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ABSTRAKT 

Prezentovaná práce se zabývá návrhem inovace zatěžovacího pracoviště pro elektrické 
pohony. Začíná všeobecným přehledem typů zatěžovacích pracovišť, jejich výrobců  
a způsobů měření při chodu naprázdno a při zatížení. Dalším bodem je rozbor zapojení 
současného pracoviště a analýza jeho rizik, poté následuje návrh inovace zapojení pracoviště, 
která je rozdělena na elektrickou a řídicí část, s využitím současného zatěžovacího stroje  
a jeho mechanických částí. Je vytvořeno schéma zapojení, řídicí část je zpracována 
programem Logosoft. Návrh je zhodnocen z pohledu bezpečnosti a upraven tak, aby splňoval 
platné normy. 

 

ABSTRACT 

The theses presented proposes an innovation of load test stand for electric drives. It begins 
with a general overview of load test stand types, their manufacturers and measurement 
methods in load and no-load situations. Next part analyses current circuit diagram of the load 
test stand and its risks. This is followed by a proposal for innovation of the circuit diagram 
which is divided into electrical and control part using current load test stand and its 
mechanical parts. A wiring diagram is created, the control part is processed by the Logosoft 
program. The design is evaluated from the safety point of view and modified to meet 
applicable technical standards. 
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1 ÚVOD 

Zatěžovací pracoviště je soustava zařízení určená pro rychlé a přesné měření vlastností 
elektrických pohonů. Používá se např. ve školských zařízeních nebo ve firmách zabývajících 
se výrobou elektrických pohonů. Jednotlivé typy těchto pracovišť se v zásadě liší zejména 
svým měřicím rozsahem a typem měřeného zařízení.  

V případě této práce se jedná o fakultní zatěžovací pracoviště sestavené kolem roku 
1966 závodem MEZ Vsetín, který se v dnešní době výrobou již nezabývá. Přepracování 
projektu tohoto pracoviště je důležité především z hlediska bezpečnosti. Kromě tohoto 
aspektu je však neméně důležitá funkce stroje, která není v posledních letech spolehlivá. 
Veškeré nedostatky nutné k přepracování jsou čerpány od vedoucího této práce, který se  
s tímto zatěžovacím pracovištěm často potýkal. Pro bezpečné fungování stroje je potřeba 
provést analýzu rizik podle platných norem, která se projeví v celkovém návrhu řešení. 

 
Obr. 1) Současné zatěžovací pracoviště VUT FSI 
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2 ROZDĚLENÍ ZATĚŽOVACÍCH PRACOVIŠŤ 

Základní a nezbytnou součástí pro každé zatěžovací pracoviště je dynamometr. Dynamometr 
je elektrický stroj, který je tvořen rotorem a statorem a z vnější části stojanem, pevně 
přichyceným ke stolu zatěžovacího pracoviště. Dynamometry se konstruují se statory 
uloženými v ložiskách. 

Podle použitého dynamometru můžeme zatěžovací pracoviště rozdělit na: 

 zatěžovací pracoviště s vířivým dynamometrem, 

 zatěžovací pracoviště s komutátorovým dynamometrem, 

 zatěžovací pracoviště se stejnosměrným dynamometrem, 

 zatěžovací pracoviště se střídavým dynamometrem. 

2.1 Zatěžovací pracoviště s vířivým dynamometrem 

Vířivé dynamometry jsou nyní nasazovány jen v omezeném množství, protože v některých 
aplikacích neumožňují reálně simulovat skutečný provoz, navíc jde o velmi nákladná zařízení. 
V současné době jsou plně nahrazovány střídavými dynamometry. [1] 

2.2 Zatěžovací pracoviště s komutátorovým dynamometrem 

„Komutátorový dynamometr typu KS je v podstatě komutátorový derivační stroj napájený do 
statoru se dvěma volnými konci hřídele. Rotor je uložen na valivých ložiscích a tvoří se 
statorem mechanický celek, který je výkyvně uložen na ložiskových stojanech. Krouticí 
moment motoru, vznikající při zatěžování, působí na stator v opačném směru než na rotor. 
Protože je stator výkyvně uložen, je možno pomocí ramena upevněného ke statoru zjistit 
váhou velikost momentu. Stator dynamometru je napájen přímo ze sítě, rotor je napájen přes 
regulační transformátor s proměnným napětím, kterým se mění otáčky dynamometru. 
Dynamometr může pracovat v obou smyslech točení, při chodu generátorickém i motorickém. 
Při generátorickém chodu se používá jako brzda, při motorickém chodu k zatěžování 
poháněcích strojů, resp. k měření jejich charakteristik.“ [3] 

2.3 Zatěžovací pracoviště se stejnosměrným dynamometrem 

„Výroba stejnosměrných dynamometrů byla zajišťována od padesátých let minulého století. 
Nejprve to byly dynamometry odvozené od střídavých komutátorových strojů řady KS, 
později od stejnosměrných točivých strojů řady MS. Počátkem sedmdesátých let byla 
stejnosměrná řada modernizována a byla zahájena výroba řady stejnosměrných dynamometrů 
DS a později 1DS. Nevýhodou strojů tohoto typu je nutnost údržby vnitřního stroje, malý 
rozsah pracovní oblasti a velký moment setrvačnosti rotoru.“ [1] 

2.4 Zatěžovací pracoviště se střídavým dynamometrem 

„Napájení střídavých dynamometrů zajišťují frekvenční měniče s vektorovým řízením se 
zpětnou vazbou otáček a momentu. Měniče ve spojení s aplikačními moduly, které jsou 
využity pro regulace, hlídání limitních stavů celého pohonu a v některých případech  
i k automatickému řízení, umožňují řízení na konstantní moment, otáčky nebo výkon  
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s plynulým přepínáním jednotlivých režimů za chodu. Současně automaticky řeší rekuperaci 
bržděné energie zpět do sítě.“ [1] 

Tato zatěžovací pracoviště mohou být dále rozdělena na: 

 zatěžovací pracoviště se synchronním dynamometrem s permanentními magnety, 

 zatěžovací pracoviště s asynchronním dynamometrem. 

2.4.1 Zatěžovací pracoviště se synchronním dynamometrem s PM 

„Jeho hlavním úkolem je simulace skutečného provozu a zjištění nejslabších komponent 
zkoušeného stroje, které se nejvíce opotřebují a ovlivňují jeho životnost a účinnost. Při 
dokonalé simulaci je potřeba napodobit reálnou zátěž, což je ve skutečnosti například  
u ručního nářadí konkrétní nástroj (vrták, brusná hlavička, řezný kotouč atd.), který má  
velmi malý moment setrvačnosti. Při používání pasivních brzd dochází u některých sestav 
(např. vrtací kladivo + brzda, přímá bruska + brzda) k neúměrnému navýšení přídavné hmoty 
oproti skutečnosti a tím i k zatížení přídavným dynamickým momentem, který ovlivňuje 
zkoušky. Navýšením zátěže pasivní hmotou dochází i k prodloužení doby rozběhu, která je  
ve skutečnosti podstatně kratší. Vykompenzování přídavné pasivní hmoty a dále i simulaci 
rychlých přechodových dějů umožňují aktivní brzdy, tedy synchronní dynamometry  
s permanentními magnety.“ [1]  

2.4.2 Zatěžovací pracoviště s asynchronním dynamometrem 

„S vývojem výkonových spínacích polovodičů a jejich využitím v oblasti frekvenčních  
měničů se od počátku devadesátých let minulého století začalo s výrobou střídavých 
asynchronních dynamometrů ve výkonovém rozsahu od 1 kW do 1000 kW. V uplynulých 
dvou desetiletích prošla řada dynamometrů typu INDY a ASD několika inovačními procesy. 
Výsledkem jsou stroje, které mají snížený moment setrvačnosti a velký pracovní rozsah 
otáček v součinnosti s vysokým výkonem. Vnitřní stroj dynamometru je v principu 
asynchronní elektromotor.  

Asynchronní dynamometry lze konstrukčně rozdělit do tří skupin podle provedení: 

 standardní provedení – naklápěcí část je uložena na jednořadových kuličkových 
ložiskách, přesnost měření momentu dosahuje 0,2 % z měřicího rozsahu, 

 hydrostatické provedení – naklápěcí část je uložena na hydrostatických ložiskách, 
odstraněním pasivních momentů v kuličkových ložiskách se dosahuje přesnosti 
měření momentu 0,05 % z měřicího rozsahu, 

 provedení s tenzometrickou hřídelí – volný konec je přizpůsoben pro přírubovou 
tenzometrickou hřídel na spojce dynamometru, přesnost měření momentu dosahuje 
0,1 % z měřicího rozsahu, určeno především pro měření dynamických přechodových 
stavů. 

Velkou výhodou střídavého dynamometru je bezúdržbový provoz, velký rozsah 
pracovní oblasti, vyšší energetická účinnost pohonu, jmenovitý moment od nulových otáček. 
Nevýhodou je ve srovnání s ideální brzdou jen existence momentu setrvačnosti rotoru 
dynamometru.“ [1] 
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3 PŘEHLED VÝROBCŮ A JEJICH KONCEPCÍ 

Jedním z mnoha výrobců zatěžovacích pracovišť je česká firma VUES, která sídlí v Brně. Její 
hlavní zaměření se upíná na výrobu elektrických motorů, generátorů, budičů, ale i na měřicí  
a zkušební pracoviště. Dalším českým výrobcem je společnost ELCOM se sídlem v Praze.  
Ze světových výrobců s pobočkou v Praze nabízí výrobu zatěžovacích pracovišť „na klíč“ 
například firma MAGTROL se sídlem v USA. 

3.1 Koncepce společnosti VUES 

V oblasti měřicích a zkušebních pracovišť firma nabízí zkušební pracoviště určená pro 
základní měření mechanického výkonu v rozsahu 2 ÷ 1000 kW. Podle potřeby a vhodnosti 
použití (v průmyslu, školství, výzkumu…) jsou tato pracoviště rozdělena na: 

 DYNOFIT Basic, 

 DYNOFIT Drive, 

 DYNOFIT Mega, 

 DYNOFIT Edulab. 

Jejich základní uspořádání sestává z dynamometru, pracovního stolu a řídicí jednotky  
s měřením. Další komponenty se u jednotlivých typů liší a jsou popsány v dalších kapitolách. 

Pracovní stůl je doporučeno volit se zvedacím stolem s horizontálním posuvem. Tyto 
stoly jsou vyrobeny převážně z Al profilů. 

Řídicí jednotka s měřením slouží pro ruční ovládání dynamometru ve čtyřkvadrantovém 
režimu (motor/generátor). Jednotka umožňuje řízení v otáčkové nebo momentové vazbě  
s měřením těchto veličin. Zobrazení aktuálně měřených hodnot, limitních úrovní, parametrů 
systému a teplot dynamometru a měniče zajišťuje dotykový LCD panel na čelní straně 
jednotky. Pro nastavení žádané hodnoty lze využít digitální potenciometr nebo dotykový LCD 
panel. Přes komunikační rozhraní RS485 nebo LAN jsou data posílána do nadřazeného PC. 

3.1.1 DYNOFIT Basic 

„Zkušební pracoviště řady DYNOFIT Basic jsou určena pro základní měření mechanického 
výkonu na hřídeli stroje ve výkonovém rozsahu do 15 kW. Pracoviště jsou koncipována  
tak, že je možné volit od základního provedení s ručním ovládáním průběhu zkoušky  
až po provedení s plně automatizovaným zkušebním cyklem, s řízením a vyhodnocením  
v počítači. K zatěžování jsou použity aktivní elektrické brzdy – asynchronní dynamometry. 
Zkušební pracoviště DYNOFIT jsou jednou ze základních částí pro vybudování komplexní 
laboratoře.  

Při použití asynchronních dynamometrů s typovým označením ASD do 15 kW se 
přesnost měření otáček pohybuje kolem 0,01 % a momentu kolem 0,5 %.  

U tohoto typu zatěžovacích pracovišť se používá brzdný odpor, který přemění 
zatěžovanou elektrickou energii z dynamometru na teplo a to se pak rozptýlí do okolí. Pro 
zkušební pracoviště do výkonu 3 kW lze zvolit umístění brzdného odporu variantně buď  
jako součást pracovního stolu, nebo umístěním do vzdálenějšího prostoru. Pro větší výkony  
je možná pouze druhá varianta (zavěšením na stěnu nebo postavením na podlahu). Vhodný 
brzdný odpor se volí v závislosti na typu dynamometru.  
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Napájecí elektroniku dynamometru tvoří frekvenční měnič, zpětnovazební převodníky  
a zesilovače, jisticí a spínací prvky a odrušovací filtr. Standardní umístění je uvnitř 
pracovního stolu. V přední části jsou silové obvody, které odpovídají vždy použité typové 
velikosti dynamometru. V zadní části jsou měřicí a signalizační obvody.“ [2] 

Dále je u této koncepce nabízeno volitelné příslušenství, např. aplikační programové 
vybavení (SW) pro snadnější měření a sběr dat, konzoly, příruby, spojky a držák pro řídicí 
jednotku s měřením. 

 
Obr. 2) Zatěžovací pracoviště DYNOFIT Basic [2] 

3.1.2 DYNOFIT Drive 

„Zkušební pracoviště řady DYNOFIT Drive jsou určena pro základní měření mechanického 
výkonu na výstupní hřídeli zkoušeného stroje v rozsahu výkonu od 15 kW do 220 kW.  

Asynchronních dynamometrů s typovým označením ASD do 220 kW jsou určeny  
k měření mechanického výkonu na hřídeli zkoušeného stroje a k vyvozování regulovaného 
brzdného a poháněcího momentu. Mají dva způsoby provedení: 

 provedení „P“ – měření momentu na principu měření síly reakce magnetického pole 
vnitřního naklápěcího stroje, přesnost měření je 0,2 %, 

 provedení „S“ – měření momentu s využitím tenzometrického snímače momentu 
umístěného přímo na hřídeli dynamometru, přesnost měření je 0,05 %. 

Součástí této koncepce je pomocný rozvaděč obsahující měřicí přístroje, pomocné 
moduly a obvody pro měření momentu, otáček a teplot dynamometru. Naměřené hodnoty se 
přenášejí pomocí sériové linky RS485 do napájecího rozvaděče dynamometru a z napájecího 
rozvaděče dále do řídicí jednotky s měřením, resp. nadřazeného PC. K propojení jednotlivých 
částí zkušebního pracoviště je určena sada kabelů. 
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K řízenému napájení dynamometru je určen napájecí rozvaděč. Podle druhu zkoušeného 
zařízení se rozlišuje:  

 standardní napájecí rozvaděč – napájí pouze dynamometr v motorickém režimu, 

 rekuperační napájecí rozvaděč – umožňuje napájení dynamometru s rekuperací 
elektrické energie do sítě nebo do DC meziobvodu, dynamometr pracuje jako  
motor nebo brzda.“ [11] 

Dále je u této koncepce nabízeno volitelné příslušenství, např. aplikační programové 
vybavení (SW) pro snadnější měření a sběr dat, konzoly, příruby, spojky, ovládací pult nebo 
měřicí jednotka a napájecí zdroje pro napájení zkoušených motorů.  

Výhodou tohoto typu je tedy možnost využití rekuperace elektrické energie zpět do sítě, 
což sníží náklady na zatěžovací zkoušky, možnost ručního nebo automatizovaného měření 
včetně zpracování protokolu, jednoduchá montáž, údržba a kompaktnost zařízení. 

 
Obr. 3) Zatěžovací pracoviště DYNOFIT Drive [11] 

3.1.3 DYNOFIT Mega 

„Zkušební pracoviště řady DYNOFIT Mega jsou určena pro základní měření mechanického 
výkonu na výstupní hřídeli zkoušeného stroje v rozsahu výkonu od 200 kW do 1000 kW. 
Uspořádáním základních částí se tato koncepce podobá koncepci DYNOFIT Drive, liší se 
hlavně tím, že DYNOFIT Mega nemá pracovní stůl.“ [17] 
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Obr. 4) Zatěžovací pracoviště DYNOFIT Mega [17] 

 

3.1.4 DYNOFIT Edulab 

„Zkušební pracoviště typu DYNOFIT Edulab je určeno především pro střední odborné školy  
a vysoké školy. Svou konstrukcí je optimalizováno pro rychlé mechanické připojení vybrané 
sady elektromotorů do výkonu 3 kW, na kterých lze demonstrovat základní fyzikální principy 
elektrických strojů, měřit jejich charakteristiky, procvičit základní znalosti studentů atd. 
Základem zkušebního pracoviště je aktivní elektrická brzda – asynchronní dynamometr typu 
ASD 3000-2, který je napájen z frekvenčního měniče UNIDRIVE SP a řízen řídicí jednotkou 
s měřením typu M350.“ [18] 

 
Obr. 5) Zatěžovací pracoviště DYNOFIT Edulab [18] 
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Základní parametry dynamometru ASD 3000-2: 

 moment / max. moment  .............................. 9,5 Nm / 15 Nm 

 výkon  .......................................................... 3 kW 

 otáčky / max. otáčky  ................................... 3000 min-1 / 6000 min-1 

 přesnost měření otáček  ................................ cca 0,01 % 

 přesnost měření momentu  ........................... cca 0,5 % 

Tato koncepce využívá pracovní stůl jako podstavec pro trvalé uložení dynamometru  
a rychlé upnutí zkoušených strojů. Zároveň obsahuje napájecí část pro dynamometr. Pro 
připojení zkoušeného stroje slouží optimalizovaná konzola. 

