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ABSTRAKT

Cílem této práce je informovat čitatele o možnosti a vlastnostech měřícího přístroje  7600
Precision LCR Meter a dále pak o měření paramerů R,L,C na komponentech elektrického stoje
,zvláště pak na kluzných kontaktech,s kterými tato práce seznamuje a jak jsou jejich parametry
důležité  pro  správnou  funkčnost  elektrického  stroje  v  němž  jsou  instalovány.Osnova  práce
vychází hlavně z manuálu k přístroji  7600 Precision LCR Meter a dále pak z publikace Kluzný
kontakt v elektrických strojích,jejímž autorem jsou Doc. Veselka a Doc. Chmelík.

KLÍČOVÁ SLOVA:  

7600  Precision  LCR  Meter;  Měřiče  RCL;  Kluzný  kontakt;  návod;  měření  veličin;  odpor;
kapacita;  indukčnost;  kartáč;  komutátor;  sběrací  kroužky;  grafitový  kartáč;  elektrografitový
kartáč;  parametry  kartáče;  dracounek;  degradace;  elektrické  opotřebení;  mechanické
opotřebení;patina ;přítlačná síla ;polarita ;deformace;
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ABSTRACT

Aim those work is inform numerator about possibilities and features gauging apparatus  7600
Precision LCR undergrounds and further then about metering paramers R,L,C on components
electric standing ,especially then on sliding contacts,with which this work acquaint and how are
their characteristics important for correct functionality electrical machine whereof are site rated
power.Warp work largely start from manual to apparatus  7600 Precision LCR undergrounds and
further then out publication sliding contact in electrical machine, who author are doc. Veselka
and doc. Chmelik

 KEY WORDS:

7600 Precision  LCR  undergrounds;  Measurer  RCL;  Sliding  contact;  instruction;  metering
quantities;  resistance;  capacity;  inductivity;  brush;  cutout;  slip  -  ring;  graphite  brush;
elektrographite  brush;  characteristics  brushes;  tinsel  cord;  degradation;  seat  power  control
attrition; erosion;patina ;thrust ;polarity ;deformation;
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1. ÚVOD 

1.1 Měřiče RCL
Měření  elektrických  veličin  nabývá  v současné  době  na  významu  více  než  kdy  dříve.

Automatizace měřícího procesu totiž vyžaduje, aby se i neelektrické veličiny převedly pomocí čidel
na  elektrické.  Většinou  se  převádí  měřená  veličina  na  stejnosměrné  napětí.  Setkávám  se  však
i z převodem neelektrických  veličin na proud,  na odpor nebo na "frekvenci"  (například  na napětí
obdélníkového průběhu, jehož frekvenci je možné měřit počítáním pulzů za zvolený časový interval
pomocí čítače).

Měřiče parametrů součástek, často nazývané měřiče RLC (i když zdaleka ne vždy měří všechny
tyto parametry anebo naopak měří i některé další) tvoří samostatnou skupinu přístrojů buď v ručním
nebo stolním provedení. Některé jejich základní funkce, obvykle v menším rozsahu a často pouze s
orientační přesností, bývají integrovány i do univerzálních multimetrů. Samostatný měřič RLC jako
ostatně každý specializovaný měřicí přístroj je určen pro náročnější nebo častěji prováděná měření.

V praxi můžeme najít jak pouze měřiče kapacit (měřiče kondenzátorů), tak kombinované měřiče
indukčností  (měřiče  cívek)  a  kapacit  a  samozřejmě  přístroje,  které  měří  všechny  tři  základní
parametry  včetně  elektrického  odporu  (resistance),  tedy  obsahují  i  ohmmetr.  Kromě  základního
měření  RLC parametrů  měří  dokonalejší  přístroje  rovněž  související  veličiny:  ztrátový činitel  D,
činitel kvality Q nebo úhel.

Jednu  skupinu  měřičů  RLC  tvoří  ruční  přístroje,  malé,  lehké  a  snadno  přenosné,  vhodné
zejména pro servisní účely a měření "v terénu". Někdy jsou z důvodů univerzálnosti doplněny i o
měření  napětí,  proudů,  kmitočtu  a  dalších  veličin  a  pak  se  již  stírá  rozdíl  mezi  multimetrem  a
takovýmto univerzálním měřičem RLC. Do které kategorie v tom případě přístroj zařadit záleží pak
spíše na tom, pro která měření je přístroj optimalizován z hlediska přesnosti, počtu měřicích rozsahů a
dalších vlastností.

Další  skupinou  jsou  stolní  měřiče  RLC,  precizní  přístroje  obvykle  s  vyšší  přesností  a  pro
náročnějí měření. Ty jsou určeny pro vybavení laboratoří a servisních a dílenských pracovišť. Mohou
být rovněž vybaveny možností přenosu dat a dalšími funkcemi.

1.2 Kluzný kontakt
Rozmach průmyslové výroby přinesl s sebou i obrovské rozšíření poháněných zařízení vybavených
elektrickým pohonem.Výhodné regulační  vlastnosti,dobrá účinnost,chod bez vedlejších škodlivých
produktů,poměrně  nízká  hlučnost,to  jsou  přednbosti,pro  které  jsou  elektrické  pohony  v  dnešní
moderní  době přednostně používány,proto se s těmito elektrickými pohony setkáváme na každém
kroku  svého  každodeního  života.  Práci  v  domácnostech  nám  usnadňují
pračky,sušičky,mixéry,vysavače poháněné elektrickými motory.V dopravních prostředcích jako jsou
temvaje  trolejbusy  ale  i  autobusy  a  auta,  které  jsou  vybyvenyzdroji  elektrického  proudu-
dynama,případně pomocnými elektrickými motory jako jsou startéry.

Praconí stroje v průmyslových  závodech jsou převážne vybaveny elektrickýmo pohony.Pod tímto
pojmem rozumíme souhrn  elektrického  zařízení,které  mění  el.energii  na  mechanickoua  umožňuje
regulaci získané mechanické práce.
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Velká  část  používaných  elektrických  strojů  točivých  je  vybavena  kluzným  kontaktem  kartáč-
komutátor  nebo  kartáč-kroužek,který  zajišťuje  převod  proudu  mezi  statorem  a  rotorem.Samotný
přenos  proudu,  i  se  děje  v  kluzném  kontaktu  s  sebou  přináší  řadu  problémů.Znalost  problémů
kluzného  kontaktu  je  zvlášť  důležtá  při  provozu  stejnosměrných  a  synchronních  elektrických
strojů,neboť  většína  poruch  těchto  souvisí  přímo  s  poruchami  přenosu  proudu  mezi  statorem  a
rotorem.Ikdyž  v  poslední  době  jsou  zvláště  rotační  měniče  stále  více  nahrazovány  měniči
statickými,zůstane i v budoucnu pro své výhodné regulační vlastnosti stejnosměrný elektrický pohon
velmi rozšířeným druhem pohonu zvláště v dopravě,strojírenství,důlním průmyslu apod.

Velký význam mají v kluzném kontaktu parametry odpor,indukčnost a kapacita.Protoje důležité tyto
parametry pozorovat a měřir.Cílem těchto měření je uvést praktické poznatky které s těmito problémy
souvisí.
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2. PŘÍSTROJ 7600 PRECISION LCR METER

2.1  Technická specifikace přístroje

2.1.1 Měření veličin 

Kapacita(Cs,Cp), indukčnost (Ls,Lp), odpor (Rs,Rp),

2.1.2 Další veličiny
Rozptýlení (DF) a kvalita (Q) Faktorů, impedance (|Z|),

admittance |Y|, fázový úhel (θ), ,ekvivalentní sériové odpory

(|ESR|), ,vodivost (Gp), , reaktance (X), susceptance (Bp)

Nějaké dva parametry mohou být měřeny a zobrazeny současně

2.1.3 Měřící rozsahy
|Z|, R, X:                         000.0001 mΩ   -    99.99999 MΩ

|Y|, G, B:                         00000.01 mS   −     9.999999 MS

C:                                     00000.01 fF         -     9.999999 F

L:                                    0000.001 nH         -     99.99999 H

D:                                    0.0000001              -     99.99999

Q:                                    0.0000000              -     999999.9

Fázový úhel:                    -180.0000            -     +179.9999 °

Delta %:                            99.9999 %          -      +99.9999 %

2.1.4 Přesnost 
Závisí na rychlosti měření

               rychle               normálně             pomale

 LCR:     +/ - 0.5%          +/ - 0.25%           +/ - 0.05%

 DF:       +/ - 0.005          +/ - 0.0025           +/ - 0.0005
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2.1.5 Měření frekvence
Rozsah:     10 Hz  -    2 MHz

Dílek:         0,1Hz

Přesnost: +/ - (0.25% + 0.02 Hz)

