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Abstrakt 

Tato práce se zabývá problematikou revizí elektrických zařízení se zaměřením na kluzný 
kontakt. Nejprve se z teoretického hlediska zaměřím na výčet a jednoduchý popis hlavních 
strojů, které využívají kluzný kontakt, dále pak na legislativu z hlediska dvou hlavních norem 
pro revize a v poslední fázi teoretické části provedu výčet základních postupů pro práci 
s mikroskopem. Dále uvedu fotodokumentaci vzorků kartáčů a nakonec pevnostní zkoušku 
vzorku kartáče s výsledky měření. 
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Abstract 
This work is dealing with issue about revisions of electrical equipment with focused 

on sliding contact. The first time I will deal enumaration and simple desription the mainly 
machines which uses sliding contact. The next time i will deal legislation two of standard 
for revision and then I will write about basic procedures for work with microscope. The next 
time I will bring photographic documentation of samples of brushes and at the last the strengh 
test of brushes with results. 
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1 ÚVOD 
Revize elektrických zařízení se provádí za účelem zajištění bezpečnosti uživatelů 

elektrických zařízení, k předcházení jevů ohrožujících jejich zdraví, či dokonce život a dále pak 
k předcházení poruch a havárií těchto elektrických zařízení, což by způsobilo další ekonomické 
škody. 

Základní problematiku revizí popisuje ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500. ČSN 33 2000-6 
nahrazuje normu ČSN 33 2000-6-61 ed.2. z dubna 2004. ČSN 33 2000-6-61 ed.2. tvořila základ 
zejména pro výchozí revize. ČSN 33 2000-6 je rozdělena do dvou kapitol a to na kapitolu 
61: Výchozí revize a na kapitolu 62: Pravidelné revize. Tato norma je zaměřena na provádění 
výchozích a pravidelných revizí elektrických instalací a na vypracování revizních zpráv. Tyto 
revize se provádí, za účelem ověření toho, zda revidované zařízení z hlediska bezpečnosti 
vyhovuje či nikoliv. Při výchozí revizi, revizní technik zkontroluje zařízení a vydá stanovisko, 
zda vyhovuje, či nikoliv. Jako vyhovující, při výchozí revizi, se považuje zařízení, které vyhovuje 
souboru norem ČSN 33 2000. Jako vyhovující, při pravidelných revizích, se považuje zařízení, 
které vyhovuje normám, podle kterých bylo toto zařízení zřízeno nebo provozováno, pokud tyto 
normy nejsou tak zastaralé, že by zařízení ohrožovalo zdraví osob, bylo nebezpečné životu, nebo 
mohlo způsobit hmotnou škodu. Norma ČSN 33 2000-6 zahrnuje definice výchozí revize 
a postupu při ní, jakož jsou prohlídka a zkoušení (měření a ověření funkčnosti), dále zajišťují 
ochrany SELV, PELV nebo elektrickým oddělením, spojitost vodičů, izolační odpor elektrické 
instalace, izolační odpor nebo impedance podlahy a stěn, ochranu automatickým odpojením 
od zdroje, doplňkovou ochranu, zkoušku zapojení přístrojů, kontrolu sledu fází, ověření úbytku 
napětí a návod pro vypracování výchozí revize. Pro část 62: Pravidelné revize, která obsahuje 
definici pravidelných revizí a výpisem časových lhůt pravidelných revizí a v neposlední řadě také 
návod pro vypracování zprávy o pravidelné revizi. 

K elektrickým strojům řadíme především elektrické stroje pracující na principu 
elektromechanické přeměny, které mění elektrickou energii na mechanickou s otáčivým nebo 
lineárním pohybem, na které se v tomto projektu zaměřím. Tyto stroje zahrnují nejenom široké 
spektrum elektrických strojů, ale řada z nich je klíčová pro zachování naší civilizační úrovně. 

Těžiště problémů, z hlediska spolehlivosti provozu, představuje u velké části u těchto strojů 
kluzný kontakt. Tyto problémy jsou způsobeny mnoha faktory, jako jsou velikost opotřebení 
kartáčů, zaprášení stroje, snižování izolačního stavu elektrického stroje, jiskření, …. 