3.2 Koncepce společnosti ELCOM 

Podle vhodnosti použití společnost ELCOM nabízí v oblasti zkušebních zatěžovacích 
pracovišť tyto tři typy zkušeben: 

 výstupní zkušebny, 

 mezioperační zkušebny, 

 zkušebny pro typové zkoušky. 

Kromě celých zkušeben se společnost zaměřuje také na jejich části nebo testery motorů 
a jejich částí, které pokrývají pouze některé testované parametry. Mezi typické varianty 
dodávek zařízení na zkoušení motorů a jejich částí patří např. testy vstupního materiálu, 
mezioperační testy, testery pro výstupní kontrolu, zkušebny pro typové zkoušky, zkušebny 
pro experimentální zkoušky, testery mezizávitových zkratů a testery částečných výbojů.  

Tato pracoviště jsou provedena jako sestavy rozvaděčů obsahující řídicí prvky zdroje, 
výkonové spínací prvky, zvyšovací transformátor, zkušební stolice, převodníky a další 
komponenty. Použité převodníky je možno rozdělit na: [5] 

 převodníky pro měření elektrických veličin – napětí a proudů; poskytují 
osciloskopická data s frekvencí vzorkování v řádu desítek až stovek kHz, izolační 
bariéra převodníků zajišťuje bezpečné oddělení zkoušeného výrobku od měřicího 
systému, 

 převodníky pro měření neelektrických veličin – zahrnují teplotní čidla, čidla 
krouticího momentu, vibrační senzory, mikrofony, termokamery; měřicí systém 
zkušebny zaznamenává signály v podobě vzorkovaných dat s frekvencí vzorkování 
až desítek kHz a provádí jejich následné zpracování.  

„V průběhu měření probíhá záznam všech měřených dat v surové podobě do formátu 
TDMS. Takto uložená data jsou následně zpracována aplikací pro vyhodnocení zkoušek 
motorů, která data zkombinuje, provede výpočty a porovnání se zvolenými normami  
a vygeneruje výstupní protokol. Datový formát TDMS je čitelný komerční čtečkou, která je 
součástí univerzálního Data Management and Processing softwaru DIADEM od společnosti 
National Instruments. 

Měřicí a řídicí systém je založen na platformě hardwaru a softwaru od společnosti 
National Instruments. Řídicí funkce jsou realizovány pomocí systému Compact RIO, měřicí 
funkce pomocí multifunkčních měřicích karet, analýza dat a ovládací grafické uživatelské 
rozhraní pomocí výkonného průmyslového PC. Software pro řízení, měření i zpracování dat 
je vyvinut v grafickém vývojovém prostředí LabVIEW od společnosti National Instruments.  
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Softwarové vybavení zkušeben obsahuje aplikaci pro zpracování surových naměřených 
dat. Aplikace umožňuje přednastavení způsobu zpracování dat, včetně volby norem, podle 
kterých zpracování probíhá. Kromě vestavěných standardních metod zpracování dat, např. 
stanovení účinnosti motoru, je možno provádět vlastní analýzy zaměřené na zjištění 
konkrétního jevu. Příkladem může být detekce rychlých oscilací výkonu s časovým 
rozlišením pouze několika period napájecího napětí motoru.  

Konfigurační obvody sestávají z matice stykačů, které umožňují vzájemné přepojování 
zdrojů, měřicích přístrojů a testovaných motorů v ručním nebo automatickém režimu podle 
zvolených zkoušek. Tyto obvody mohou být dimenzovány až do 15 kV a 10 kA.  

Zkušební stolice pro umístění a polohování zkoušeného motoru a zatěžovatele podle 
osové výšky jsou vyráběny jako masivní svařované rámy s montážními deskami opatřenými 
rybinovými drážkami. Pohyb stolic ve svislém směru může být ovládán elektricky.  

Zatěžování zkoušených motorů se děje prostřednictvím kombinace zatěžovacího 
elektrického stroje a frekvenčního měniče. U synchronních generátorů bývá jako zatěžovatel 
použita sada tlumivek, případně aktivní zátěž v podobě frekvenčního měniče dodávajícího 
jalovou energii.“ [5] 

3.3 Koncepce společnosti MAGTROL 

Tato společnost se zabývá výrobou a dodáváním zatěžovacího pracoviště jako celku nebo 
jeho jednotlivých komponent, mezi které patří jeden nebo více dynamometrů, řídicí systém 
dynamometrů, software na zkoušení motorů, výkonový analyzátor (zachycující naměřené 
hodnoty napětí, proudu), napájecí zdroj pro zkušební motory (AC nebo DC), počítač  
a tiskárna, přístrojový pult a upevňovací zařízení pro malé a střední motorky. 

„Systém měří krouticí moment, otáčky a výkon pomocí tří typů dynamometrů: 
práškového, vířivého – na principu vířivých proudů, a hysterezního. Dynamometry jsou 
ovládány řídicí jednotkou DSP7000, testovacím softwarem a programem LabVIEW. 
Výkonový analyzátor měří napětí, proud, elektrický výkon a účiník na svorkách měřeného 
motoru. Zařízení se používá na měření všech typů elektromotorů, nářadí na stlačený vzduch, 
servopohonů, převodovek apod.“ [6] 

 

 
Obr. 6) Koncepce zatěžovacího pracoviště společnosti MAGTROL [6] 
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3.4 Koncepce společnosti KISTLER 

„Testovací systémy KISTLER se používají při vývoji, kontrole kvality a výrobě, kde cílem  
je optimalizovat efektivitu zkoušeného zařízení. Portfolio firmy KISTLER zahrnuje  
testovací systémy elektrických strojů, generátorů a pohonných systémů. Poskytují měření 
mechanických a elektrických charakteristik, teploty, přetížení a další specifická měření. Pří 
měření elektrických parametrů se používá výkonový analyzátor, pomocí kterého lze změřit 
proud, napětí, výkon a pomocí mikroohmmetru zjistit odpor vinutí zkoušeného motoru.  
Z mechanických parametrů se měří krouticí moment a otáčky testovaného motoru, a to 
pomocí dynamometru nebo externích snímačů. Pro zabránění vzniku poškození motoru nebo 
jiných částí pracoviště se během testování kontroluje, zda nevznikají vibrace. Další možností 
testovacího systému je vícekanálové měření teploty zkoušeného zařízení, kde je možné  
měřit teplotu na různých místech (motor, regulátor, ložiska atd.) při volně definovaných 
zatěžovacích cyklech.“ [7] 

Tento výrobce má dva typy zatěžovacích pracovišť: 

 pracoviště pro měření elektrických nářadí, 

 pracoviště pro měření elektrických motorů a elektrických hnacích systémů. 

 
Obr. 7) Zatěžovací pracoviště určené pro měření elektrických nářadí [8] 
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Obr. 8) Zatěžovací pracoviště určené pro měření el. motorů a hnacích systémů [8] 
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4 MĚŘENÍ ZKOUŠEK A PROVOZU STROJŮ 

U provozu dynamometru je pozornost zaměřena především na měření naprázdno a na provoz 
při zatížení. U jednotlivých elektrických strojů se postup měření může lišit.  

4.1 Měření střídavých komutátorových strojů 

Měření naprázdno – stav naprázdno sériových motorů při jmenovitém napětí není dovolený, 
protože by otáčky mohly stoupnout tak, že by se stroj mechanicky poškodil. Když jsou otáčky 
motoru závislé na napětí, měření naprázdno bude provedeno při sníženém napětí tak, aby 
otáčky nepřesáhly dovolenou hodnotu. Při tomto měření necháme motor rozběhnout bez 
zátěže na maximální dovolené otáčky a budeme postupně snižovat napětí. Při střídavém 
napájení se musí napětí zvýšit na určitou hodnotu, aby se motor vůbec rozběhl. Při určitém 
napětí je proud i příkon naprázdno při jednosměrném napětí vyšší, ale jsou vyšší i otáčky. [4] 

Měření při zátěži – mechanické charakteristiky se měří pro jmenovité napětí a výkon 
0,25 ÷ 1,25 PN. Motor se zatěžuje dynamometrem, na kterém je odečítán moment, nebo jiným 
strojem v generátorickém chodu, u kterého známe jeho parametry a ztráty. Takový stroj 
nazýváme kalibrovaný, což znamená, že pokud známe jeho výkon na svorkách, pak po 
připočítání jeho ztrát dostaneme jeho příkon, který je roven výkonu vyšetřovaného motoru. 
Při daných otáčkách nám to umožní vypočítat jeho moment na hřídeli. Otáčkoměr udává 
otáčivou rychlost. [4] 

4.2 Měření asynchronních strojů 

Měření naprázdno – účelem je zjistit proud naprázdno, účiník naprázdno, ztráty v železe  
a mechanické ztráty a určit prvky příčné větve náhradního schématu. Chodem naprázdno 
asynchronního motoru rozumíme ustálený chod (bez zatížení). Motor se točí samotný bez 
zatížení téměř synchronní rychlostí. Při měření naprázdno je stator napájen souměrným 
regulovatelným napětím se stálým kmitočtem. Před vlastním měřením se určitou dobu 
zaběhává, aby se ustálily ztráty v ložiscích. Pro přesnější měření je potřeba uvažovat s korekcí 
wattmetrů. Po rozběhu odebírá motor ze sítě jen malý příkon, který se spotřebuje na krytí ztrát 
naprázdno a ztrát ve vinutí statoru, způsobený proudem naprázdno. [4] 

Zatěžovací zkouška – pracovní zatěžovací charakteristiky asynchronního stroje 
vyjadřují závislost různých veličin (příkonu, proudu, skluzu, účinnosti, účiníku) od výkonu 
při konstantním statorovém napájecím napětí a kmitočtu. Určuje se postupnou změnou zátěže 
stroje v mezích od určitého přetížení (cca 1,5 PN) až do chodu naprázdno. Před začátkem 
měření charakteristiky se doporučuje motor důkladně předehřát při 75% jmenovitém zatížení, 
aby se teplota vinutí statoru a rotoru ustálila. Aby se tyto teploty udržovaly na stejné úrovni, 
je účelné udělat zkoušku od vyššího zatížení k nižšímu, a ne naopak. Zkoušené motory 
středních a malých výkonů jsou obvykle zatěžovány dynamometrem nebo brzdou, velké 
asynchronní motory dynamem, synchronním nebo asynchronním generátorem. [4] 

4.3 Měření synchronních strojů 

Měření naprázdno – zjišťuje charakteristiku naprázdno, tj. závislost (sdruženého) napětí 
naprázdno od budicího proudu. Stavem naprázdno se rozumí takový stav, při kterém 
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poháníme synchronní generátor pohonným motorem jmenovitými otáčkami tak, aby 
indukované napětí mělo jmenovitou frekvenci, motor je buzen a svorky kotvy jsou přitom 
rozpojeny, takže synchronní generátor není zatížen. Pohonným motorem je obvykle 
jednosměrný motor s cizím buzením, který umožňuje pohodlně regulovat otáčky svorkovým 
napětím motoru anebo jeho budicím proudem. [4] 

Zatěžování synchronního generátoru – je možné buď do impedance izolované od 
rozvodné sítě, tedy bez paralelní spolupráce, anebo do sítě v paralelní spolupráci s několika 
alternátory tak, aby napětí a frekvence byly konstantní. Alternátor, který je připojen na tvrdou 
síť, tj. na síť, která udržuje stálé napětí a kmitočet bez ohledu na zátěž, se chová jinak než 
alternátor, který pracuje samostatně (bez paralelní spolupráce) [4] 

4.4 Měření jednosměrných strojů 

Jednosměrné stroje se používají jako motory i jako generátory. Podle způsobu spojení obvodu 
kotvy a obvodu buzení jsou stroje rozlišovány na sériové, derivační, s cizím buzením  
a kompaundní. [4] 

Charakteristika naprázdno – je závislost napětí na kotvě ve stavu naprázdno. Tato 
charakteristika se vždy určuje při měření s cizím buzením. Měří se tedy závislost napětí na 
kotvě vůči budicímu proudu, který je nastavován změnou odporu. Charakteristika je měřena 
od nulového proudu až do U = 1,2 UN. Na charakteristice se projeví hystereze statorového 
magnetického obvodu, a proto je měřena celá hysterezní smyčka bez přerušení. [4] 

Zatěžovací charakteristika – je závislost napětí na kotvě vůči budicímu proudu  
při konstantním zatěžovacím proudu. Je zde obdobný postup měření jako u měření 
charakteristiky naprázdno. U celého měření je zde udržován konstantní proud kotvy pomocí 
odporu. Zatěžovací charakteristika je posunuta o úbytkový trojúhelník, vytvořený úbytkem 
napětí na vnitřním odporu kotvy průchodem proudu a snížením magnetického toku buzení 
vlivem reakce kotvy. [4] 
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5 ROZBOR SOUČASNÉHO ZAPOJENÍ 
ZATĚŽOVACÍHO PRACOVIŠTĚ 

Současné zatěžovací pracoviště bylo sestaveno závodem MEZ Vsetín (dnes MEZ Pohony, 
MEZOPRAVNA a TES Vsetín) založeným významným českým elektrotechnikem Josefem 
Sousedíkem. Pracoviště používá střídavý dynamometr typu KS 26-4, napájený do statoru  
se dvěma volnými konci hřídele. Soupis strojů a přístrojů je rozdělen podle jejich umístění  
do dvou skupin. Na soustrojí (monoblok) a ovládací část.  

 
Obr. 9) Pohled na současné pracoviště 

5.1 Soustrojí (monoblok) 

V soustrojí jsou stroje a přístroje, které jsou ovládány pomocí stykačů, a další přístroje 
podporující správnou funkci zařízení. Toto soustrojí tvoří uzavřený celek – monoblok. Jeho 
součástí je dynamometr, dvojitý natáčivý transformátor, třífázový kompenzační transformátor, 
třífázový asynchronní motor nakrátko a také jisticí nadproudové relé s měničem. Z částí  
mimo hlavní monoblok je možné uvést jednofázový transformátor, ventilátor, tachogenerátor 
a sklonnou váhu. 

Stručný popis jednotlivých prvků: 

 dynamometr – může pracovat jako motor nebo jako generátor (brzda), 

 dvojitý natáčivý transformátor, vzduchový – napájí rotor dynamometru, jeho 
konstrukční součástí jsou dva blokovací pracovní kontakty, které umožňují start 
pohonu dynamometru v nastavených otáčkách, jeden pro pracovní režim motorický 
a druhý pro pracovní režim generátorický (brždění); u tohoto transformátoru jsou 
také dva klidové mezní kontakty, jeden „dolní“ pro zajištění polohy natočení rotoru 
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transformátoru pro minimální otáčky dynamometru a druhý „horní“, který zajišťuje 
polohu natočení rotoru transformátoru pro maximální otáčky dynamometru, 

 třífázový kompenzační transformátor – zajišťuje úhlovou a stálou kompenzaci 
dynamometru, 

 jednofázový transformátor – slouží ke galvanickému oddělení ovládacích obvodů 
(oddělovací transformátor), 

 ventilátor – třífázový asynchronní motor nakrátko – určen k trvalému chlazení 
dynamometru, natáčivého a kompenzačního transformátoru, 

 třífázový asynchronní motor nakrátko (servomotor) – slouží k servomotorickému 
natáčení dvojitého natáčivého transformátoru a tím k otáčkové regulaci 
dynamometru, 

 tachogenerátor – ke snímání otáček, 

 sklonná váha s číselníkem, včetně dvou cejchovních ramen na statoru dynamometru 
– pro zjištění měřeného momentu, 

 nadproudové relé s měničem – jistí rotorový obvod dynamometru, 

 měřicí transformátor proudu – sekundárně napájí elektromagnetický ampérmetr  
(viz násl. kap. Ovládací část). 

5.2 Ovládací část 

Do této skupiny jsou zařazeny stykače a jejich pomocné kontakty, jisticí prvky (nadproudová 
relé, pojistky, jističe), spínací prvky (přepínače, tlačítka), svítidla a měřicí přístroje. 

