
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

  



 

 

Abstrakt 
Účelem revize elektrického zařízení je posouzení z hlediska bezpečnosti. Cílem 

bakalářské práce je revize elektrického pohonu pásového dopravníku jednak se 

zaměřením na bezpečnost před úrazem elektrickým proudem vlivem poruchy a dále 

zjištění možných rizik ze strany statické elektřiny. Byla provedena prohlídka, 

příprava norem a měření, na základě jejichž výsledků bylo po srovnání s příslušnou 

normou možno určit, zda zařízení vyhovuje ze strany elektrické bezpečnosti. Na 

základě prohlídky byla učiněna opatření vzhledem k možnému výskytu statické 

elektřiny. 

 

Klíčová slova 
Revize, úvodní revize, pravidelná revize, statická elektřina, elektrický výboj, 

ložiskový proud, kluzný kontakt 

 

Abstract 
The purpose of revision of electrical devices is to assess the device in regard to 

its safety. The main goal of this bachelor thesis is a revision of an electrical 

conveyor belt engine. We focus on safety from injury caused by electric current due 

to malfunction and methods for detection and prevention of electrostatic charge 

buildup. We conducted an inspection and prepared the required norms and 

measurements. After a careful analysis of results we determined, whether or not the 

device meets the safety requirements specified by the relevant industry norms. 

Based on the insights from the inspection, we took necessary precautions with 

regard to static electricity buildup. 

 

Keywords 
Revision, introductory revision, periodic revision, static elektricity, electric 

discharge, bearing current, carbon brush 
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1. ÚVOD 

Po celém světe se denně využívá velké množství elektrických zařízení 

k nejrůznějším účelům a uspokojení lidských potřeb. Společně s nutností zajistit 

správný chod těchto zařízení je potřeba se zabývat jejich bezpečností, aby 

nedocházelo k ohrožení zdraví, života uživatelů nebo k majetkovým škodám.  

Bakalářská práce se zabývá problematikou revize pohonu dopravníkového pásu. 

Vychází z teoretického základu, kterým jsou jednak normy a další odborná literatura 

pro objasnění postupu při revizi, jako je prohlídka, příprava a samotné měření. Na 

základě informací z textu norem bylo možno posoudit, zda pohon dopravníkového 

pásu splňuje požadavky na bezpečnost, či nikoliv.  

Následovala další podrobná prohlídka zařízení s cílem zaměřit se na rizika 

spojená se statickou elektřinou. Na základě odborné literatury, bylo možno 

rozhodnout, zda a kde k danému problému dochází. Po seznámení se 

z problematikou bylo možno navrhnout příslušná opatření, která jsou popsána 

v následujících kapitolách. 
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2. ÚČEL REVIZE ELEKTRICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ A POSTUP PŘI REVIZI 

Účelem revize elektrických zařízení je posouzení jejich stavu z hlediska 

bezpečnosti. Pokud zařízení z hlediska bezpečnosti odpovídá ustanovení norem, pak 

jsou požadavky na bezpečnost považovány za splněné. 

2.1. ČSN 33 1500 – revize elektrických zařízení 

Tato norma je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení a dále 

pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. [1] 

2.1.1. Výchozí revize 

Nová elektrická zařízení je možno uvést do provozu jen tehdy, pokud je jejich 

stav ověřen výchozí revizí. Pro účely nezbytných měření a zkoušek je možné uvést 

elektrická měření pod napětí ještě před ukončením výchozí revize. Je nutno ale 

provést opatření, aby uvedením zařízení pod napětí nebyla ohrožena bezpečnost. 

U elektrických zařízení, která mění svou dřívější polohu a u nichž přemístění na 

polohu novou, doprava nebo skladování mohou mít za následek změny elektrických 

a funkčních vlastností nebo změny zapojení proti dřívějšímu stavu, se musí před 

uvedením do provozu provést alespoň jejich kontrola. [1] 

2.1.2. Pravidelné revize 

Každá provozovaná zařízení musí být pravidelně revidována nejpozději po 

časových úsecích stanovených v této normě. 

U elektrických zařízení, která musí být ze závažných důvodů v provozu, se 

pravidelná revize může provést i po uplynutí doby, která je stanovená v normě a to 

při nejbližším možném přerušením provozu, nejpozději však v roce následujícím po 

uplynutí stanovené doby. 

Lhůta pravidelných revizí elektrických spotřebičů držených v ruce a 

nepřipevněných spotřebičů jsou uvedeny v tabulce 1. 
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Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání: 

Skupina A – Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli 

nebo přímému uživateli. 

Skupina B – Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při 

zemědělských pracích atp.). 

Skupina C – Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve 

vnitřních prostorách. 

Skupina D – Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, 

kluby, hotely, internetové kavárny atp.). 

Skupina E – Spotřebiče používané při administrativní činnosti. [1] 

 

Tabulka 1: Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů [1] 

 

2.2. Příprava k revizi 

Příprava k revizi zahrnuje studium dokumentace, příslušných technických 

norem, zprávy o minulé revizi, přípravu nářadí a měřicích přístrojů a zajištění 

doprovodu. [2] 
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2.3. Prohlídka revidovaného zařízení 

Prohlídku zařízení zahajujeme vždy podle možnosti od zdroje, to je buď 

transformovna, hlavní rozvaděč nebo rozvaděč odkud je zařízení napájeno. Při 

prohlídce zařízení zkontrolujeme, zda souhlasí s dokumentací. Při pravidelné revizi 

sledujeme všechny změny na zařízení i v jeho okolí. [2] 

2.4. Měření a zkoušky 

Při měření se provádí měření izolačních odporů. Dále se měří impedance 

smyčky, kde se porovnává naměřená hodnota s jmenovitým proudem jistících 

přístrojů. Posoudíme přiřazení jistících přístrojů k průřezům vodičů a selektivitu 

jistících přístrojů řazených za sebou. Dále je vhodné provést měření přechodového 

odporu a úbytku napětí. 

Při výchozí revizi a někdy i při pravidelných revizích přicházejí v úvahu 

zkoušky zařízení, při nichž vždy dbáme na důsledné zajištění bezpečnosti. [2] 

2.5. Zpráva o revizi 

Sepsání revizní zprávy předchází konfrontace zjištěného stavu zařízení se 

zněním norem. Ve zprávě musíme totiž každou popsanou závadu zdůvodnit 

uvedením předpisu a jeho článku, s nímž je závada v rozporu. [2]  
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3. REVIDOVANÉ ZAŘÍZENÍ 

Měřené zařízení je speciálně vytvořený laboratorní pohon. Skládá se ze tří 

hlavních částí. Asynchronní motor, převodovka a poháněné zařízení. Jejich 

parametry jsou uvedeny níže. 

 

Obr. 1: Pohled na měřené zařízení shora 

Legenda: 1 – třífázový asynchronní motor, 2 – převodovka, 3 – plechový  kryt 

hnacího válce 

 

Obr. 2: Boční pohled na měřené zařízení 
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Legenda: 1 – hnací válec, 2 – ložisko  

 

3.1. Parametry 

Pohon zajišťuje trojfázový asynchronní motor. Ten je připojen pomocí kabelu  

4x6 mm2 na síť. Zdroj trojfázového střídavého napětí se nachází na pultu 

laboratorního stolu. Zapojení motoru je do hvězdy. Parametry jsou uvedeny 

v tabulce. 

Tabulka 2: Parametry asynchronního motoru 

Výrobce NORD DRIVESYSTEMS 

Typ SK 71L/4 

Výrobní číslo 32510020 

Jmenovité napětí 230 V 

Jmenovitý proud 1,09 A 

Frekvence 50 Hz 

Otáčky 1380 ot/min 

Výkon 0,37 kW 

cosϕ  0,71 

Účinnost  67 % 

Krytí  IP 55 

Provozní teplota -20 až +45°C 

 

Motor je spojen se zátěží napevno přes převodovku. 

