem. 

Jejich vlastnosti bezprostředně ovlivňují kluzný kontakt. To vyplývá z faktu, že uhlíkový 

kartáč zpravidla nemůže pracovat sám, nýbrž musí být veden držákem. 

 

Základní funkce držáků [2]: 

 zajišťují upevnění a vedení kartáče, 

 vyvozují potřebnou přítlačnou sílu ke styku kartáče s komutátorem, aby nedocházelo k 

přerušení tohoto styku, zajistit rovnoměrné rozložení tlaku po celé kluzné ploše, 

 během opotřebení kartáče udržují tuto sílu v neměnném místě na hlavě kartáče, 
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 zajišťují kartáči určitou volnost pohybu, zvláště ve směru kolmém na komutátor, aby 

se mohl přizpůsobit nerovnostem povrchu komutátoru, 

 tlumit vzniklé vibrace a nárazy na kartáč. 

 

4.2 Kartáč 

Původní kartáče používané u prvních elektrických strojů byly tvořeny svazkem drátů 

nebo měděnou síťkou stočenou do svitku. Tento kartáč značně jiskřil. 

Dnešní uhlíkový kartáč byl vynalezen v Anglii v r. 1885. Materiálem pro výrobu kartáčů 

byla v tomto období směs mědi a grafitu. S vývojem stejnosměrných strojů musely být 

kovografitové kartáče postupně nahrazeny kartáči grafitovými a elektrografitovými. 

Příznivé elektrické, termické a chemické vlastnosti jsou přednosti uhlíku jako suroviny 

pro výrobu kartáčů [2]. 

 

Uhlík má: 

 výborné kluzné vlastnosti, 

 dobrou elektrickou vodivost, 

 malou tepelnou roztažnost, 

 je netavitelný za normálního tlaku a při teplotě kolem 3700°C přechází ze stavu 

pevného do plynného, 

 neztrácí svou mechanickou pevnost ani při teplotách kolem 2000°C. 

 

4.3 Sběrací kroužky 

Kluzný kontakt kartáč - kroužek je mnohem jednodušší než kontakt kartáč – komutátor 

jak po stránce elektrické, tak po stránce mechanické. Odpadá zde komutace proudu a zároveň 

povrch kroužku tvoří v radiálním směru jednolitý celek. To ovšem neznamená, že u kontaktu 

kartáč - kroužek se vyskytuje méně problémů, než u kontaktu kartáč - komutátor. Jako příklad 

nám poslouží speciální stejnosměrné stroje, které mimo komutátory mají ještě kroužky pro 

napájení střídavých strojů. Tyto střídavé stroje musí mít otáčky v určité závislosti na 

stejnosměrných motorech, z jejichž kotevního vinutí jsou napájeny. U těchto speciálních 

stejnosměrných motorů se vyskytují daleko častěji případy jiskření na kroužcích než na  

komutátorech. 

Z těchto důvodů je nutné věnovat pozornost konstrukci kroužků a kroužkových hlav, 

jejich mechanické pevnosti, materiálu, stavu opracování povrchu. Konstrukční uspořádání a 

uchycení vlastních vodivých sběracích kroužků na hřídeli stroje závisí na druhu a velikosti 

stroje.  

U asynchronních motorů tvoří kroužky obvykle jeden celek. U menších motorů jsou 

zalisované v umělé pryskyřici, u větších strojů jsou sběrné kroužky nasazeny na izolované 

ocelové pouzdro. Vzájemně jsou odděleny mezistěnami z tvrzené tkaniny. Celek bývá stažen 
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buď maticí, nebo stahovacími svorníky. Je velmi důležité, aby izolace pouzdra, na němž jsou 

nasazeny kroužky, se časem neotočila a tím se kroužky neuvolnily. 

Rozměry sběracích kroužků jsou doporučeny. Jde o průměry z řady 31,5; 50,0; 63,0; 

80,0; 100,0; 125,0; 160,0 atd. a šířky 10, 16, 25, 32 mm. Dovolené opotřebení průměrných 

kroužků je pak 3 mm pro D do 50 mm a postupně se zvětšuje až na 7 mm pro D = 500 mm 

[2]. 

 

4.4 Komutátor 

Komutátor je část elektrického stroje sloužící k: 

 změně kmitočtu proudu kotvy nebo napájecí sítě, 

 přívodu nebo odvodu proudu do vinutí kotvy.  

 

Komutátor je složen ze soustředně uložených a vhodně stažených lamel. Lamely jsou 

izolovány vzájemně mezi sebou i proti nosné konstrukci. Konce vinutí jsou připojeny ke 

komutátoru obvykle přes tzv. praporky, které se zapájí do vyfrézovaných zářezů v lamelách.  

Konstrukce komutátoru musí být taková, aby jeho povrch měl dokonale hladkou 

válcovou plochu, souosou s rotační osou kotvy. Komutátor musí být naprosto jednolitý celek. 

Podle konstrukce, tzn. podle uchycení lamel proti účinkům odstředivé síly, rozeznáváme 

komutátory: 

 rybinové, 

 zděřové. 

 

Podle způsobu výroby lze komutátory rozdělit na: 

 lisované, 

 skládané. 

 

K lamelám komutátoru je připojeno vinutí kotvy. Při malém rozdílu mezi průměrem 

rotoru a průměrem komutátoru se konce cívek vinutí připájí k lamelám přímo. Při rozdílných 

průměrech rotoru a průměrem komutátoru se provádí spojení cívek s lamelami komutátoru 

prostřednictvím tzv. praporků.  

U středných a velkých stejnosměrných elektrických strojů bývá provedeno vodivé spojení 

ekvipotenciálních vinutí tzv. vyrovnávacími spojkami, Tyto vyrovnávací spojky se velmi 

často připojují na čelo komutátoru, to znamená, že jsou připájeny do lamel [2]. 
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5 VYHODNOCOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH PRŮBĚHŮ 

BUDÍCÍHO PROUDU 
V období, kdy se používaly pro zajištění buzení synchronních strojů rotační budiče 

(dynama), potom v tomto období nebyly s buzením problémy za předpokladu, že se tato 

soustava patřičně udržovala. Problémy se začaly vyskytovat příchodem statických budících 

soustav. Statické budící soustavy totiž obsahují řízené usměrňovače. Při regulaci dochází ke 

vzniku špiček proudu a napětí v budícím obvodu. To sebou přineslo problémy s degradací 

kluzného kontaktu těchto strojů, větší opotřebení kartáčů, častější provádění oprav těchto 

strojů (soustružení, leštění kroužků), to znamená prodlužování odstávek stroje. 

První inspirací byly informace pracovníků z vodních elektráren, kteří nenalézali 

uspokojivé vysvětlení na degradaci kluzného kontaktu u jimi provozovaných strojů. 