2.1.6 Rychlost měření
Rychlá přesnost: 40 msec*/měření

Střední přesnost: 125 msec*/měření

Pomalá přesnost: 1 sec*/měření

* může být delší, v závislosti na zkušebních podmínkách a frekvenci

2.1.7  Řazení
Automatické nebo rozsahové držení

2.1.8 Vnitřní impedance 
25 Ω , 400 Ω , 6,4 kΩ nebo 100 kΩ , závisí na  rozsahu měření

2.1.9 Trigger
Vnitřní (automatický) a vnejší (přes manipulanta, RS-232 nebo IEEE-488.2 rozhraní)

2.1.10   Ac signál
20 mV 5.0 V (otevřený okruh) v 5 mV krok, .500kHz

20 mV 1.0 V (otevřený okruh) v 5 mVkrok, >>500kHz.1MHz

20 mV 0.5 V (otevřený okruh) v 5 mV krok, >>1MHz

Přesnost: +/ - (5% + 1 mV) < 100kHz

               +/ - (10% + 1 mV) 100kHz 500kHz

                +/ - (20% + 1 mV) 500kHz 1MHz

                +/ - (35% + 1 mV) > 1MHz

2.1.11  mžikové přepětí
Vnitřní: 2.0 V externí: 0 +/ -200 V
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2.1.12  obrazovka
LCD s nastavitelným kontrastem a podsvícením

- výsledky duálního měření parametrů

(7 číselný) nebo vědecký (5 číselný) záznam

- odchylka od nominální hodnoty

- % odchylka od nominální hodnoty

- zobrazení nastavení a zkušebnch podmínek

- tabulka parametrů měření

− uspořádané shrnutí výsledků testu

2.1.13  rozhraní
IEEE 488.2, RS-232, manipulant, výstup na tiskárnu a 3.5" disketa,

2.1.14 pracovní a skladovací podmínky
MIL T- 28800E, typ 3, vlase 5, styl E & F.

měření: 0   do + 50 °C. Skladování:  -40  do  + 71  °C.

Vlhkost: < 75%     < 40 °C pro měření

Nadmořská výška <2000m, instalace kategorie 1, stupeň znečištění 1

2.1.15  rozměry a váha
Rozměry: (w x h x d): 410 x 150 x 360mm

Váha: 10.5kg

2.1.16 Požadavky výkonu
        90 -  250Vac    47 - 63 Hz          40W maximum

2.1.17  Modely přístroje
7600 Precision LCR metr, model B 7600

7600- CE precision LCR metr,model B 7600- CE

7600A precision LCR metr, modelo B,+/ -500V ext bias7600A

7600A- CE precision LCR metr, modelový B 7600A- CE +/ -500V ext  bias
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2.1.18  příslušenství
rack mount set  7000- 00

BNC kabel Set, 1 metr 7000- 01

BNC kabek Set, 2 metry 7000- 02

Kelvinův klip  7000- 03

Elektrická svorka  7000- 04

pinzetové komponenty 7000- 05

Nízké napětí axiální/paprskovitá vedoucí komponenta zkušební pevná součást 7000- 06

Nízké napětí komponenta čipu zkušební pevná součást 7000- 07

Vysoká napěťová zkouška pevná součást 7000- 08

Kalibrovací Kit 7000 -09

2.2  Seznámení se s koncepcí přístroje
7600 Precision  LCR Meter  je  automatický,uživatelský programovatelný  nástroj  na  měření  široké
škály parametrů.7600 Pokrývá frekvenci v rozsahu od10 Hz 2 MHz se základní přesností měření z
0.05%.Vysoké rozlišení grafického displeje a klávesnice je určena pro snadné programování menu.
Nastavení lze uložit do vnitřní paměti a vyvolat ve správný měření. Rozsáhlá přístupová způsobilost a
měření  rychlostí25/sec  dělá  jednotku dobře  vhodnou pro výrobní  aplikace.Prostředky jedinečného
řazení  měření  dovolují  až  šest  parametrů  měřit  v jedom  čase.  Dodatečně  může  být  parametr
proměřený ještě jednou,neocenitelná technika pro design komponenty a hodnocení výrobku.7600 je
kompatibilní  s  IEEE-  488.2,  RS-232,  vstup/výstup  port  (handler),  a  paralelní  rozhraní,  veškerý
standard, pro vzdálenou řídicí funkci a komunikaci s další instrumentací. A3 1/2" disketová jednotka
je také zahrnutá pro programové ukládání dat do paměti,zkušebních podmínek a měřených dat.

                                  Obr. 1: 7600 precision LCR metr,celkový pohled
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2.3 Návod na použití přístroje 7600 Precision LCR
obrázek 2 ukazuje ovládací prvky a ukazatele na přední straně. Tabulka 1.
identifikuje je s popisy a funkcemi.

                                             obr. 2.přední strana přístroje

                       

číslo název položky funkce

1. vstupní panel
BNC KONEKTORY, pro spojení
s testovanou jednotkou
 (DUT). 7/8 rozestup palce. 

 IL Current, nízké spojení s DUT
 PL Potential, nízké spojení s DUT
 PH Potential, vysoké spojení s DUT
 IH Current, vysoké spojení s DUT

2. ukazatel přepětí

Signalizuje  předpětí na přední
nebo na konektory na zadní
straně zexterního zdroje

  
  
   

3. grafický displej

Displeje zkušební podmínky,
mìøené výsledky, status
nástroje a menu uživatelské
rozhraní.  

4. výběrové tlačítko

 Programovatelná klávesa
funguje jak je uvedeno na 
přiléhajícím LCD displeji.
- další funkce jako měřené
jednotky
 Y nebo N (ano nebo ne) a del
(vymažte).

 
 
 
 
 
 
  
5. klávesnice  Pro psaní číslicových položek 

0 až 9, minusové znaménka a
desetinná.
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6. CNCL tlačítko Východ z aktivního pole ve
vertikálních nebo
horizontálních výběrech, èistí
vstup na # pole když je stlačeno
jednou a východ # pole když je
stlačeno dvakrát.

 
 
 

 

 

7. MENU tlačítko Vstup do nabídkového režimu
zobrazení nebo východ z
náhradního menu zpět do
hlavního menu.

 
 
 

 číslo

 Název položky

8. ENTER tlačítko Přepíná uživatelský režim nebo 
potvrzuje volbu. 

 
 
  
9. Pass/fail indikátor Signalizuje výsledk měření

založeného na
vložených zkušebních
hranicích.jestli je výsledek
prípustný nebo ne.

 
 
 

 

 

10. STOP tlačítko zastavuje proces měření

11. START tlačítko spoští proces měření

12. ON/OFF vypínač zapíná a vypíná přístroj

13. disketová mechanika  

           Tabulka 1: popisy a funkce tlačítek a ukazatelů

Když je přístroj zapnutý pak je ihned připravený pro testování, v standardních zkušebních
podmínkách stlačením spouštěcího tlačítka. Zapnutí standardních podmínek jsou diskutovany
Níže.Jakýkoli z těchto podmínek a všechny dalších operační nástroje mohou být
změněný snadno použitelným menu funkce
POZNÁMKA:
Pro optimální měření výsledků v specifikované přesnosti  nechte zahřát 
přístroj nejméně 30 minut.

2.3.1      start
Spojte síťový kabel přístroje k zdroji 230V 50Hz
Ujistěte se,zda je pojistka na svém místě.
stlačením POWER se přístroj zapne.
Pak proběhne samokontrola s výpisem chybových hlášek.
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2.3.2  připojení

  obr.3:  připojovací panel přístroje pro měření

   obr. 4: zjednodušené schéma zapojení vstupů
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2.3.3 základní nastavení měření  
Under Setup Menu
Primary Parameter - Auto
Secondary Parameter - None
Frequency - 1 kHz
AC Test Signal - 1V
DC Bias Voltage - Off
Range Hold - Off
Range Locked - 0
Measurement Accuracy - Medium
Delay Time - 0
# to Average - 1
Contact Check - Off
Under I/O Menu
Display Type - Measured Parameters
Nominal Value - None
Result Format - Engineering
Trigger - External
Handler - On
RS-232 - Disable
IEEE - Disable
Print Results - Off
Results to Floppy - Off
Under Analysis Menu
Binning - None
Test Sequencing - Off
Parameter Sweep - Off
Median - Off
Distort Detect - On
Load Correction - Off
Under Utilities Menu
Lockout - Off
Backlite – On
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2.3.4 Hierarchie rozložení nabídky v nastavení

                                            Obr. 5: nabídky v nastavení

3. MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH ELEKTRICKÝCH VELIČIN L,R,C

3.1 Měření odporu

3.1.1 Úvod
Elektrický odpor je základní vlastnost všech vodičů. Jednotkou odporu je ohm  Ω, součástka, jejíž

základní vlastností je odpor, je rezistor.