Stručný popis použitých prvků: 

 vzduchové stykače – v zapojení je jich použito deset, z toho tři slouží jako stykače 
pomocné, 

o stykač „S1“ spíná motor ventilátoru, 
o stykače „S2“ a „S3“ spínají alternativně vstup kompenzačního transformátoru, 

přičemž je sepnut vždy jen jeden z nich, 
o stykače „S4“ a „S5“ spínají alternativně dynamometr pro chod vpravo nebo 

vlevo, přičemž je sepnut vždy jen jeden z nich, 
o stykače „S6“ a „S7“ spínají alternativně třífázový asynchronní motor nakrátko 

pro servomotorické natáčení, přičemž je sepnut vždy jen jeden z nich, 
o stykač „B1“ pracuje pomocný stykač při pohonu dynamometru vpravo, 
o stykač „B2“ pracuje pomocný stykač při pohonu dynamometru vlevo, 
o stykač „B3“ umožňuje zapnutí dynamometru pomocí mezního kontaktu, 

 závitové pojistky – tyto pojistky jsou složeny z pojistkového spodku a tavné vložky 
(je-li přetavena vlivem nadproudu v elektrickém obvodu, je nutno ji vyměnit); 
těmito pojistkami jsou chráněny třífázový asynchronní motor nakrátko, jednofázový 
transformátor, osvětlení v rozvaděči, voltmetr a ovládací obvody, 

 třípólový jistič s předním přívodem, motorovou charakteristikou pomalou  
a pomocným kontaktem 1/0, slouží k jištění ventilátoru, 
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Obr. 10) Třípólový jistič s předním přívodem [9] 

 vzduchový jistič – hlavní jistič, který je umístěn hned v přívodu sítě, chrání zařízení 
před přetížením i zkratem,  

 nadproudová (tepelná) relé – slouží jako ochrana před nadproudem;  
tato relé nerozpojují silový obvod, ale pomocné kontakty, v zapojení jsou použita 
pro ochranu natáčivého a kompenzačního transformátoru a také pro ochranu statoru 
a rotoru dynamometru, 

 voltmetrový přepínač – ve spojení s voltmetrem umožňuje měřit sdružená i fázová 
napětí sítě, 

 mžikový přepínač – slouží jako dveřní spínač ovládacího pultu, při otevření dveří 
dojde pomocí tohoto přepínače k rozsvícení nástěnného lůžkového svítidla, 

 vačkový vypínač – zapíná ovládací obvody, má dvě pozice – zapnuto a vypnuto, 

 vačkový spínač – obecně slouží k vodivému spojení nebo rozpojení určité části 
elektrického obvodu; v našem zapojení má čtyři pozice, jimiž se zvolí pracovní 
režim dynamometru (vždy může být sepnuta pouze jedna pozice); 
pozice mají následující označení a funkci: 

o pozice I.: generátorický režim vlevo (brždění proti směru šipky), 
o pozice II.: motorický režim vlevo (pohon proti směru šipky), 
o pozice III.: motorický režim vpravo (pohon po směru šipky), 
o pozice IV.: generátorický režim vpravo (brždění po směru šipky), 

 tlačítkový ovladač s červenou hřibovou rukojetí – je určen k zastavení chodu 
dynamometru, 

 tlačítkový ovladač se zeleným knoflíkem – v zapojení jsou použity tři: 
o první stisknutím zapne pohon dynamometru, 
o druhý stisknutím a po dobu držení snižuje otáčky dynamometru, 
o třetí stisknutím a po dobu držení zvyšuje otáčky dynamometru, 
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 návěstní svítidlo červené – použita dvě, stroj je připraven k provozu, svítí-li obě: 
o první signalizuje ovládací obvody pod napětím, 
o druhé signalizuje chod generátoru, 

 návěstní svítidlo bílé – použita dvě: 
o první signalizuje chod dynamometru vpravo (po směru šipky), 
o druhé signalizuje chod dynamometru vlevo (proti směru šipky), 

 svítidlo nástěnné lůžkové – osvětluje vnitřek ovládacího pultu při otevření jeho dveří 
pomocí mžikového přepínače, 

 voltmetr rozvaděčový elektromagnetický – spolu s voltmetrovým přepínačem měří 
všechna sdružená i fázová napětí sítě, používá se z důvodu kontroly sítě, 

 ampérmetr rozvaděčový elektromagnetický – měří celkový proud pohonu 
dynamometru, 

 wattmetr rozvaděčový ferodynamický – pomocí stupnice udává třífázový příkon, 
respektive rekuperaci do sítě (v kW) podle uvedené stupnice, 

 ampérmetr elektromagnetický – měří proud v rotorovém obvodu dynamometru, 

 voltmetr stejnosměrný (otáčkoměr) – měří rychlost dynamometru (resp. otáčky), 

 měřicí transformátor proudu – sekundárně napájí v sérii ampérmetr rozvaděčový 
elektromagnetický a cívku wattmetru rozvaděčového ferodynamického pro měření 
celkového proudu, příkonu a rekuperace. 

 

 
Obr. 11) Ovládací panel současného zapojení 
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5.3 Příprava dynamometru k provozu 

Příprava spočívá ve správném dodržování předepsaných pravidel při montáži. V případě 
jiného postupu může dojít k uvolnění stroje nebo jeho poškození. [3] 

5.3.1 Zvedání a přeprava 

„Dynamometr se zavěšuje pomocí lan na ocelové tyče, které se prostrčí otvory v základovém 
rámu. Celý monoblok dynamometru s váhou, ručně nastavitelný zvedací stůl i kompenzační  
a otáčivý transformátor se přepravují jako celek. Při přepravě dynamometru je nutné zajistit 
tlumič proti pohybu dotažením ručního kolečka a váhu dynamometru aretační páčkou.“ [3] 

5.3.2 Izolační odpor 

Nejmenší dovolená hodnota izolačního odporu je 0,5 MΩ. V případě, že izolační odpor vinutí 
v provozu klesne pod tuto hodnotu, je nutno vinutí očistit od nečistot protřením technickým 
benzínem nebo studeným tetrachlorem a poté nechat vysušit a natřít lakem. Izolační odpor za 
studena, tj. před uvedením do chodu, bývá obvykle vyšší (až 10 MΩ a více). Blíží-li se odpor 
za studena hodnotě 2,5 MΩ, je nutné po spuštění stroje asi ve čtvrthodinových intervalech 
odpor kontrolovat, neklesne-li pod tuto hodnotu, a pokud ano, je nutno stroj vysušit. Sušení 
musí být prováděno podle platné normy a odborně způsobilou osobou. [3] 

5.3.3 Postavení na základ 

Základ je vyroben z betonu, který musí být dostatečně velký a s dostatečnou hloubkou, aby 
tlumil případné chvění a tvořil tak pevnou oporu základového rámu dynamometru. Základové 
svorníky jsou zality betonem. Na tento základ se usadí dynamometr přesně do roviny, upevní 
se svorníky a celá základová deska se zalije do výšky 3 cm betonem. Dynamometr musí být 
postaven tak, aby umožnil snadný přístup ke komutátoru, ložiskům i sklonné váze a aby nebyl 
rušen přívod chladícího vzduchu. V základu je nutno pamatovat na prostory kabelových 
kanálů k přívodním svorkovnicím.  

5.3.4 Nasazování spojek 

„Ke spojování dynamometru se zkoušeným strojem je nutno použít jedině pružné spojky. Oba 
hřídele musí být přesně souosé, házení konce hřídele nesmí překročit 0,02 mm. Při nasazování 
spojky je nutno opřít těžký předmět o druhý volný konec hřídele, aby se nepoškodila ložiska. 
Volný konec se mírně namaže před nasazením spojky olejem nebo tukem. Naráží se zlehka 
dřevěnou palicí. Ke stahování spojky je nutno použít stahovák. Boční i čelní roviny obou 
spojek musí být rovněž souosé. Při montáži se kontroluje souosost spároměrem, klínem nebo 
indikátory. Při současném pootočení obou spojek o úhel 90°, 180° a 270°, příp. 120° a 240° 
(překáží-li základ), se nesmí hodnoty od sebe lišit více než o: 

 0,05 mm při průměru příruby spojky 400 ÷ 500 mm, 

 0,03 mm při průměru příruby spojky 250 ÷ 400 mm. 

Nepřesným spojením dynamometru se zkoušenými stroji může dojít k poškození 
ložisek, sběrného ústrojí, komutátoru nebo spojky. Rovněž může vznikat velké chvění a hluk 
celého soustrojí. V provozu je doporučeno spojky opatřit vhodným krytem, aby nebyla 
ohrožena obsluha (kryty nejsou součástí pracoviště).“ [3] 
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Obr. 12) Pružná spojka [15] 

5.4 Zapojení pohonu 

Připojení od ovládacího pultu k síti se provede dle požadovaných norem čtyřžílovým kabelem 
o takovém průřezu, jakému odpovídá proudové zatížení. Jednotlivé fáze se připojí na svorky 
sběrnice RST (UVW) a nulový vodič na nulovou svorku, fázoměrem se odzkouší správný 
sled fází v přívodu. Propojení silových obvodů se provede po odzkoušení ovládacích obvodů. 
Vodiče silových obvodů se dimenzují rovněž podle proudového zatížení. Motory ventilátoru  
a servomotoru se připojí na příslušné svorky v ovládacím pultu. Motor ventilátoru je nutné 
zapojit tak, aby smysl otáčení souhlasil se šipkou. Je doporučeno označit konce vodičů čísly, 
aby nedošlo k jejich záměně. Svazek vodičů je vhodné vložit do jedné nebo několika 
pancéřových trubek potřebného průměru. Konce trubky se připojí k pultu, aby byla zaručena 
mechanická pevnost spojení. Pokud nemají ostatní vodiče uvedeno proudové zatížení, bude 
jejich průřez 1,5 mm2 Cu. [3] 

„Na svorky jednotlivých strojů není dovoleno připojovat kondenzátory určené na 
kompenzaci účiníku. Kondenzátory lze připojit pouze na síťový přívod přes vlastní spínací  
a jisticí přístroj, jinak může dojít k těžkému poškození stroje.“ [3] 

5.5 Předběžná kontrola ovládání 

Po provedení instalace zařízení a zapojení je třeba zkontrolovat: 

 dostatečný izolační odpor, 

 správné spojení s ochrannou spojkou, 

 stav komutátoru a sběrného ústrojí, 

 správné nastavení mezních poloh rotoru natáčivého transformátoru, 

 mazání v převodové skříni servomotoru. 

Při odpojení statoru dynamometru, primáru natáčivého transformátoru a kompenzačního 
transformátoru se rovněž přezkouší správná funkce tlačítek a signálek na ovladači, stykačů, 
relé, ochran atd., zejména však správný smysl otáčení ventilátoru a servomotoru a funkce 
koncových spínačů. [3] 

Zapne se hlavní jistič a spínač pro zapnutí ovládacích obvodů. Následně se zvolí 
pracovní režim (pozice, viz kap. 5.2) dynamometru a stiskne se startovací tlačítko. Startovací 
tlačítko je však účinné až po nastavení natáčivého transformátoru do výchozí polohy 
servomotorem. Výchozí polohy jsou dvě. Při volbě generátorického režimu (tj. polohový 
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spínač v poloze I. nebo IV.) natočí servomotor rotor natáčivého transformátoru až  
v momentě, kdy sepne blokovací pracovní kontakt natáčivého transformátoru pro pracovní 
režim generátorický. V případě volby motorického režimu (tj. polohový spínač v poloze II. 
nebo III.) natočí servomotor rotor natáčivého transformátoru až do minimální polohy, kdy 
rozepne „dolní“ klidový mezní kontakt a současně sepne blokovací pracovní kontakt 
natáčivého transformátoru pro pracovní režim motorický. Po přepnutí spínače z jedné polohy 
do druhé vždy vypnou všechny uvedené stykače a podle zvolené polohy spínače následuje 
přestavení rotoru natáčivého transformátoru do příslušné výchozí polohy. [3] 

Zkontroluje se také správnost funkcí tlačítek pro snížení a zvýšení otáček servomotoru. 
Tlačítka v obou případech musí po dobu držení natáčet rotor natáčivého transformátoru  
k nižším (resp. vyšším) otáčkám. Ve chvíli, kdy otáčky dosáhnou horní mezní polohy 
(maxima), vypne „horní“ klidový mezní kontakt. [3] 

Po provedení kontroly se vypne spínač pro vypnutí ovládacích obvodů a hlavní jistič. 
Případné úpravy a kontroly přístrojů v ovládacím pultu se provádějí při vypnutém hlavním 
jističi, přičemž vnitřek ovládacího pultu osvětluje svítidlo nástěnné lůžkové, které je zapínáno 
mžikovým přepínačem při otevření dveří. [3] 

5.6 Provoz dynamometru 

Dynamometr je v podstatě komutátorový derivační stroj napájený do statoru. Rotor je uložen 
na valivých ložiskách a tvoří se statorem mechanický celek, který je výkyvně uložen na 
ložiskových stojanech. Krouticí moment rotoru, který vzniká při zatěžování při chodu 
generátorickém nebo motorickém, působí na stator v opačném smyslu než na rotor. Protože je 
stator výkyvně uložen, je možné velikost momentu zjistit přímo váhou přes cejchovní rameno 
upevněné ke statoru. Stator dynamometru je napájen přímo ze sítě a rotor přes natáčivý 
transformátor. Změnou regulačního napětí připojeného na rotor se mění otáčky dynamometru. 
Výkon (příkon) se počítá ze vzorce: [3] 

𝑃 =
𝑀 ∙ 𝑛

973
 [𝑘𝑊] (1) 

kde: M [kpm] je moment a odečítá se přímo na stupnici dynamometru; 
n [ot/min] jsou otáčky a měří se pomocí otáčkoměru. 

pozn.: 1 kpm = 9,8067 Nm 
 

Dynamometr může pracovat při chodu generátorickém i motorickém v obou smyslech 
otáčení. Při chodu generátorickém se používá jako brzda k zatěžování poháněných strojů 
(motorů všech druhů), při chodu motorickém k určování příkonu strojů poháněných, případně 
k měření jejich charakteristik (generátorů, čerpadel apod.). Použití dynamometru k brždění 
poháněných strojů je zvlášť vhodné, neboť energie vznikající bržděním se rekuperuje do sítě. 
Volba způsobu práce se provádí před zapnutím dynamometru. Za chodu nelze zvolený 
pracovní režim měnit. [3] 

5.6.1 Zkouška naprázdno 

Zapneme hlavní jistič na ovládacím pultu a s elektromagnetickým rozvaděčovým voltmetrem 
pomocí voltmetrového přepínače překontrolujeme správnost sdružených i fázových napětí 
sítě. Poté zapneme spínač pro zapnutí ovládacích obvodů – rozsvítí se červené návěstní 
svítidlo signalizující zapnutý ovládací obvod (pod napětím). Pokud je zapnut třípólový jistič, 
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jsou zařazeny všechny tepelné ochrany (nadproudová relé) a je v pořádku motor ventilátoru, 
uvede se současně do chodu stykačem S1 ventilátor – to signalizuje další červené návěstní 
svítidlo. Dále zvolíme polohovým spínačem pracovní režim a chod dynamometru. Když je 
natáčivý transformátor ve výchozí poloze, můžeme startovacím tlačítkem spustit pohon. [3] 

Pomocný pracovní kontakt stykače S1 je sepnut a bílé návěstní svítidlo signalizuje 
zvolený směr vpravo nebo vlevo. Otáčení čepu po směru hodinových ručiček (při pohledu  
na čep dynamometru na opačné straně komutátoru) značí směr vpravo, otáčení proti směru 
hodinových ručiček směr vlevo. [3] 

Je doporučeno překontrolovat klešťovým ampérmetrem velikost proudů (hodnoty jsou 
uvedeny na štítku dynamometru) a sled přívodních fází ke statoru a od rotoru dynamometru. 
V negativním případě je třeba znovu překontrolovat zapojení. [3] 

5.6.2 Provoz při zatížení 

Pomocí pružných spojek se spojí zkoušený stroj upevněný na zvedacím stole s hřídelí 
dynamometru. Přezkouší se souosost hřídelů podle stati „Nasazování spojek“. Při zkoušení  
je vždy nutno zapnout dynamometr před zkoušeným strojem. Podle zkoušeného stroje se  
v daném smyslu otáčení přepne polohový spínač do příslušné polohy. Startovacím tlačítkem je 
uveden dynamometr do chodu. Poté se nastaví požadované otáčky podle otáčkoměru za 
pomocí tlačítek pro zvýšení nebo snížení otáček. Tento postup platí zejména pro zkoušení 
spalovacích motorů, kdy polohový spínač může být v I. nebo IV. pracovní poloze, tj. pro 
brždění vpravo nebo vlevo. Pak se po nastartování spalovacího motoru zvyšují otáčky 
současně u obou strojů až do jmenovité hodnoty. Vlastní zatěžování, tj. ověřování brzdného 
výkonu, se provádí tak, že se tlačítkem pro snížení otáček mírně sníží otáčky dynamometru. 
Přitom se uvolní aretace sklonné váhy a na její stupnici se sleduje brzdný výkon. [3] 

Při zkoušení brzdného výkonu asynchronních motorů se nastaví otáčky dynamometru  
o něco výše, než jsou jmenovité otáčky zkoušeného asynchronního motoru. Pak se zapne, 
nejlépe při sníženém napětí, zkoušený asynchronní motor na síť. Poté se doreguluje vstupní 
napětí na jmenovitou hodnotu podle štítku. Opět se pomocí tlačítka pro snížení otáček sníží 
otáčky dynamometru a současně se po uvolnění aretace sleduje na stupnici sklonné váhy 
brzdný výkon zkoušeného stroje. [3] 

5.6.3 Zastavení pohonu 

Normální zastavení vyžaduje odlehčení zatížení zkoušeného stroje tím, že se tlačítkem pro 
zvýšení otáček zvýší otáčky dynamometru. Poté se zaaretuje sklonná váha a tlačítkovým 
ovladačem s červenou hřibovou rukojetí se vypne pohon a zhasnou všechna bílá návěstní 
svítidla, signalizující chod dynamometru vpravo nebo vlevo. Servomotor natočí rotor 
natáčivého transformátoru do výchozí polohy. V případě zastavení pohonu se vypnou 
pomocné stykače B1, resp. B2 a přes své klidové kontakty a klidový kontakt pomocného 
stykače B3 se zapne stykač S6, který natočí servomotorem rotor natáčivého transformátoru  
k nižším otáčkám. [3] 