K posouzení byly např. poskytovány oscilografické záznamy průběhu budícího proudu na 

vybraných kartáčích. Tyto průběhy byly analyzovány v první etapě prací. 

 

5.1 Průběh budícího proudu ve vodní elektrárně Slapy 

Na obr. 5.1 je ukázka průběhu budícího proudu generátoru ve vodní elektrárně Slapy.  

 

 

Obr. 5.1: Naměřený průběh budícího proudu na VE Slapy.  

 

Střední hodnota budícího proudu je          , v části obrázku a) je znázorněn průběh 

proudu na třech kartáčích (kartáč U1 Schunk E104, kartáč U7 HMGr, inovovaný kartáč U10 

Schunk E104) a v části b) je tentýž průběh proudu, ale pro lepší vypovídající hodnotu je 

přiblížen. Z obrázku plyne, že průběh budícího proudu není na jednotlivých kartáčích totožný. 

Je to dáno tím, že každý kartáč má jinak opotřebovanou plochu, kterou propouští proud do 
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kroužku. Proud se snaží projít místem, které je nejblíže k povrchu kroužku, tzv. úžinou. 

Průchodem proudu takovým místem dojde k odštípnutí materiálu a vznikne nová úžina, proud 

si tedy hledá jinou, nejkratší cestu do kroužku. 

Podrobnější vyhodnocení z grafické podoby nebylo možné uskutečnit. Při pokusu 

převodu záznamu do digitální podoby nastal problém s přesností odečítání jednotlivých 

hodnot v časových okamžicích. Výsledky by byly ovlivněny velkou chybou při převodu. 

Tyto podklady byly podmětem k dalšímu studiu a vyhodnocování kvality budícího 

proudu. 

V další etapě prací, což je uváděno v kapitolách 5.2 a 5.3 jsme se zaměřili na 

vyhodnocování zatížení a využití jednotlivých generátorů v elektrárně Opatovice a na 

vyhodnocování paralelního rozdělení proudu do jednotlivých kartáčů sběracího ústrojí 

generátoru 1HVB a 2HVB v jaderné elektrárně Temelín. 

 

5.2 Elektrárna Opatovice 

Ve strojovně elektrárny jsou instalovány turbogenerátory, které se skládají ze dvou 

základních částí - parní turbíny a elektrického generátoru. V elektrárně Opatovice je 

instalováno celkem 6 turbogenerátorů. Turbíny č. 1, 2 a 4 jsou kondenzační, turbíny č. 3 a 6 

jsou kondenzační s regulovaným odběrem páry a turbína č. 5 je protitlaká. Pára z 

regulovaných odběrů a z regulovaného protitlaku slouží jako zdroj tepla pro teplárenskou 

soustavu. Všech 6 generátorů je stejných, každý o výkonu 60 MW [9]. 

 

 

Obr. 5.2: Elektrárna Opatovice. 
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5.2.1 Vyhodnocení poskytnutého záznamu 

K dispozici je záznam měření budícího proudu TG, které bylo prováděno s cílem zjistit 

rozdíly v zatížení sběracího ústrojí jednotlivých TG a jejich využitím. Měření budícího 

proudu probíhá v tomto provozu prakticky kontinuálně. Pro studijní účely byla poskytnuta 

část z takového měření. 

 

 

Obr. 5.3: Průběh budícího proudu turbogenerátorů v  elektrárně Opatovice. 

Legenda:  

 

Na obr. 5.3 jsou zpracovány výsledky měření budícího proudu v elektrárně Opatovice. 

Měření probíhalo celkem na šesti turbogenerátorech a to po dobu 479 hodin. Vzorky byly 

odebírány v časových intervalech dvou hodin. Během měření došlo celkem k pěti odstávkám 

turbogenerátoru. Konkrétně se jednalo o TG1 (38 hodin), TG2 (40 a 28 hodin) a TG3 (8 a 42 

hodin). Během této doby zřejmě probíhala údržba zařízení. Po celou dobu měření protékal 

jednotlivými turbogenerátory rozdílný budící proud. Největší rozdíl proudu byl po celou dobu 

měření mezi TG4 a TG5. Turbogenerátorem č. 5 protékal o     až      vyšší budící proud 

než turbogenerátorem č. 4. Mezi ostatními turbogenerátory byly rozdíly proudu v rozmezí    

až     . 

 

Z průběhu budícího proudu je patrné, že turbogenerátory během dne pracovaly s různými 

velikostmi budícího proudu. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že ke zvýšení budícího 

proudu dochází v ranních hodinách, tj. 5.-7. hodina a k poklesu ve večerních hodinách, tj. 

kolem 21.-23. hodiny. 

Následující grafy znázorňují průběh budícího proudu v jednotlivých dnech prvního týdne 

měření. 
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Obr. 5.4: Průběh budícího proudu (1. den měření).  

Legenda:  

 

Na obr. 5.4 je znázorněn průběh budícího proudu v jednotlivých TG za časový úsek 24 

hodin. Na první pohled je patrné, že nejvíce zatížen je TG5, kde se velikost budícího proudu 

po dobu 24 hodin pohybuje v rozmezí         . Naopak nejmenší zatížení má TG4, 

velikost budícího proudu se v časovém úseku 6:00 hod až 20:00 hod pohybuje mezi     

    . Lze konstatovat, že při zvýšení nebo snížení zatížení jednoho TG se zvýší nebo sníží 

zatížení i u ostatních TG. 

 

 

Obr. 5.5: Průběh budícího proudu (2. den měření).  

Legenda:  
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Z průběhu 2. dne měření plyne stejný poznatek jako z 1. dne a to, že TG 5 je z šesti 

turbogenerátorů zatěžován nejvíce. TG 4 je zatěžován nejméně. K nárustu budícího proudu 

jednotlivých TG dochází v čase 4:00, největšího zatížení je dosaženo cca ve 12:00 a ve 20:00 

se začíná zatížení jednotlivých TG opět snižovat.  

 

 

Obr. 5.6: Průběh budícího proudu (3. den měření).  

Legenda:  

 

 

Obr. 5.7: Průběh budícího proudu (4. den měření).  

Legenda:  

 

0

100

200

300

400

500

600

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

A 

I b
 

t 
hod 

0

100

200

300

400

500

600

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

A 

I b
 

t 
hod 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

31 

 

 

Obr. 5.8: Průběh budícího proudu (5. den měření).  

Legenda:  

 

V celém průběhu 4. a 5. dne měření byly naměřené hodnoty budícího proudu téměř 

konstantní, bez větších výkyvů zatížení. TG 2 byl během těchto dvou dnů odpojen. Výroba 

elektrické energie tedy byla rozdělena mezi ostatní pracující TG. Hodnota budícího proudu se 

pohybovala v rozmezí         . Nejmenší zátěž vykazoval opět TG4 (v průměru     ).  