Proto u některých těchto strojů se prosadily inovace kluzného kontaktu, zejména aplikace 
kartáčů v provedení „sT“, tedy s teflonovou destičkou (u stejnosměrných strojů na odběhové 
straně kartáčů, u strojů s kroužkem na náběhové straně kartáčů). 

I přes velmi dobré dosažené výsledky, může u této aplikace někdy dojít k narušení struktury 
lepeného spoje. Proto se těžiště zájmu v této bakalářské práci soustředilo na využití mikroskopu 
k expertiznímu posouzení kvality třecího uzlu. 

Revize a expertíza třecího uzlu zahrnuje v této fázi pouze dvě činnosti, a sice prohlídku 
a měření. 

Pro praktické ověření jsem si vybral posouzení jednoho komponentu sběracího ústrojí 
v podobě kartáče v provedení „sT“. 
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2 VÝZNAM ELEKTROMECHANICKÉ PŘEMĚNY 
ELEKTRICKÉ ENERGIE 

2.1 Aplikace kluzného kontaktu v elektrických strojích 
Točivé elektrické stroje, které mění elektrickou energii na mechanickou, byly vynalezeny 

a v praxi aplikovány proto, že lidem usnadňují práci a také lidem přináší nové možnosti. Na 
začátku rozvoje točivých strojů stály stejnosměrné stroje, jelikož při vývoji točivých strojů bylo 
možno ty to stroje napájet stejnosměrným napětím. Točivé stroje představují nemalou skupinu 
strojů, které se mezi sebou liší principem činnosti, napětím v hlavním vinutí stroje (stejnosměrné, 
střídavé). 

Jsou to elektromechanická zařízení, která slouží v případě motorů na přeměnu elektrické 
energie na mechanickou, v případě generátorů na přeměnu mechanické energie na elektrickou.  

Konstrukčně se jedná o zařízení tvořené statickou a rotující částí, tedy statorem a rotorem. 
Stator je většinou pevně uchycen k okolním konstrukčním prvkům, uvnitř má válcovitý otvor 
pro rotor a na konci tohoto otvoru má v ose ložiska pro uložení hřídele rotoru. Rotor je pevně 
spojený s hřídelí, pomocí které přenáší mechanickou energii. V drážkách statoru i rotoru je vinutí, 
jejichž počet, uspořádání a napětí odpovídá druhu stroje. 

2.1.1 Stejnosměrné stroje 
Stejnosměrné stroje se řadí mezi historicky nejstarší stroje, které se nejdříve využívaly jako 

generátory elektrické energie, kterým se říká dynama, ale i jako motory. Dnes se používají 
převážně jako motory a to díky svým výhodám, mezi které patří dobré regulační vlastnosti a pro 
některé typové velikosti i dnes hmotnost v porovnání s motory střídavými.  

Těžištěm problémů u těchto strojů je v řadě případů kluzný kontakt. Mezi komutátorem 
a kartáči může vznikat jiskření, které může mít dopad na provoz těchto strojů. Technologický 
vývoj stejnosměrných strojů přinesl spoustu inovací, mezi které patří nejen provedení kartáčů 
„sT“ – s teflonovou destičkou, která snižuje tření, tím i ztráty, a opotřebení keramiky kartáčů 
při zachování kvality přenosu elektrické energie, ale i elektronická komutace, čímž se umožnil 
rozvoj bezkartáčových stejnosměrných motorů. 

Stator tohoto stroje není celistvý a drážkovaný, ale má vyniklé póly, na kterých je umístěno 
vinutí buzení, které je napájeno stejnosměrným proudem, Kotva je složena z plechů, vinutí kotvy 
je umístěno v drážkách rotoru a po určitých úsecích je vyvedeno na lamely komutátoru, které přes 
sběrací ústrojí v podobě kartáčů napájí kotvu stejnosměrným proudem.  
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Obr. 1: Dynamo pro motocykl Jawa 350. 

1 - Stator dynama. 

2 - Rotor dynama. 

3 - Vinutí rotoru dynama. 

4 - Lamely komutátoru dynama. 