Odpor měříme nejčastěji pomocí multimetrů. Digitální multimetry často samy zvolí měřicí rozsah
a  určí  jednotku,  ve  které  je  udán  výsledek.  V  některých  případech  musíme  měřicí  rozsah  volit.
Přesnost  měření  bývá kolem 1%. Ručkové multimetry jsou vhodné pro orientační měření.  Mívají
nelineární  stupnici,  nejpřesněji  měří,  když  je  ručka  uprostřed.  Před  započetím  měření  je  třeba
zvláštním ovládacím prvkem nastavit základní (například maximální ) výchylku. Někdy se setkáme i
s přímoukazujícími ohmmetry jako jednoúčelovými přístroji. Mají stejné vlastnosti jako ohmmetry v
multimetrech.

Elektromotorické napětí U mezi konci vodiče vyvolá proud I, jehož velikost závisí na materiálu
a rozměrech vodiče. Vodič je charakterizován odporem R, pro který platí Ohmův zákon
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R =U/I.Odpor vodiče nezávisí na napětí U ani na proudu I, avšak je zahříván procházejícím
elektrickým výkonem.
Není-li teplo z elektrické energie dostatečně rychle odvedeno, vodic se zahřívá a tím muže
měnit velikost svého odporu.U polovodičů měříme někdy odpor, ale jeho velikost často závisí na
elektromotorickém napětí U(např. u polovodičové diody), což musíme při vyhodnocování brát v
úvahu.

3.1.2  Postup měření
1,zapojím obvod dle schématu

2,zapnu přístroj PRECISION 7600

3,nechám přístroj rozehřát na pracovní teplotu dle doporučení výrobce 30 minut

4,nastavím parametry měření v menu,nebo je nechám na počátečním nastavení od výrobce

5,začnu s měřením zmáčknutím tlačítka START

6,Odečtu hodnotu odporu

7,bod 4,až 6, opakuji pro další měření odporu

8,zhodnotím účinnost a přesnost měření

3.1.3  Schéma zapojení

obr.6: zapojení  měření odporu pro PRECISION 7600,Rx je neznámý zkoumaný odpor

24



3.2 Měření kapacity

3.2.1 Úvod

Mnoho digitálních voltmetrů obsahuje funkci pro měření kapacity.  Tyto obvykle pracují s tím, že
nabíjejí  a  vybíjejí  kondenzátor  známým  proudem  a  měří  rychlost  změny  napětí.  Čím pomalejší
rychlost  nárustu  napětí,  tím  je  kondenzátor.  Digitální  multimetry  obvykle  měří  kondenzátory  v
rozsahu od nanofaradů do několika set mikrofaradů.

Složitější  přístroje  používají  jiné  techniky,  jako  měření  kapacitoru  jeho  zapojením  do  obvodu
měřicího  můstku.  Změnou  hodnot  součástek  v  ostatních  větvích  můstku  se  můstek  dostane  do
vyváženého stavu,  což  je  stav,  kdy jsme ze známých  hodnot  součástek  ve  třech  větvích  můstku
schopni určit hodnotu kapacity neznámého kondenzátoru. Můstek je také schopen podle požadavků
měřit ostatní parametry (sériový odpor a indukčnost). Díky použití Kelvinovo propojení a dalších
technik  pro  zpřesnění  měření,  jsou  můstková  zařízení  schopna  měřit  kapacity  od  pikofaradů  do
jednotek faradů.

Kapacita C je definována jako poměr mezi nábojem Q a napětím U mezi deskami kondenzátoru:
C = Q /U [F]

Jednotkou kapacity je farad (F). Velmi často se užívají menší jednotky: 
1 pF = 10-12 F, 1 nF = 10-9 F, 1 μF = 10-6 F. 
Elektrická kapacita vyjadřuje schopnost vodiče uchovat elektrický náboj. Čím větší kapacita, tím větší
množství náboje může být na vodiči.Přestože je elektrická kapacita obecně vlastností každého vodiče,
využívá se především v kondenzátoru, pro nějž je kapacita definována jako množství náboje na
deskách kondenzátoru, je-li mezi deskami jednotkové elektrické napětí (1 V).

3.2.2 Postup měření
1,zapojím obvod dle schématu

2,zapnu přístroj PRECISION 7600

3,nechám přístroj rozehřát na pracovní teplotu dle doporučení výrobce 30 minut

4,nastavím parametry měření v menu,nebo je nechám na počátečním nastavení od výrobce

5,začnu s měřením zmáčknutím tlačítka START

6,odečtu hodnotu kapacity

7,bod 4,až 6, opakuji pro další měření kapacity

8,zhodnotím účinnost a přesnost měření
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3.2.3  Schéma zapojení

obr. 7: zapojení měření kapacity pro PRECISION 7600,Cx je neznámá zkoumaná kapacita.

3.3 Měření indukčnosti

3.3.1 Úvod

Indukčnost L je staticky definována součtem všech magnetických toků φ uzavřených
jednotlivými závity, vyvolaných jednotkovým proudem I: φ = L I. 
Vlastní indukčnost závisí na geometrickém uspořádání obvodu, jeho rozměrech a na
magnetických vlastnostech prostředí. 
Jednotkou indukčnosti L je henry (H); je to indukčnost uzavřeného obvodu, ve kterém
vznikne elektromotorické napětí 1 V, když se elektrický proud, který tímto obvodem teče,
rovnoměrně změní o 1 A za 1 s. V elektrickém obvodu se indukčnost chová jako zásobník
energie magnetického pole.
Ve skutečnosti každá cívka má nejen vlastní indukčnost L, ale i ohmický odpor RL , který
je tvořen odporem vodiče. Jsou-li závity cívky navinuty na feromagnetickém jádře, pak je
její indukčnost vzhledem k cívce bez jádra vždy větší a je závislá na velikosti protékajícího
proudu.
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3.3.2  Postup měření
1,zapojím obvod dle schématu

2,zapnu přístroj PRECISION 7600

3,nechám přístroj rozehřát na pracovní teplotu dle doporučení výrobce 30 minut

4,nastavím parametry měření v menu,nebo je nechám na počátečním nastavení od výrobce

5,začnu s měřením zmáčknutím tlačítka START

6,Odečtu hodnotu indukčnosti

7,bod 4,až 6, opakuji pro další měření indukčnosti

8,zhodnotím účinnost a přesnost měření

3.3.3  schéma zapojení

Obr.  8:  schéma  zapojení  měření  indukčnosti  pro  Precision  7600 metr,Lx  je  neznámá  zkoumaná

indukčnost
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4. MĚŘENÍ NA KLUZNÉM KONTAKTU ELEKTRICKÉHO STROJE

4.1 Rozdělení elektrických strojů točivých
Provedení i činnost kluzného kontaktu bude druhem i výkonem stroje značně ovlivněna, a proto je
zde uvedeno rozdělení el.strojů točivých, které podle funkce se dělí na:

-generátory (mění energii mechanickou na elektrickou.)

-motory (mění energii elektrickou na mechanickou)

-měniče (mění energii elektrickou na energii elektrickou ale jiného druhu)

I když každý elektrický stroj  může pracovat jako motor nebo generátor i  jako měnič,je z hledska
kluzného kontaktu na elektrickém stroji nutno často rozlišovat o který druh stroje jde.To zvláště při
určování polarity kluzných komponentů.podle principu dělíme točivé stroje na:

-stejnosměrné stroje,

-asynchronní stroje,

-synchronní stroje,

-střídavé stroje s komutátorem,

4.2 Komponenty kluzného kontaktu

V elektrických strojích působí magnetické pole vytvářené induktorem-elektromagnety,na elektrické
proudy v induktoru-kotvě.Jedna z těchto částí stojí-rotor a druhá se otáčí-stator.

Existují  elektrické  stroje,jako  např.asynchronní  motory  nakrátko,  jejichž  rotor  nepotřebuje  žádné
el.spojení s vnějším obvodem.Ale u většiny strojů je však nutné elektrické spojení otáčející se části
stroje s vnějším obvodem.