 

 

Obr. 5.9: Průběh budícího proudu (6. den měření). 

Legenda:  
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Během 6. dne měření byl uveden zpět do provozu TG2. Po 4 hodinách dosáhl podobných 

hodnot budícího proudu ostatních TG (kromě TG4). 

 

 

Obr. 5.10: Průběh budícího proudu (7. den měření).  

Legenda:  

 

Z hlediska velikosti opotřebení kartáče je lepší, když jím prochází proud, který nemění 

svou velikost v krátkém časovém intervalu. Ze získaných průběhů plyne, že k nejmenším 

změnám hodnot proudu docházelo u TG 3, 5, 6. 
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5.3 Elektrárna Temelín 

V jaderné elektrárně Temelín je elektrická energie vyráběna ve dvou výrobních blocích s 

tlakovodními reaktory VVER 1000 typu V 320. Od jara 2003 je elektrárna s instalovaným 

elektrickým výkonem 2000 MW největším energetickým zdrojem České republiky. 

Technologie elektrárny odpovídá moderním světovým parametrům [5].  

 

 

Obr. 5.11: Jaderná elektrárna Temelín. 

 

5.3.1 Sběrací zařízení s měřící soustavou 

Toto zařízení slouží k on-line diagnostice sběracího ústrojí synchronních generátorů, 

založené na monitorování rozložení proudů kartáči sběracího ústrojí. Zařízení měří proud 

protékající každým kartáčem. Snímač proudu je z důvodu zachování dostatečné izolační 

bariéry založen na nepřímé kompenzační metodě měření využívající magnetický obvod s 

kompenzačním vinutím, Hallovou sondou a příslušnou elektronikou. Výstupem snímače je 

proudová smyčka. Velikost výstupního proudu je úměrná proudu protékajícího kartáčem. 

Vyhodnocovací a zobrazovací jednotka je vybavena pamětí, která umožňuje uchovávat 

naměřená a vypočtená data, jež je možné on-line nebo off-line přenášet do informačního 

systému k archivaci a dalšímu zpracování. Velmi výhodné je statistické zpracování a přehled 

průběhu dlouhodobého zatěžování jednotlivých kartáčů. To pak podporuje hodnocení a výběr 

vhodného typu kartáčů pro daný stroj, sledování efektivity údržbových zásahů a hodnocení 

případných dalších opatření ke zlepšení funkce sběracího ústrojí, např. filtraci a zvlhčování 

vzduchu, teflonový povlak povrchu kartáčů apod. [3]. 

 

 

 

 

 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

34 

 

 

Obr. 5.12: Ukázka sběracího zařízení s měřící soustavou podle [3]. 

 

5.3.2 Proudové zatížení 

U většiny elektrických strojů nepracuje v řadě pouze jeden kartáč. V případě, že stroj má 

v jedné řadě více kartáčů, hovoříme o paralelně spolupracujících kartáčích. Proudové zatížení 

jednotlivých kartáčů není nikdy stejné. V určitém okamžiku se z X kartáčů, umístěných na 

roubíku, může podílet na přenosu proudu jen několik kusů, u nichž proudová hustota dosáhne 

i několika desítek na cm
2
, zatímco zbývající kartáče budou převádět jen nepatrný nebo i žádný 

proud. Podobně i proudové zatížení kartáče nemusí být rovnoměrně rozděleno po jeho kluzné 

ploše [2]. 

 

5.3.3 Paralelní spolupráce kartáčů 

Smyslem použití většího počtu kartáčů na kroužku je ten, že se celkový budící proud 

rozdělí paralelně mezi pracující kartáče (do několika paralelních cest). Charakter rozdělení 

proudu mezi paralelně pracující kartáče je jedním ze základních ukazatelů spolehlivé činnosti 

kluzného kontaktu. Při stejné kvalitě a stejném konstrukčním provedení kartáčů je ohmický 

odpor všech kartáčů, včetně lanek a spojů, stejný a zanedbatelný vůči přechodovému odporu 

kartáčů. Proud se tedy dělí na jednotlivé paralelně spolupracující kartáče nepřímo úměrné 

jejich kontaktnímu odporu. Hodnota kontaktního odporu velmi značně kolísá vlivem řady 

činitelů (teplota, vibrace, apod.) [2]. 

 

5.3.4 Vyhodnocení poskytnutého grafického záznamu 

Na základě dlouhodobé spolupráce s touto elektrárnou nám byly poskytnuty záznamy 

budícího proudu TG. Z těchto jednotlivých záznamů budícího proudu vyplývá, že: 

1) Automatický diagnostický systém monitorující průběhy budícího proudu 

v jednotlivých kartáčích je schopen indikovat jakékoliv zásahy do budící soustavy 

(výměna kartáčů, provedení drobných oprav, atd.). 
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2) Automatický diagnostický systém rovněž potvrzuje některé známé skutečnosti, např.: 

všechny kartáče nevedou stejnou hodnotu budícího proudu, kluzný kontakt na 

jednotlivých pozicích kartáčů rovněž není identický, po provedení takového zásahu 

dochází k jeho stabilizaci za poměrně dlouhou dobu, ap. 

3) Každý zásah není doprovázen identickou ozvěnou. 

 

Generátor v jaderné elektrárně Temelín obsahuje celkem 4 kroužky s drážkou, každé 

polaritě napětí tedy přísluší 2 kroužky. Z řady průběhů, které byly postupně vyhodnocovány, 

byl vybrán pro potřebu diplomové práce průběh na obr. 5.13. 

 

 

Obr. 5.13: Průběh budícího proudu na kroužku č. 4 v  jaderné elektrárně Temelín. 

Legenda: 

 

 

Za předpokladu, že se nemění časové měřítko, zaznamenáváme v průběhu 3 oblasti (  , 

  ,   ). V první oblasti (  ) jsou hodnoty budícího proudu prakticky konstantní. Jednotlivé 

kartáče jsou ve stabilizované poloze. Proud, procházející jednotlivými kartáči má však různou 

velikost. Orientační velikosti budícího proudu, procházejícího jednotlivými kartáči, jsou 

zpracovány v tab. 5.1. 
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Kartáč K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Ib [A] 25 17 10 50 20 30 125 75 

  

       

  

Kartáč K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 

Ib [A] 25 225 225 175 200 25 20 50 

  

       

  

Kartáč K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K24 

Ib [A] 75 80 100 200 125 130 60 40 

Tab. 5.1: Orientační velikost budícího proudu jednotlivými kartáči v  časovém úseku t1. 

 

Druhá oblast grafického záznamu (  ) je navíc rozdělena na 4 části (   ,    ,    ,    ). 