2.1.2 Synchronní stroje s kroužky 
Synchronní stroj je typ točivého elektrického stroje, u kterého se magnetické pole statoru 

a rotoru otáčí stejnou otáčivou rychlostí (synchronně). Tyto stroje jsou výhodné, 
jako pomaluběžné motory, pro pohon bez rázů a s lehkým rozběhem, větších a středních výkonů. 
Může pracovat v širokém rozsahu zatížení s účiníkem rovným 1 a v případě, že stroj pracuje 
naprázdno a je přebuzen, lze jej využít jako synchronního kompenzátoru, pro zlepšení účiníku. 

Nicméně synchronní stroje se používají převážně k výrobě elektrické energie, tedy jako 
generátory, s výkony až 1500MVA. Nejběžněji se s nimi můžeme setkat, jako se zdroji elektrické 
energie u automobilů, v elektrocentrálách, v letadlech a podobně, kde se jim říká alternátory. 

Stator tohoto stroje je z dynamových plechů, které jsou kvůli eliminaci ztrát případným 
vznikem vířivých proudů, izolovány a na vnitřním obvodě jsou drážkovány. V těchto drážkách je 
rozmístěno trojfázové vinutí. Rotor, nazývaný též kotva, je proveden jako masivní ocelový 
odlitek, je taky drážkován, přičemž drážky tvoří dvě protilehlé oblasti, v kterých je vloženo 
stejnosměrné vinutí rotoru (tzv. buzení), které je napojeno na dva kroužky umístěné na hřídeli 
a přes sběrací ústrojí v podobě kartáčů je napájeno stejnosměrným proudem. Podle typu kotvy se 
dělí na stroje s vyniklými póly a stroje s hladkým rotorem, případně na stroje s permanentními 
magnety. 
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Obr. 2: Synchronní momentový motor s vodním chlazením (převzato [16]). 

2.1.3 Asynchronní stroje s kroužky 
Asynchronní stroj, je typ točivého elektrického stroje na střídavý proud bez komutátoru, 

který má ustálenou otáčivou rychlost rotoru nižší, než je rychlost otáčení magnetického pole 
statoru. Tyto stroje se užívají téměř výhradně jako motory, jejichž výstupní mechanický pohyb 
je lineární nebo otáčivý. 

Stator, i jeho vinutí, je konstrukčně obdobný, jako stator synchronního stroje. Odlišnosti jsou 
tedy v rotoru, kterému se i zde říká kotva. Je složený z izolovaných plechů a drážkovaný 
po celém obvodě, přičemž v drážkách je vložené trojfázové vinutí, které je při provozu spojené 
nakrátko. Další variantou rotoru, s kterou se můžeme setkat, je klec, která je složená z vodičů 
po obvodu a na krajích je permanentně zkratována. 

Vinutí kotvy bývá zhotoveno z mědi, mosazi nebo hliníku, ovšem tyto materiály jsou příliš 
měkké na to, aby přenesly krouticí moment stroje, proto se vyztužuje lamelami z oceli, legované 
křemíkem. Tyto lamely mají menší vodivost a vznikají zde menší vířivé proudy, kromě toho 
homogenizuje indukované magnetické pole. 

U motoru, který má vinutý rotor a kroužky, se v drážkách rotoru nachází trojfázové vinutí 
z izolovaných vodičů, které má začátky fází spojeny do uzlu a konce jsou připojeny 
ke kroužkům, ke kterým přiléhají sběrací ústrojí, tedy kartáče. 

 
Obr. 3: Vinutá kotva asynchronního motoru s vyvedením na kroužky (převzato [15]). 
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2.1.4 Střídavé stroje s komutátorem 
Komutátorový střídavý stroj je druh točivého elektrického stroje, který je na střídavý proud, 

ale kotva má stejnosměrné vinutí, které je vyvedeno na lamely komutátoru. Je to stroj integrující 
vlastnosti asynchronního a stejnosměrného stroje, přičemž je napájený ze střídavé sítě, a spojuje 
vynikající vlastnosti asynchronního motoru a komutátorového stroje. 

 
Obr. 4: Detail kotvy, jejíž vinutí je vyvedeno na komutátorové lamely (převzato [14]). 

2.2 Problematika inspekční a revizní činnosti 

2.2.1 ČSN 33 1500 
Norma tvoří základ pro revize elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33 0010 a zařízení 

pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (dále jen elektrické zařízení). 

Norma je závazná pro revize všech zařízení, která by mohla ohrozit zdraví lidí, užitkových 
zvířat, hmotného majetku a okolního prostředí při stanovených normálních podmínkách provozu. 