Je nutno:

-odvést vyrobenou el.energii z kotvy stroje (dynama)

-přivést el.energii nutnou pro chod stroje (ss motory)

-přivést k otáčejícímu se induktoru elektrickou energii nutnou pro vytvoření magnetického pole ve
stroji.(synchronní generátory a motory)

-řídit  proud nebo otáčky el.stroje zařízením, umístěným mimo tento stroj  (kroužkové asynchronní
motory)

Výše uvedený přenos el.energie zprostředkovává na statoru sběrací ústrojí a na rotoru komutátor nebo
kroužky.Na rozhraní mezi těmito dvěma částmi musí tedy dojít k elektrickému spojení obou částí
kluzného kontaktu.Důležitou podmínkou je aby se realizovalo bez jiskření a aby nedocházelo k jeho
přerušení.Musí být  tedy zajištěno dobré elektrické i mechanické spojení kluzných komponentů na
starotu a rotoru.
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Základními aktivními elementy kluzného kontaktu, tzn.částmi, které po sobě bezprostředně kloužou,
vedou el.proud a aktivně se podílejí na dějích v kluzném kontaktu jsou:

-kartáče

-komutátory nebo kroužky.

Rozdělení kluzných kontaktů podle charakteru kluzných ploch a druhu přenášeného prouduZ tohoto
pohledu exisatuje kluzný kontakt:

− kartáč-kroužek,přenášející stejnosměrný proud (synchronní stroje)

− kartáč-kroužek,přenášející střídavý proud (asynchroní motory)

− kartáč-komutátor,přenášející stejnosměrný proud (ss stroje)

− kartáč-komutátor,přenášejícístřídavý proud (střídavé komutátorové stroje)

Mezi hlavními skupinami,což je kartáč-kroužek a kartáč-komutátor jsou rozdíly jak mechanické tak i
elektrické.

Mechanické  rozdíly  spočívají  v  tom,žekroužky mají  kluzný  povrc  celistvý,tzn.jejich  povrch  není
přerušován ve směru osy kroužku.Můžeme však mít po obvodu ve směru otáčení drážky.Pracovní
poloha kartáčů  na kroužcích  je obvykle  taková,  že jejich delší  rozměr je  rovnoběžný se směrem
otáčení kroužku.Rozmístnění kartáčů po obvodu kroužku není závislé na počtu pólů stroje.

Komutátory  jsou  složeny  z  lamel  a  jejich  kluzná  plocha  není  celistvá,ale  má  drážky,které  jsou
rovnoběžné s osou stroje. Kartáče na komutátorech pracují tak,že jejich kratší rozměr je rovnoběžný
se směrem otáčení.Rpzmístnění řad kartáčů je dáno počtem pólů stroje. Je zřejmé, že   mechanické
podmínky pro oba druhy kluzných kontaktů jsou značně odlišné.

 Elektrické rozdíly mezi kluzným, kontaktem kartáč-kroužek a kartáč-komutátor spočívají v tom,že
kontakt kartáč-kroužek má za úkol pouze převedení proudu z otáčející  se části stroje do vnějšího
prostoru a naopak.

Kontakt  kartáč-komutátor  plní  mimo této  úlohy  jěště  další  funkce,jako  např.zajišťovat  elektrické
spojení  lamel  komutátoru,na  něž  jsou  připojeny  komutující  cívky  a  vyrovnávat  rozdílymezi
kompenzačním a reaktančním napětím v komutující cívce.

Elektricky je tedy klzný kontakt kartáč-komutátor náročnější.Působí nejen jako kontakt spínací.Jestlže
četnost  spnínání u kontaktů elektrických  přístrojů se pohybuje maximálně ve stavkách sepnutí  za
hodinu,pak u kluzných kontaktů se jedná o nepřetržité spínací pochody.

4.3 Kartáče
Pokrok  ve  výrobě  elektrických  strojů  točivých  úzce  souvisí  s  pokrokem  ve  výrobě  uhlíkových
kartáčů.Původní kartáče používané u prvních elektrických strojů byl svazek drátů aneboměděná síťka
stočená do svitku.Odtud také pochází dnešní název kartáč.Je pochopitelné že takový systém značne
jiskřil.Původně se rovněž predpokládalo,že stejnosměrný stroj je tím „silnější“,čímž je intenzivnější je
jiskřeníjeho kartáčů.
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Dnešní uhlíkový kartáč byl vynalezen v Anglii v r.1885 a vyrábí se prakticky od počátku minulého
století.Materiálem  na  výrobu  kartáčů  byla  v  tomto  období  směs  mědi  a  grafitu.  Svývojem
stejnosměrných  strojů  musely  být  kovografitové  kartáče  postupně  nahrazeny  grafitovými  a
elektrografitovými.

Předností uhlíku jako suroviny pro výrobu kartáčů,jsou jeho příznivé elektrické,termické a chemické
vlastnosti.Při výtobě uhlíkových kartáčů se do dnešní doby dosáhlo velkého pokroku. Je skutečností,
že  v  současné  době  je  snaha  nahradit  klasickou  konstrukci  ss.  Stroje,jeho  kluzný  kontakt
polovodičovými  prvky,ale  i  nadále  bude  existovat  oblast  pohonů,  u  nichž  budou  ještě  dlouho
používány stroje mající kluzný kontakt.

Kartáče  se  od  sebe  ličí  rozměrově,tvarově  i  jakostně.Pokud  některý  druh  kartáče  pro  jistý  stroj
vyhovuje desítky let,je užíván tak dlouho, pokud je příslušný stroj v provozu. Vývojstrojů i kartáčů
však pokračuje a tak se objevují stále nové kvality provedení, vedle starých a osvědšených.

Zde pro zajímavost uvedu stručný přehled našich i světových výrobců kartáčů pro elektrické stroje.V
české  republice  jsou  výrobciSchunk  Praha,  Karbotechnik  Plzeň.Ze  zahraničních  výrobců  to  jsou:
ELEKTROKARBON Topoľčany,Werke GMBH atd.

4.3.1 Základní druhy kartáčů
Existuje 6 základních skupin kartáčových materiálů:

-uhlografit, směs amorfního uhlíku a grafitu

-přírodní grafit, čistý přírodní grafit a pojivo

-elektrografit,  amorfní  uhlík  ze  stejných  surovin  jako  uhlografit,  jen  zpracované  vpalováním  za
teploty 2500°C

-kovografit, směs kovů a grafitu

-speciální materiály jako bakelitový uhlografit

-inovované kartáče

Uhlografitové kartáče se používají pro málo zatížené malé stroje s malou obvodovou rychlostí do 15
m/s ,univerzální motorky a automobilová dynama.

Kartáče z přírodního grafitu jsou vhodné pro stroje menších výkonů s větší obvodovou rychlostí do
40 m/s ,pro svářecí agregáty a pro ocelové kroužky turboalternátorů.

Elektrografitové  kartáče  tvoří  největší  a  nejpoužívanější  skupinu  kartáčů.Užívají  se  u  všech
stejnosměrných i  střídavých komutátorových strojů.Jsouvohodné i pro kroužky střídavých strojů s
nižším proudovým zatížením.

Kovografitové kartáče se používají pro stroje s nízkým napětím do 80 V a pro kroužky střídavých
strojů s obvodovou rychlostí do 30 m/s,galvanizační dynama,automobilová dynama

Speciální  materiály  se  používají  například  pro  generátory  a  serva  letadel,bakelitové  kartáče  pro
univerzální motorky s nevyčkrábanou slídou.

Inovované kartáče se vyrábějí z původních materiálů s využitím nejmodernějších technologií a jsou
na náběhové straqně vybaveny teflonem.
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4.3.2 Náhradní schéma kartáče

                                        Obr.9: náhradní schéma kluzného kontaktu

4.3.3  Parametry kartáče
Parametry dracounku (skupina 1)

Rcl  [mΩ] – Odpor dracounku

Ccl  [µF] - kapacita dracounku

Ll  [nH] - indukčnost dracounku

Rl  [mΩ] - odpor 1 dílčího vodiče

Wf [J] -výstupní práce

Cl1 [µF] -  kapacita kabelového oka

Rcl1 [mΩ] -odpor kabelového oka

parametry kartáče (skupina 2)

Rs [mΩ] - střední odpor samotného kartáče

Ls [nH] - indukčnost kartáče

Rs1[mΩ] - přechodný odpor 1:kartáč-dracounek

Rs2[mΩ] - přechodný odpor 2

Ls1[nH] - indukčnost přechodu 1

Ls2 [nH]- indukčnost přechodu 2
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Cs [µF] - kapacita kartáče

Rcs1[mΩ] - odpor při definovaném stlačení

Wf [J] - výstupní práce

parametry mezistykové vrstvy (skupina 3)

Re [mΩ] - odpor mezistykové vrstvy

Le[nH] - indukčnost mezistykové vrstvy

Cp [µF] - kapacita mezistykové vrstvy

Ro [mΩ] - odpor ohmického kontaktu

Ep2  [ - ]- potenciál povrchové absorbce

Ep1 [ - ]- potenciál povrchové absorbce

Ep- [ - ]- potenciál povrchové absorpce

parametry politury (skupina 4)

Rp [mΩ] - odpor přechodné vrstvy

Rp2 [mΩ] - odpor přechodné vrstvy části 1

Rp1[mΩ] - odpor přechodné vrstvy části 2

Rz[mΩ] - odpor vrstvy záporného pólu

Emt [ - ]- difúzní potenciál

Etw-[ V/°C]- termoelektrické napětí

Rc[mΩ] - odpor trasy výboje

pozn.zvýrazněné parametry jsem zkoumal blíže měřením v kapitole 5.
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4.4 Komutátory a sběrací kroužky

4.4.1 Komutátor
Komutátor je část elektrického stroje,sloužící ke změně kmitočtu proudu kotvy nebo napájecí sítě a k
přívodu nebo odvodu proudu do vinutí kotvy.Je složen ze soustředně uložených a vhodně stažených
lamel.  Lamely  jsou  izolovány vzájemně mezi  sebou i  proti  nopsné  konstrukci.  Konce  vinutí  jou
připojeny  ke  komutátoru  obvykle  přes  tvz.praporky,ktreré  se  zapájí  do  vyfrézovaných  zářezů  v
lamelách.