Tabulka 3: Parametry převodovky 

Výrobce NORD DRIVESYSTEMS 

Typ  SK 1 Sl40-IEC71-71L/4 

Výrobní číslo 202008040-100 

Výkon  0,37 kW 

Převodový poměr 12,50 

Výstupní moment 26 Nm 

Výstupní otáčky  110 ot/min 
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Hmotnost  9,6 kg 

 

Poháněný válec je umístěn pod plechovým krytem. Jeho rozměry jsou: 

Tabulka 4: Rozměry plechového krytu 

Délka 48 cm 

Šířka 41 cm 

Výška 18 cm 

 

3.2. Úvodní měření 

Cílem tohoto úvodního měření bylo zjištění funkčnosti přístroje a proměření 

základních elektrických veličin. 

Tabulka 5: Použité přístroje 

Multimetr klešťový UNITEST CHB15 06160716 

Multimetr  METEX M-3800 936930 

Otáčkoměr Hasler Bern 

 

Přístroj se nacházel na laboratorním stole a byl napájen ze sítě pomocí kabelu 

4x6 mm2. Měřilo se napětí proti nule a napětí mezi fázemi na vstupu do 

asynchronního motoru. Dále proud všech tří fází, a nakonec výstupní otáčky na 

poháněném zařízení. 

Z měření vyplývá, že odebíraný proud ze sítě je přibližně 0,85 A. 

L1 0,85 A L2 0,87 A L3 0,85 A 

 

Napětí proti zemi 235 V. Sdružené napětí pak 410 V. 

Pomocí otáčkoměru byly změřeny výstupní otáčky, bylo naměřeno 120 ot/min. 

Úvodní měření ukázalo že přístroj se zdá být plně funkční. Poháněné zařízení se 

otáčelo bez náznaku zadrhávání, čehož usuzuji že ložiska nejsou poškozená. 
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3.3. Revize elektrického pohonu 

Cílem těchto měření bude zjištění jistých elektrických parametrů přístroje, které 

je potřeba znát pro určení, zda je přístroj bezpečný pro užívání a nehrozí riziko 

úrazu elektrickým proudem. 

3.3.1. Měření izolačního odporu 

Měření izolačního odporu poskytuje informaci o tom, zda dané elektrické 

zařízení bezpečně snese provozní napětí. Z naměřené velikosti zjistíme kvalitu 

izolace a tím i kvalitu montáže, dobu životnosti zařízení, vliv okolí apod. Hodnotu 

izolačního odporu ovlivňují: 

• S klesající vlhkostí se izolační odpor zmenšuje. 

• Klesá s rostoucí teplotou. Odpor naměřený za studena by měl být větší 

než odpor naměřený za tepla. 

• Na jeho velikost může mít také vliv prostředí, kde přístroj pracuje nebo 

je uskladněn. 

• Hodnota izolačního odporu však také závisí na měřicím napětí. Při 

vyšších hodnotách se obvykle naměří nižší hodnoty odporu. [3] 

 

U motorů s kotvou nakrátko se izolační odpor statoru měří na motoru odpojeném 

od sítě. Je-li motor zapojený do hvězdy je provedeno měření mezi kostrou statoru a 

libovolný konec vinutí. [3] 

3.3.1.1. Norma ČSN 33 1600 ed.2 – revize a kontroly elektrických 

spotřebičů během používání 

 Izolační odpor se měří pomocí měřičů izolačního odporu stejnosměrným 

proudem, kde jmenovité napětí je nejméně 500 V při zatížení 1 mA po dobu 5 až 10 

sekund. [4] 

Měření spotřebičů ochrany třídy jedna s pohyblivým přívodem se měří podle 

schématu: 
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Obr. 3: Měření izolačního odporu spotřebičů třídy I [5] 

Je nutné, aby při měření byly zapnuty všechny spínače, regulátory atp. měřeného 

spotřebiče, pro umožnění bezpečného a úplného změření izolačního odporu všemi 

částmi. Měření se provádí až na tyto výjimky: 

a) elektrický spotřebič je vybaven přístroji jako jsou např. relé, stykače, 

elektronické spínaní, které při odpojení od síťového napájení se přestaví do 

polohy, která neumožňuje změřit izolační odpor celého spotřebiče. 

b) elektrický spotřebič obsahuje části, u kterých by při přiložení napětí 500 V 

mohlo dojít k poškození nebo ke zničení. 

Izolační odpor se změří u spotřebičů ochrany třídy jedna mezi živými částmi a 

popř. přístupnými vodivými částmi. 

Změřený izolační odpor nesmí být menší u spotřebiče ochrany třídy jedna, kde 

spotřebič není držen za provozu v ruce menší než 1 MΩ. [4] 

3.3.1.2. Výsledky měření 

Pro měření byl použit měřicí přístroj REVEX 2051, výrobní číslo 04 01183. 

Měřící rozsah přístroje pro měření izolačního odporu je 0,15 až 20 MΩ. 

Izolační odpor mezi pracovními vodiči spojenými do hvězdy a kostrou statoru 

měřicí přístroj vyhodnotil jako větší než 20 MΩ. Při porovnání s normou je možno 

konstatovat, že izolační stav je vyhovující. 
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3.3.2. Měření impedance vypínací smyčky 

V případě, kdy se vlivem poruchy izolace dostane nebezpečné napětí na neživé 

části obvodu, dojde ke změně v síti. Obvykle začne poruchový proud téci jinou 

cestou než pracovními vodiči, a to uvede v činnost jistící prvek, který odpojí 

elektrický obvod od zdroje. Princip měření spočívá v tom, že přístroj simuluje vznik 

poruchy izolace mezi živou a neživou částí sítě. Nejprve naměří napětí U1 mezi fází 

a zemí. Potom do obvodu připojí přístroj odpor R a změří velikost napětí U2 a I. 

Měřená impedance se pak určí jako 

𝑍𝑠 =
𝑈1 −𝑈2

𝐼
 

Platí, že výsledná impedance Z vynásobená proudem Ia, při kterém dojde 

k vybavení ochranného přístroje, musí být menší než jmenovité napětí sítě (230 V). 

Měření by mělo být provedeno pro všechny tři fáze a výsledná impedance by se 

měla lišit minimálně. [6], 

Je důležité zjistit, zda odpor vypínací smyčky je dostatečně malý na to, aby 

poruchový proud byl tak velký, že vypínací proud daného jistícího prvku byl 

schopen vypnout poruchový obvod v předepsaném čase. 

Pro vybavení jističů nebo pojistek je potřeba aby poruchový proud dosáhl 

hodnot v řádech desítek nebo i stovek ampér. Proudový chránič však reaguje na 

mnohem menší proudy řádově desítek nebo stovek miliampér. 

Proudový chránič se používá buď jako ochrana automatickým odpojením od 

zdroje v případě poruchy za zdrojem nebo jako doplňková ochrana v kombinaci 

s jistícím prvkem pro ochranu osob před úrazem elektrickým proudem. 

Pokud je proudový chránič použit jako ochrana automatickým odpojením od 

zdroje nebo jako doplňková ochrana není pak nutno měření impedanční smyčky 

provádět, neboť podmínka pro automatické odpojení od zdroje je použitím 

proudového chrániče splněna. Je však nutno ověřit, zda skutečně k odpojení dojde. 