2.2.1.1 Výchozí revize 
Nově zřízená zařízení se smí uvést do provozu jen tehdy, pokud tato zařízení projdou 

výchozí revizí, podle aktuálně platných norem aby se ověřil jejich stav z hlediska bezpečnosti, 
případně musí být doložen doklad dle zvláštních právních předpisů. Za takový doklad uvažujeme 
státní značku jakosti, schvalovací nebo certifikační značky, osvědčení o jakosti a kompletnosti, 
nebo atest, nebo protokol o kusové zkoušce výrobce. 

U důležitých zařízení, která během rekonstrukce nemohou být mimo provoz po celou dobu 
prací, je možné tyto stroje provozovat bez výchozí revize, ale za předpokladu, že na těchto 
částech, kde byly provedeny práce, byly také provedeny opatření a kontroly, které potvrdí 
bezpečnost stroje, což je nutné doložit písemným záznamem podepsaným pověřeným 
pracovníkem. Výchozí revize se musí provést po skončení všech prací, revize se poté týká 
jen zařízení, na kterých byly prováděny práce. Toto jsou jediné možnosti uvedení elektrických 
zařízení do provozu bez výchozí revize, jinak se musí vždy před uvedením do provozu provést 
výchozí revize. 

Rozšíření instalace nízkého napětí, která může být použita pro napájení točivých elektrických 
strojů, se nepovažuje za nové či zrekonstruované zařízení, pokud tato změna nevyžaduje změnu 
jištění. V tomto případě nemusí proběhnout výchozí revize, stačí jen záznam o kontrole 
podepsaný pověřeným pracovníkem. 

Pro nezbytná měření a zkoušky je možné uvést zařízení do provozu ještě před ukončením 
výchozí revize, ale jen tehdy, budou-li provedena opatření zamezující snížení bezpečnosti. 
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U velkých zařízení, která se sestavují na místě, je možné provádět revize jednotlivých částí, 
z těchto jednotlivých revizí se zhotoví doklady a výchozí revize, jako taková, celkového 
sestaveného zařízení se neprovádí, ale provede se z dokladů jednotlivých dílčích revizí. 

U zařízení, u kterých transport na nové umístění, změna zapojení, oproti původní 
dokumentaci nebo způsob skladování může ovlivnit jejich elektrické a funkční vlastnosti, 
je nutné provést alespoň kontrolu a musí se provést záznam podepsaný pověřeným pracovníkem. 
Pokud jsou tato zařízení na místě sestavována z částí, musí se provést před uvedením do provozu 
výchozí revize. 

Delší dobu pracující zařízení, na kterém byly prováděny opravy, během jeho provozu, které 
by mohly ovlivnit bezpečnost, je možné nadále provozovat jen tehdy, pokud jsou z těchto prací 
vyhodnoceny záznamy o kontrolách podepsané pověřenými pracovníky. 

2.2.1.2 Pravidelné revize 
V této normě jsou uvedeny lhůty, ve kterých se nejpozději musí provést pravidelné revize 

zařízení. Tyto lhůty jsou uvedeny v Tab. 3 v příloze práce. V této tabulce se dělí odvozování lhůt 
podle umístění zařízení, nebo druhu prostředí, kde se toto zařízení nachází. Tyto lhůty neplatí, 
pokud pro zařízení platí samostatné normy. 

V distribuční soustavě a přenosové soustavě se nemusí provádět pravidelné revize, pokud 
se pravidelnými kontrolami a preventivní údržbou zajišťuje bezpečnost. 

Pokud jsou podle řádu preventivní údržby dodržovány pravidelné kontroly a je tak zajištěna 
bezpečnost, lze lhůty pravidelných revizí z Tab. 3 prodloužit až na dvojnásobek. Z pravidelných 
kontrol musí být prováděny záznamy s podpisy pověřených pracovníků. 

V řádu preventivní údržby, dle kterého se provádí pravidelné kontroly, musí být uvedeny 
lhůty těchto pravidelných kontrol, ze kterých se provádí záznamy, v případě prodloužení lhůty 
pravidelných revizí zde musí být i lhůty pravidelných revizí a způsob evidence jejich výsledků. 