Konstrukce komutátoru musí být  taková, aby jeho povrch měl dokonale hladkou válcovou plochu,
souosou a rotační osou kotvy. Komutátor musí být naprosto jednolitý celek.

Rozdělení komutátorů

Komutátory dělíme podle konstrukce na:

-rybinové ,jejichž lamelový věnec je stažen v rybinách stahovacímí kruchy.  Takto jsou provedeny
všechny běžné komutátory. Stažení je provedeno buť pomocí matic svorníků nebo šroubů.

-zděřové ,lamely jsou zajišťenyproti účinku odstředivých silstažením kruhovými zděřemi,izolovaně
uloženými na válcovém povrchu komutátoru. Používá se jich pro velké obvodové rychlosti a dlouhé
komutátory.

Podle způsobu výroby lze komutátory rozdělit na:

-lisované ,jejichž lamely jsou zalisovány v izolační hmotě.Takto se provádí spíše menší komutátory
pro motory od průměru komutátoru 18 do 125mm.

-skládané ,mající lamely navzájem izolovány mezilamelovou izolací.

Podle geometrie pracovní polohy rozeznáváme:

-válcové ,kde pracovní plocha je válcová a rovnoběžná s osou stroje,nejčastější provedení.

-čelní ,je pracovní plocha rovinná a je kolmá k ose stroje.

4.4.2 sběrací kroužky
Kluzný  kontakt  kartáč-kroužek  je  mnohem jednodušší  než  kontakt  kartáč-komutátor,  a  nejen  po
stránce elektrické, neboť zde odpadá komutace proudu, ale i po stránce mechanické, neboť povrch
kroužku tvoří v radiálním směru jednolitý celek.

U  asynchroních  motorů  tvoří  kroužky  jeden  celek.  U  menšíchmatorů  jsou  zalisované  v  umělé
pryskyřici, u větších strojů jsou sběrné kroužky nasazeny na izolované ocelové pouzdro.Vzájemě jsou
odděleny mezistěnami z tvrzeného papíru nebo tvrzené tkaniny.

Rozměry sběracích kroužků jsou normalizovány a jsou to průměry: 31,5;50;63;80;100;125;160

;200;250; a nebo šířky: 10;16;25;32 mm.Dovolené opotřebení průměrných kroužků je pak 3mm pro D
do 50mm a posupně se zvětšuje až na 7mm pro D=500mm.
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4.5 Degradace kluzného kontaktu

Je  všeobecně  známým  faktem,že  jakákoliv  dvě  tělesa  která  po  sobě  kloužou  musejí  být
opotřebovávána.To  platí  i  pro  kluzný  kontakt  na  elektrických  strojích,tzn.  Pro  kartáč  i
komutátor.,nebo kroužky u střídavých strojů.Míra opotřebení musí být  únosná nejen s ohledem na
dobrou komutaci,ale i s ohledem na náklady,nutné na údržbu strojů.Podobně i komutátor a kroužky
nesmějí  vykazovat  značné  opotřebení,popř.  vyžadovat  častá  přesoustružení,  aby  nelimitoval
očekávanou životnost celého stroje.

Běžná preventivní údržba elektrických strojů spočívá v podstatě v udržování čistoty vnitřního i
vnějšího prostoru stroje a jeho chladícího okruhu a dále ve výměně opotřebovaných součástí.Jen ve
výjimečných  případech  je  dále  potřeba  provést  další  úkony  jako  je  např.  mazání  a  kontrola
ložisek,výměna mazacího oleje,kontrola spojek atd.

U  stejnosměrných  elektrických  strojů,synchronních  a  asynchronních  strojů  kroužkových  jsou
jediným  opotřebujícím  se  elementem v krátké  době  kartáče  těchto  strojů.Analyzujeme-li  skladbu
běžných  oprav a prohlídek na el.strojích,dojdeme k závěru,  že převážnou část  představuje údržba
sběracího ústrojí,kartáčů a komutátoru.

Poznání  všech  jevů  způsobujících  opotřebení,může  vést  k pozitivnímu  ovlivnění  procesu
opotřebení,což se projeví na vyšší spolehlivosti elektrických strojů.

4.5.1 Kartáče
Pracovní režim stroje modifikují i pracovní parametry sběrného ústrojí. Např. u  čs. motoru typ

NK  80-2  činí  proudová  hustota  kartáčů  při  rozběhu Kmax  =  12,5 A.cm-2. Kmin  =  2,1 A.cm-2,
přičemž odporová rychlost komutátoru je v rozmezí 1,5 – 28 m/s. 

Univerzální  motor  nemá  pomocné  póly.  Počet  lamel  komutátoru  je  malý  a  počet  závitů  v
cívce  je  poměrně vysoký.  Kromě toho  při  střídavém napájení jsou  kartáče  namáhány  značným
transformačním  napětím  (6-8V),  které  vzniká  ve  zkratované  cívce  při  rozběhu  a  nízkých
otáčkách, kdy proud v motoru je největší.  Toto  napětí  se  nedá  vykompenzovat  a  proto,  aby  jeho
vliv  byl  co  nejmenší,  používají  se 

kartáče co nejužší, nebo kartáče vrstvové. Materiál kartáčů musí mít malý opal a zvýšenou leštící
schopnost.  Důležité  je  zachování  konstantní  přítlačné  síly  na  kartáč,  která  u  univerzálních
motorů konstantní není a klesá s rostoucím úbytkem délky kartáče.
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4.5.1.1 Opotřebení a životnost kartáčů

Jsou to sice nepatrné součásti strojů,avšak jejich vlastnosti jsou rozhodující pro správnou funkci
celého složitého pohonu provozního zařízení.

Pod pojmem životnost si obvykle představujeme buď pokles,nebo úplnou ztrátu užitné hodnoty
daného předmětu.Životnost kartáče v důsledku opotřebení není dána pouze opotřebením jeho kluzné
plochy, tedy pouze změnou jeho výšky, ale i opotřebení kartáče jako celku.Pro další úvahy je tedy
nutno rozlišovat, že životnost je dána:

-přirozeným opotřebením

-mimořádným opotřebením

Přirozeným opotřebením rozumíme opotřebení,vyplývající  z funkce  kartáče  jako  jednoho za
dvou elementů kluzného kontaktu a dále z funkce kartáče jako elementu zprostředkovávajícího přenos
proudu mezi otáčejícím se komutátorem a sběracím ústrojím elektrického stroje.Kartáč se opotřebuje
přirozenou cestou,jestliže se jeho výška sníží na minimální únosnou hranici.

Rozdíl mezi únosnou výškou nového kartáče a minimální únosnou výškou,můžeme označit za
využitelnost kartáče.Únosná výška je obvykle ohraničena armaturou kartáče.Kartáč bývá využit asi ze
70 procent. To platí pro radiální kartáče.Čím je kartáč víc skloněn tím je jeho využitelnost menší.U
reakčních kartáčů klesá využití až na 40 procent.

Mimořádným opotřebením  rozumíme  veškeré  rozrušení  kartáčů,armatury  kartáčů  a  lanek,
způsobenými vnějšími i vnitřními destrukčními vlivy. Tak např. může být kartáč předčasně opotřeben
špatným mechanickým stavem komutátoru,kluzná plocha může být narušena působením vibrací apod.
Předčasně opotřebené kartáče jsou i takové kartáče,u kterých došlo k poškození nebo vytmelení lanek
a armatur. Dále do této skupiny patří i kartáče,které byly znehodnoceny působením oblouku,tzn. Že
bezprostřední  příčina  opotřebení  nemusí  souviset  s kluzným  kontaktem,ale  s elektrickými  nebo
mechanickými vlastnostmi magnetického obvodu stroje nebo v přetěžování strojů.