[7] 
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3.3.2.1. Norma ČSN 33 2000-4-41 – elektrické instalace nízkého 

napětí 

Charakteristika ochranných přístrojů a impedancí musí splňovat tento požadavek  

𝑍𝑠 ∗ 𝐼𝑎 ≤ 𝑈0 

Popis jednotlivých veličin uveden níže. Uvedená podmínka se považuje za 

splněnou, jestliže pro vedení, jehož nejhorší provozní podmínky, které obvykle 

mohou přijít v úvahu, jsou představovány maximální provozní teplotou vedení, není 

impedance smyčky 𝑍𝑠 počítaná nebo měřená při teplotě 20 °C větší než 𝑍𝑠 ≤
2

3
∗
𝑈0

𝐼𝑎
.  

Maximální doba odpojení v koncových obvodech jištěných do 32 A pro fázově 

napětí 230 V činí 0,4 s. [8] 

3.3.2.2. Norma ČSN 33 2000-6-61 – elektrické instalace budov 

O doplňkové ochraně, je v normě definováno: 

Účinnost opatření zajišťované doplňkovou ochranou je nutno ověřit prohlídkou a 

zkouškou. 

Jestliže je jako ochrana doplňková ochrana použit proudový chránič je účinnost 

automatického odpojení od zdroje proudovým chráničem ověřována s použitím 

vhodného zařízení, kterým se ověří, že je splněna norma ČSN 33 2000-4-41. [9] 

3.3.2.3. Výsledky měření 

Bylo zjištěno, že laboratorní stůl je chráněn doplňkovou ochranou proudovým 

chráničem s rozdílovým proudem 30 mA. Dle normy není nutné měřit odpor 

vypínací smyčky je však nutno ověřit, zda k automatickému odpojení skutečně 

dojde. 

K měření byl použit měřicí přístroj METREL EASYTEST MA 2064. Měření 

proběhlo na přívodním kabelu pro všechny tři fáze. Výsledek je, že u všech fází 

došlo k automatickému odpojení od sítě, podmínka je tím pádem splněna.   

3.3.3. Měření přechodového odporu 

Přechodový odpor různých kontaktů, případně propojovacích svorek je 

z hlediska bezpečnosti velmi nežádoucí jev, který se snažíme odstranit. Je způsoben 
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zmenšením efektivního průřezu v místě spoje či kontaktu. Dosedací plochy, jenž 

k sobě přiléhají, nemají naprosto hladký povrch. Rozměry těchto nerovností jsou 

většinou mikroskopické. Elektrický proud prochází přes různé úžiny, které se o sebe 

navzájem opírají a brání plnému dosednutí kontaktů. Postupně se do se do tohoto 

nerovného povrchu mohou vlivem koroze a neustálého používání dostat nečistoty a 

voda. Ty to látky vyvolávají chemické reakce a ty přechodový odpor zhoršují, tj. 

zvyšují. [3] 

3.3.3.1. Norma ČSN 33 0360 ed.2 – místa připojení ochranných 

vodičů na elektrických předmětech 

Všechny přístupné neživé části elektrických předmětů musí být 

v namontovaném stavu trvale a spolehlivě vodivě spojeny s místem, kde je připojen 

ochranný vodič. 

V případě, že mezi hlavní částí, která je přímo spojena s ochranným vodičem a 

částí, kterou je možno odejmout je těsnění, nesmí stárnutí nebo deformace těsnění 

ovlivnit spolehlivost vodivého spojení. 

Za vyhovující spojení těchto částí se považuje, pokud je přechodový odpor 

v namontovaném stavu mezi místem připojení ochranného vodiče nejvzdálenější 

částí elektrického předmětu nebyl větší než 0,1 Ω. 

Drobné neživé části například štítky, šrouby, nýty, ucpávkové šrouby, držáky, 

které se nemohou svou povahou podílet na nebezpečí úrazu elektrickým proudem se 

nemusí spojovat s ochranným vodičem.   

Pokud má zkoušený elektrický předmět pohyblivý přívod, je nutné odpojit tento 

přívod nezahrnovat jej do měření. Měření se provádí přímo v místě připojení 

přívodky zkoušeného předmětu. Je nutno dbát, aby přechodový odpor mezi 

měřicími kontakty (špička měřicího kolíku) a zkoušenou neživou částí elektrického 

předmětu neovlivňoval výsledky měření. 

Toto ustanovení platí i pro místa připojení ochranného vodiče elektrických 

předmětů jako jsou elektrické stroje, přístroje, spotřebiče, rozváděče atd. pokud 

předmětové normy nestanoví ze závažných důvodů odlišné hodnoty přechodového 

odporu, nebo jiné hodnoty napětí zdroje a proudu pro kontrolu. [10] 
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3.3.3.2. Výsledky měření 

Pro měření byl použit přístroj REVEX 2051, výrobní číslo 04 01183. Měření 

probíhalo mezi svorkou ochranného vodiče a nejvzdálenější přístupnou částí 

přístroje proudem 10 A AC. Měřící rozsah přístroje pro tento typ měření je 0,00 až 

1,00 Ω.  

Naměřené hodnota činí 0,03 Ω, což je menší než 0,1 Ω. Výsledek vyhovuje dané 

normě.  

 

3.3.4. Termín následující revize 

Z předchozích měření je možno říct, že pohon dopravníkového pásu vyhověl 

normám v úvodním revizním měření. Je dále třeba určit termín příští revize. Na 

základě kapitoly 2.1.2. můžeme určit, že se jedná o spotřebič třídy C tudíž spotřebič 

používaný při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách. Podle 

tabulky 1 je možno určit lhůtu pro následující revizi. Jedná se o spotřebič třídy I, 

který není za provozu držen v ruce, tudíž revizní lhůta jsou dva roky, následující 

termín je duben 2021. 
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4. ELETROSTATICKÝ NÁBOJ 

4.1. Vznik elektrostatického náboje  

Již ve starověkém Řecku věděli, že když budou třít kus jantaru, bude přitahovat 

kousky slámy. Z tohoto pokusu se nám dochovalo slovo elektron, což řecky 

znamená jantar. Roku 1600 bylo zjištěno že elektrizace není jev, který se děje jen u 

jantaru, ale je jevem všeobecným.  

Víme, že hmota se skládá z atomů, ty se skládají z protonů, elektronů a 

neutronů. Sám o sobě je atom elektricky neutrální. Dále víme, že náboj nevzniká ani 

nezaniká, jen se přerozděluje. I když se jeví, že na jedné straně vznikl náboj kladný 

a na opačné náboj záporný, došlo pouze ke známému elektrického proudu. [11] 

Náboj se může hromadit několika způsoby. Tím prvním je tzv. triboelektrický 

jev, kde dochází k tření mezi materiály. Velikost a polarita zde závisí na více 

okolnostech. Tlak a rychlost při tření, vlhkost a velmi důležitý je taktéž materiál. 

Pro určení velikosti a polarity byla určena tzv. triboelektrická řada materiálů. 

Tato řada je seřazena sestupně od materiálů, které se při tření nejvíce polarizují 

kladně (polyuretanová pěna, vlasy, nylon, sklo), přes netečné (ocel, dřevo), až 

k těm, které se naopak nejvíce polarizují záporně (polyethylen, ebonit, teflon). [11] 

Také platí, že čím větší je vzdálenost materiálů v řadě, tím lépe se náboj přenáší. 

Další možnost hromadění je elektrostatická indukce. Probíhá tak, že nabitý 

předmět umístíme do bezprostřední blízkosti jiného vodivého izolovaného 

předmětu. 

Třetí možnost je ionizace předmětu pomocí záření o vlnové délce, při které se 

elektron uvolní z atomu. [12] 

 

 

4.2. Elektrostatický výboj 

Pokud někde dojde k nahromadění záporného náboje a na jiném místě naopak 

tento náboj chybí, snaží se elektrony dostat k tomuto místu a tím obě místa 

elektricky neutralizovat. Čím více nábojů na jedné straně přebývá a na druhé chybí, 

tím větší napětí se mezi nimi vytvoří. Pokud je toto napětí dostatečně silné, 
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nepotřebuje procházet vodivou plochou, ale využije nejbližší nevodivý úsek. 