Při zastavení v I. a ve IV. poloze dojde při sjetí natáčivého transformátoru až na 
výchozí otáčky pro start v generátorickém režimu, k sepnutí blokovacího pracovního 
kontaktu, umožňujícího start pohonu dynamometru. Pomocný stykač B3 zapne a přerušením 
svého klidového kontaktu ukončí nastavení natáčivého transformátoru na blokovacím 
pracovním kontaktu, umožňujícího start pohonu dynamometru. Pokud bylo zastavení 
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provedeno ještě v nižších otáčkách, než jsou dány blokovacím pracovním kontaktem, dojde 
servomotor s rotorem natáčivého transformátoru až do minimální polohy, kdy dolní klidový 
mezní kontakt rozepne a současně blokovací pracovní kontakt pro pracovní režim motorický 
sepne. Hned na to však ovládací napětí přejde přes klidové kontakty stykačů S4 a S5  
a pomocný stykač B3. Zapne stykač S7, který dostaví servomotorem rotor natáčivého 
transformátoru směrem nahoru až na požadované otáčky dané blokovacím kontaktem pro 
generátorický režim, kdy pomocný stykač B3 zapne a cestou se přeruší napětí. [3] 

Při zastavení ve II. a III. poloze polohového spínače sjíždí přes stykač S6 servomotorem 
rotor natáčivého transformátoru vždy až do minimální polohy otáček, kdy dolní klidový 
mezní kontakt rozepne a blokovací kontakt pro motorický režim sepne. Ventilátor pracuje 
vždy dál. Teprve vypnutím vačkového vypínače se napětí odpojí od ovládacího obvodu, 
zastaví se ventilátor a zhasnou červená návěstní svítidla. Rozepnutím hlavního jističe se 
odpojí od sítě celý pohon i ovládací pult s výjimkou vstupních svorek a vnitřního osvětlení 
rozvaděče po otevření jeho dveří. [3] 

5.6.4 Havarijní ochrany 

Porucha ventilátorového motoru způsobí vypnutí třípólového jističe, stykač S1 se rozepne  
a přeruší se i jeho pracovní kontakt, což způsobí zastavení celého pohonu. [3] 

Proudové přetížení v primáru natáčivého transformátoru zachytí jeho tepelné relé. 
Druhé tepelné relé reaguje na proudové přetížení na vstupu kompenzačního transformátoru  
a třetí při nadproudu ve statoru dynamometru. Tato relé jsou umístěna v ovládacím pultu. 
Další tepelné relé je umístěno v monobloku a působí při nadproudu v rotorovém obvodu 
dynamometru. Všechna tato relé mají své kontakty v sérii v obvodu stykače S1, přičemž 
kterýkoliv z nich může vypnout dynamometr a celý pohon i s ventilátorem se zastaví. [3] 

5.7 Seřizování, revize a údržba 

„U dynamometru a jeho příslušenství je pro zajištění správného a bezpečného provozu třeba 
provádět revizi častěji než u běžných elektrických strojů. Zejména je nutné provádět kontrolu 
sběrného ústrojí, komutátoru, komutace, ložisek, izolačního odporu, činností blokovacího 
zařízení, sklonné váhy a ovládacího zařízení.“ [3] 

5.7.1 Přecejchování sklonné váhy 

Pokud nejsou kontrolní cejchovní ramena trvale připevněna k dynamometru, připevní se na 
ložiskový štít. Břit pro zavěšení závaží je vzdálen 1 m od osy stroje. Zavěšením závaží na 
třmen stroje cejchovního ramene musí ručička váhy na číselníku ukázat příslušnou výchylku. 
Stejnou výchylku musí ukázat při zavěšení téhož závaží na protější rameno. Ručička váhy se 
vychyluje vždy jedním směrem pro obě výchylky statoru. Neukazuje-li váha správnou 
výchylku, je nutné váhu seřídit přestavením protizávaží na statoru dynamometru. 
Neodpovídá-li výchylka ukazatele váze závaží zavěšeného na cejchovním rameni, je nutné 
seřídit výkyvná závaží uprostřed kruhové stupnice sklonné váhy. Nesouhlasí-li nulové 
postavení ukazatele v klidovém stavu dynamometru, nastaví se po sejmutí krycího skla  
a uvolnění matice ukazatel do nulové polohy. Po všech těchto zásazích do váhového 
mechanismu se musí překontrolovat celý rozsah váživosti váhy postupným zavěšováním 
závaží na cejchovní ramena. Kontrola se provádí z důvodu ověření spolehlivosti měření. [3] 
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5.7.2 Čištění 

Dynamometr, jeho jednotlivé části i příslušenství je nutno udržovat stále v čistém stavu. 
Čištění je třeba provádět pravidelně a tak často, jak to provozní podmínky vyžadují. Čištění  
je možno provádět štětcem, čistým hadrem nebo vyfoukáním čistým suchým stlačeným 
vzduchem. Prach se musí vyfoukat ze stroje ven, nikoliv dovnitř. Velmi dobře lze odstraňovat 
prach ze stojů pomocí vysavače. [3] 

5.7.3 Udržování sběrného ústrojí 

„Přístup ke sběrnému ústrojí je možný po sejmutí krytů nad komutátorem. Kartáče musí při 
provozu ležet na komutátoru klidně (nesmí odskakovat). Komutace se nesmí během provozu 
zhoršovat, tj. nesmí se projevovat zvětšené jiskření ani sršení. Prach z lamel a kartáčů je nutné 
občas vyfoukat stlačeným vzduchem. Při zastaveném stroji se prohlédne dosedací plocha 
kartáčů. Plocha musí být stejnosměrně lesklá a svým vzhledem musí nasvědčovat, že kartáč 
dosedá na komutátor. V případě, že jsou lanka kartáčů v armování uvolněna, musí se kartáč 
vyměnit za nový (ideálně stejné značky a kvality). Kartáče se vyměňují za nové po opotřebení 
asi ze dvou třetin. Celé sběrné ústrojí musí být vždy usazeno stejnou značkou a kvalitou.  

Nové kartáče je nutné zabrousit. To se provádí tak, že se mezi sadu kartáčů a komutátor 
vloží (po celé jeho délce) pás skelného (brusného) papíru drsnou stranou proti kartáčům. Nyní 
pootočením rotoru a přitisknutým skelným papírem ke komutátoru se styčná plocha kartáčů 
obrousí do potřebného tvaru. Zabroušení je ukončeno, až je celá plocha přizpůsobena tvaru 
komutátoru. Po zabroušení se sběrné ústrojí, komutátor a ostatní části stroje vyčistí od prachu 
stlačeným vzduchem a komutátor se otře hadrem. Následně se namontuje zpět kryt nad 
komutátorem.“ [3] 

5.7.4 Udržování komutátoru 

„Komutátor má být okrouhlý, jeho plocha hladká, lesklá a beze stop opálení. Znamením dobré 
komutace je vrstva glazury, která je zárukou, že se komutátor neodírá a trvanlivost kartáčů  
je o to příznivější. Tato vrstva, vzniklá složitým elektrochemickým procesem při záběhu, se 
nesmí odstraňovat. Slídová izolace mezi lamelami má být vyškrábána do hloubky 0,5 ÷ 1 mm 
a hrany lamel mírně sraženy.  

V pracovních přestávkách je nutné prohlédnout komutátor a případně jej očistit čistým 
hadrem. V případě opáleného komutátoru je třeba odstranit krupičky mědi jemným pilníkem. 
Teprve neokrouhlý nebo silně rozrýhovaný komutátor se přesoustruží. Po osoustružení se 
srazí hrany lamel. Při soustružení a přebrušování komutátoru je třeba dbát na jeho průměr, 
resp. aby neklesl pod míru danou výrobcem. Po opravě komutátoru musí být kartáče znovu 
zabroušeny. Ve stroji nesmí zůstat piliny mědi.“ [3] 

5.7.5 Udržování ložisek 

„Ložiska dynamometru jsou valivá s tukovou náplní. Po určitém čase je třeba je vyčistit  
a naplnit čerstvým mazacím tukem dle platné normy. Doba opotřebení mazacího tuku závisí 
na provozních podmínkách, tj. na zatížení, teplotě, čistotě a vlhkosti prostředí. Jakost tuku  
se zhoršuje také jeho stárnutím, a proto je doporučeno tukovou náplň periodicky kontrolovat  
a vyměňovat. Opotřebený tuk ztmavne, zdrsní a nemaže. Ložiska se po demontáži vyčistí  
a naplní se asi ze dvou třetin tukem. Je-li ložisko přeplněno, hřeje. Největší dovolené oteplení 
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ložiska je 45 °C. Při vyšším oteplení je nutno překontrolovat spojení obou strojů. Je-li závada 
v ložisku, musí se ložisko otevřít, vyčistit a v případě jeho poškození vyměnit.  

Rotorová ložiska se domazávají pomocí mazací ploché hlavice umístěné na ložiskovém 
štítu. Přebytečný tuk je z ložiska odstřikován tukovým regulátorem a odtéká kanálkem  
v ložiskovém štítu. Statorová ložiska nevyžadují tak časté domazávání jako rotorová ložiska, 
neboť nesou váhu statoru i rotoru a konají poměrně malý pohyb stále na jednom místě 
(výchylkami statoru při měření).  

Je doporučeno natočit tato ložiska alespoň jednou za rok. Natočení je možné po 
povolení šroubů stahujících obě poloviny stojanu táhlem, jehož maznice se dotáhne o několik 
závitů. Natáčecí táhlo je spojeno s vnějším pouzdrem ložiska.“ [3] 

5.7.6 Demontáž dynamometru 

„Demontáž se provádí při odpojeném přívodu sítě. Předpokladem je také odpojení všech 
přívodů na svorkovnicích a logicky postupná demontáž při zachování nejvyšší opatrnosti a za 
použití potřebných nástrojů. Rotor se vyjme poté, co byly odpojeny přívody ke sběrnému 
ústrojí a kartáče byly zvednuty. 

Při zpětné montáži se postupuje opačně. Obzvlášť je třeba zkontrolovat polohu sběrného 
ústrojí a rozteče kartáčů, provést vyvážení statoru a přecejchovat sklonnou váhu. Elektricky 
připojená místa je nutno řádně utáhnout a pravidelně alespoň po půl roce provozu tato utažení 
kontrolovat.“ [3] 

5.7.7 Revize a údržba přístrojů 

„Revize ovládacího pultu se provádí nejméně jednou za rok. U vzduchových stykačů se 
odstraní prach, nejlépe vyfoukáním stlačeným vzduchem. Pomocí pilníku nebo skelného 
papíru se odstraní kovové krupice a uhladí kontaktní plochy. Následně se očistí zhášecí 
komory od kapek kovu. Kovový povlak stěn komor není závadou. U pomocných kontaktů  
se překontroluje tlak kontaktních pružin, rovněž se překontroluje přitažení všech šroubů  
a svorek. Je-li nutná výměna kontaktů, vymění se i všechny pohyblivé a pevné kontakty.  

Dále se vyzkouší pohyb stykačů. Pohyb při ručním spínání musí být lehký a plynulý, 
bez drhnutí a nárazů. Pohyblivé části stykačů (hlavně klouby) se lehce namažou strojním 
olejem. Ostatní části ovládacího zařízení, tj. pojistky, tepelné (nadproudové) ochrany, tlačítka, 
přepínače, svorky apod. žádnou zvláštní údržbu nevyžadují. Provede se u nich pouze běžná 
kontrola. Utáhnou se šrouby a matice, které se mohou během provozu uvolnit. Jinak se jejich 
případná špatná funkce zjistí až během provozu.“ [3] 

5.7.8 Údržba natáčivého transformátoru 

„Běžná údržba spočívá v domazávání. Každý měsíc je třeba dotáhnout Staufferovy maznice. 
Během jednoho až dvou let provozu (záleží na čistotě prostředí) je vhodné provést demontáž 
celého regulátoru. Přitom se vyčistí šnek a šnekové kolo od starého tuku, současně se vyčistí 
obě ložiska a vymění se olej v převodové skříni servomotoru. Vinutí statoru i rotoru se vyčistí 
průmyslovým vysavačem, hadrem nebo čistým suchým stlačeným vzduchem o tlaku max. 
2 atm. Zateklý olej nebo tuk se musí pečlivě stírat, aby nevnikl do vinutí. Při revizi nebo větší 
opravě je nutno stroj rozebrat a opět složit. Demontáž natáčivého transformátoru může 
provádět pouze odborně způsobilá osoba. Při rozebírání se postupuje takto: 



 

40 

 u stroje odpojeného od sítě se odpojí přívodní kabely, jednotlivé vodiče se označí 
podle příslušnosti ke svorkám a natáčivý transformátor se vyjme z monobloku, 

 uvolní se matice a sejme se ukazatel i kryt blokování, 

 odpojí a rozeberou se kabely od blokování, 

 odšroubuje se servomotor s převodovou skříní, 

 vyrazí se kolík ze šneku, hřídel se vsune do otvoru a stahovákem se stáhne šnekové 
kolo, 

 demontuje se horní polovina mezistatoru, odpojí se propojení mezi statory (vodiče 
se označí) a odšroubuje se stator, 

 sejmou se ložisková víčka a štít na druhém statoru, 

 demontuje se střední opěrné ložisko hřídele, kabely se vtáhnou do stroje a následně 
se vyndá rotor. 

Při opětovné montáži je nutné dbát na to, aby oba statory dolehly na mezistator do 
stejné polohy, v jaké byly před rozebráním (podle označení před demontáží).  

Přibližné nastavení vaček je nutné provést shodně jako před demontáží a konečné 
nastavení až při elektrické kontrole. Po skončení se zjistí správné položení přívodů na rotor. 
Ručním kolem se otáčí do krajní polohy, vymezené zarážkou. Pozorují se přívodní kabely, 
které musí mít v krajní poloze dostatečnou vůli a nesmí být mechanicky namáhány. Totéž se 
opakuje i v opačné krajní poloze.“ [3] 

5.7.9 Údržba kompenzačního transformátoru 

Kompenzační transformátor je nutné revidovat přibližně jednou za pět let. Za tímto účelem se 
vyjme transformátor z monobloku pod váhou. Při revizi je třeba kontrolovat vinutí a kostru.  
U vinutí se změří izolační odpory vůči sobě a vůči kostře, nejlépe induktorem. Dále se 
zkontroluje, jestli není poškozena izolace vinutí a vývodů, opatrně se odstraní nečistoty  
z povrchu vinutí a vývodů a nakonec se zkontroluje, jestli nejsou uvolněny svorníky na 
svorkovnici a spojení svorníků s vývody. [3] 
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6 ANALÝZA RIZIK 

„Řádně promyšlené posouzení rizik znamená podporu pro výrobce/uživatele strojů a pomáhá 
jim rozpracovat bezpečná a z výrobního hlediska příznivá řešení. Jedním z výsledků tohoto 
posouzení je skutečnost, že součásti patřící do systému zabezpečení neznamenají překážku. 
Tím se minimalizuje riziko narušení bezpečnostního systému. Posouzení rizik musí být 
provedeno na všech provozovaných strojích, ať už mají přidělenu značku CE či nikoli. Pro 
splnění požadavků směrnice 89/655/EHS (týkající se minimálních požadavků na bezpečnost  
a ochranu zdraví při používání pracovního zařízení pracovníky) je třeba provést posouzení 
rizik, a to musí být dokumentováno. V tomto posouzení musí být analyzována aktuální rizika 
a také úroveň závažnosti těchto rizik.“ [12] 

Určení priorit bezpečnostních opatření: [12] 

 1. eliminovat nebo redukovat rizika technickým návrhem a konstrukcí, 
 2. přesunout pracovní úkony mimo ohrožený prostor, 
 3. použít kryty / bezpečnostní zařízení, 
 4. rozpracovat bezpečné pracovní postupy / informace / vzdělávání, 
 5. použít výstrahy jako např. piktogramy, světelné, zvukové výstrahy atd. 

Analýza rizik se skládá z několika kroků: [12] 

 1. určení rozsahu systému (prostor, čas…), 
 2. identifikování zdroje rizik (pracovní operace během doby životnosti), 
 3. provedení odhadu rizika (stanovení PL), 
 4. vyhodnocení rizika (co je třeba udělat), 
 5. snížení rizika (změna konstrukčního návrhu, přidání bezpečnostních prvků). 