4.5.1.2 Základní pojmy v oblasti opotřebení

Opotřebení  je  nežádoucí  změna  povrchu,  nebo  rozměrů  tuhých  těles,  způsobená  vzájemným
působením funkčních povrchů,nebo funkčního povrchu a média, které opotřebení vyvolává.Projevuje
se přemisťováním částic mechanickými účinky.  Tyto účinky mohou být  doprovázeny chemickým,
elektrochemickým ,neb jiným působením.

V některých případech je nutno v obecném pojmu opotřebení rozlišovat, o jaké opotřebení se
jedná.
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elektrické opotřebení 

je souhrn:

-čistě  elektrické  opotřebení  kartáčů,je  to  opotřebení  vznikající  průchodem  proudu   kluznou
plochou kartáče

-Elektroerozivní opotřebeni kartáčů, je způsobené jikrovitými a obloukovými výboji pod kartáči,

-elektrolytické opotřebení kartáčů, je opotřebení vzniklé elektrochemickými ději pod kartáči.

Mechanické opotřebení kartáčů 

je souhrn:

-Adhezivního  opotřebení  kartáčů  je  charakterizováno  oddělováním  a  přemisťováním  částic
materiálu  kartáčů,  jehož příčinou jsou síly působící  mezi  oblastmi  stykových  povrchů  kartáčů   a
komutátorů.Dochází k tvorbě částic které:

           -zůstávají lpět na povrchu komutátoru

           -přilnou zpět k povrchu kartáče

           -vystupují jako volné částice z mezistykové plochy.

-Abrasivní opotřebení kartáčů je charakterizováno oddělováním částic z kluzné plochy kartáčů
řezáním nebo rýhováním volnými tvrdými částicemi z komutátoru nebo z okolního prostředí.

-Vibrační  opotřebení kartáčů  je  charakterizováno  oddělováním  částic  malými  vzájemně
oscilujícími pohyby stykových povrchů. 

Ve skutečnosti se však setkáváme s kombinací několika uvedených opotřebení.

4.5.1.3 Hodnocení procesu opotřebení kartáčů

Míru opotřebení kartáčů je možno vyjadřovat absolutními veličinami:

-lineárního otěru je rozdíl výšky kartáče před a po opotřebení, jeho měření je nejjednodušší avšak
má i mnoho nedostatků.

-objemového otěru,

-hmotnostního otěru.

Pro běžné účely je nejvhodnější používat jednotku doby trvání opotřebovacího procesu,protože
tato  je  snáze  určitelná  a  výstižná.U  trakčních  strojů  se  používá  častěji  třecí  dráhy.Prakticky  to
znamená že budeme udávat opotřebení v mm/1000 hodin.U trakčních motorů je zaveden ukazatel
Km/1 mm,což se někdy udává jako výkon kartáčů. Jindy se zase udává opotřebení na 10000 ujetých
kilometrů.

Holm vyjadřuje  velikost  opotřebení  rovněž  matematicky,  ovšem při  neznalosti  materiálových
konstant kartáčů  je určení tímto způsobem nemožné.
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4.5.1.4 Názory na činitele ovlivňující opotřebení kartáčů

Opotřebení kartáčů je předmětem zkoumání řady jejich výrobců.Jejich názory se často mění to je
dáno že existuje velké množství proměnlivých vlivů,které často není možno jednoznačně definovat.

Obecně je možno říci,  že klidný chod kluzného kontaktu a bezjiskrová komutace je základní
podmínkou minimálního opotřebení a že kartáče s dobrou komutací budou mít i nižší opotřebení.

V zásadě mají vliv na opotřebení vlastnosti kluzného kontaktu,materiál a provozní podmínky a
okolní prostředí.Dále uvedu konkrétní vlivy na opotřebení bez ohledu na příslušnost k výše uvedeným
základním skupinám.

Tyto vlivy jsou:

-Proudové zatížení kartáče,

-materiál kartáče, 

-jakost patiny

-okolní atmosféra

-teplota kartáče

-tlak na kartáč

-polarita kartáče

-vibrace

-Rozložení kartáčů po komutátoru

4.5.1.5 Vliv proudového zatížení kartáče

Velikost  opotřebení  kartáčů  je  rozhodující  měrou  ovlivněna  proudovým  zatížením  kartáčů.
Zásadně je možno říci, že čím větší je proudové zatížení kartáče, tím vyšší je i jeho opotřebení. Proud
procházející přes kartáč způsobuje přemísťování materiálu kartáče mezi třecími plochami, případně
jeho ulpívání na povrchu komunátoru ( uhlíková složka patiny). Takové čistě elektrické opotřebení, je
velmi  žádoucí,  neboť  produkt  tohoto  opotřebení  působí  velmi  příznivě  na  třecí  podmínky  mezi
kartáčem a komutátorem, snižuje vibrace a hluk kartáčů, apod. Dobré kluzné podmínky, to znamená
klidný,  bezhlučný a bezjiskrový chod, jsou sice prvořadými  podmínkami pro uspokojivou činnost
kluzného  kontaktu,  což  ovšem  nevylučuje  možnost  označení  kartáčů  jako  nekvalitních,  jestliže
výborných kluzných vlastností bylo dosaženo na úkorabnormálního opotřebení kartáčů.
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                                   Obr.10: graf závislosti opotřebení katráče na proudové hustotě            

4.5.1.6 Materiál kartáčů

Kvalita kartáčů má určující vliv na jejich funkci nejen v procesu komutace, ale i v kluzném kontaktu a
tedy i na opotřebení. Vliv materiálu kartáče se bude projevovat:

a) schopností uvolňovat uhlíkové částice, nezbytné pro dobré kluzné podmínky

b) již zmíněnou schopností rovnoměrného rozdělení proudu na paralelně spolupracující
kartáče

c)tvořením stejnoměrné patiny na komutátoru                                                                                   

Z naší praxe jsou známy kartáče, které se vždy osvědčily všude tam, kde jiné kvality se předčasně
mechanicky opotřebovaly ( narušení lanek, ulámání kartáčů, apod. ). Velkou nectností těchto kartáčů
však bylo již popsané snadné uvolňování částic při vyšších proudových zatíženích ato již nad 8 A cm -

2, ,  aniž by bylo patrné jakékoliv jiskření. V tomto případě se kartáče o výšce 40mm opotřebily během
14 dnů provozu. Lze tedy říci, že dobrých kluzných vlastností zde bylo dosaženo na úkor přijatelné
míry opotřebení kartáčů.

4.5.2 Komutátor 
Vlastnosti  a  provozní  spolehlivost  elektrického  stroje  s komutátorem  závisí  na  správném

projekčním  návrhu  komutátoru.   Jeho  konstrukční a  technologické provedení  ovlivňuje  výkon,
rychlost  otáčení i  strmost  změny proudu.  V provozních  podmínkách  se  změna namáhání projeví
vzrůstem  odstředivé síly  závislé na  otáčkách  rotoru  vzrůstem  axiální stahovací síly  v  důsledku
rozdílných  činitelů  tepelné  dilatace  komutátorového  věnce  a  stahovací  konstrukce,   jevem
soustředného  namáhání na  rybinu  místo  axiálně kontinuálního  namáhání po  délce  komutátoru,
změnou  geometrie,  ke  které  dochází  v důsledku  opotřebení  komutátorového  věnce.  Všechna
spojovaná  místa  ve  vinutí,  včetně  spojů  vývodů  ke  komutátoru  musí  být  pevné  s dobrým
kontaktem.   Nerozebíratelné  spoje   mají  mít   dobrou   elektrickou   vodivost,   dostatečnou
mechanickou pevnost, nesmí se okysličovat a nesmí poškozovat izolaci.  Při  spojování  s vývodů  s
lamelami  nesmí  dojít  k místnímu  přehřátí.  To  by  se  totiž  mohlo  projevit poškozením izolace z u
lisovaných komutátorů poškozením hmoty do níž jsou lamely  remikanitu.  Lamely  jsou  zhotoveny
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z elektrotechnické  mědi   legované  0,025  až  0,035%  Ag.  Komutátorová lamelová izolace je
zhotovena z komutátorového remikanitu. 

U  univerzálních  motorů  jsou  zpravidla  používány  lisované  komutátory,  které,  pokud  není
stanoveno jinak, pracují v následujících podmínkách: 

Teplota                                  - 40 až +150 oC 

Jmenovité napětí                   do 250V 

Proudová soustava                stejnosměrná, nebo střídavá 

Relativní vlhkost vzduchu    do 80% 

Prostření                                obyčejné 

Korozní odolnost                   středně agresivní 

Provozní otáčky                    podle tech, dokumentace 

Teplotní třída izolace            F (do + 155°C) 

    Rozměry komutátoru a dovolené úchylky musí být v souladu se schvalovacím výkresem. 