Velikost budícího proudu se v tomto úseku totiž u některých kartáčů značně mění. Po zásahu 

obsluhy v čase        měl procházející budící proud jednotlivými kartáči hodnotu    

     . Tento zásah měl na rozdělení budícího proudu do jednotlivých kartáčů pozitivní vliv. 

V tomto okamžiku vedl každý kartáč téměř shodnou hodnotu budícího proudu. Po uplynutí 

necelých 30 minut od zásahu se rozdělení proudu do jednotlivých kartáčů razantně změnilo. 

Proud v některých kartáčích klesl pod výchozí hodnotu a u některých, postupem času došlo k 

nárustu vedeného proudu. Kartáče, které vedou nízký proud, jsou považovány za špatné, 

naopak kartáče, vedoucí vyšší proud, se považují za výborné. 

 

Vyhodnocení jednotlivých úseků: 

Pro kartáče K11, K12, K13, K17, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K24 platí, že jimi 

prochází nejnižší budící proud ze všech kartáčů, jehož hodnota v časovém úseku    

nepřesáhne    . Tyhle kartáče lze tedy považovat za špatné. V časovém úseku     a     mají 

kartáče K2 a K4 střídavě konkávní a konvexní průběh. Vliv na takové změny velikosti 

přenášeného proudu má tvorba tzv. „úžin‟ na povrchu kartáče. 
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Kartáč K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Ib [A] 

t21 135 140 175 160 130 110 105 125 

t22 150 175 220 150 120 120 90 75 

t23 170 110 220 180 120 140 75 40 

t24 190 140 150 210 135 150 75 50 

                    

Kartáč K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 

Ib [A] 

t21 85 105 50 25 40 100 50 65 

t22 25 140 20 35 45 120 65 75 

t23 25 175 20 35 55 100 110 140 

t24 25 175 20 45 55 130 150 150 

                    

Kartáč K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K24 

Ib [A] 

t21 25 30 35 20 9 25 8 15 

t22 30 30 25 20 8 40 8 15 

t23 20 45 35 15 8 40 8 8 

t24 25 40 30 20 8 45 8 10 

Tab. 5.2: Orientační velikost budícího proudu na koncích úseků t 21, t22, t23, t24. 

 

K největším změnám rozložení budícího proudu mezi kartáče docházelo v časovém úseku 

    až    . V úseku     se proudové rozložení téměř nemění. Objevují se však velké 

disproporce rozložení budícího proudu mezi kartáči jak tomu bylo na konci časového úseku 

  . 

 

V čase      obsluha zařízení provedla údržbu sběracího ústrojí. Opět došlo ke zlepšení 

rozdělení budícího proudu mezi jednotlivé kartáče. Ale jako po předchozím zásahu v čase 

       došlo po 30 minutách běhu k opětovné disproporci rozdělení budícího proudu mezi 

jednotlivé kartáče. 

V následující tabulce (tab. 5.3) je zpracováno poměrné vyhodnocení přenášeného proudu 

jednotlivými kartáči na konci úseku   , vztažené k hodnotě budícího proudu na začátku tohoto 

úseku (         ). 
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Kartáč K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Ib24/Ib20 [%] 173 127 136 191 123 136 68 45 

                  

Kartáč K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 

Ib24/Ib20 [%] 23 159 18 41 50 118 136 136 

                  

Kartáč K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K24 

Ib24/Ib20 [%] 23 36 27 18 7 41 7 9 

Tab. 5.3: Poměrné vyhodnocení přenášeného proudu jednotlivými kartáči. 

 

Jako nejlepší se jeví kartáče K1, K2, K3, K4, K6, K10, K14, protože po celou dobu 

přenášely proud vyšší než     . Byly ovšem dlouhodobě přetěžovány. 

 

Ze získaného vyhodnocení vyplývá, že klasická koncepce kluzného kontaktu má značné 

rezervy, protože po 24 hodinovém chodu stroje je potřeba, aby obsluha provedla zásah do 

sběracího ústrojí a patřičným způsobem upravila pracovní plochu kartáče. 24 hodin je velmi 

krátký časový úsek na údržbu, protože taková údržba stroje je značně náročná. Prodloužení 

časového intervalu údržby může zajistit tzv. „inovovaný kluzný kontakt‟, neboť inovovaný 

kluzný kontakt přispívá k lepšímu rozdělení proudu na jednotlivé paralelní kartáče. 

 

5.3.5 Vyhodnocení poskytnutého záznamu přímo z naměřených hodnot 

V této části diplomové práce je provedeno vyhodnocení poskytnutých průběhů budícího 

proudu z jaderné elektrárny Temelín přímo z naměřených hodnot (v předešlé kapitole bylo 

vyhodnocení prováděno z grafických záznamů, což bylo značně komplikované a výsledky 

byly spíše orientační). K analýze byly vybrány průběhy budícího proudu na kroužku č. 1 

generátoru 1HVB a 2HVB. 

 

5.3.5.1 TG 1HVB, kroužek č. 1 

Obr. 5.14 znázorňuje průběh budícího proudu všemi kartáči na kroužku č. 1 generátoru 

1HVB v rozsahu dvou dnů. Celkový průběh je rozdělen na tři hlavní části (        ). Část 

průběhu    je ještě rozdělena na čtyři úseky (               ) z toho důvodu, že v této části 

průběhu dochází k častějším změnám velikosti budícího proudu, které je potřeba podrobněji 

zanalyzovat. 
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Obr. 5.14: Celkový průběh budícího proudu , protékajícího jednotlivými kartáči TG 1HVB, 

kroužku č. 1. 

Legenda: 

 

 

Na každém kroužku generátoru je celkem 10 držáků kartáčů. Jeden držák obsahuje 4 

kartáče, tzn., že do jednoho kroužku generátoru může být budící proud přenášen přes 40 

kartáčů. V tomto případě na kroužku č. 1 byly osazeny držáky D2-D9. Proud byl tedy 

přenášen 32 kartáči. 

Pro přehlednost výše uvedeného průběhu budícího proudu uvádím průběhy na 

jednotlivých kartáčích generátoru 1HVB. 

 

Obr. 5.15: Průběh budícího proudu protékající kartáči na držáku D2, TG 1HVB, kroužku č. 1 . 

Legenda:  
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Obr. 5.16: Průběh budícího proudu protékající kartáči na držáku D3, TG 1HVB, kroužku č. 1 . 

Legenda:  

 

 

Obr. 5.17: Průběh budícího proudu protékající kartáči na držáku D4, TG 1HVB, kroužku č. 1. 

Legenda:  

 

 

Obr. 5.18: Průběh budícího proudu protékající kartáči na držáku D5, TG 1HVB, kroužku č. 1 . 

Legenda:  
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Obr. 5.19: Průběh budícího proudu protékající kartáči na držáku D6, TG 1HVB, kroužku č. 1 . 