6.1 Posouzení a minimalizace rizika 

„Podle směrnice pro strojní zařízení musí výrobce stroje (kdo staví nebo mění tento stroj) 
provést posouzení rizik pro daný konstrukční návrh stroje. Norma EN ISO 12100 (kombinace 
EN ISO14121-1 a EN ISO 12100-1/-2) definuje požadavky pro posouzení rizik stroje. Na 
nich je pak založena EN ISO 13849-1 a předpokladem pro práci s touto normou je kompletní 
posouzení rizik.“ [12] 
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 č. 1 č. 2 č. 3 

Zkoumaná jednotka Prostor (pracoviště) Ovládací panel Ovládací panel 

Možné riziko 
Styk 

s rotující částí stroje 
Změna polohy přepínače 

za chodu 

Současné stisknutí 
tlačítek  

pro otáčky nahoru a dolů 

Příčina rizika 
Vstup obsluhy  

do pracovního prostoru 
stroje 

Nedostatečná 
zkušenost obsluhy 

Nedostatečná 
zkušenost obsluhy 

Důsledek rizika Poranění obsluhy Mechanické poškození Zkrat 

Vážnost rizika 5 4 4 

Pravděpodobnost vzniku rizika 3 4 3 

Míra rizika 5 6 2 

Opatření na snížení rizika 
(preventivní a korektivní) 

Omezení přístupu 
k rotujícím 

mechanickým částem 

Při zapnutém chodu 
funkce přepínače STOP 

Vzájemné 
blokování tlačítek 

Tab 1)  Posouzení rizik 

„Posouzení rizik začíná stanovením rozsahu stroje. Patří sem prostor, který stroj a jeho 
operátoři potřebují pro výkon všech uvažovaných aplikací tohoto stroje, a všechny provozní 
etapy po dobu životnosti stroje. Následně musí být identifikovány všechny zdroje rizik  
u všech pracovních operací po dobu životnosti stroje. Odhad rizik se provádí pro každý zdroj 
rizik, tzn. indikace stupně rizika. Podle EN ISO 13849-1 se riziko odhaduje pomocí tří 
faktorů: závažnosti zranění (S1), četnosti expozice (vystavení se) riziku (F1) a možnosti 
vyhnout se nebo omezit takové zranění (P1). Pro každý faktor jsou definovány 2 alternativy. 
Norma nespecifikuje rozhraní mezi těmito dvěma alternativami, avšak obecný výklad je 
následující: 

 S1 – zhmožděniny, odřeniny, bodná zranění a drobná zranění rozdrcením, 

 S2 – poranění kostí, amputace a smrt, 

 F1 – méně často než jedenkrát za dva týdny, 

 F2 – častěji než jedenkrát za dva týdny, 

 P1 – možné vyloučení nebezpečí nebo jeho omezení za určitých podmínek, 

 P2 – sotva možné vyloučení nebezpečí nebo jeho omezení. 

Po zadání konkrétních variant S, F a P pro toto riziko je získána úroveň PLr 
(Performance Level, r = požadovaná) nutná pro zdroj rizika. Nakonec toto posouzení rizika 
obsahuje vyhodnocení rizika, v němž je určeno, zda riziko musí být sníženo nebo zda je 
zajištěna dostatečná bezpečnost.“ [12] 
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Obr. 13) Stanovení PLr [12] 

Jediné riziko, které může způsobit újmu na zdraví obsluhy, je u tohoto zatěžovacího 
pracoviště styk s rotující částí stroje (zkoumaná jednotka č. 1). Ve chvíli, kdy obsluha (nebo 
jiná osoba) vstoupí do pracovního prostoru stroje, když je zapnutý chod, je vždy nějaká 
pravděpodobnost, že dojde ke styku s rotující částí. Tento styk může mít fatální následky, 
proto je závažnost zranění v tomto případě zvolena S2. Protože není důvod vstupovat  
do pracovního prostoru v době zapnutém chodu, předpokládá se nízká četnost tohoto rizika, 
tedy F1. Vznik tohoto rizika je nicméně možné za určitých podmínek vyloučit, proto byl 
zvolen faktor P1. Podle obr. 13 vychází požadovaná hodnota PL jako PLc. 

U zkoumané jednotky č. 2 je možné, že obsluha pomocí přepínače na ovládacím panelu 
změní pří běžícím dynamometru jeho režim nebo směr chodu. V takovém případě sice 
nehrozí úraz obsluhy, ale může dojít k mechanickému poškození stroje. Aby se tomu 
předešlo, byla vytvořena v softwaru Logo elektrická ochrana, která při změně pozice 
přepínače zastaví stroj stejným způsobem, jako kdyby obsluha stisknula tlačítko „STOP“,  
a tím dojde k bezpečnému vypnutí stroje. 

Zkoumaná jednotka č. 3 může způsobit zkrat současným stisknutím tlačítek pro otáčky 
nahoru a otáčky dolů. Tento problém se často opakoval u původního zapojení, kde kvůli tomu 
často docházelo k porušení pojistek. Stejně jako v předchozím případě však toto riziko 
nezpůsobí zranění obsluhy a je vyřešeno v softwaru Logo vzájemným blokováním tlačítek.  
To znamená, že stisknutím tlačítka pro snížení otáček je blokováno (logickou nulou) tlačítko 
pro zvýšení otáček a naopak. Při současném stisknutí je tedy na obou výstupech logická nula, 
takže se to projeví stejným způsobem, jako kdyby obsluha nestisknula žádné tlačítko. 

6.2 Snížení rizika 

„Pokud je stanoveno, že snížení rizika je žádoucí, musí se při volbě opatření vyhovět prioritě 
obsažené ve směrnici pro strojní zařízení: 

 1. vyhnout se riziku již v etapě konstrukčního návrhu  
(např. snížit výkon, zabránit průniku do nebezpečné zóny), 
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 2. používat ochranná a/nebo bezpečnostní zařízení  
(např. oplocení, světelné mříže nebo kontrolní zařízení), 

 3. zajistit si informace o tom, jakým způsobem používat stroj bezpečně  
(např. v příručkách a formou značek). 

Pokud je snížení rizik provedeno bezpečnostními zařízeními, musí být řídicí systém  
pro monitorování těchto bezpečnostních zařízení navržen podle požadavků normy EN ISO  
13849-1.“ [12] 

Aby bylo dosaženo požadované úrovně vlastností (PLc), je třeba pomocí kategorie,  
která je stanovena pro každou úroveň vlastností, určit požadované chování bezpečnostních 
částí ovládacího systému. V tomto případě musí být zvolena minimálně kategorie 1, která 
stanovuje následující podmínky: 

 bezpečnostní části ovládacího systému musí být navrženy a vyrobeny  
použitím osvědčených součástí a osvědčených bezpečnostních zásad;  
„Osvědčená součást“ pro bezpečnostní použití je součást, která byla 

o buď již v minulosti široce používána se zdárnými výsledky v podobných 
použitích, 

o nebo vyrobena a ověřena při použití zásad, které prokazují její vhodnost  
a spolehlivost pro bezpečnostní použití. 

 střední doba do nebezpečné poruchy MTTFd každého kanálu musí být dlouhá. [13] 

 
Obr. 14) Stanovená architektura pro kategorii [13] 

6.3 Návrh bezpečnostního systému 

U návrhu je prvně potřeba zvolit bezpečnostní zařízení, která budou použita. Bezpečnostní 
systém musí být sestaven podle architektury stanovené v kap. 6.2. Soustrojí dynamometru 
(rotující části) je umístěno v místnosti oddělené dveřmi. Ovládací panel, který uživatel 
obsluhuje, je umístěn před plexisklo vedle dveří podle obr. 15. Bezpečnostní systém musí být 
navržen tak, aby v době zapnutého stroje bylo detekováno případné otevření dveří, které by 
přes nějaký bezpečnostní prvek vypnulo chod stroje. 
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Obr. 15) Prostor pracoviště 

Jako vstupní zařízení byl zvolen koncový spínač LS30P13B11 od firmy ABB, který je 
dostupný na fakultě. Je umístěn v horní části zárubní z vnitřní strany a v případě otevření 
dveří a zapnutém chodu stroje rozepne cívku stykače KM1 a tak odpojí obvod od napájení. 
Dalším vstupním bezpečnostním prvkem je nouzové tlačítko zastavení, které je stejně jako 
koncový spínač S10 zapojeno do série s cívkou stykače KM1, který v bezpečnostním obvodu 
zastává výstupní funkci. U některých jednoduchých systémů, jako je tento, lze vynechat blok 
zpracování (logiku). V kapitole 6.5 je ukázka, jak by bezpečnostní systém vypadal s využitím 
Loga. 

 
Obr. 16) Blokové schéma navrženého bezpečnostního systému 

6.4 Výpočet bezpečnostních funkcí 

Po dokončení návrhu je potřeba vypočítat úroveň PL, kterou daná bezpečnostní funkce 
dosáhne. Poté se zkontroluje, zda vypočtená PL má hodnotu minimálně tak velkou jako 
požadovaná PL=C. 

Prvně je třeba vypočítat průměrný počtu cyklů za rok: 

𝑛 =
𝑑 ∙ ℎ ∙ 3600

𝑇
[𝑐𝑦𝑘𝑙ů/𝑟𝑜𝑘] (2) 
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𝑛 =
260 ∙ 6 ∙ 3600

750
𝑐𝑦𝑘𝑙ů/𝑟𝑜𝑘 (3) 

𝒏𝒐𝒑 = 𝟕𝟒𝟖𝟖 𝑐𝑦𝑘𝑙ů/𝑟𝑜𝑘 (4) 

kde:  dop = 260 dnů počet provozních dnů v roce, kdy bude stroj  
   pravděpodobně využíván, 

 hop = 6 h  počet hodin využití stroje za jeden den, 

 Tcyklu = 750 s doba cyklu. 
 

 B10d 

Koncový spínač 20 000 000 cyklů 

Total Stop 1 500 000 cyklů 

Stykač KM1 1 050 000 cyklů 

Tab 2)  Parametry bezpečnostních prvků 

 

Výpočet střední doby do poruchy: 

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑 =
𝐵

0,1 ∙ 𝑛
 [𝑙𝑒𝑡] (5) 

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑 =
1050000

0,1 ∙ 7488
= 1402 𝑙𝑒𝑡 (6) 

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑 =
20000000

0,1 ∙ 7488
= 26709 𝑙𝑒𝑡 (7) 

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑 =
1500000

0,1 ∙ 7488
= 2003 𝑙𝑒𝑡 (8) 

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑
=  

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑
 (9) 

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑
=

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑
+

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑
+

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑
 (10) 

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑
=

1

1402
+

1

26709
+

1

2003
≅ 0,00125 (11) 

𝑴𝑻𝑻𝑭𝒅𝒄𝒆𝒍𝒌 = 𝟖𝟎𝟎 𝒍𝒆𝒕 (12) 

kde B10d = počet spínaných cyklů do doby, kdy 10 % součásti nebezpečně selže, 

 MTTFdKM1 = střední doba do poruchy stykače KM1, 

 MTTFdKS = střední doba do poruchy koncového spínače S10, 

 MTTFdTS = střední doba do poruchy nouzového tlačítka TS, 

 MTTFdcelk = střední doba do poruchy bezpečnostního systému jako celku. 

 

Podle tab. 3 je pro PLc potřeba dosáhnout dlouhé doby do poruchy, přičemž není třeba 
žádné diagnostické pokrytí. 
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Kategorie B 1 2 2 3 3 4 

DCavg žádné žádné nízké střední nízké střední vysoké 

MTTFd 
každého 
kanálu 

– krátká a nepokryta a b b c nepokryta 

– střední b nepokryta b c c d nepokryta 

– dlouhá nepokryta c c d d d e 

Tab 3)  Zjednodušený postup pro odhad PL [13] 

 

Dlouhá doba je stanovena podle tab. 4 na 30 ÷ 100 let. Jelikož byla doba do poruchy 
vypočítána na 800 let, můžeme s jistotou říci, že bezpečnostní systém vyhovuje stanoveným 
podmínkám pro požadovanou úroveň kategorie 1. 
 

MTTFd 
Označení doby každého kanálu Rozsah doby každého kanálu 

krátká 3 roky ≤ MTTFd < 10 roků 

střední 10 roků ≤ MTTFd < 30 roků   

dlouhá 30 roků ≤ MTTFd < 100 roků 

Tab 4)  Úrovně MTTFd [13] 

 

6.5 Použití Loga v bezpečnostním systému 

Logo není certifikovaná jednotka zajišťující bezpečnost. V zapojení může sloužit pouze jako 
informační člen, který zobrazí zprávu o zásahu bezpečnostních prvků. Výrobce u logického 
modulu uvádí pouze hodnotu MTBF (střední doba mezi poruchami). Pro získání MTTF 
(střední doba do poruchy) se pouze od MTBF odečte MTTR (střední doba do opravy). 
Nicméně hodnota MTTR je zanedbatelná, a proto lze uvažovat MTBF = MTTF. 

Ukázkový výpočet střední doby do poruchy s Logem: 

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑
=  

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑
 (13) 

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑
=

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑
+

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑
+

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑
+

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑
 (14) 

1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑
=

1

1402
+

1

26709
+

1

2003
+

1

280
≅ 0,0048 (15) 

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑 = 207 𝑙𝑒𝑡 (16) 
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7 SYSTÉMOVÝ ROZBOR INOVACE 
ZATĚŽOVACÍHO PRACOVIŠTĚ 

Inovace pracoviště je provedena především v řídicí a elektrické části. Velký důraz je kladen 
také na bezpečnost obsluhy a bezpečnostní funkce stroje tak, aby nedošlo k újmě na zdraví  
a předešlo se poškození stroje zapříčiněného lidským faktorem. Důvodem inovace je špatné  
a nebezpečné fungování ovládání a zastaralost některých přístrojových prvků, což může vést  
k jejich poškození nebo k poškození samotného stroje. 

Z původní sestavy je zachován zatěžovací stroj a jeho mechanické části, které jsou blíže 
popsány spolu s jejich parametry v následující kapitole. S výjimkou těchto částí jsou všechny 
ostatní prvky připevněny na DIN lištu a umístěny podle číselníku v příloze 2. Parametry 
nových přístrojových prvků jsou uvedeny příloze 1. 

7.1 Zachované prvky a jejich parametry 

Jedná se především o části monobloku v elektrické části, které tvoří konstrukční jednotku. 
Tyto prvky jsou funkční a není třeba je dále upravovat. Popis funkcí zachovaných prvků je 
uveden v kapitole 5.1. 
 

 Střídavý dynamometr (G1), typ KS26-4 
o Napájecí napětí  .............................................  3x380 V 
o Frekvence  .....................................................  50 Hz 
o Krouticí moment  ..........................................  39,82 Nm 
o Celkový proud  ..............................................  19,4 A 
o Proud statoru  ................................................  13,5 A 
o Proud rotoru  ..................................................  78 A 
o výkon při 100 ot./min  ...................................  0,41 kW 
o výkon při 1500 ot./min  .................................  6,4 kW 
o výkon při 3000 ot./min  .................................  12,5 kW 

 

 Dvojitý natáčivý transformátor (T1), typ BB 54-2 
o Napájecí napětí  .............................................  3x380 V 
o Frekvence  .....................................................  50 Hz 
o Primární proud  ..............................................  25 A 
o Sekundární proud  .........................................  78 A 
o Zdánlivý výkon  ............................................  10,3 kVA  

 

 Třífázový kompenzační transformátor (T2), typ TK 15 A, se dvěma sekundárními 
vinutími 

o Napájecí napětí  .............................................  3x380 V 
o Frekvence  .....................................................  50 Hz 
o Primární proud  ..............................................  2,3 A 
o Sekundární proud prvního vinutí  ..................  18 A 
o Sekundární proud druhého vinutí  .................  78 A 
o Zdánlivý výkon  ............................................  10,3 kVA 
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 Měřicí transformátor proudu (T3), typ IVTZ-50  
o Primární jmenovitý proud  ............................  50 A 
o Sekundární jmenovitý proud  ........................  5 A 
o Výkon  ...........................................................  30 VA 
o Třída přesnosti  .............................................  1 

 

 Měřicí transformátor proudu (T4), typ IVTZ-100  
o Primární jmenovitý proud  ............................  100 A 
o Sekundární jmenovitý proud  ........................  5 A 
o Výkon  ...........................................................  30 VA 
o Třída přesnosti  .............................................  1 

 

 Třífázový asynchronní motor nakrátko (ventilátor, M1), typ 2AP80-2s  
o Napájecí napětí  .............................................  3x380 V 
o Frekvence  .....................................................  50 Hz 
o Výkon  ...........................................................  750 W 
o Otáčky  ..........................................................  2780 ot/min 
o Proud  ............................................................  1,7/2,9 A 

 

 Třífázový asynchronní motor nakrátko (M2), typ 2AP63-4s  
o Napájecí napětí  .............................................  3x380 V 
o Frekvence  .....................................................  50 Hz 
o Výkon  ...........................................................  120 W 
o Otáčky  ..........................................................  1350 ot/min 
o Proud  ............................................................  0,41 A 

 

 Mžikový přepínač (S2), typ 06902  
o Maximální střídavé napětí  ............................  250 V 
o Frekvence  .....................................................  50 Hz 
o Maximální proud  ..........................................  2 A 

 

Pozn.: U některých přístrojových prvků je uvedeno napájecí napětí 3x380 V, nicméně  
v novém zapojení jsou napájeny napětím 3x400 V. Tato změna nemá na funkci stroje vliv. 

7.2 Inovace elektrické části 

Elektrickou částí se rozumí zapojení v rozvaděči. Zde došlo ke změnám zejména v oblasti 
jištění. Poměrně často docházelo k výpadkům pojistek u servomotoru, jehož funkcí je 
zvyšování nebo snižování otáček pomocí dvou tlačítek umístěných na ovládacím panelu. 
Všechna nadproudová relé byla nahrazena průmyslovými motorovými spouštěči. Toto jištění 
zahrnuje kromě ochrany proti nadproudu i ochranu proti zkratu. Motorovými spouštěči byly 
nahrazeny také tavné pojistky určené k ochraně motorů, které bylo nutno po jejich zapůsobení 
vyměnit za nové. Ostatní tavné pojistky byly nahrazeny jističi, které rovněž není nutné po 
zapůsobení vyměnit. 