    Elektrická odolnost komutátoru se prověřuje zkušebním napětím podle tab.1 na studeném 

vysušeném  komutátoru  s izolačním  odporem  minimálně  50M  při  80°C.  Přitom  po  přiložení
zkušebního střídavého napětí se sinusovým průběhem nesmí nastat přeskok ani průraz.

 

4.5.2.1 Vliv patiny na komutátoru

I když vlastní patina je produktem působení proudového zatížení kartáčů, způsobem zatěžování
daného stroje, mateiálem kartáčů , okolním prostědím apod., prostřednictvím patiny se tito činitelé
projevují znovu a to právě. Toto sekundární působení se projeví:

1) Elektricky   –  jestliže  je  patina  nerovnoměrná  může způsobit  nestejné  rozdělení  proudu na
paralelní  kartáče.  Tvořením  skvrn,  zvláště  na  kroužcích,  což  vede  ke  vzniku  jiskření.
Výsledný efekt byl již vlastně analyzován při hodnocení vlivu proudového zatížení kartáčů.

2) Mechanicky   –  drsná,  znehodnocená  patina  vede  k  abrasivnímu  opotřebení
kartáčů.Nestejnoměrná patina způsobuje rovněž změny koeficientu tření, které jsou následně
příčinou vibračního opotřebení kartáčů.

4.5.2.2 Okolní atmosféra

Z atmosferických vlivů působí na opotřebení zvláště:

• vlhkost

• nečistoty v chladícím vzduchu

• olejové výpary

• silikonové výpary

• velké nadmořské výšky
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Nepříznivý vliv vlhkosti je podmíněn velikostí absolutní vlhkosti vzduchu. Je-li absolutní vlhkost
v normálních mezích, tzn. 3 – 20 gm-3,  pak i opotřeben kartáčů je normální. Přítomnost vlhkosti,
respektive vody v kluzné ploše se zajišťuje obtížně. Měření vlhkosti v okolí stroje není rozhodující.
Přesnější závěry by pak mohly být učiněny podle vlhkosti chladícího vzduchu v okolí komutátoru.

                                          Obr.11: elektrický motor v agresivním prostředí

                                        obr.12: motor zničený vlivem vnějšího prostředí

4.5.2.3 Teplota kartáčů

Někdy  se  udává,  že  pracovní  teplta  kartáčů  nesmí  překročit  130  –  145  °C.  To  souvisí  se
zvětšováním rozměrů kartáčů při teplotách nad 130°C o 0,1 – 0,15 mm a tím i zhoršování pohybu
kartáčů v krabičce.

Při posuzování vlivu teploty na opotřebení kluzné plochy kartáče nutno rozlišovat teplotu kartáče
jako celku a místní teploty, např. V několika bodech kluzné plochy. Jak bylo uvedeno, teplota kartáčů
60 – 100°C je pro uspokojivou činnost kluzného kontaktu žádoucí.

Často se uvádí, že teploty kartáčů nad 150°C jsou naprosto neúnosné, neboť při nich dochází k
abnormálnímu opotřebení kartáčů. I když připustíme, že oblast prudké degradace vlastností kartáčů je
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při teplotách mnohem vyšších a to kolem 500°C. K těmto závěrům nás vedou výsledky měření, které
byli  prováděly na stejnosměrných strojích,  jejichž komutátory pracovaly při teplotách vyšších než
120°C.

 Obr.13: graf závislosti opotřebení kartáčů na teplotě při poudovém zatížení (1) a bez zatížení (2).

                                      Obr.14: pohled infrakamerou na elektrický motor

  

                                       obr.15: vypálený elektrický motor
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4.5.2.4 Vliv přítlačné síly

Vliv  přítlačné  síly  doprovází  snad  nejvíce  rozporů  a  nejasností.  Mnohdy  se  uvádí  pouze
konstatování, že tlak má pro správnou komutaci nebo činnost kluzného kontaktu velký vliv.

Abychom získali představu o skutečném vlivu tlaku na opotřebení kartáčů, prováděli jsme měření
při odchodu bez proudového zatížení a dále pak měření na strojích přímo v provozu.

                                                        

4.5.2.5 Vliv polarity kartáčů

Závislost  opotřebení kartáčů na polaritě není zcela jednoznačná, i  když někteří autoři udávají
zcela jednoznačně, že anodický kartáč se rychlejí opotřebuje. Toto bezesporu platí zvláště u kartáčů
na ocelových kroužcích synchronních strojů. V jiných pracích se uvádí, že polarita má na opotřebení
kartáčů malý vliv a v podmínkách vysokého vakua dokonce nemá žádný vliv. 

4.5.2.6 Mechanické vlivy

Důležitým činitelem pro mechanické opotřebení kartáčů jsou nejen vlastnosti kartáčů, ale i mech.
Vlastnosti kroužků a komutátorů. Nestejnorodost patiny, krátery po obloukových výbojích, nečistoty
apod. Zvyšují abrasivní opotřebení kartáčů.

Vibrační  opotřebení  způsobuje  rychlé  znehodnocování,  zvláště  hran  kartáčů  a  je  vyvoláváno
mechanickými  nerovnostmi  a  nedostatky kluzných  ploch,  zvláště  nerovnosti  povrchu komutátoru.
Vibrace kartáčů mohou vyvolávat jejich jiskření, což má za následek zvýšené abrasivnín opotřebení.

Se vzrůstající obvodovou rychlostí komutátoru nebo kroužků se více uplatňuje vliv nerovností,
neokrouhlosti a jiných mechanických vad, což vede zpravidla k větší nestabilitě kluzného kontaktu,
ke  zvýšenému jiskření  kartáčů  a tedy i  k  jejich většímu opotřebení.  Obecná závislost  opotřebení
elekrografitových  kartáčů na obvodové rychlosti  je uvedena na Obr.  Křivka 1 platí  pro dobrou a
křivka 2 pro špatnou komunikaci.

 Obr.16: graf znázorňující závislost opotřebení kartáčů na obvodové rychlosti        
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5.  ANALÝZA DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ
NA KLUZNÉM KONTAKTU ELEKTRICKÉHO
STROJE

5.1 Grafitový kartáč 
Měření bylo provedeno na výše teoreticky popsaném grafitovém kartáči,pro názornost je zde

přiložena fotografie zkoumaného objektu.

                                         obr.17: grafitový kartáč v provedení s „T“ 

5.1.1 naměřené parametry skupiny 1 grafitového kluzného kontaktu

veličina 1. měření 2. měření 3.měření prumer chyba[%]

Rcl [mΩ] 1,917 1,982 1,9101 1,936367 2,35

Ccl[µF] 29,31 28,47 27,51 28,43 3,09

LL [nH] 165,34 135,76 168,63 156,5767 7,69

RL[mΩ] 2,1907 2,4913 2,311 2,331 6,01

Rcl1[mΩ] 1,899 1,753 1,894 1,848667 5,17

Ccl1[µF] 7,67 7,54 7,16 7,456667 3,97

 Tabulka 2: naměřené parametry skupiny 1 grafitového kluzného kontaktu

5.1.2  naměřené parametry skupiny 2 grafitového kluzného kontaktu

veličina 1. měření 2. měření 3.měření prumer chyba[%]

Rs[mΩ] 1,0258 1,028 1,0874 1,047067 3,85

Ls[nH] 206,8 215,81 230,43 217,68 4,99

Cs[µF] 31 29,47 25,44 28,63667 11,16

Rs1[mΩ] 41,9456 40,26 33,2348 38,48013 13,63

         

Tabulka 3:  naměřené parametry skupiny 2 grafitového kluzného kontaktu
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5.2 elektrografitový kartáč
Měření bylo provedeno na výše teoreticky popsaném elektrografitovém kartáči,pro názornost je zde

přiložena fotografie zkoumaného objektu.