V přírodě je nejlépe k vidění blesk. Na tvaru blesku při úderu je vidět, že nejkratší 

nevodivý úsek nemusí znamenat opticky nejkratší cestu. V běžném životě se 

nejčastěji setkáme s elektrostatickým výbojem např. u nylonového oblečení, kde 

stačí jen projet kůží po nylonu a vzhledem k vzdálenosti v triboelektrické řadě dojde 

ke vzniku elektrostatického náboje na kůži, který se může o něco vybít. Tento jev je 

mnohdy dobře slyšet a také cítit. [11] 

 

 

4.3. Rizika a možnosti eliminace elektrostatického 

náboje 

Elektrostatický výboj se vyskytuje téměř kdekoliv. Ať se jedná o domácnost či 

výrobní halu. K jeho vzniku přispívá několik okolností. Pracovníci jsou obuti nebo 

oblečeni do oděvů, které jsou nejpříznivější pro vznik elektrostatického náboje, tzn. 

oděv vyroben z umělohmotných materiálů. Pracovní plocha je vyrobena z materiálu 

s vysokým izolačním odporem. Taktéž nízká vlhkost vzduchu se podílí na zvýšení 

rizika hromadění náboje. [11] 

4.3.1. V čem spočívají problémy 

Tento jev je zvláště nepříznivý při tření, oddělování, řezání, rolování, 

přesypávání nebo pokud se vyskytuje ve skladech, či výrobních podnicích, kde se 

nachází výbušný či hořlavý materiál. Výboj o napětí 10 kV je schopen zapálit 

většinu hořlavých par a plynů nacházejících se ve vzduchu. [11],[13] 

Existuje mnoho případů havárií způsobených elektrostatickým výbojem. 

Příkladem může být zjištění Úřadu pro vyšetřování havárií v chemickém průmyslu 

(US CSB) z roku 2007. První nehoda se stala nevhodným uzemněním přemístitelné 

nádrže při plnění hořlavým rozpouštědlem. Druhá nehoda se stala taktéž nevhodným 

uzemněním plováku při měření hladiny v nádrži, která byla plněna z autocisterny. 

[14] 

Vyskytují se však i potíže, které nemají tak katastrofální průběh, a přesto jim 

musí být věnována patřičná pozornost. V běžném životě je možno se setkat s těmito 
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problémy například při vystupování z auta, při dotyku zábradlí atd. Tyto výboje 

mohou dosahovat až desítek kilovoltů. Naproti tomu v továrnách při výrobě a 

zpracování plastů a textilií mohou tyto výboje dosahovat až stovek kilovoltů. To 

jsou ale výboje, které jsou značně nepříjemné při dotyku, i když při nich nedochází 

ke zranění osob. To, na čem se ale podepisují je snížení produktivity práce snížení 

koncentrace zaměstnanců na plnění pracovního úkolu. Může se však vyskytnou i 

sekundární nebezpečí jako pád z výšky a podobně. 

Jestliže se elektrostatický náboj objeví v místech, kde se nachází různá 

rozpouštědla nebo prachy může to mít nebezpečné následky, které můžou skončit 

výbuchem. 

Naproti tomu výboj i několika desítek voltů může zničit nebo poškodit 

polovodičové komponenty, na tento problém se však nemusí přijít ihned ale objeví 

se až u konečného uživatele. 

Při výrobě a zpracování plastů, papíru nebo textilií se může materiál po výrobní 

lince pohybovat velmi rychle, a tak hrozí problém, že se materiál vzájemně slepí 

k sobě nebo přilepí k pracovní ploše přístroje. Převíjení nebo řezání velkých rolí 

generuje velké množství náboje, který způsobuje výboje buď k obsluze stroje nebo 

může dojít ke zničení řídící elektroniky přístroje. 

Dochází i k tomu, že velké role se zde chovají jako obrovský kondenzátor, jež 

dokáže uchovat náboj po dlouhou dobu a způsobuje problémy další pracovníkům, 

zpracovatelům nebo koncovým zákazníkům. V některých případech může dojít k to 

mu  tomu že dojde ke zničení vlastního materiálu, výboje způsobí poškození 

povrchu nebo i průraz. 

V místech, kde je vyžadováno čisté prostředí, ať už se jedná o balení jídla, léků, 

výroba polovodičových součástek a lékařských přístrojů se může elektrostatický 

náboj stát problémem. Povrch, který se nabije nábojem může přitahovat nečistoty a 

ty zapříčiňují kontaminaci nebo zmetkovitost. [15] 

4.3.2. Průběh elektrostatického náboje na povrchu 

izolačních pásů odvíjejících se z kovových válců 

Elektrostatický náboj způsobuje styk a oddělování dvou různých materiálů. 

V průmyslu je to nejčastěji plynulé odvíjení pásu z izolační hmoty z uzemněného 
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kovového tělesa. Pás, zatím nenabitý přichází na kovový válec, ovíjí se okolo něj na 

délce dané poloměrem válce a úhlem, který svírá stykovou plochu válce a pásu. 

Dále ho opouští určitou rychlostí. Přičemž v místě, kde izolační pás opouští 

kovový válec, zůstávají na páse náboje. Jejich vznik spočívá ve stykovém efektu 

dvou hmot s rozdílnou hustotou náboje v povrchových vrstvách a ve výměně náboje 

mezi nimi. Původní rovnováha náboje se poruší a při oddělování může takovéto 

zhuštění náboje určité polarity zůstat na povrchu hmoty delší dobu. Tato doba závisí 

na povrchové vodivosti a okolních podmínkách. 

Následky takovéhoto povrchového nabití, které se může objevit prakticky jen u 

dobrého izolantu různé. Může docházet k přitahování prachu, vzájemného lepení až 

po nepříjemné a nebezpečné jiskření. To může způsobit například výbuch zápalné 

směsi. Často také dochází i k úrazu vlivem výboje statické elektřiny a to k přímému 

zásahu elektrickým proudem při velkém nahromadění náboje nebo k druhotnému 

mechanickému poranění při vystrašení a následném prudkém pohybu. [16] 

4.3.3. Jak předejít hromadění náboje 

4.3.3.1. Uzemnění 

Vodivý předmět může být neutralizován uzemněním. Dokud vodič zůstává 

uzemněn elektrostatický náboj nemůže vzniknout. [15] 

4.3.3.2. Metoda zvýšení vodivosti 

Pokud bychom dokázali udělat izolant vodivým mohli bychom ho také uzemnit. 

Můžeme však udělat izolant vodivým několika způsoby: 

1. navlhčením 

2. antistatickými chemickými povlaky 

3. použitím antistatik do polymeračních materiálů 

4. použitím uhlíku jako plnidla 

  

1. Jisté materiály mají schopnost být hygroskopické, tzn. pohlcovat do sebe 

vlhkost. Z toho vyplývá, že jsou dostatečně vodivé a schopné se zbavit 

elektrostatického náboje na svém povrchu. Liší se ale rychlost s jakou jsou 

materiály schopné do sebe pohltit vlhkost, například role papíru zabalená do 
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ochranné folie z plastu má vlhkost vzduchu kvůli izolaci od okolního prostředí 

stejnou jako při výrobě. Dále při odvíjení role se kvůli rychlosti zpracování 

nemusí vlhkost stačit projevit. 

Kromě těchto materiálů jsou i takové, které nejsou hygroskopické, u těchto 

materiálů by případné zvýšení vlhkosti postrádalo smysl. Kromě toho není 

možné zvyšovat vlhkost tam, kde by mohlo dojít ke komplikacím jako např. 

koroze, problémy při pájení atd. 