U zařízení, u kterého není možné provést odstávku, se pravidelná revize může odložit 
do termínu nejbližší plánované odstávky, což může být nejvíce o rok od stanovené lhůty. 
Za normálních okolností musí proběhnout revize nejpozději v roce, do kterého spadá konec 
stanovené lhůty. 

Lhůta pro složité prostředí je rovna nejkratší lhůtě pro jednoduchá prostředí, z nichž je toto 
složité prostředí složeno. 

Pro pravidelné revize platí nejkratší lhůta, stanovená podle druhu prostředí a prostoru 
se zvýšeným rizikem ohrožení osob. 

Pro provedení výchozí revize je třeba doložit patřičné dokumenty, mezi které patří 
dokumentace skutečného provedení zařízení, dokumentace o určení prostředí, pokud již není 
v dokumentaci skutečného provedení zařízení, pokud bylo zařízení poskládáno z částí, je nutné 
doložit doklady o výchozích revizích těchto částí, zpracované záznamy z měření a zkoušení 
elektrických zařízení, před uvedením do provozu, pokud bylo zařízení uvedeno do provozu 
podle ustanovení zvláštních předpisů, je nutné doložit i tyto příslušné předpisy, případně, pokud 
bylo zařízení, které nebylo možné během celkové rekonstrukce odstavit, spouštěno po částech 
a jsou provedeny zprávy o jednotlivých revizích jednotlivých částí, je nutno také doložit tyto 
zprávy a záznamy o provedených opatřeních. 
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Pro provedení pravidelné revize je třeba doložit patřičné dokumenty, mezi které patří 
dokumentace skutečného provedení zařízení, dokumentace o určení prostředí, popis zásad 
měření, zkoušek, provádění kontrol a revizí těchto zařízení, protokoly o provedení předešlých 
kontrol s podpisy pověřených pracovníků, zprávy o předchozích revizích, v případě, že na 
zařízení během jeho provozu byly provedeny opravy, změnila se jejich dřívější poloha nebo došlo 
k rozšíření obvodu nízkého napětí, je nutné doložit záznamy o provedených kontrolách a doklady 
od státního odborného technického dozoru. 

Postup provádění revize je stanoven tak, aby se měřením a zkoušením revidovaného 
elektrického zařízení, ověřil stav tohoto elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti, vůči lidem, 
zvířatům a majetku. To znamená, aby lidé, zvířata i majetek byly dostatečně chránění před 
nebezpečími, která mohou být způsobeny elektrickými zařízeními. 

U zařízení, která jsou připojována na stávající elektrické instalace objektů, platí průvodní 
dokumentace k připojovanému zařízení. Pro ověření je možné přizvat specialisty. 

V zprávě o revizi musí být zahrnuto, zda se jedná o výchozí, nebo pravidelnou revizi, musí 
být vymezen rozsah revize, dále zpráva musí obsahovat soupis použitých přístrojů, provedených 
úkonů, co se týká prohlídky měření a zkoušky na zařízení, a zjištěných závad během revize. 
Zpráva musí nést datum zahájení revize, datum ukončení revize a dále taky datum vypracování 
a předání revizní zprávy. Revizní technik musí uvést své jméno, své evidenční číslo a tuto zprávu 
musí podepsat. Revizní zpráva musí také obsahovat hodnoty získané při měření, pokud se tyto 
údaje nenachází jinde, například v dokumentech, dle kterých se sestavuje revizní zpráva. Pokud 
se takových písemných dokladů užívá, musí být zahrnut jejich seznam a umístění, aby bylo 
možné je dohledat, případně při provádění revize dodavatelským způsobem, musí být tyto 
součástí revizní zprávy. Ze závěru musí být jasné, zda je zařízení bezpečné - schopné provozu 
nebo není schopné provozu a dále by zde měl být výčet závad zjištěných při revizi i s předpisy, 
vůči kterým je v rozporu. 

Pokud se na zařízení zjistí hrubé nedostatky, které znemožňují zprovoznění tohoto zařízení 
do doby, dokud se nedostatky neodstraní, musí se zdůvodnit, proč nelze provozovat, respektive 
uvést do provozu zařízení, nebo jeho část. 