                                 obr.18: kovografitový kartáč

5.2.1 naměřené parametry skupiny 1 elektrografitového kluzného kontaktu

veličina 1. měření 2. měření 3.měření prumer chyba[%]

Rcl [mΩ] 1,939 1,94458 1,9672 1,95026 0,86

Ccl[µF] 10,2127 10,6726 10,679 10,52143 2,93

LL [nH] 39,2 49,97 51,8281 46,99937 16,59

RL[mΩ] 1,7894 1,788918 2,034 1,870773 8,72

Rcl1[mΩ] 1,955237 2,30526 1,67382 1,978106 15,38

Ccl1[µF] 17,91684 12,4539 13,75343 14,70806 15,32

        Tabulka 4: naměřené parametry skupiny 1 elektrografitového kluzného kontaktu

5.2.2 naměřené parametry skupiny 2 elektrografitového kluzného kontaktu

veličina 1. měření 2. měření 3.měření prumer chyba[%]

Rs[mΩ] 180,5397 219,2474 220,6545 206,8139 6,69

Ls[nH] 111,2988 100,71 99,4895 103,8328 7,19

Cs[µF] 15,5078 16,486 13,3526 15,11547 11,66

Rs1[mΩ] 5,7921 6,33058 5,93825 6,02031 5,15

          Tabulka 5: naměřené parametry skupiny 2 elektrografitového kluzného kontaktu

44



5.3 elektrografitový kartáč s příměsí mědi
Měření bylo provedeno na výše teoreticky popsaném elektrogafitovém kartáči s příměsí mědi, pro

názornost je zde přiložena fotografie zkoumaného objektu.

            obr.19: elektrografitový kartáč s příměsí mědi

5.3.1 naměřené  parametry  skupiny  1  elektrografitového  kluzného  kontaktu
s příměsí mědi

veličina 1. měření 2. měření 3.měření prumer chyba[%]

Rcl [mΩ] 1,8339 1,52268 1,73625 1,69761 10,3

Ccl[µF] 14,07635 15,3743 17,9988 15,81648 13,79

LL [nH] 65,7958 61,5507 59,1157 62,15407 5,85

RL[mΩ] 1,647982 1,61448 1,57546 1,612641 2,19

Rcl1[mΩ] 1,91637 1,910029 1,97 1,932133 1,95

Ccl1[µF] 23,46 21,9361 24,5751 23,32373 5,36

Tabulka 6-naměřené parametry skupiny 1 elektrografitového kluzného kontaktu s příměsí mědi

5.3.2 naměřené  parametry  skupiny  2  elektrografitového  kluzného  kontaktu  s
příměsí mědi

veličina 1. měření 2. měření 3.měření prumer chyba[%]

Rs[mΩ] 492,389 453,2632 435,634 460,4287 5,38

Ls[nH] 139,55 153,673 147,6321 146,9517 5,03

Cs[µF] 18,78467 20,21849 21,9261 20,30975 7,51

Rs1[mΩ] 10,8453 8,81746 9,0892 9,583987 7,99

Tabulka 7-naměřené parametry skupiny 2 elektrografitového kluzného kontaktu s příměsí mědi
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5.4  měření změny parametru R,L a C dracounku v závislosti na jeho
rozpletení

Měření  bylo  provedeno  na  dracounku  dříve  popsaného  kovografitového  kartáče.Toto  měření  má
dobré  vypovídací  schopnosti  pro  instalaci  samotného  kartáče  do  stroje.Měření  bylo  provedeno
napětím U= 1V, f=1kHz.

C[µF] R[mΩ] L[nH] l[mm]

10,63 1,9338 41,97 0

10,65 1,9625 44,56 1

10,68 1,9688 45,99 2

10,75 1,923 48,365 3

10,84 1,9842 55,367 4

10,95 2,03 63,196 5

11,05 2,853 69,367 6

11,12 2,605 72,33 7

11,18 2,748 92,36 8

11,21 2,883 97,52 9

Tabulka 8:  naměřené parametry dracounku v závislosti na rozpletení

                      obr.20 :graf změny odporu dracounku v závislosti na jeho rozpletení
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                    obr.21: graf závislosti indukčnosti dracounku na  rozpletení dracounku

                                  obr.22: graf kapacity dracounku na rozpletení dracounku
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5.5 měření závislosti R,L,C  kartáče kluzného kontaktu el.stroje
točivého na počtu lanek dracounku
Měřní bylo provedeno na 2x7x3mm dracounku dříve popsaného kovografitového kartáče.Toto měření
má dobré vypovídací schopnosti pro poruchové stavy stroje.Měření bylo provedeno  U= 1V, f=1kHz.

    počet lanek
� � � � �

L[nH] C[µF]

14 38,2000 242,5067 234,9050

13 39,7706 241,5032 241,0080

12 54,6389 233,4143 162,3710

11 57,8890 219,4919 149,9930

10 61,9617 211,8957 139,1290

9 72,6247 191,2834 137,9580

8 83,0804 204,6335 114,5269

7 87,2671 192,9391 115,8370

6 92,1538 190,2713 91,6051

5 99,1289 190,8006 84,7249

4 101,7581 172,5695 49,0579

3 121,4898 170,5730 45,8193

2 130,7882 174,6500 30,3368

1 150,0435 172,1494 28,8814

Tabulka 9: měření závislosti R,L,C  kartáče kluzného kontaktu el.stroje točivého na počtu lanek

dracounku

                                   obr.23: závislost odporu kartáče na počtu lanek
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                                   obr.24:závislost indukčnosti kartáče na počtu lanek

                              obr.25: závislost kapacity kartáče na počtu lanek dracounku
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6. ANALÝZA DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ A VYHODNOCENÍ PŘESNOSTI
MĚŘENÍ

Z naměřených hodnot parametrů a dalších výsledků a poznatků vyplývá,že např. když se zvýší odpor
samotného kartáče pak bude katráč více tepelně namáhán průchodem proudu a dojde dříve k jeho
opotřebení,proto je lepší kartáč s nižsím odporem.Když se zvýší indukčnost a kapacit kartáče pak při
práci  elektrického  stroje  bude  kartáč  více  jiskřit  vlivem  nesouměrného  proudového  zatížení
kartáče,tento vliv je nepříznivý pro kartáč,ale působí velmi příznivě na třecí podmínky mezi kartáčem
a komutátorem, snižuje vibrace a hluk kartáčů.

Při měření rozpletení lanek v dracounku, které simulovalo postupné rozplétání lanek mechanickým
opotřebením a vibracemi ve stroji jsem došel k závěru, že hodnoty odporu, kapacity a indukčnosti se
nijak dramaticky nemění největší nárůst zaznamenala indukčnost,která vztostla o 40nH.

Při měření závislosti odporu,kapacity a indukčnosti na počtu lanek v dracounku, které simulovalo
postupné odpadávání lanek z dracounku hlavně vlivem únavy materiálu jsem došel k závěru,že pokud
odpadne přibližně 20% nevede to z dramatickým změnám parametrů,avšak po odpadnutí více procent
z dracounku se zvšuje odpor a snižuje kapacita a indukčnost,ale hlavně průřez vodivé dráhy,což může
mít za následek růst proudové hustoty až do okamžiku,kdy  tato hodnota bude neúnosná a dracounek
se přetaví.

Přesnost měření bylo velmi složité udržet na uspokující úrovni,neboť jen velmi malá změna v tlaku,
poloze, nebo jakékoliv změny v konfiguraci pracovičtě a měřícího přístroje vede k poměrně velkým
nepřesnostem  ve  výsledcích  měření.Z  tohoto  důvodu  se  procentuální  odchylka  při  jednotlivých
měření  pohybovala  od 1 až do 15%.Proto jednotlivé parametry lze poměrně nesnadno měřit  i  za
pomoci kvalitních přípravků.
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7. ZÁVĚR
Měření  základních  elektrických  parametrů  jednotlivých  komponentu  kluzného  kontaktu  je  velice
náročné  na  pozornost,přípravu,pečlivost.  Protože  i  při  malé  změně  vybavení  měrícího
pracovište,případně jeho konfigurace dochází je změne jejich výsledných parametrů.Proto by se toto
měření  vyplatilo  při  pásové  výrobě  těchto  součástek,kde  by  toto  měření  odhalovalo  nepřesnosti
výroby  a  provádělo  by  výstupní  kontrolu  výrobků,kdy  by  bylo  toto  měření  prováděno  plně
automaticky aby se vyloučila chyba lidského faktoru a nestejnorodosti měřících podmínek. Měření
má  však  pro  provoz  některých  typu  el.  Přístrojů  zásadní  význam.  Například  u  jednofázových
komutátorových strojů mohou významným způsobem ovlivnit  úroveň EMC v pásmech 0,25 – 30
MHz a 30 – 300 MHz (obr.28). V případě stejnosmerných stojů mohou ovlivnit i úroveň degradace
povrchu  komutátoru  spolu  s  ostatními  technickými  opatřeními.  Zásadním  zpusobem  pak  mohou
ovlivnit  i  životnost  stroje.Poznání  všech  jevů  způsobujících  opotřebení,může  vést  k pozitivnímu
ovlivnění procesu opotřebení,což se projeví  na vyšší  spolehlivosti  elektrických  strojů.Jsou to sice
nepatrné součásti strojů,avšak jejich vlastnosti jsou rozhodující pro správnou funkci celého složitého
pohonu provozního zařízení.

                      Obr.26  :graf závislosti velikosti rušivého svorkového napětí na frekvenci

                                                 obr.27-grafy závislosti útlumu na frekvenci 
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