2. Antistatické chemické povlaky se na nevodivé materiály nanášejí sprejem, 

natíráním nebo namáčením. Tím se vytvoří vodivá plocha, která je schopna 

rozptýlit elektrostatické náboje. Principem jejich činnosti je, že sami nejsou 

vodivé, ale pohlcují vlhkost ze vzduchu, která tuto vodivou plochu vytvoří. 

3. Antistatické materiály jsou dvojího typu, buď jsou silně hydrofilní, nebo mají 

elektricky vodivou strukturu. Do polymerních materiálů se přidávají buď 

vstřikováním, extruzí nebo vyfukováním. 

4. Uhlík je možno přidat jako přísadu pro vytvoření vodivého plastu. Tento výrobní 

postup se však používá spíše u produktů, u kterých nesmí vzniknout statická 

elektřina (např. antistatické výrobky při výrobě elektroniky), než jako pomoc při 

řešení problémů s elektrostatickým nábojem během výrobních procesů. [15] 

4.3.3.3. Metoda náhrady - ionizace 

Přebytek nebo nedostatek elektronů a tím pádem kladný nebo záporný náboj na 

povrchu materiálu, lze snadno vyřešit doplněním opačného náboje. Tento proces 

umožňuje ionizace což je štěpení atomů nebo molekul vzduchu na kladné nebo 

záporné ionty. Ionizační zařízení vytváří množství kladných nebo záporných iontů 

v okolí elektrostaticky nabitého předmětu. Vzhledem k tomu, že opačné náboje se 

přitahují, přijímá nabitý předmět dostatečné množství kladných nebo záporných 

iontů, dokud nenastane neutralizace. [15] 
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5. DEGRADACE LOŽISKOVÝCH UZLŮ 

Střídavé pohony s možností regulovat plynule otáčky poskytují řadu výhod 

(úspora energie, přizpůsobitelnost agregátům, nenáročná údržba…). Se stále se 

rozšiřujícím využíváním těchto zařízení však vyvstává problém, který se při 

klasickém napájení harmonickým napětím již nějakou dobu nevyskytuje. [17] 

 

Obr. 4: Vrstva spáleného mazacího oleje na hřídeli vzniklá vlivem ložiskového 

proudu  

5.1. Počátky problémů 

Problémy s hřídelovým napětím u asynchronních motorů popisuje literatura již 

řadu desetiletí. Podle místa jejich vzniku a jejich účinků je dělíme na proudy 

pracovní (proud se uzavírá ložiskem,  tento typ je součástí funkce např. u el. trakce), 

proudy svodové (kde proud prochází ložiskem z důvodu porušení izolace) a 

vyrovnávací  

(kde proud v ložisku vzniká kvůli nesymetričnosti elektromagnetického pole 

statoru). [17] 

Dále se dělí na nízkofrekvenční a vysokofrekvenční napětí. Nízkofrekvenční je 

často způsobován nedokonalostmi magnetického obvodu (nesouměrnost 

magnetického toku způsobenou nestejnou permeabilitou dynamových plechů, 

nepečlivým dílenským provedením, nesouměrnou vzduchovou mezerou, která je 

poměrně malá, nesouměrnými mezerami na styku segmentů plechů), ložiskového 

uzlu stroje a podobně působí osové ventilační otvory, osové svorníky nebo zářezy 

pro upevňovací a vodící klíny, přiléhající nosná žebra kostry nebo žebra rotorové 
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hvězdice. Tyto problémy se však konstrukčními úpravami v minulosti vyřešili. 

Problémy v dnešní době představuje zejména  vysokofrekvenční napětí. [17],[18] 

5.2. Ložiskové proudy v moderních pohonných 

systémech 

U některých pohonů se stává že již po několika málo měsících provozu dojde 

k poškození. Může se jednat o tzv. hřídelové proudy, což jsou proudy indukované ve 

hřídeli motoru, které se uzavírají přes ložiska. 

Po odstranění problémů s nízkofrekvenčními ložiskovými proudy se 

s rozšiřujícím využitím pulzní šířkové modulace objevil problém 

vysokofrekvenčními napěťovými pulzy se strmými stranami náběhu generovanými 

moderními frekvenčními měniči. Může tak docházet k proudovým pulzům, které ve 

větším počtu můžou narušit povrch ložiska. [19] 

5.2.1. Princip vzniku 

Víme, že moderní měniče jsou schopné generovat proudové pulzy s velmi 

vysokou strmostí a vysokou frekvencí, které mohou procházet ložiskem. Pokud je 

energie těchto proudových pulzů dostatečně vysoká, může projít mezi kuličkou a 

drahami ložiska. Výsledkem je nutnost výměny ložiska. Vzhledem k tomu, že 

rychlost spínání je v dnešní době díky tranzistorům IGBT mnohem rychlejší než 

v minulosti, je možné sledovat počet selhání ložisek s čím dál tím větší četností. [19] 

5.2.2. Druhy ložiskových proudů 

5.2.2.1. Nesymetrické rozložení magnetického toku 

U velkých motorů je důsledkem nesymetrického rozložení magnetického toku 

v motoru vysokofrekvenční ložiskový proud. Dochází k tomu, že napěťové pulzy 

tvořené invertorem mohou obsahovat tak vysokých frekvence, že díky rozptylové 

indukčnosti vinutí najdou cestu, jak se dostat do země. Tím pádem se indukuje 

napětí na obou koncích hřídele. Pokud je toto napětí dostatečně silné, je schopno 

překonat impedanci olejového filmu v ložiscích a vysokofrekvenční proud může 

protékat přes hřídel. 
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Pokud je hřídel uzemněna přes hnané zařízením pak proud prochází tudy jako 

cestou s nejmenším odporem. Prochází tudíž ložisky, hřídelí a hnaným zařízením 

zpět do invertoru.  

Tento typ se také nazývá zemní proud hřídele. [19] 

5.2.2.2. Parazitní kapacita 

Tato varianta ložiskových proudů se vyskytuje i u malých motorů 30 kW a 

menších. Pokud bereme v úvahu motor, který není uzemněn přes zátěž, hnanou 

zátěž pohání např. přes řemenici, zjistíme, že se zde vyskytují čtyři kapacitní 

spojení. 

 

Obr. 5: Ukázka kapacitních spojení na motoru do 30 kW  

První kapacita CWR je kapacita mezi vinutím statoru a rotorem. Druhá kapacita 

CAG je kapacita mezi rotorem a kostrou statoru. Tyto dvě kapacity působí jako 

napěťový dělič. Kapacita CWS je mezi vinutím statoru a kostrou statoru a poslední 

kapacita CMB je kapacita ložiska, pokud není rotor uzemněn. Jedná se o dvě ložiska, 

která jsou vzhledem k napětí UC řazena paralelně, proto 2*CMB, činný odpor ložisek 

RMB/2 je zanedbatelný. 

Na ložisku se tím pádem vyskytuje napětí UB, které se spočítá následujícím 

způsobem: 

𝑈𝐵 =
𝐶𝑊𝑅

𝐶𝑊𝑅 + 𝐶𝐴𝐺 + 2 ∗ 𝐶𝑀𝐵
∗ 𝑈𝐶 

Toto napětí dosahuje obvykle velikostí 10 až 40 V. Můžeme si všimnout, že 

když snížíme kapacitu CAG, tím pádem se sníží její impedance, poklesne na této 

kapacitě napětí, a tím pádem napětí na ložisku. Zvýšení kapacity CAG znamená pro 

vysokofrekvenční proud snížení impedance, a tak se smyčka uzavře mimo ložisko, 
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Pokud by byla kapacita CAG menší dosahovalo by zde napětí větší velikosti a mohlo 

by dojít k průrazu mazací vrstvičky ložiska a tím pádem by proud tekl přes ložisko. 