Legenda:  

 

 

Obr. 5.20: Průběh budícího proudu protékající kartáči na držáku D7, TG 1HVB, kroužku č. 1 . 

Legenda:  

 

 

Obr. 5.21: Průběh budícího proudu protékající kartáči na držáku D8, TG 1HVB, kroužku č. 1 . 

Legenda:  
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Obr. 5.22: Průběh budícího proudu protékající kartáči na držáku D9, TG 1HVB, kroužku č. 1 . 

Legenda:  

 

Průběhy proudů na držácích D1 a D10 nejsou uvedeny, protože tyto držáky nebyly 

osazeny kartáči a na vedení proudu se tedy nepodílely. 

Tab. 5.4 obsahuje okamžité hodnoty měřeného proudu ve vybraných časových úsecích 

(uvedená hodnota je vždy určována z konce daného úseku). 

Držák D2 D3 

Kartáč K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

Ib [A] 

t1 53 110 29 49 116 62 127 75 

t2 54 92 24 63 103 44 138 81 

t31 57 116 23 41 72 55 125 68 

t32 54 103 31 54 123 47 102 79 

t33 56 112 26 44 133 52 127 69 

t34 60 105 23 48 137 51 122 75 

  

Držák D4 D5 

Kartáč K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

Ib [A] 

t1 137 94 108 99 68 74 41 60 

t2 139 57 97 109 60 57 42 67 

t31 138 82 107 82 54 67 36 41 

t32 131 78 126 92 57 61 35 52 

t33 119 88 98 86 56 67 38 50 

t34 127 77 91 87 58 79 34 55 
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 Držák D6 D7 

Kartáč K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

Ib [A] 

t1 39 54 34 74 175 87 35 103 

t2 41 39 34 75 188 84 33 125 

t31 34 38 52 66 137 98 33 102 

t32 40 36 82 95 119 82 29 124 

t33 37 37 85 64 124 93 31 106 

t34 42 35 79 75 125 75 32 105 

  

Držák D8 D9 

Kartáč K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

Ib [A] 

t1 134 83 83 70 19 99 115 75 

t2 154 72 75 91 15 99 121 110 

t31 135 85 83 66 170 119 123 99 

t32 142 68 76 79 144 89 98 69 

t33 127 79 55 65 138 118 117 83 

t34 133 66 49 83 132 82 108 95 

Tab. 5.4: Velikost budícího proudu ve vybraných časových úsecích (TG 1HVB).  

 

Jak již bylo uváděno, každé polaritě napětí přísluší 2 kroužky. Velikost budícího proudu 

se mění podle situace. Generátor může totiž pracovat v přebuzeném nebo podbuzeném stavu. 

Nadále tedy bude uvažována hodnota budícího proudu         . Při rovnoměrném 

paralelním rozložení proudu připadá na jeden kartáč proud             . V následující 

tabulce (tab. 5.5) je uvedeno procentuální vyjádření skutečné přenášené velkosti budícího 

proudu jednotlivými kartáči        ⁄ . 
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Držák D2 D3 

Kartáč K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

Ib/Ibstř [%] 

t1 65 136 36 60 142 77 156 92 

t2 66 113 30 78 127 54 169 100 

t31 70 142 29 51 89 67 154 84 

t32 66 127 38 67 152 58 126 98 

t33 69 138 32 54 164 64 156 85 

t34 74 129 29 58 168 63 150 92 

  

Držák D4 D5 

Kartáč K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

Ib/Ibstř [%] 

t1 168 116 132 122 83 91 51 74 

t2 171 71 119 134 74 71 52 82 

t31 170 101 131 101 66 83 44 50 

t32 161 96 156 113 70 75 43 64 

t33 146 108 121 105 69 83 46 61 

t34 157 95 112 107 72 97 42 67 

  

Držák D6 D7 

Kartáč K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

Ib/Ibstř [%] 

t1 48 67 41 91 215 108 43 127 

t2 50 48 42 92 231 103 41 154 

t31 41 47 64 82 169 120 40 126 

t32 49 44 101 116 146 101 35 152 

t33 46 46 104 79 153 115 39 131 

t34 52 43 97 92 154 93 39 130 
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Držák D8 D9 

Kartáč K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

Ib/Ibstř [%] 

t1 165 102 103 86 24 122 141 93 

t2 189 88 92 112 19 121 149 136 

t31 166 104 102 81 209 147 151 122 

t32 175 83 93 97 177 109 121 85 

t33 156 98 68 80 170 145 144 102 

t34 164 81 61 102 163 101 133 117 

Tab. 5.5: Procentuální vyjádření skutečné přenášené velikosti budícího proudu jednotlivými 

kartáči vztažené ke střední hodnotě proudu, generátoru 1HVB.  

 

Držák D2 D3 

Kartáč K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

I [A] 4 14 3 6 7 6 13 6 

  

Držák D4 D5 

Kartáč K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

I [A] 9 11 11 9 6 6 3 6 

  

Držák D6 D7 

Kartáč K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

I [A] 3 5 7 11 14 7 3 11 

  

Držák D8 D9 

Kartáč K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

I [A] 12 12 10 10 6 13 12 12 

Tab. 5.6: Velikost rozkmitu proudu pro jedno tlivé kartáče, generátoru 1HVB. 

 

Pracovníky jaderné elektrárny Temelín nám bylo také poskytnuto schématické rozložení 

kartáčů na jednotlivých kroužcích. Přes kroužek 1 a 2 je vedena kladná polarita proudu a jsou 

umístěny blíže k turbíně. Kroužek 3 a 4 se podílí na vedení opačné polarity proudu, viz obr. 

5.23. Kartáče K1 jsou umístěny v jedné dráze, kartáče K2, K3 a K4 jsou střídavě přesazeny, 

vždy o polovinu šířky kartáče. 
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Obr. 5.23: Schématické znázornění rozložení kartáčů na kroužcích generátoru 1HVB podle [6]. 

 

Na níže přiloženém obrázku (obr. 5.24) je prezentována ukázka rozložení kartáčů na 

kroužku a jejich připevnění k měřícímu zařízení. Každá měřící jednotka obsahuje 4 kartáče 

(K1-K4). 

 

Obr. 5.24: Fotografie rozložení kartáčů na kroužku podle [6]. 

 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

47 

 

  

Kartáč K1 

  

Kartáč K2 

  

Kartáč K3 
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Kartáč K4 

Obr. 5.25: Rychlá Fourierova transformace a amplitudové spektrum budícího proudu, 

procházejícího kartáči na držáku D2, kroužku č. 1, generátoru 1HVB.  