Kromě jisticí oblasti byly do zapojení přidány bezpečnostní prvky, které jsou pro dnešní 
dobu nezbytné. Jedná se o tlačítko nouzového zastavení neboli „TOTAL STOP“, po jehož 
zamáčknutí dojde k okamžitému odpojení všech zařízení. Aby tomu tak mohlo být, musel se 
do zapojení přidat další stykač (KM1), který je v zapojení umístěn před všemi ohroženými 
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prvky. Nouzové tlačítko je připojeno na cívku tohoto stykače; při zapůsobení rozepne stykač 
KM1 a tím dojde k odpojení celého zařízení s výjimkou řídicí části. Kromě tohoto tlačítka je 
přidán také vačkový silový vypínač, který je umístěn hned za vstupními svorkami a je určen  
k vypnutí nebo zapnutí obvodu. V původním zapojení to bylo řešeno pouze hlavním jističem, 
ten však pro tyto účely není vhodný. Dále bylo přidáno hlídání sledu fází pomocí napěťového 
relé, které detekuje kromě nesprávného sledu fází také případný výpadek jednotlivých fází. 
Aby bylo snadno rozpoznatelné, která z fází vypadla, byly do zapojení přidány tři signálky  
s pojistkami pro každou fázi zvlášť. Signálka přestane svítit ve chvíli, kdy odpovídající fází 
přestane procházet proud. Při správném provozu by tedy měly svítit všechny tři signálky. 

Byly také nahrazeny všechny stykače jednak z důvodu změny ovládacího napětí, jednak 
z důvodu jejich opotřebení. Kvůli změně ovládacího napětí byl přidán ještě napájecí zdroj pro 
řídicí část na 24 V stejnosměrného napětí. U původního zapojení byla řídicí část napájena  
230 V střídavého napětí jednou ze tří fází v elektrické části. Výrobcem všech motorových 
spouštěčů, jističů a nahrazených stykačů je společnost OEZ. Ceny uvedené u jednotlivých 
prvků jsou vygenerovány konfigurátorem přímo od výrobce.  

7.2.1 Stykače 

Stykač KM1 funguje v zapojení zejména jako bezpečnostní prvek. Cívka tohoto stykače je 
připojena v sérii s koncovým spínačem S10 a tlačítkem nouzového zastavení TS. Pro získání 
informace o zjištění stavu (sepnutí nebo rozepnutí, viz kap. 7.3.1) je ke stykači přidán také 
pomocný kontakt, který u tohoto typu stykače není vestavěný. Jedná se o typ PS-ST100X-
B11 v bočním provedení, který obsahuje jeden kontakt NC a jeden NO.  

Stykač KM2 spíná motor ventilátoru M1. Jeho součástí je i jeden pomocný kontakt NO, 
který není v zapojení využit. Cívka stykače je připojena k výstupu Loga. Obsluha tento stykač 
sepne pomocí přepínače, který je připojen na vstupu do Loga. Tím je zajištěno trvalé chlazení 
po celou dobu chodu stroje. Jakmile obsluha tento vypínač vypne (a tím i celý obvod), spustí 
se časovač a po uplynutí nastavené doby se stykač rozepne, čímž se vypne i ventilátor M1, 
zajišťující odvod tepla i po vypnutí stroje. Doba, po které se stykač rozepne, je libovolně 
nastavitelná v Logu (možnost nastavit i 0 s). Aktuálně je doba vypnutí ventilátoru nastavena 
na 30 s. Zapnutím ventilátoru je zároveň zapnut i ovládací obvod. 

Pro spínání chodu dynamometru jsou použity reverzační stykače. Reverzační stykač je 
fyzicky jedna elektrická součástka, která je složena ze dvou stykačů. Jeho výhodou, oproti 
zapojení dvou stykačů zvlášť, je vzájemné mechanické blokování. Kromě mechanického 
blokování je však nutné i elektrické blokování (vytvořené v Logo softwaru). Pro větší přehled 
v zapojení jsou jednotlivé stykače v reverzačním stykači označeny ve schématu zvlášť.  

Reverzační stykač KM3+KM4 přepíná mezi sebou generátorický a motorický režim 
dynamometru. Sepnutý stykač KM3 umožní motorický režim a sepnutý stykač KM4 
generátorický režim. Stejný typ je použit u reverzačního stykače KM7+KM8, který spíná 
servomotor M2. V případě sepnutého KM7 se natočí servomotorem M2 rotor natáčivého 
transformátoru T1 k nižším otáčkám. Stejně tak k vyšším otáčkám je to pak po sepnutí 
stykače KM8. Tento typ reverzačního stykače má v sobě zabudován jeden pomocný kontakt 
NC, který ale v tomto zapojení není využit. Reverzační stykač KM5+KM6 spíná dynamometr 
pro chod vpravo, resp. vlevo. 

Všechny cívky reverzačních stykačů jsou připojeny na výstup Loga, kterým jsou řízeny 
za pomoci tlačítek nebo přepínačů umístěných na ovládacím panelu. Stykače a reverzační 
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stykače jsou voleny podle jmenovitého pracovního proudu, napětí a jmenovitého ovládacího 
napětí. U všech těchto stykačů je třeba počítat se zpožděním při sepnutí alespoň 100 ms  
a se zpožděním při rozepnutí 15 ms, což je zohledněno v Logo softwaru přidáním časovače, 
který zpomaluje sepnutí stykače o dalších 20 ms z důvodu bezpečného rozepnutí právě 
odpojovaného stykače. Jedná se o nízké časové jednotky, které běžný uživatel nepocítí. 

 
Obr. 17) Reverzační stykač, velikost 12 

U všech typů stykačů je použita kategorie užití AC-3, která podle normy ČSN EN 
60947-4-1 ed.3 odpovídá pro „motory s kotvou nakrátko: spouštění, vypínání během chodu“. 
[10] 

7.2.2 Spouštěče motorů 

V oblastech, kde je zapotřebí chránit zařízení proti zkratu i proti nadproudu, jsou využity 
motorové spouštěče. Místo této varianty by byla také možnost použít k ochraně vůči zkratu 
jističe nebo pojistky a k ochraně vůči nadproudu nadproudová relé. Z cenového hlediska se 
nejedná o velké rozdíly. V tomto zapojení však bude využito motorových spouštěčů díky 
jejich vyšší zkratové odolnosti, než mají jističe, a také díky jednoduššímu zapojení. V tomto 
případě nehrozí, že rozběhový proud motoru vypne zkratovou spoušť při správném rozběhu. 
U všech spouštěčů je kategorie užití stejná jako u stykačů a reverzačních stykačů, a to AC-3. 

Ke každému motorovému spouštěči je přidán pomocný spínač PS-SM-B11, který má  
v sobě jeden kontakt NC a jeden NO. Jedná se typ v bočním provedení, který je univerzální 
(tj. pro všechna velikostní provedení). Potřebná hodnota nadproudové spouště se nastaví 
otočným kolečkem umístěným v levém horním rohu spouštěče (viz obr. 18). Motorové 
spouštěče jsou voleny na základě hodnoty jmenovitých proudů zařízení, která chrání. Tyto 
jmenovité proudy musí být v rozsahu nastavitelné nadproudové spouště motorového 
spouštěče. V případě vypnutí spouštěče nadproudem je nutné jej nechat chvíli vychladnout 
kvůli zahřátí bimetalových plechů, díky kterým byl spouštěč vypnut. Poté jej lze opět 
zapnout, a to mechanizmem kolíbkovým v případě spouštěčů velikosti 12 a mechanizmem 
otočným u všech ostatních velikostí. 
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Obr. 18) Spouštěč motoru 

7.2.3 Jističe 

V původním zapojení byly používány spíše pojistky s tavnou vložkou, která se musela vždy 
po zapůsobení vyměnit za novou. Tyto pojistky budou v silovém obvodu nahrazeny jističi, 
které po zapůsobení pouze vypnou a po odstranění příčiny výpadku je možné je opět zapnout 
(„nahodit“).  

7.2.4 Kontrola sledu fází 

Kontrola sledu a výpadku fáze je zabezpečena hlídacím napěťovým relé CM-PFS.S od 
výrobce ABB. Tento typ byl vybrán z důvodu jeho dostupnosti na fakultě. Na jednotlivé fáze 
jsou připojeny také signálky HB16-22DS_G s napájecím napětím 230 V AC, které jsou 
jištěny trubičkovými pojistkami F1500 s proudovou hodnotou 2 A vloženými do pojistkových 
svorek. Svítící signálky značí, že jsou pod proudem, tudíž nedošlo k jejich výpadku.  
V opačném případě zhaslá signálka značí, že vypadla fáze, na kterou je připojena. Takto jde 
snadno vizuálně zjistit, o kterou z fází jde, a rychleji tak odstranit chybu. Pro lepší představu 
je zapojení znázorněno na obr. 19.  

 
Obr. 19) Zapojení kontrolních signálek 
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7.2.5 Ostatní přístrojové prvky pro silový obvod 

Jako hlavní vypínač je použit vačkový silový vypínač s červenou otočnou ovládací pákou  
a žlutou objímkou od výrobce EATON. Musí být umístěn ve výšce minimálně 80 cm. 

Nouzové zastavení je zajištěno pomocí nouzového tlačítka TS (Total Stop) XALK178E 
od výrobce Schneider Electric, s červenou hřibovou hlavicí a jedním pomocným kontaktem 
NC a NO. V případě potřeby obsluha zamáčkne toto tlačítko a tím se rozepne stykač KM1,  
na jehož cívku je nouzové tlačítko připojeno, a tím zabrání průchodu proudu do celé silové 
části s výjimkou některých prvků, které jsou zapojeny před stykačem. Jedná se o prvky, které 
nevykazují nebezpečí. Těmito prvky je kontrola sledu fází, některé jističe, hlavní vypínač  
a napájecí zdroj pro řídicí část potřebný k napájení Loga, které mimo jiné zobrazuje chybová 
hlášení. Odblokování tlačítka se provádí pootočením hřibové hlavice ve směru šipky, která je 
znázorněná na hlavici. 

V silové i řídicí části jsou použity řadové průchozí svorky od výrobce VOGEL, které 
jsou umístěny na DIN lištu. Důležitým parametrem pro vhodný výběr je jmenovitý průřez 
vodiče, který je do svorky připojen. V zapojení jsou zapotřebí tyto typy: 

 typ 2508220000 s jmenovitým průřezem 1,5 mm2 pro řídicí část (22 ks), 

 typ 1521980000 s jmenovitým průřezem 2,5 mm2 pro elektrickou část (21 ks), 

Kromě těchto svorek jsou v zapojení použity i svorky, do kterých je možno vložit 
trubičkovou pojistku o rozměrech 5×20 mm. Celkem jsou použity čtyři kusy. 

Veškeré přístrojové prvky a svorky umístěné v rozvaděčové skříni jsou přichyceny na 
DIN lištu typu 293596 od výrobce Eaton. 

7.3 Inovace řídicí části 

Řídicí část je zcela nová. První a zásadní změnou je (jak to bylo popisováno v kapitole 7.2) 
změna napájecího napětí z 230 V – AC na 24 V – DC pomocí spínaného zdroje 1478110000 
od výrobce Weidmüller. Tento zdroj je napájen jednou ze tří fází silového obvodu. Napájecí 
zdroj řídicí části je chráněn jističem podle doporučení výrobce. 

Ovládání je řízeno přes logický modul Logo od výrobce Siemens, které bylo voleno na 
základě jeho dostupnosti na fakultě. Na jeho digitální vstupy jsou připojeny tři přepínače. 
První přepínač (S3) slouží k zapnutí a vypnutí ovládacího panelu zároveň s ventilátorem 
určeným k chlazení v části monobloku. Druhý přepínač (S4) má za funkci přepínání stykačů 
KM3 a KM4 (přepínání režimu motor – generátor) a třetí přepínač (S5) mezi sebou přepíná 
stykače KM5 a KM6 (chod vpravo – vlevo). Dalšími digitálními vstupy jsou čtyři tlačítka. 
Tlačítko S6 po dobu držení snižuje otáčky dynamometru a tlačítko S7 stejným způsobem 
otáčky zvyšuje. V původním zapojení docházelo v této části poměrně často ke zkratu  
z důvodu současného stisknutí obou tlačítek obsluhou. Zamezení tohoto zkratu je řešeno  
v analýze rizik, (viz kap. 6.1). Tlačítko S8 má funkci „START“, to znamená, že po nastavení 
pozice dynamometru pomocí přepínačů se tímto tlačítkem spustí zvolený chod dynamometru. 
Pokud bude pozice dynamometru změněna za chodu, dojde k bezpečnému zastavení stroje 
(viz kap. 6.1). Tlačítko S9 pak má funkci „STOP“, tj. zastavení dynamometru. Po stisknutí 
tohoto tlačítka zůstává zapnuto pouze chlazení ventilátorem. 

Pro měření a ovládání stroje stačí obsluze pouze přístup k displeji Loga a k ovládacímu 
panelu. Jelikož má Logo pouze jeden displej a počet právě zobrazených zpráv, ať už 
výstražných nebo z průběhu měření, může být v jeden okamžik více, je nastaveno 
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prostřednictvím LogoSoftu tyto zprávy skrolovat pomocí tlačítek umístěných vedle displeje 
(viz obr. 20). 

V případě poruchy jsou spuštěny bezpečnostní funkce, které zabraňují opětovnému 
spuštění stroje, dokud nejsou chyby odstraněny. Aby mohla obsluha snadno zjistit, proč nelze 
stroj zapnout, jsou k jednotlivým chybám přiřazeny textové funkce, které se zobrazí na 
displeji Loga, nebo je možné chybu identifikovat pomocí signálek na ovládacím panelu, jak to 
bylo zmíněno již v kapitole 7.2.4. 

7.3.1 Logo a přípojné moduly 

Zvolené Logo 6ED1052-1MD00-0BA8 má osm vstupů označených I1 ÷ I8, které jsou 
primárně digitální. Toto Logo je oproti mnohým přípojným modulům uzpůsobeno tak, že 
mohou být vstupy I1, I2, I7 a I8 využity jako analogové a vstupy I3, I4, I5 a I6 jsou schopny 
vyhodnocovat frekvenční signály. Na přepínače a tlačítka zmíněné v kap. 7.3 bylo zapotřebí 
celkem sedm digitálních vstupů. Na zbývající vstup (v tomto případě použit I4) je vhodné 
připojit indukční snímač, který by – v případě absence možnosti Loga vyhodnocovat 
frekvenční signály – musel být zapojen přes čítač frekvencí do běžného digitálního vstupu. 
Takto jsou použity již všechny vstupy do Loga, a aby bylo možné přidat další, je nutné  
k Logu připojit rozšiřující modul 6ED1055-1MB00-0BA2 (volen také díky jeho dostupnosti 
na fakultě), který má další čtyři vstupy, tentokrát už však pouze digitální bez možnosti 
vyhodnocování frekvenčních signálů. 

 
Obr. 20) Logo Siemens [16] 

Na tyto vstupy jsou připojeny zejména pomocné kontakty přístrojových prvků 
obsažených v elektrické části. Na první vstup je zapojen pomocný kontakt nouzového 
zastavení (tedy total stopu) typu „normally closed“ (NC), což je kontakt, který je v běžném 
stavu sepnutý. Tento kontakt je zapojen v sérii s pomocným kontaktem koncového spínače 
typu „normally open“ (NO), což je kontakt, který je v běžném stavu rozepnutý. Koncový 
spínač je do zapojení přidán jako bezpečnostní prvek (viz kap. 6.3). Na dalším vstupu je 
připojen pomocný kontakt stykače KM1 (NC). Na třetím vstupu je pomocný kontakt (NC) 
hlídače sledu fází a na posledním vstupu jsou v sérii zapojeny pomocné kontakty (NC) všech 
motorových spouštěčů. Jestliže dojde u jakéhokoliv pomocného kontaktu k rozpojení, 
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dynamometr nebude možné spustit. Všechny tyto kontakty by mohly být teoreticky připojeny 
v sérii na jednom digitálním vstupu. Důvodem, proč jsou rozděleny na čtyři vstupy, je ten, 
aby bylo v případě poruchy snadnější zjistit, kde nastala chyba. Logo má svůj displej a ke 
každému vstupu je v případě rozpojení alespoň jednoho z pomocných kontaktů přiřazena 
textová zpráva, která informuje obsluhu o tom, který vstup je rozpojen. 

Kromě těchto vstupů je zapotřebí připojit k Logu ještě další dva přípojné moduly 
6ED1055-1MA00-0BA2, každý se dvěma analogovými vstupy. U každého z nich je možné 
zvolit, bude-li napěťový s vyhodnocením signálu 0 ÷ 10 V nebo proudový, který je schopen 
zpracovávat signál v rozmezí 4 ÷ 20 mA. Na oba vstupy prvního  nalogového modulu jsou 
připojeny proudové převodníky, které jsou dále připojeny do měřicích transformátorů proudu. 
Převodník má za funkci převádět skutečnou hodnotu měřeného střídavého proudu na 
proudový signál 4 ÷ 20 mA, který je vstupem do modulu. Do druhého analogového modulu 
pak budou připojeny dva enkodéry využívající napěťové vstupy. V opačném případě by došlo 
ke skokové změně, která by mohla způsobit přetržení aretačního táhla. 