[20] 

 

5.2.2.3. Souhlasné napětí 

Ložiskové proudy se mohou vyskytovat i díky souhlasnému napětí. Pokud 

uvažujeme běžný napájecí zdroj, tzn. harmonické třífázové napětí je vektorový 

součet všech tří fází roven nule. Tím pádem je na nulovém vodiči nulové napětí. 

Toto už ale neplatí v případě napájení třífázovým zdrojem s pulzně šířkovou 

modulací. 

 

Obr. 6: Ukázka napětí mezi nulovým bodem všech vinutí s kostrou motoru [20] 

 Při pohonu z frekvenčního měniče se v každé fázi mění napětí mezi nulou a Udc 

z mezistupně měniče. Toto napětí je napětí mezi kapacitou vinutí statoru a kostrou 

statoru. Toto napětí způsobí proud v kostře motoru. Tento proud způsobí 

vysokofrekvenční magnetické pole ve vzduchové štěrbině, které bude indukovat 

napětí v ose rotoru. Pokud je napětí na ložisku větší než průrazné napětí, vznikne 

průraz a ložiskem protéká proud. [19],[20] 
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5.2.3. Vliv impedance ložiska 

Proud ložiskem se může v čase měnit v závislosti na fyzickém stavu ložiska. 

Víme, že díky mazivové vrstvě, která je nevodivá se vytváří parazitní kapacity na 

ložisku. Ta je však závislá na tloušťce mazivové vrstvy. Při nízkých otáčkách se ale 

může stát, že kulička protne mazivovou vrstvu a vytvoří se kovový zkrat. Ten je 

možné vytvořit i díky napěťovému průrazu vrstvičky. 

Obecně platí, že impedance ložiska určuje napěťovou úroveň, při které ložisko 

začíná vést. Tato impedance je nelineární závislostí na zatížení ložiska, teplotě a 

použitého maziva. Liší se případ od případu. 

Je několik způsobů, jak ovlivnit vysokofrekvenční ložiskový proud. Základem 

všech je správný zemnící systém. Standartní způsoby zemnění jsou navrženy tak aby 

zajistily připojení o co nejnižší impedanci pro napětí o síťovém kmitočtu 50 Hz. 

Pokud má však pohon napájení ze statického měniče pak musí zemnění zvládnout i 

vysoké kmitočty souhlasného napětí. [19] 

1. způsob Je použití jen symetrických, vícežilových motorových kabelů. 

Musí být symetrické uspořádání vodičů PE v motorovém kabelu, aby se 

zabránilo vzniku ložiskových proudů při základním kmitočtu. Této symetrie 

se dosáhne vodivým obklopením všech tří fází vodičem PE nebo pomocí 

kabelu, ve kterém jsou mezi fázovými vodiči uloženy všechny tři vodiče PE. 

[19] 

2. způsob Při tomto způsobu máme krátkou, nízkoimpedanční dráhu pro 

návrat souhlasného proudu zpět do invertoru. Nejlepší způsob je použít 

stíněné motorové kabely. Stínění musí být souvislé a z dobře vodivého 

materiálu (měď, hliník), po obou stranách s 360° zakončením. V místě 

průchodu do skříně invertoru by měl kanel procházet vodivou „punčoškou“, 

která doléhá na stínění kabelu. [19] 

3. způsob Je možnost izolace ložiskových stojanů a přírub. Izolační vrstvy 

dosahují tloušťky několika milimetrů. Je však nutné izolovat všechny části, 

které mají styk s motorem. Nevýhodou jsou také rozdílné mechanické 

vlastnosti izolačních a konstrukčních materiálů. [21] 
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4. způsob Keramická hybridní ložiska. Z hlediska izolace se jedná o nejlepší 

možnost, a to z toho důvodu, že zabrání poškození ložiska průchodem 

elektrického proudu. Nevýhodou je ale výrazně vyšší cena. [21] 

5. způsob Izolace ložiska. Jedná se o metodu, která je cenově dostupnější a 

také o metodu nejrozšířenější. Na vnější kroužek ložiska se nanese tenká 

keramická vrstvička. Problémy můžou přinášet elektrotechnické a 

mechanické parametry izolace.  

Pokud ložiskový proud vzniká indukovaným hřídelovým napětím pak je 

možnost izolovat jen jedno ložisko. Jestliže je hřídel uzemněná přes 

poháněnou hřídel pak je nutno izolovat to ložisko, které se nenachází na 

pohánějící straně. 

V případě, že ložiskový proud vzniká vysokofrekvenčními kapacitními 

proudy je nutno izolovat obě ložiska. [21] 

6. způsob Uzemňovací kartáče. Používají se často s izolovaným ložiskem, 

kdy jedno ložisko je izolováno a druhé přemostěno pomocí kartáče. Ten je 

vodivě spojen s kostrou. Nutno však říct, že kartáče jakožto třecí prvek 

nejsou příliš žádoucí u asynchronních motorů, kde nepřítomnost třecích 

prvků je velkou výhodou. Kartáče musí splňovat jisté kvalitativní nároky. 

Musí být zajištěno spojení bez přerušení elektrického obvodu, proto musí být 

kvalitní elektrické a mechanické spojení kluzných dvojic kartáč, hřídel. 

Očekává se dokonalý svod proudu při minimálním přechodovém úbytku 

napětí.  

Velmi často se pro omezení ložiskových proudů používají kovografitové 

kartáče. Kromě nich se v souvislosti s vysokofrekvenčními ložiskovými 

proudy používají kartáče z mikrovláken. Jejich výhodou je snadná montáž a 

samočistící schopnosti. 

Klasické provedení totiž vyžaduje montáž na vnitřní stranu ložiskového 

štítu. Zde je lépe chráněn proti vnějším vlivům a nečistotám. Taktéž toto 

umístění klade vysoké nároky na montážní prostor. [21] 
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6. POSOUZENÍ MOŽNÝCH RIZIK S 

OHLEDEM NA STATICKOU ELEKTŘINU 

6.1. Prohlídka 

Při prohlídce stroje se kladl důraz na objevení možných rizik souvisejících se 

statickou elektřinou nebo jinými elektroerozivními jevy, které by mohly způsobovat 

poškození ložisek. Vzhledem k tomu, že dopravníkový pás není napájen 

z frekvenčního měniče, nehrozí poškození ložisek vlivem vysokofrekvenčních 

proudů. Naopak v oblasti hnacího válce se objevil problém hromadění 

elektrostatického náboje a možné problémy z toho vyplývající. 

Po dopravníkovém pásu se předpokládá pohyb zboží nebo výrobků, jejich pohyb 

a možné vzájemné tření s pásem, dále pohyb pásu okolo válce vytvářejí podmínky 

pro vznik statické elektřiny. Tato energie se hromadí a vytváří napětí vůči zemi. 