 

Kartáč 
f [Hz] 

50 100 150 200 250 

K1 0,110 0,101 0,198 0,065 0,120 

K2 0,345 0,253 0,185 0,329 0,100 

K3 0,045 0,066 0,042 0,120 0,101 

K4 0,261 0,167 0,024 0,167 0,363 

Tab. 5.7: Tabulka hodnot amplitud FFT budícího proudu, procházejícího kartáči na držáku D2, 

kroužku č. 1, generátoru 1HVB. 

 

Na záznamu (obr. 5.14) je znázorněn průběh budícího proudu po dobu 48 hodin. Z výše 

uvedených hodnot (tab. 5.4) plyne, že každý kartáč na příslušném držáku vede různé velikosti 

proudu. Průběh proudu se časem také mění (nemá konstantní hodnotu) a každý proud také 

vykazuje určitý rozkmit. Nejvyšší hodnotu proudu (tj.        ) přenášely následující 

kartáče: K2 na držáku D2, kartáče K1, K3 na držáku D3, D4, D9, dále pak kartáč K1, K4 na 

držáku D7 a K1 na držáku D8. Nejmenší budící proud (      ) vedly tyto kartáče: K3 na 

držácích D2, D5, D7 a kartáče K1 a K3 na držáku D6.  

 

Po dobu     až    se proud protékající jednotlivými kartáči ustálil na určité hodnotě. 

V časovém úseku    došlo v časovém rozmezí           k mírnému poklesu budícího 

proudu na kartáči K1 na držáku D7 a u všech kartáčů na držáku D8. Naopak u kartáčů K1, 

K2, K4 držáku D3 a K3 držáku D4 došlo k mírnému nárustu budícího proudu.  
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V čase      druhého dne došlo k zásahu do sběracího ústrojí, kdy mohly být např. 

měněny některé kartáče nebo upravován povrch pracovní plochy kartáčů, atd. Největší změny 

hodnot protékajícího proudu se vyskytly u kartáčů držáku D9. Kartáč K1 před zásahem vedl 

hodnotu proudu     a poté     , což je cca. desetinásobek původní hodnoty. Velikost 

proudu u tohoto kartáče postupem času klesala a na konci měřeného úseku (   ) byla jeho 

hodnota     . Hodnota vedeného proudu kartáčem K4 byla před zásahem     , pak došlo 

k poklesu na    . V časovém úseku            proud tímto kartáčem dosáhl lokálního 

maxima s hodnotou     , poté během tří hodin postupně klesal a ustálil se na hodnotě    . 

Podobný jev nastal i u kartáče K3, kdy se přenášený proud z hodnoty     (po zásahu) ve 

stejném časovém úseku jako u K4 zvedl na     . Na konci úseku     byla hodnota tohoto 

proudu     . U kartáče K2 se nevyskytly tak velké změny jako v předchozích případech. 

V časovém úseku     došlo k nárustu proudu z původních     na     , poté během tří hodin 

proud klesl na hodnotu    . 

 

V  rozmezí            z časového úseku     došlo k nárustu a také zároveň k 

poklesu přenášeného proudu u některých kartáčů. Nejvíce proud klesl na kartáči K1 držáku 

D8 a to ze      na    , tj. celkem o    . Všechny hodnoty proudů se po tomto výkyvu 

vrátily na původní hodnotu. 

 

Na obr. 5.25 je ukázka rychlé Fourierovy analýzy budícího proudu. Pro tuto analýzu byl 

vybrán průběh proudu na kartáčích držáku D2, z důvodu absence přechodového děje. 

Všechny průběhy si jsou velmi podobné a mají exponenciální průběh. 
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5.3.5.2 TG 2HVB, kroužek č. 1 

 

Obr. 5.26: Celkový průběh budícího proudu protékajícího jednotlivými kartáči TG 2HVB, 

kroužku č. 1. 

Legenda: 

 

 

Celkový průběh byl opět rozdělen na několik částí (        ). Část průběhu    je ještě 

rozdělena na čtyři úseky (           ). Naměřené okamžité hodnoty vybraných úseků jsou 

uvedeny v tab. 5.8. 

 

 

Obr. 5.27: Průběh budícího proudu protékající kartáči na držáku D2, TG 2HVB, kroužku č. 1 . 

Legenda:  
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Stejně jako v případě generátoru 1HVB následují grafy průběhů budícího proudu pro 

jednotlivé držáky s příslušnými kartáči, viz obr. 5.27 až obr. 5.34. 

 

 

Obr. 5.28: Průběh budícího proudu protékající kartáči na držáku D3, TG 2HVB, kroužku č. 1 . 

Legenda:  

 

 

Obr. 5.29: Průběh budícího proudu protékající kartáči na držáku D4, TG 2HVB, kroužku č. 1 . 

Legenda:  
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Obr. 5.30: Průběh budícího proudu protékající kartáči na držáku D5, TG 2HVB, kroužku č. 1 . 

Legenda:  

 

 

Obr. 5.31: Průběh budícího proudu protékající kartáči na držáku D6, TG 2HVB, kroužku č. 1 . 

Legenda:  

 

 

Obr. 5.32: Průběh budícího proudu protékající kartáči na držáku D7, TG 2HVB, kroužku č. 1 . 

Legenda:  
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Obr. 5.33: Průběh budícího proudu protékající kartáči na držáku D8, TG 2HVB, kroužku č. 1 . 

Legenda:  

 

 

Obr. 5.34: Průběh budícího proudu protékající kartáči na držáku D9, TG 2HVB, kroužku č. 1 . 

Legenda:  

V níže uvedených přehledech jsou zpracovány hodnoty proudu pro jednotlivé kartáče na 

konci vybraných časových úseků, procentuální vyjádření velikosti proudu vztažené ke střední 

hodnotě a proudový rozkmit. 
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Držák D2 D3 

Kartáč K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

Ib [A] 

t1 117 55 25 21 7 20 109 32 

t2 69 58 85 23 160 24 99 34 

t31 95 52 42 13 164 16 81 30 

t32 85 57 42 11 147 9 68 12 

t33 73 60 35 21 163 22 103 33 

  

Držák D4 D5 

Kartáč K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

Ib [A] 

t1 158 55 65 132 107 129 71 160 

t2 101 80 92 124 87 117 67 157 

t31 130 53 71 108 87 124 62 169 

t32 101 30 84 105 73 131 53 179 

t33 115 45 63 111 79 143 64 172 

  

Držák D6 D7 

Kartáč K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

Ib [A] 

t1 40 22 22 20 179 127 111 69 

t2 36 17 30 25 147 111 94 55 

t31 46 18 27 23 159 113 96 71 

t32 46 23 34 22 158 127 100 76 

t33 40 21 22 22 156 121 107 39 

 
Držák D8 D9 

Kartáč K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

Ib [A] 

t1 111 81 62 99 156 87 88 94 

t2 140 76 73 86 117 69 64 93 

t31 127 80 79 88 134 76 71 97 

t32 136 91 92 100 128 96 78 101 

t33 133 97 54 90 126 81 76 102 

Tab. 5.8: Velikost budícího proudu ve vybraných časových úsecích (TG 2HVB).  
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Budící soustrojí generátoru 2HVB mělo osazené kartáče, jako v případě generátoru 

1HVB pouze na držácích D2-D9. Střední hodnotu přenášeného proudu, připadající na jeden 

kartáč tedy uvažujeme             . 