Nastavení dynamometru a výsledky měření je možné sledovat na displeji Loga, jak je 
znázorněno na obr. 21, kde proud I1 odpovídá výsledku měření v místě zapojení proudového 
transformátoru T3 a proud I2 v místě zapojení proudového transformátoru T4. 

 
Obr. 21) Displej Loga s výsledky měření 

Tímto byly vyřešeny všechny vstupy potřebné ke správnému a bezpečnému ovládání 
stroje. V neposlední řadě je nutno zapojit k Logu a digitálnímu modulu potřebné výstupy. 
Každý z těchto výstupů má dvě svorky. Na první je přivedeno +24 V a na druhou je připojena 
potřebná zátěž. Samotné Logo má čtyři reléové výstupy. V tomto případě platí: co jeden 
výstup, to připojená cívka stykače. Konkrétně se jedná o cívky stykačů KM2, KM3, KM4  
a KM5. Právě tyto cívky fyzicky spínají a rozepínají konkrétní stykače. Cívky stykačů jsou 
přes Logo ovládány právě pomocí přepínačů a tlačítek na vstupu. Stejně tak je to s výstupy 
připojeného digitálního modulu, kde jsou zapojeny cívky stykačů KM6, KM7 a KM8.  
Tento modul má také čtyři výstupy. Na posledním je zapojena signálka Z5, která svícením 
signalizuje uživateli, že chod dynamometru je zapnutý.  
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Chybová hlášení jsou zobrazena s červeným podsvícením displeje Loga. Pro 
jednoduchost byla všechna výstražná upozornění umístěna do jednoho hlášení (viz obr. 22). 
Jak již bylo zmíněno výše, textová zpráva se zobrazí rozpojením některého z pomocných 
kontaktů. 

 
Obr. 22) Chybová hlášení 

Výstražné zprávy jednotlivých vstupů v případě logické 0:  

 I1  .................  „Spínač rozpojen!“ 

 I2  .................  „(Stykač) KM1 rozepnut!“ 

 I3  .................  „Sled fází chybný!“ 

 I4  .................  „Tepelné ochrany rozepnuty!“ 

Zprávy jednotlivých vstupů v případě logické 1:  

 I1  .................  „Spínač OK“ 

 I2  .................  „(Stykač) KM1 OK“ 

 I3  .................  „Sled fází OK“ 

 I4  .................  „Tepelné ochrany OK“ 

Kromě těchto hlášení je také zobrazeno, je-li poloha natáčivého transformátoru T1 ve 
výchozí poloze (v tomto případě povoleno natočení 0 ÷ 10 %) či nikoliv (nepovolen START). 
Všechny zprávy jsou tedy vměstnány do dvou oken. Displej může zobrazit ale pouze jedno. 
Přepínání mezi nimi je možné pomocí tlačítek, která jsou umístěna vedle displeje. Zobrazené 
zprávy musely být zjednodušeny omezením velikosti displeje. 

Logo s připojenými moduly je podle doporučení výrobce chráněno tavnou trubičkovou 
pojistkou F1500 s proudovou hodnotou 2 A, která je vložena do pojistkové svorky. V případě 
potřebného restartování Loga stačí tuto pojistku vyjmout z pojistkové svorky a následně ji 
vložit zpět. Při zapůsobení pojistky je nutná její výměna. Veškeré nastavení funkcí vstupů  
a výstupů je zpracováno v kompatibilním softwaru s Logem (LogoSoft). 
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7.3.2 Snímání a měření veličin 

Pro bezkontaktní snímání otáček je volen indukční snímač MX5051 od výrobce ifm, který 
nahrazuje původně využívaný tachogenerátor (viz obr. 23). Snímání otáček probíhá na 
rotujícím hřídeli v zadní části dynamometru. 

 
Obr. 23) Pozice indukčního snímače 

Výstup snímače je připojen do Loga, kde probíhá vyhodnocení měřené veličiny formou 
přepočtu frekvence na otáčky za minutu (viz obr. 24). Uživateli budou výsledky zobrazeny na 
displeji Loga, jak bylo popsáno v kapitole 7.3.1. 
 

 
Obr. 24) Vyhodnocení veličin indukčního snímače v softwaru Logo 
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Pro odečítání hodnot momentu ze sklonné váhy, využívající dvou cejchovních ramen na 
statoru dynamometru, je použit absolutní víceotáčkový enkodér ETA25PM-R od výrobce 
Megatron. Hřídel enkodéru je připojen na osu sklonné váhy (viz obr. 25), v závislosti na níž 
se pohybuje ukazatel momentu na váze.  

 
Obr. 25) Zapojení enkodéru na sklonnou váhu 

Výchylka ukazatele je tedy zaznamenána enkodérem, který zachytí přenesený úhel,  
a logický modul podle něho vyhodnotí velikost momentu v Nm (viz obr. 26). 

 
Obr. 26) Vyhodnocení veličiny enkodéru v softwaru Logo 

Enkodér je víceotáčkový o rozsahu elektrického úhlu 0 ÷ 72000° a má analogový 
napěťový výstup 0 ÷ 10 V. Změnu směru otáčení je na enkodéru možno nastavit spojením 
pinů DIR a GND. Graf na obr. 27 znázorňuje závislost mezi výstupním napětím a elektrickým 
úhlem. Jedna periodicita odpovídá jedenácti otáčkám hřídele enkodéru, z toho půl otáčky 
(tedy 180°) je ještě před počátečním bodem a další půl otáčky je před přechodem na další 
periodicitu. 
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Obr. 27) Závislost mezi výstupním napětím a el. úhlem [14] 

Stejný typ enkodéru je použit pro kontrolu aretace sklonné váhy. V okamžiku, kdy není 
před spuštěním dynamometru pozice natáčivého transformátoru T1 ve výchozí poloze, je 
nutné tomuto spuštění zabránit, jinak by došlo ke skokové změně, která by mohla způsobit 
přetržení aretačního táhla (viz kap. 5.6.3). Kontrola je provedena napojením hřídele enkodéru 
na střed otočného ukazatele otáček podle obr. 28. 

 
Obr. 28) Umístění enkodéru pro kontrolu aretace sklonné váhy 
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Obr. 29) Softwarové zapojení snímače polohy pro kontrolu aretace 

Ve chvíli, kdy není natáčivý transformátor ve výchozí poloze, není ve výchozí poloze 
ani enkodér, nedojde ke spuštění chodu dynamometru (viz obr. 29) a na displeji Loga se 
zobrazí chybové hlášení. Software je nastaven tak, že povolí spuštění dynamometru max. při 
10% otočení ukazatele. Jestliže bude tato hodnota přesažena, obsluha musí stáhnout otáčky 
přes natáčivý transformátor do výchozí polohy. Jakmile bude natáčivý transformátor ve 
východní poloze, enkodér již nebude dál bránit ve spuštění chodu a při následném zvyšování 
otáček již k vypnutí nedojde. 

Na obr. 29 je ukazatel vychýlen o 18 %, tudíž z bloku B057 je vedena logická 0 
(modrá), která vede (na obrázku směrem nahoru) do logického bloku AND, na kterém musí 
mít všechny příchozí vstupy logickou 1, aby přes něj mohl být spuštěn chod dynamometru. 

 

Do systému jsou nově připojeny také proudové převodníky typu ACM-I/B od výrobce 
Rawet, které převádějí efektivní hodnotu (RMS) měřeného proudu na proudový signál 4 ÷ 20 
mA. Vstupem do těchto převodníků jsou měřicí proudové transformátory, výstupy jsou 
zapojeny do analogového modulu, který je schopen tyto signály zpracovat. 

Tímto způsobem je možné měřit proud v místech, kde jsou připojeny měřicí 
transformátory proudu. V tomto zapojení se jedná o transformátory T3 a T4. Měření proudu je 
tedy uskutečněno na dvou místech, a tudíž jsou potřeba i dva proudové převodníky (stejného 
typu), každý se svým vlastním vstupem, do analogového modulu na 4 ÷ 20 mA. Zapojení  
v softwaru je provedeno jednoduchým způsobem u obou měření, kde je pouze hodnota 
vstupního signálu převedena na požadovanou hodnotu proudu. 

 
Obr. 30) Softwarové měření proudu 
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7.3.3 Ovládací panel 

Na obr. 31 je vidět ovládací panel z pohledu obsluhy. Po zapnutí hlavního vypínače by se 
měly rozsvítit tři zelené signálky (na panelu v levé horní části). V opačném případě došlo  
k výpadku některé fáze a obsluha musí vypnout hlavní vypínač. Pokud tyto signálky svítí, 
může obsluha zapnout ventilátor pomocí přepínače (na panelu vlevo dole). Pomocí dalších 
přepínačů lze nastavit režim a chod dynamometru. Tyto přepínače nemají nulovou polohu, 
takže při následném zmáčknutí tlačítka START se dynamometr zapne na zvolený režim  
a chod (na panelu 2. a 3. přepínač vlevo dole) a bílá signálka začne signalizovat zapnutý chod 
dynamometru. Po zmáčknutí tlačítka START již nelze chod ani režim dynamometru měnit, 
protože by mohlo dojít k mechanickému poškození. Režim a chod dynamometru je možné 
měnit až po zmáčknutí tlačítka STOP, kdy dojde k bezpečnému zastavení dynamometru. 
Kromě těchto tlačítek jsou zde umístěna tlačítka pro zvýšení a snížení otáček dynamometru 
(na panelu bílé a černé tlačítko dole). Po dobu držení tlačítek se otáčky zvyšují nebo snižuj.  
V nutných případech může obsluha využít tlačítko nouzového zastavení (na obrázku vpravo 
nahoře). 

 

 
Obr. 31) Ovládací panel 

Tlačítka jsou volena od výrobce ABB na základě kontaktního napětí a podle způsobu 
montáže. Kontaktní napětí je u všech tlačítek 24 V DC. Podle přiřazených funkcí mají tlačítka 
konkrétní barvy: 

 snižování otáček servomotoru M2  ....  bílé tlačítko S6, typ CP1-10W-20, 

 zvyšování otáček servomotoru M2  ...  černé tlačítko S7, typ 1SFA619100R1026, 

 „START“  ..........................................  zelené tlačítko S8, typ 1SFA619100R1072, 

 „STOP“  .............................................  červené tlačítko S9, typ CP1-10R-20.  
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Obr. 32) Softwarové zapojenítlačítek S6 až S9 

V softwaru je vhodný k tlačítkům S8 a S9 (vstup I7 a I8) klopný obvod RS (viz  
obr. 32 – blok B007). Přivede-li se logická 1 na vstup S, výstup se aktivuje, přivede-li se 
logická 1 na vstup R, výstup se resetuje. V případě přivedení logické 1 na oba vstupy má 
přednost vstup R. 

Přepínače jsou voleny od stejného výrobce a na základě stejných požadavků jako  
u tlačítek. Oproti tlačítkům zde není důležitá volba barvy přepínače. V zapojení jsou zapotřebí 
tři přepínače, přičemž každý z nich má dvě pozice. Změnou pozice se prostřednictvím Loga 
přepínají stykače, které mění režim a chod dynamometru nebo ovládají ventilátor M1. 
Zvolený typ je u všech přepínačů stejný – 1SFA611200R1006: 

 přepínač S3, pozice 1  ...............  ventilátor M1 a ovládací panel jsou vypnuty, 

 přepínač S3, pozice 2  ...............  ventilátor M1 a ovládací panel jsou zapnuty, 

 přepínač S4, pozice 1  ...............  motorický režim dynamometru, 

 přepínač S4, pozice 2  ...............  generátorický režim dynamometru, 

 přepínač S5, pozice 1  ...............  chod dynamometru vpravo, 

 přepínač S5, pozice 2  ...............  chod dynamometru vlevo. 

Přepínač S3 slouží tedy k zapnutí a vypnutí ovládacího panelu zároveň s ventilátorem  
s tím, že jakmile je přepínače v pozici „zapnuto“, je spuštěn i ventilátor – motor M1 určený  
k chlazení v části monobloku. Přepínač S4 mezi sebou přepíná stykače KM3 a KM4  
a přepínač S5 stykače KM5 a KM6.  
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Obr. 33) Část softwarového zapojení 

Na obr. 33 je vidět softwarové nastavení přepínačů. Vstupy I1 ÷ I3 charakterizují 
přepínače, které ovládají výstupy Q1 ÷ Q5 charakterizující cívky stykačů. 

Žárovka Z1 se rozsvítí otevřením dveří u rozvaděče pomocí mžikového spínače S2. 
Otevření dveří je možné pouze za pomoci klíče, který obsluha může použít pouze za 
podmínky, že je stroj vypnutý.  

Kromě tlačítek a přepínačů jsou na ovládacím panelu umístěny signálky, které informují 
obsluhu o jednotlivých stavech. Zelené signálky Z2, Z3 a Z4 jsou určeny pro vizuální 
kontrolu a snadnou identifikaci výpadku některé z fází (L1, L2 a L3), jak bylo popsáno  
v kap. 7.2.4. Signálka Z5 pak bílým svícením značí, že dynamometr běží. Je připojena  
k výstupu logického modulu a je tedy řízena pomocí logických funkcí v Logu podle obr. 34. 
Jakmile je logická 1 na výstupu Q4 nebo Q5, signálka se rozsvítí. 

 
Obr. 34) Softwarové zapojení signálky Z5 
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8 ZHODNOCENÍ A DISKUSE 

Při přibližné kalkulaci inovace zatěžovacího pracoviště (dle cen z května 2020) vychází 
celková cena bezmála na 60 000 Kč. Použitím několika prvků, které jsou k dispozici na 
fakultě, by se ušetřilo necelých 8 500 Kč, takže by ve výsledku inovace vyšla na přibližných 
51 500 Kč. Na první pohled se to může jevit jako nemalá suma. Když ale vezmeme v potaz, 
že stávající pracoviště bylo prakticky nepoužitelné z hlediska ovládání a bezpečnosti, pak  
v porovnání s novým pracovištěm, jehož cena se pohybuje ve stovkách tisíc korun, suma 
inovace nijak značně vysoká není. Obzvlášť když se jedná o zatěžovací pracoviště pro studijní 
účely, které slouží jako nástroj pro demonstrování funkcí.  

Kdyby se mělo porovnat zatěžovací pracoviště z roku 1966 (jako nepoužité) a stejné 
pracoviště, na kterém byla provedena tato inovace, mělo by řešení s inovací tyto výhody: 

 digitalizování naměřených hodnot prostřednictvím Loga,  
které je možné spojit s počítačem, 

 snadná úprava funkcí v Logo softwaru, 

 bezpečnější systém, 

 snadnější a přehlednější ovládání. 

Nevýhodou by byla pouze delší příprava vlivem bezpečnostních prvků, která je ale 
zanedbatelná vzhledem k možným následkům. Další nevýhodou by pak bylo dražší řešení. 
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9 ZÁVĚR 

V této práci se začalo průzkumem existujících řešení zatěžovacích pracovišť a jejich výrobců. 
Bylo vytvořeno základní rozdělení pracovišť a uveden jejich způsob měření. Následoval 
rozbor zapojení pracoviště umístěného na fakultě. V této kapitole je popsáno, jak pracoviště 
funguje a jaké konkrétní činnosti dělají dané prvky. Kromě toho je uveden postup k jeho 
údržbě, rozebrání a složení. Abychom zjistili, zda je pracoviště bezpečné, byla provedena 
analýza rizik. Tam byly zjištěny tři potenciální nebezpečí, jejichž řešení se projevilo v novém 
návrhu řešení inovace. 

Právě bezpečnost byla jedním z podnětů pro nový návrh zapojení. Kromě přidaných 
bezpečnostních prvků vybraných na základě analýzy rizik, byla kompletně změněna řídicí 
část zejména kvůli ovládacímu napětí a z důvodu použití logického modulu Logo Siemens. 
V elektrické části (rozvaděči) byly provedeny změny v oblasti jištění a další změny 
podporující bezpečnost systému. Bylo vytvořeno schéma zapojení, na jehož základě se 
vytvořil řídící program kompatibilní s logickými moduly. Jeho části byly vystřihnuty  
a vloženy do závěrečné práce jako vizualizace softwaru. Ze schématu byl vygenerován 
číselník, který obsahuje přehled použitých prvků včetně detailů, které jsou vhodné pro 
orientaci ve schématu. 