6.2. Problémy se statickou elektřinou 

Za obvyklých podmínek  probíhá odvod statické elektřiny do země přes  

kuličková ložiska, který spojují válec pohánějící pás a kostru pohonu. Kuličková 

ložiska se skládají z vnitřního a vnějšího kroužku. Mezi těmito kroužky se nacházejí 

kuličky, které představují valivá tělíska. Ta společně s mazací vrstvičkou snižují 

třecí odpor mezi oběma kroužky. Při vyšších otáčkách mazací film oddělí obě části a 

ložisko se stane nevodivým a představuje izolant. [22] 

Pokud je ložisko mazané olejem o vysoké rezistivitě a vyskytuje se na něm 

napětí, nebude vést elektrický proud. Na povrchu se bude hromadit nadále 

elektrostatický náboj, který po dosažení prahového napětí vytvoří elektrický výboj 

v oblasti ložiska. Náboj se ale může přenést i spojením kuliček a kroužků díky 

nerovnostem, a to způsobí vedení elektrického proudu skrze ložisko. Oba způsoby 

negativně ovlivňují nejen kuličková ložiska ale i mazací film, který se průchodem 

elektrického proudu v daném místě zahřeje a tím znehodnotí. Hůře působí elektrické 

výboje, které na ložiscích vytvoří řadu drobných kráterů.[23] 

Tento typ výboje, který se vyznačuje jiskrovými, popřípadě obloukovými výboji 

se označuje jako elektroerozivní. 
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Obr. 7: Rýhy a krátery na kuličce [24] 

 

Obr. 8: Ložiskové zvlnění na dráze ložiska [25] 

Kombinací drobných kráterů a pálení mazacího oleje dojde postupem času 

k poškození ložiska, které si bude vyžadovat výměnu, což se  celkově projeví na 

velikosti provozních nákladů.  

6.3. Řešení problému a výběr nejvhodnější metody 

Jednou z možností, jak uzemnit elektrostatický náboj, a přitom obejít ložiska je 

uzemnit hnací válec pomocí kluzného kontaktu. 

  Toto řešení má několik výhod. Není nutno kupovat speciální zařízení jako 

ionizační tyče nebo ventilátory pro neutralizaci statické elektřiny, které sice 

teoreticky dokážou eliminovat elektrostatický náboj, musí však být vhodně 

nastavené. Další nevýhodou ionizačních tyčí je nevhodnost některých typů do 

výbušného prostředí nebo malý výkon. Nutno také zmínit vysokou pořizovací cenu. 

Také není nutno vyměnit obě ložiska za elektricky izolovaná, která jsou 

konstruována speciálně pro místa, kde se statická elektřina může vyskytovat. 

Další možností se jeví zvyšování vlhkosti v prostoru hromadění náboje. 

Vzhledem k tomu, že dopravníkový pohon může být umístěn ve velkých výrobních 
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halách, kde dochází k pronikání venkovního vzduchu, bude docházet k unikání 

vytvořeného vlhkého vzduchu do okolí. Tato metoda také není vhodná. 

Možností je také vyměnit celý pás za antistatický dopravníkový pás, zde však 

opět hraje svou roli vyšší pořizovací cena. 

Použitím kluzného kontaktu dosáhneme toho, že elektrostatický náboj se již 

nebude hromadit na povrchu ložiska a bude umožněno jeho plynulé odvedení do 

země. 

Cílem je ochránit obě ložiska daného válce, tudíž je nutno použít dva kluzné 

kontakty, každý na jedné straně. [26] 

 

6.4. Uhlíkový kartáč 

První uhlíkové kartáče se začaly používat v Anglii už od roku 1885. Používaná 

směs pro výrobu kartáčů tehdy byla kombinace mědi a grafitu. Od té doby se 

dosáhlo velkého pokroku. 

Kartáče kovografitové byly postupně nahrazeny kartáči grafitovými a 

elektrografitovými. 

• Uhlík jako surovina má pro výrobu kartáčů řadu příznivých vlastností: 

• dobrou elektrickou vodivost, 

• výborné kluzné vlastnosti, 

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

pevného do stavu plynného, 

• má malou tepelnou roztažnost, 

• neztrácí svou mechanickou pevnost ani při teplotách kolem 2000 °C, 

Je velké množství různých druhů elektrických kartáčů. Liší se rozměrově, 

tvarově i jakostí. 

Existuje šest základních skupin kartáčových materiálů: 

• uhlografit – směs amorfního uhlíku a grafitu, používají se pro málo 

zatížené stroje s malou obvodovou rychlostí do 15 ms−1, 

• přírodní grafit – čistý přírodní grafit a pojivo, pro stroje menších výkonů 

ale větších obvodových rychlostí do 40 ms−1, 
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• elektrografit – amorfní uhlík z týchž surovin jako uhlografit (koks, saze, 

grafit) zpracovaný vypalováním za teploty 2500 °C, největší a 

nejpoužívanější skupina kartáčů, 

• kovografit – směs kovů a grafitu, pro stroje s nízkým napětím do 80 V a 

obvodovou rychlostí do 30 ms−1, 

• speciální materiály jako bakelitový uhlografit, grafit impregnovaný 

kovem pro speciální účely, 

• inovované kartáče, vyrábějí se z původních materiálů s využitím 

nejmodernějších technologií a jsou na náběhové nebo odběhové hraně 

vybaveny zpravidla teflonem. [26] 

 

6.4.1. Pohyb kartáče po povrchu 

Tření u kluzného kontaktu je do jisté míry odlišné od běžného tření, známého 

z mechaniky. Tato odlišnost je dána zvláště přítomností a působením elektrického 

proudu na kluzné plochy kartáčů a daného povrchu. Obecně se zde vyskytují tyto 

okolnosti: 

• Třou se o sebe dvě různorodé látky, uhlík – měď, její slitiny nebo železo, 

• Nastává opotřebení těchto látek, jednak vlivem vlastního prostředí, 

působením elektrického proudu, různými chemickými vlivy, 

• Hmota kartáčů je velmi malá, 

• Tlak působící na kluzný kontakt je malý, 

• V kontaktní zóně se vytváří vazká vrstva mazacího materiálu,  která se 

však značně mění v závislosti na mnoha faktorech, 

• Teplota kluzných částí je v rozmezí od 20 - 150 °C, 

• Mechanické, elektrické i tepelné zatížení jednotlivých bodů kluzných 

ploch je značně nerovnoměrné, 

Součinitel tření mezi kartáčem a daným povrchem je ovlivňován několika 

faktory.  

Je závislý např. na obvodové rychlosti. Čím vyšší je obvodová rychlost tím více 

součinitel tření klesá. 

Dále se součinitel tření mění s teplotou. S rostoucí teplotou součinitel tření roste. 
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Velikost třecí síly mezi kartáčem a daným povrchem  je závislá na velikosti 

proudu procházejícího kluzným kontaktem. Čím je procházející proud větší, tím je 

součinitel tření menší a naopak. 

Patinou nazýváme povrchovou vrstvičku, která se postupně tvoří na povrchu 

kovu a která určuje vzhled povrchové kovové plochy, po níž se kartáče přicházejí do 

kontaktu. 

Tato patina se tvoří především opotřebením kartáčů, a to především elektrického 

opotřebení. Dá se říct, že prakticky nevzniká, pokud kartáče třou o nový povrch bez 

proudového zatížení. Je možno konstatovat, že patina je tím silnější, čím silnější je 

proudové zatížení. [26] 

 

Jedná se o tření se vznikem otěru jednoho nebo dvou těles, které se třou. Je to 

určitý druh mazaného tření. Jako mazadlo zde působí částice vzniklé při otěru nebo 

působením elektrického proudu. Toto mazadlo dále snižuje koeficient tření mezi 

těmito tělesy. 

 Na pohonu dopravníkového válce se budou kartáče pohybovat po bočních 

stěnách kovového válce otáčejícího pás. Z principu jejich funkce na tomto zařízení 

je patrné, že přes kartáče nebude procházet velký proud a činné ztráty tudíž 

nevytvoří podmínky pro vznik kvalitní patiny, a tudíž i na snížení součinitele tření. 

Taktéž otáčky válce 110 min-1 se dají považovat za nízké, což znamená opět 

zvýšení součinitele tření. 

Víme, že mezi kluzným kontaktem a povrchem válce nedojde k vytvoření 

vrstvičky patiny. Kluzný kontakt se tak bude dotýkat kovového povrchu bez 

jakékoli mezivrstvy. Tím ale bude docházet k rychlejšímu opotřebení klasického 

kluzného kontaktu a bude nutná častější výměna kartáčů. [26] 

Tyto problémy by mohl vyřešit inovovaný kluzný kontakt. 