 

Držák D2 D3 

Kartáč K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

Ib/Ibstř [%] 

t1 144 68 31 25 9 25 134 39 

t2 85 71 104 29 196 29 121 41 

t31 117 64 51 16 201 20 100 37 

t32 105 70 51 14 181 11 84 14 

t33 90 74 43 26 200 27 127 41 

  

Držák D4 D5 

Kartáč K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

Ib/Ibstř [%] 

t1 195 67 79 162 131 159 88 197 

t2 124 99 113 152 107 144 82 193 

t31 160 66 87 133 107 152 77 208 

t32 125 36 103 130 89 161 66 220 

t33 141 56 78 137 97 176 79 211 

  

Držák D6 D7 

Kartáč K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

Ib/Ibstř [%] 

t1 49 27 27 24 220 156 136 84 

t2 45 21 36 31 181 136 116 68 

t31 57 23 34 28 196 138 118 88 

t32 57 28 42 27 194 157 123 94 

t33 49 25 27 27 192 149 132 48 
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Držák D8 D9 

Kartáč K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

Ib/Ibstř [%] 

t1 177 84 38 31 11 31 165 48 

t2 172 94 90 105 144 85 79 115 

t31 157 99 97 108 165 94 88 119 

t32 167 112 114 123 157 118 96 125 

t33 164 119 67 111 155 100 93 125 

Tab. 5.9: Procentuální vyjádření přenášené velikosti budícího proudu jednotlivými kartáči 

vztažené ke střední hodnotě proudu, generátoru 2HVB.  

 

Držák D2 D3 

Kartáč K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

I [A] 9 3 12 3 9 2 7 3 

  

Držák D4 D5 

Kartáč K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

I [A] 12 6 10 14 4 11 5 11 

  

Držák D6 D7 

Kartáč K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

I [A] 5 3 5 3 7 6 6 5 

  

Držák D8       D9       

Kartáč K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

I [A] 5 8 10 9 8 9 6 6 

Tab. 5.10: Velikost rozkmitu proudu pro jednotlivé kartáče, generátoru 2HVB.  

 

Způsob usazení jednotlivých kartáčů na kroužcích generátoru 2HVB je totožný jako u 

generátoru 1HVB. Kroužky 1 a 2 jsou napájeny kladnou polaritou. Kroužky 3 a 4 vedou 

zápornou polaritu. 
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Obr. 5.35: Schématické znázornění rozložení kartáčů na kroužcích generátoru 2HVB podle [6]. 

 

 

  

Kartáč K1 
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Kartáč K2 

  

Kartáč K3 

  

Kartáč K4 

Obr. 5.36: Rychlá Fourierova transformace a amplitudové spektrum budícího proudu, 

procházejícího kartáči na držáku D2, kroužku č. 1, generátoru 2HVB.  
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Kartáč 
f [Hz] 

50 100 150 200 250 

K1 0,474 0,210 0,352 0,380 0,500 

K2 0,377 0,117 0,189 0,264 0,141 

K3 0,569 0,394 0,172 0,461 0,282 

K4 0,287 0,094 0,072 0,174 0,054 

Tab. 5.11: Tabulka hodnot amplitud FFT budícího proudu, procházejícího kartáči na držáku 

D2, kroužku č. 1, generátoru 2HVB. 

 

Analogicky jako v případě buzení generátoru 1HVB některé kartáče generátoru 2HVB 

vedou hodnoty budícího proudu vyšší než 100A a nižší než 60A. Vyšší proud vedly 

následující kartáče: K1 na držácích D3, D8, D9, kartáče K1, K4 na držáku D4, K4 na držáku 

D5 a kartáče K1, K2 na držáku D7. Nižší hodnoty proudu vedly kartáče: K4 na držáku D2, 

K2 a K4 na držáku D3 a všechny kartáče na držáku D6. 

 

Na celkovém průběhu budícího proudu (obr. 5.26) lze pozorovat, že v časovém úseku    

byl proud, procházející jednotlivými kartáči na ustálené hodnotě. V čase         došlo 

k zásahu obsluhy do soustrojí. Zásah měl za následek nárůst proudu na kartáčích držáků D2, 

D3, D6. U kartáčů z držáků D4, D5, D7, D8, D9 nastal pokles vedeného proudu. Zhruba po 

čtyřech hodinách běhu stroje od zásahu se proudy jednotlivými kartáči ustálily na hodnotě, 

kterou vedly v časovém úseku   . Jsou zde však i výjimky, jako např. kartáč K1 z držáku D3, 

který před zásahem vedl    a po zásahu se vedený proud ustálil na     . U kartáčů K1 

z držáků D2, D4, D9 došlo k poklesu vedeného proudu z původní hodnoty o více než    . 

V čase        , časového úseku     se vyskytlo u kartáče K3 držáku D2, dále pak K2, K3 

, K4 držáku D3 a kartáče K2 držáku D4 lokální minimum proudu. Zároveň v tomto čase 

klesla hodnota proudu u kartáče K4 držáku D7 z původních     na    . 

 

Posouzení kvality sběracího ústrojí vychází z dosavadních znalostí o klasickém kluzném 

kontaktu, které jsou prezentovány např. v [8]. Uvažujeme-li aktivní pracovní plochu kartáčů o 

velikosti        , pak uvedená velikost proudu 81,25  zhruba odpovídá doporučované 

hodnotě proudového zatížení kartáčů           . Po rozdělení časového průběhu 

budícího proudu na jednotlivé dílčí úseky          je zřejmé, že velikost proudu, protékající 

přes jednotlivé kartáče je různá. 

Uvažujeme-li, že            , pak maximální hodnota proudu činí      pro kartáč 

K1 ze sestavy držáků kartáčů č. D7 generátoru 1HVB a 220  pro kartáč K4 ze sestavy 

držáků kartáčů č. D5 generátoru 2HVB. 
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Minimální hodnota proudu činí     pro kartáč K1 ze sestavy držáků kartáčů č. D9 

generátoru 1HVB a    pro kartáč K1 ze sestavy držáků kartáčů č. D3 generátoru 2HVB. Jde 

o značný rozdíl. Diference dokumentuje stav, který lze charakterizovat tím, že u takto 

exponovaného stroje pracuje klasický kluzný kontakt na hranici, případně i za hranicí svých 

technických možností. Je pouze otázkou času, kdy dojde k poškození sběracího ústrojí, neboť 

takové trvalé, až     násobné přetížení některých kartáčů se musí projevit. 