Na závěr práce bylo provedeno zhodnocení ekonomické a zhodnocení výhod a nevýhod 
nového návrhu zapojení. 
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MTTFd [let] Střední doba do poruchy 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 – PARAMETRY PŘÍSTROJOVÝCH PRVKŮ 

Stykač KM1: 

 Typ stykače KM1  ....................................................  3RT1026-1BB40 
 Jmenovité napětí  ......................................................  400 V AC 
 Frekvence  .................................................................  50 Hz 
 Jmenovitý pracovní proud  .......................................  25 A 
 Max. spínaný výkon třífázového motoru  .................  11 kW  
 Kategorie užití  .........................................................  AC-3 
 Příkon .......................................................................  5,4 W 
 Jmenovité napětí ovládacího obvodu  ......................  24 V DC 
 Provedení  .................................................................  velikost 25 
 Cena  .........................................................................  935 Kč 

 

Stykač KM2: 

 Typ stykače KM2  ....................................................  3RT1015-1BB41 
 Jmenovité napětí  ......................................................  400 V AC 
 Frekvence  .................................................................  50 Hz 
 Jmenovitý pracovní proud  .......................................  7 A 
 Max. spínaný výkon třífázového motoru  .................  3 kW  
 Kategorie užití  .........................................................  AC-3 
 Příkon .......................................................................  3,3 W 
 Jmenovité napětí ovládacího obvodu  ......................  24 V DC 
 Provedení  .................................................................  velikost 12 
 Cena  .........................................................................  750 Kč 

 

Reverzační stykač KM3+KM4 a KM7+KM8: 

 Typ reverzačního stykače  ........................................  3RA1315-8XB30-1BB4 
 Jmenovité napětí  ......................................................  400 V AC 
 Frekvence  .................................................................  50 Hz 
 Jmenovitý pracovní proud  .......................................  7 A 
 Max. spínaný výkon třífázového motoru  .................  3 kW 
 Kategorie užití  .........................................................  AC-3 
 Jmenovité napětí ovládacího obvodu  ......................  24 V DC 
 Provedení  .................................................................  velikost 12 
 Cena  .........................................................................  2× 1460 Kč 
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Reverzační stykač KM5+KM6: 

 Typ reverzačního stykače KM5+KM6  ....................  3RA1335-8XB30-1BB4 
 Jmenovité napětí  ......................................................  400 V AC 
 Frekvence  ................................................................  50 Hz 
 Jmenovitý pracovní proud  .......................................  40 A 
 Max. spínaný výkon třífázového motoru  ................  18,5 kW 
 Kategorie užití  .........................................................  AC-3 
 Jmenovité napětí ovládacího obvodu  ......................  24 V DC 
 Provedení  .................................................................  velikost 50 
 Cena  .........................................................................  7154 Kč 

 

Pomocný kontakt stykače KM1: 

 Typ pomocného kontaktu  ........................................  PS-ST100X-B11 
 Kontakty  ..................................................................  1× NC, 1× NO 
 Ovládací napětí  ........................................................  24 V DC 
 Provedení  .................................................................  boční 
 Cena  .........................................................................  160 Kč 

 

Pro ochranu třífázového asynchronního motoru nakrátko M1 (ventilátoru) je použit: 

 Typ motorového spouštěče F5  ................................  3RV1011-1BA10 
 Jmenovité napětí  ......................................................  400 V AC 
 Frekvence  ................................................................  50 Hz 
 Jmenovitý proud  ......................................................  2 A 
 Rozsah nastavení tep. nadproudové spouště  ...........  1,4 ÷ 2 A 
 Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost  .......  100 kA 
 Vhodné pro třífázové motory s výkonem  ................  0,75 kW 
 Provedení  .................................................................  velikost 12 
 Cena  .........................................................................  1544 Kč 

 

Pro ochranu natáčivého transformátoru T1 je použit: 

 Typ motorového spouštěče F6  ................................  SM253-25 
 Jmenovité napětí  ......................................................  400 V AC 
 Frekvence  ................................................................  50 Hz 
 Jmenovitý proud  ......................................................  25 A 
 Rozsah nastavení tep. nadproudové spouště  ...........  20 ÷ 25 A 
 Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost  .......  50 kA 
 Vhodné pro třífázové motory s výkonem  ................  11 kW 
 Provedení  .................................................................  velikost 25 
 Cena  .........................................................................  1900 Kč 
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Pro ochranu kompenzačního transformátoru T2 je použit: 

 Typ motorového spouštěče F7  .................................  3RV1011-1DA10 
 Jmenovité napětí  ......................................................  400 V AC 
 Frekvence  .................................................................  50 Hz 
 Jmenovitý proud  ......................................................  3,2 A 
 Rozsah nastavení tep. nadproudové spouště ............  2,2 ÷ 3,2 A 
 Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost  .......  100 kA 
 Vhodné pro třífázové motory s výkonem  ................  1,1 kW 
 Provedení  .................................................................  velikost 12 
 Cena  .........................................................................  1440 Kč 

 

Pro ochranu rotorového obvodu dynamometru G1 je použit: 

 Typ motorového spouštěče F8  .................................  SM1003-75 
 Jmenovité napětí  ......................................................  400 V AC 
 Jmenovitý proud  ......................................................  75 A 
 Rozsah nastavení tep. nadproudové spouště ............  57 ÷ 75 A 
 Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost  .......  50 kA 
 Vhodné pro třífázové motory s výkonem  ................  37 kW 
 Provedení  .................................................................  velikost 100 
 Cena  .........................................................................  4200 Kč 

 

Pro ochranu statorového obvodu dynamometru G1 je použit:  

 Typ motorového spouštěče F9  .................................  SM253-16 
 Jmenovité napětí  ......................................................  400 V AC 
 Frekvence  .................................................................  50 Hz 
 Jmenovitý proud  ......................................................  16 A 
 Rozsah nastavení tep. nadproudové spouště ............  11 ÷ 16 A 
 Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost  .......  50 kA 
 Vhodné pro třífázové motory s výkonem  ................  7,5 kW 
 Provedení  .................................................................  velikost 25 
 Cena  .........................................................................  1400 Kč 

 

Pro jištění třífázového asynchronního motoru nakrátko M2 je použit: 

 Typ motorového spouštěče F10  ...............................  3RV1011-0FA10 
 Jmenovité napětí  ......................................................  400 V AC 
 Frekvence  .................................................................  50 Hz 
 Jmenovitý proud  ......................................................  0,5 A 
 Rozsah nastavení tep. nadproudové spouště ............  0,35 ÷ 0,5 A 
 Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost  .......  100 kA 
 Vhodné pro třífázové motory s výkonem  ................  0,12 kW 
 Provedení  .................................................................  velikost 12 
 Cena  .........................................................................  1188 Kč 
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Pomocný kontakt motorového spouštěče (6 kusů): 

 Typ pomocného kontaktu  ........................................  PS-SM-B11 
 Kontakty  ..................................................................  1× NC, 1× NO 
 Ovládací napětí  ........................................................  24 V DC 
 Provedení  .................................................................  boční 
 Cena  .........................................................................  130 Kč/ks 

 

Hlavní jistič: 

 Typ jističe F1  ...........................................................  LTN-25C-3 
 Jmenovité napětí  ......................................................  400 V AC 
 Frekvence  ................................................................  50 Hz 
 Jmenovitý proud  ......................................................  25 A 
 Jmenovitá zkratová schopnost/230 V AC  ...............  10 kA 
 Typ vypínací charakteristiky  ...................................  C 
 Počet pólů  ................................................................  3 
 Cena  .........................................................................  874 Kč 

 

Jistič napěťového hlídacího relé sledu fází: 

 Typ jističe F2  ...........................................................  LTN-4C-3 
 Jmenovité napětí  ......................................................  400 V AC 
 Frekvence  ................................................................  50 Hz 
 Jmenovitý proud  ......................................................  4 A 
 Jmenovitá zkratová schopnost/230 V AC  ...............  10 kA 
 Typ vypínací charakteristiky  ...................................  C 
 Počet pólů  ................................................................  3 
 Cena  .........................................................................  881 Kč 

 

Jistič žárovky Z1 v rozvaděčové skříni: 

 Typ jističe F3  ...........................................................  LTN-2B-1 
 Jmenovité napětí  ......................................................  400 V AC 
 Frekvence  ................................................................  50 Hz 
 Jmenovitý proud  ......................................................  2 A 
 Jmenovitá zkratová schopnost/230 V AC  ...............  10 kA 
 Typ vypínací charakteristiky  ...................................  B 
 Počet pólů  ................................................................  1 
 Cena  .........................................................................  314 Kč 
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Jistič DC zdroje, volen podle doporučení výrobce: 

 Typ jističe F4  ...........................................................  LTN-1C-1 
 Jmenovité napětí  ......................................................  400 V AC 
 Frekvence  .................................................................  50 Hz 
 Jmenovitý proud  ......................................................  1 A 
 Jmenovitá zkratová schopnost/230 V AC  ...............  10 kA 
 Typ vypínací charakteristiky  ...................................  C 
 Počet pólů  ................................................................  1 
 Cena  .........................................................................  406 Kč 

 

Hlídací napěťové relé pro kontrolu sledu fází: 

 Typ hlavního hlídače sledu fází  ...............................  CM-PFS.S 
 Měřící rozsah  ...........................................................  200 ÷ 500 V AC 
 Jmenovité napájecí napětí  ........................................  200 ÷ 500 V AC 
 Frekvence  .................................................................  50 Hz 
 Cena  .........................................................................  0 Kč (dostupný na fakultě) 

 

Vačkový silový vypínač (hlavní vypínač): 

 Typ hlavního vypínače S1  .......................................  P1-25/I2/SVB 
 Jmenovité napětí  ......................................................  400 V AC 
 Frekvence  .................................................................  50 Hz 
 Jmenovitý trvalý proud  ............................................  25 A 
 Počet pólů  ................................................................  3 
 Cena  .........................................................................  800 Kč 

 

Tlačítko nouzového vypnutí – Total Stop: 

 Typ nouzového tlačítka TS  ......................................  XALK178E 
 Pomocné kontakty  ...................................................  1× NC, 1× NO 
 B10d .........................................................................  1 500 000 cyklů 
 Jmenovité izolační napětí  ........................................  600 V 
 Jmenovité impulzní výdržné napětí  .........................  6 KV 
 Zkratová ochrana  .....................................................  10 A 
 Způsob odblokování  ................................................  otočný 
 Cena  .........................................................................  870 Kč 
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Napájecí zdroj: 

 Typ napájecího zdroje  .............................................  1478110000 
 Jmenovité vstupní napětí  .........................................  85 ÷ 277 V AC 
 Frekvence  ................................................................  50 Hz 
 Jmenovité výstupní napětí  .......................................  24 V DC 
 Jmenovitý výstupní proud  .......................................  5 A 
 Výkon  ......................................................................  120 W 
 Cena  .........................................................................  2000 Kč 

 

LOGO! Siemens: 

 Typ logického modulu A1  .......................................  6ED1052-1MD00-0BA8 
 Napájecí napětí  ........................................................  24 V DC 
 Počet vstupů  ............................................................  8 
 Počet výstupů  ..........................................................  4 
 Typ výstupů  .............................................................  reléové 
 Cena  .........................................................................  0 Kč (dostupný na fakultě) 

 

Přípojný rozšiřující, digitální, logický modul: 

 Typ logického modulu A2  .......................................  6ED1055-1MB00-0BA2 
 Napájecí napětí  ........................................................  24 V DC 
 Počet digitálních vstupů  ..........................................  4 
 Počet výstupů  ..........................................................  4 
 Typ výstupů  .............................................................  reléové 
 Cena  .........................................................................  0 Kč (dostupný na fakultě) 

 

Přípojný rozšiřující, analogový, logický modul (2 kusy): 

 Typ logického modulu A3  .......................................  6ED1055-1MA00-0BA2 
 Typ logického modulu A4  .......................................  6ED1055-1MA00-0BA2 
 Napájecí napětí  ........................................................  24 V DC 
 Počet analogových vstupů  .......................................  2 
 Zpracování vstupních signálů  ..................................  0 ÷ 10 V / 4 ÷ 20 mA 
 Cena  .........................................................................  2200 Kč/ks 

 

Indukční snímač: 

 Typ indukčního snímače  .........................................  MX5051 
 Elektrické provedení   ..............................................  PNP 
 Výstupní funkce  ......................................................  spínač 
 Pracovní princip  ......................................................  senzor Hall 
 Spínací frekvence, DC  .............................................  1 ÷ 15 000 Hz 
 Cena  .........................................................................  1474 Kč 
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Enkodér pro snímání polohy (2 kusy): 

 Typ absolutního enkodéru  .......................................  ETA25PM-R 
 Elektrický úhel  .........................................................  0…72 000° (200 otáček) 
 Výstupní signál  ........................................................  0 ÷ 10 V  
 Napájecí napětí  ........................................................  15 ÷ 30 V 
 Cena  .........................................................................  1500 Kč/ks 

 

Proudový převodník (2 kusy): 

 Typ proudového převodníku  ...................................  ACM-I/B 
 Výstupní signál  ........................................................  4 ÷ 20 mA 
 Frekvenční rozsah  ....................................................  40 ÷ 1000 Hz 
 Cena  .........................................................................  2415 Kč/ks 

 

Přepínač (3 kusy): 

 Typ přepínače  ..........................................................  1SFA611200R1006 
 Počet pozic  ...............................................................  2 
 Montážní otvor  ........................................................  Ø 22,5 mm 
 Cena  .........................................................................  200 Kč/ks 

 

Bílé tlačítko: 

 Typ tlačítka S6  .........................................................  CP1-10W-20 
 Kontaktní napětí  ......................................................  24 V DC 
 Max. proud kontaktů ................................................  300 mA 
 Montážní otvor  ........................................................  Ø 22,3 mm 
 Cena  .........................................................................  340 Kč 

 

Černé tlačítko: 

 Typ tlačítka S7  .........................................................  1SFA619100R1026 
 Kontaktní napětí  ......................................................  24 V DC 
 Max. proud kontaktů ................................................  300 mA 
 Montážní otvor  ........................................................  Ø 22,3 mm 
 Cena  .........................................................................  360 Kč 

 

Zelené tlačítko: 

 Typ tlačítka S8  .........................................................  1SFA619100R1072 
 Kontaktní napětí  ......................................................  24 V DC 
 Max. proud kontaktů ................................................  300 mA 
 Montážní otvor  ........................................................  Ø 22,3 mm 
 Cena  .........................................................................  365 Kč 
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Červené tlačítko: 

 Typ tlačítka S9  ........................................................  CP1-10R-20 
 Kontaktní napětí  ......................................................  24 V DC 
 Max. proud kontaktů  ...............................................  300 mA 
 Montážní otvor  ........................................................  Ø 22,3 mm 
 Cena  .........................................................................  365 Kč 

 

Bílá signálka: 

 Typ signálky Z5  ......................................................  HB16-22DS_W 
 Napájecí napětí  ........................................................  24 V DC 
 Montážní otvor  ........................................................  Ø 22 mm 
 Cena  .........................................................................  25 Kč 

 

Zelená signálka (3 kusy): 

 Typ signálky Z5  ......................................................  HB16-22DS_G 
 Napájecí napětí  ........................................................  230 V DC 
 Montážní otvor  ........................................................  Ø 22 mm 
 Cena  .........................................................................  25 Kč/ks 

 

Pro osvětlení rozvaděče je použita žárovka: 

 Typ žárovky Z1  .......................................................  LED 
 Napájecí napětí  ........................................................  230 V AC 
 Příkon  ......................................................................  12 W 
 Světelný tok  .............................................................  960 lm 
 Patice  .......................................................................  E27 
 Cena  .........................................................................  55 Kč 

 

Svorky pro řídící část (22 kusů): 

 Typ svorek  ...............................................................  2508220000 
 Druh svorek  .............................................................  řadové, průchozí 
 Jmenovitý průřez  .....................................................  1,5 mm2 
 Počet pater  ...............................................................  1 
 Technologie připojení vodiče  ..................................  pružinová 
 Cena  .........................................................................  15 Kč/ks 
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Svorky pro řídící část (21 kusů): 

 Typ svorek  ...............................................................  1521980000 
 Druh svorek  .............................................................  řadové, průchozí 
 Jmenovitý průřez  .....................................................  2,5 mm2 
 Počet pater  ...............................................................  1 
 Technologie připojení vodiče  ..................................  pružinová 
 Cena  .........................................................................  15 Kč/ks 

 

Svorky na pojistky (4 kusy): 

 Typ svorek  ...............................................................  1616400000 
 Druh svorek  .............................................................  řadové, pojistkové 
 Jmenovitý průřez  .....................................................  2,5 mm2 
 Počet pater  ...............................................................  1 
 Technologie připojení vodiče  ..................................  pružinová 
 Pro pojistky o rozměrech  .........................................  5× 20 mm 
 Cena  .........................................................................  100 Kč/ks 

 

Trubičková tavná pojistka pro umístění do pojistkové svorky (4 kusy): 

 Typ pojistky  .............................................................  F1500 
 Jmenovitý proud  ......................................................  2 A 
 Rozměry pojistky  .....................................................  5× 20 mm 
 Cena  .........................................................................  3 Kč/ks 

 

Koncový spínač: 

 Typ koncového spínače S10  ....................................  LS30P13B11 
 B10d .........................................................................  30 000 000 cyklů 
 Pomocné kontakty  ...................................................  1× NC, 1× NO 
 Hlava  ........................................................................  Kovový čep s plastovou kladkou 
 Průměr plastové kladky  ...........................................  11 mm 
 Cena  .........................................................................  0 Kč (dostupný na fakultě) 

 

DIN lišta (6 kusů): 

 Typ lišty  ...................................................................  293596 
 Délka  ........................................................................  300 mm 
 Cena  .........................................................................  25 Kč/ks 

 
 