6.4.2. Výhody aplikace inovovaného kontaktu 

Přidáním teflonu do struktury kartáče a na vnitřní plochy držáků kartáče bylo 

dosaženo kvalitativní změny ve vytváří patiny. 

Teflon je izolant, látka tvárná, teplotně vysoce stabilní a hygroskopická. Zaplní 

převážnou většinu prohlubní, ze kterých vytěsní prachové částice a vodu. 
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Aplikace teflonu na vnitřní prostor krabiček a držáků přispívá ke snížení vůle 

mezi kartáčem a držákem kartáče, lepšímu využití přítlačných pružin. 

Tím se rozšíří zóna kontaktního vedení proudu, zlepší se stabilita struktury 

patiny, provozní podmínky budou mít na kvalitu patiny menší vliv a co je důležité, 

omezí se vliv teploty na kvalitu a stabilitu filmu. 

Vrstva teflonu může být přidána na vlastní těleso kartáče nebo na vnější stranu 

kartáče. Zpravidla se vrstva teflonu umisťuje na boční stěnu kartáče buď na stranu 

náběhovou nebo odběhovou. Teflon lze prakticky aplikovat na libovolný druh 

kartáče. [26] 

 

6.4.3. Praktická realizace prostředku pro eliminaci 

elektrostatického náboje 

Původní myšlenka spočívala v použití jednoho kartáče pro odvod statické 

elektřiny umístěného v prostoru mezi krycími plechy dopravníkového válce a 

převodovkou. Z montážního hlediska je toto umístění jednodušší. Mělo být využito 

předpřipravených děr pro šrouby, na které by se přes ocelový perforovaný profil L 

30x35 mm umístil ocelový úhelník. Na tento úhelník by bylo možno svařováním 

připevnit držák uhlíkového kartáče, který by byl uzpůsobený pro velikost kartáče 

7x17x16 mm, jednalo se o železný obdélníkový profil dutý 20x10 mm, tloušťka 

materiálu 1,5 mm. Tento kartáč by posléze odváděl hromaděný elektrostatický náboj 

přes kontakt umístěný na hřídeli mezi převodovkou a dopravníkovým válcem. 

Tato myšlenka se však posléze pro své nedostatky ukázala jako mylná. 

Vzhledem k rychlejšímu opotřebení kvůli absenci patiny je potřeba delších uhlíků, 

plánovaný uhlík a držák s pružinkou je na něj příliš krátký. Taktéž umístění na 

hřídel mezi převodovku a dopravníkový válec je nedostatečné. Nachází se totiž až 

za ložiskem a z toho důvodu není jisté, zda svou funkci bude vykonávat dostatečně. 

Naopak druhé ložisko by nebylo chráněno vůbec. Dále se ukázalo být nevhodné 

použití železa jako držáku pro kartáč. U železa totiž působením vzduchu postupem 

času dochází ke korozi a ta může zapříčinit zaseknutí uhlíku v držáku, přítlačná 

pružinka by dále neměla na činnost kartáče vliv.  
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Obr. 9: Původní nosný systém kluzného kontaktu 

Legenda: 1 – ocelový profil L, 2 – úhelník, 3 – svár, 4 – držák kartáče, 5 – 

uhlíkový kartáč  

Nová koncepce spočívá v použití dvou kluzných kontaktů umístěných po obou 

stranách dopravníkového válce v blízkosti ložiska. Kluzná plocha se tentokrát 

nachází přímo na bočních stranách samotného válce. 

 

Obr. 10: Upravený systém kluzného kontaktu, pohled zepředu 
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Legenda: 1 – ocelový profil L, 2 – úhelník, 3 – měděná šína, 4 – držák kartáče, 5 

– uhlíkový kartáč 

 

 Obr. 11: Upravený systém kluzného kontaktu, pohled zleva 

Další podstatnou změnou je použití delších uhlíků o velikostech 10x6,2x30 mm 

s originálním příslušenstvím, tj. uhlíky s vlastními mosaznými držáky, z důvodu 

odolnosti vůči korozi a vlastními přítlačnými pružinkami. Jedná se o klasické uhlíky 

bez vrstvičky teflonu. 

Princip nosného systému zůstal zachován, byly využity předpřipravené díry pro 

šrouby a na ně se nainstaloval z vnitřní strany plechového krytu ocelový 

pozinkovaný profil L perforovaný o velikostech: 

• 35x35 mm, 

• délce 15 cm, 

• tloušťka materiálu 2 mm. 

Pro uchycení byly použity šrouby se šestihrannou hlavou o průměru 5 mm. 

Perforovaný z důvodu snadnější dostupnosti materiálu a taktéž možnosti využití děr 

pro uchycení. 

Na něj byl dále namontován ocelový úhelník o velikostech: 

• delší strana 97 mm, 

• kratší strana 75 mm, 

• šířka 20 mm, 
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• tloušťka materiálu 5 mm.  

Uchycení pomocí šroubů s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou o průměru 6 

mm. 

Tyto dvě části tvoří základ nosného systému. 

Kryty uhlíku byly napájeny na měděné šíny o velikostech: 

• délka 55 mm, 

• šířka 20 mm, 

• tloušťka materiálu 3 mm. 

Důležité taktéž je, aby pokud možno žádná část zbytečně nevyčnívala mimo 

krycí plechy válcového dopravníku. Vzdálenost mezi válcem a plechovými kryty je 

44 mm.  Rozměry držáku kartáče: 

• délka po zkrácení 40 mm, 

• šířka 11 mm, 

• výška 9 mm. 

Posledním krokem bylo přišroubování měděných šín nesoucích držáky kluzných 

kontaktů na ocelový úhelník. Použity šrouby s půlkulatou hlavou a křížovou 

drážkou o průměru 5 mm. 

 

 
Obr. 12: Pohled na uzemnění válce ze strany prvního ložiska 



34 

 

 
Obr. 13: Pohled na uzemnění válce ze strany druhého ložiska  



35 

 

7. ZÁVĚR 

Na základě odborné literatury byla provedena revize pohonu dopravníkového 

pásu. Součástí revize byla prohlídka, vyhledání potřebných informací z norem a 

samotné měření. To se skládalo z měření izolačního stavu, přechodového odporu a 

impedanční smyčky. Měření probíhalo ve školní laboratoři s měřicími přístroji, které 

byly k dispozici, jednalo se o přístroje REVEX 2051 a METREL EASYTEST MA 

2064. Dosažené výsledky všech měření byly porovnány s hodnotami, které udávají 

normy a bylo možno potvrdit, že dopravníkový pohon splňuje požadavky na 

bezpečnost. Posledním krokem bylo určit lhůtu pro následující revizi, která byla 

stanovena na dva roky, následující termín je duben 2021. 

Po další prohlídce zaměřené na problémy se statickou elektřinou bylo zjištěno, 

že vlivem odvalování pásu z válce dochází ke generování náboje. Jednou z cest 

kudy se hromaděný náboj mohl neutralizovat byla ložiska. V případě ložisek by 

mohlo dojít k elektrickému výboji, jež ložiska poškozuje. Tato problematika, je 

podrobněji rozebrána v kapitolách 4.3.2 a 6.2.  

Na základě poznatků z prohlídky a informací z odborné literatury bylo učiněno 

opatření k jeho eliminaci. To spočívalo v návrhu a praktické realizaci nosného 

systému pro kluzné kontakty, jež by posléze odváděly hromaděný náboj. Při výrobě 

byla využita pomoc ze strany školní dílny. Detaily praktické realizace jsou uvedeny 

v kapitole 6.4.3. 
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