Zmíněný diagnostický systém, z jehož výstupu jsou čerpány podklady pro analýzu 

uváděnou v této práce, slouží pracovníkům provozu elektrárny jako podklad pro případnou 

korekci při provádění údržby v případě, že kartáče vedou příliš málo (trigrem nastavena 

hodnota    ) a příliš mnoho (trigrem nastavena hodnota     ). V případě výskytu těchto 

anomálií je následně provozním předpisem pro generátor zajištěna revize vadného kontaktu, 

zaškrabání anebo výměna kartáče v horizontu cca. 8 hodin [7]. 

Z přehledové tabulky velikosti rozkmitu proudu na jednotlivých kartáčích (tab. 5.6 a tab. 

5.10) naopak vyplývá, že statické napájecí zdroje jsou kvalitní a udržují rozkmit jednotlivých 

hodnot budících proudů v rozmezí      . 

 

Závislost velikosti a charakteru průběhu přenášeného budícího proudu lze spojit také 

s polohou umístění držáků s kartáči vzhledem k povrchu kroužku, viz obr. 5.37 a jeho 

chlazením. Kartáče, které jsou usazeny v horní části kroužku, jsou ke kroužku přitlačovány 

svou vlastní hmotností a silou přítlačné pružiny. Kartáč je pak ke kroužku přitlačován více 

než kartáče, jejichž poloha je ve spodní části vodorovně s povrchem země. U kartáčů 

umístěných ve spodních částech kroužku působí hmotnost kartáče proti přítlačné síle pružiny, 

jsou tedy ke kroužku přitlačovány méně než kartáče umístěné vodorovně s povrchem země. 

 

 

Obr. 5.37: Schématické znázornění umístění držáků kartáčů na kroužku v  axiálním směru. 
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Dalším faktorem, ovlivňujícím rozdělení proudu mezi jednotlivé kartáče, může být 

způsob přivádění chladícího vzduchu do prostoru sběracího ústrojí generátoru. V případě 

vedení chladícího vzduchu ze spodní části stroje směrem nahoru se může stát, že kartáče 

v horní části se budou zahřívat více než ty v nižší poloze a to může mít vliv na chování 

kartáče při přenosu proudu do kroužku. Třetím faktorem, který může mít vliv na chování 

kartáčů je přístup obsluhy k jednotlivým držákům. Ty, které jsou v hůře dostupné části stroje, 

nemusí být totiž ošetřeny s dostatečnou pečlivostí. 

V případě klasické teorie kluzného kontaktu se optimální teplota kroužku pohybuje od 

80°C do 100°C. 

Nedá se jednoznačně vyhodnotit, že pokud je jeden parametr mimo stanovenou mez, je 

kluzný kontakt nefunkční. Lze pouze konstatovat, že každý kartáč má díky nehomogenním 

podmínkám (chlazení, vlhkost, povrch kroužku, dynamické chování kartáče) napříč celým 

sběracím ústrojím jedinečné podmínky pro svoji funkci. To, že se daří udržet spotřebu kartáčů 

a kvalitu kluzného kontaktu v přijatelných mezích (160 ks kartáčů) svědčí o tom, že stanovené 

fyzikální limity (teplota, hustota proudu, chlazení, povrch kartáčů, vlhkost, atd.) jsou nezbytné 

a ve skutečnosti jde ale o komplexní vliv všech parametrů navzájem [7]. 

Z průběhů budícího proudu je patrné, že napájecí zdroj stejnosměrného proudu má 

zásadní vliv na provozní vlastnosti synchronního stroje. Kontinuální záznam průběhu 

budícího proudu lze využít k hodnocení stability a kvality kluzného kontaktu stroje. 
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6 ZÁVĚR 
Hlavním cílem této diplomové práce bylo navrhnout a ověřit vhodnou metodiku s 

následným provedením vyhodnocení poskytnutých průběhů budícího proudu z různých 

oblastí průmyslové praxe. 

Výsledkem vyhodnocení poskytnutého záznamu z elektrárny Opatovice bylo např. 

zjištění velikosti zatížení sběracích soustav jednotlivých turbogenerátorů. Z průběhů vyplývá, 

že nejvíce zatěžovány jsou kluzné kontakty turbogenerátorů 3, 5 a 6. U nich zároveň 

nedochází k častým změnám velikosti budícího proudu. Velikost budícího proudu se u těchto 

strojů pohybuje v rozmezí             . Nejméně zatěžovaným je sběrací ústrojí 

turbogenerátoru č. 4. Zároveň u něj dochází k častým změnám velikosti budícího proudu, což 

může vést k většímu opotřebení kartáčů stroje. 

 

Z poskytnutých záznamů z jaderné elektrárny Temelín bylo možné vyhodnotit rozložení 

budícího proudu mezi jednotlivé kartáče na kroužku stroje. Z analýzy grafických hodnot 

vyplývá, že jako nejlepší se ukázaly kartáče K1, K2, K3, K4, K6, K10, K14, protože po celou 

dobu přenášely proud vyšší než 100A. Po zásahu obsluhy se velikost budícího proudu 

procházející jednotlivými kartáči ustálila na hodnotě         . Naopak pro kartáče K11, 

K12, K13, K17, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K24 platí, že ve skutečnosti jimi procházel 

nejnižší budící proud ze všech sledovaných kartáčů, jehož hodnota např. v časovém úseku    

nepřesáhne 50 A. Tyto kartáče lze tedy považovat za špatné. 

Při analýze poskytnutých záznamů naměřených hodnot budícího proudu bylo zjištěno, že 

statické napájecí zdroje jsou kvalitní a udržují rozkmit jednotlivých budících proudů 

v rozmezí      . Potvrdila se skutečnost, že ve sběracím ústrojí se vyskytuje vysoká 

proudová nesouměrnost, která je dána především různou kvalitou stykové plochy jednotlivých 

kartáčů s povrchem sběracího kroužku. V takovém případě pak různé kartáče přenáší budící 

proud diametrálně odlišných hodnot. Tyto faktory způsobují, že se přetěžované kartáče 

přehřívají a musí dojít k zásahu obsluhy, jinak by mohlo dojít k jejich destrukci. Může rovněž 

dojít k mechanickému poškození kartáče, vibracím a následně i k poškození sběracího 

kroužku. Zásah obsluhy si vyžaduje čas a také nese určité riziko úrazu elektrickým proudem. 

Prodloužení časového intervalu mezi zásahy obsluhy může zajistit tzv. „inovovaný kluzný 

kontakt‟, který přispívá mj. i k lepšímu rozdělení proudu na jednotlivé paralelně pracující 

kartáče. 
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