U rozsáhlých a složitých zařízení se může revize dělat po částech, výchozí revizi 
lze vypracovat z dokladů o revizích jednotlivých částí, pravidelnou revizi lze vypracovat 
z výsledků kontrol preventivní údržby. V případě potřeby lze revizní zprávu vypracovat 
z písemných dokladů vypracovaných specialistou. 

2.2.2 ČSN 33 2000-6 
Tato norma stanovuje požadavky jak na výchozí, tak pravidelné revize. Je dělena na tři části. 

Dvě tvoří rozbor výchozích a pravidelných revizí a třetí jsou přílohy. Kapitola 61 se týká výchozí 
revize, což zahrnuje prohlídku a zkoušení se záměrem zjistit, jestli zařízení vyhovuje 
požadavkům norem a vypracování zprávy o výchozí revizi. Kapitola 62 se týká pravidelné revize. 
Pravidelné revize se provádí pro ověření, zda jsou všechny části zařízení v pořádku a toto zařízení 
nepředstavuje nebezpečí, která mohou vzniknout při jeho provozu.  

Výchozí revizi musí být provedena na všech elektrických zařízeních. Buď už během 
výstavby, nebo po dokončení prací, než budou uvedena do provozu. Součástí revize musí být 
výčet zjištěných výsledků s porovnáním s předepsanými hodnotami. Během provádění revize 
musí být zajištěny podmínky zamezující ohrožení zdraví nebo života osob, užitkových zvířat 
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a poškození hmotného majetku, to ani v případě poruchy v obvodu. Při doplnění, či změně 
stávajícího zařízení musí být ověřeno, zda neohrožuje bezpečnost. Revize musí být prováděna 
kvalifikovanými osobami. 

Prohlídka se obvykle provádí při odpojeném zařízení bez napětí, je provedena ještě před 
zkoušením. Musí být provedena, aby bylo jasné, zda zařízení vyhovuje příslušným normám, 
je nainstalováno dle návodu výrobců, či není viditelně poškozeno. Kde je to účelné, prohlídka 
musí zahrnovat ověření způsobu ochrany před úrazem elektrickým proudem, použití opatření 
před šířením ohně a tepla, volby vodičů dle proudových zatížení, volby a seřízení ochranných 
a monitorovacích přístrojů, použití a správné umístění odpojujících a spínacích přístrojů, volba 
zařízeni a přístrojů vzhledem k vnějším vlivům, značení nulových a ochranných vodičů, vybavení 
schématy, varovnými nápisy, označení obvodů a přístrojů jistících před nadproudy, správného 
spojení vodičů, užití ochranných vodičů včetně vodičů ochranných a doplňujícího pospojováni 
s odpovídajícími parametry, přístupnosti zařízení. 

Metody zkoušení, uvedené v této normě, se považují jen jako referenční, nezakazuje 
se využívání jiných metod, pokud nejsou chybné. Při měření se musí využívat měřicí přístroje 
a metody, které jsou v souladu s odpovídajícími částmi EN 61557. V případě použití jiných 
přístrojů musí tyto přístroje poskytovat odpovídající stupeň bezpečnosti a musí mít stejné funkční 
vlastnosti. 

Spojitost vodičů se musí provádět u ochranných vodičů a v kruhových obvodech, které jsou 
napájeny z jednoho místa. 

Mezi každým pracovním vodičem a ochranným vodičem se proměří izolační odpor. 
Doporučuje se tento odpor proměřit i mezi pracovními vodiči navzájem. Pokud se dá očekávat, 
že bude měření ovlivněno přepěťovými ochranami nebo jinými přístroji, či při měření může dojít 
k poškození přístrojů, tyto přístroje by měly být před měřením odpojeny. V Tab. 4 v příloze práce 
jsou uvedeny minimální hodnoty izolačního odporu. 

Pokud je vyžadováno měření izolačního odporu, či impedance podlahy a stěn je nutné 
provést tři měření, z čehož jedno mření bude zhruba 1m od některé vodivé části obvodu, další dvě 
se provedou ve větší vzdálenosti, kdekoliv v prostoru.  

Při ochraně automatickým odpojením od zdroje se účinnost ověřuje měřením impedance 
poruchové smyčky, ověřením účinnosti či charakteristik předřazeného ochranného přístroje 
pro sítě TN, u sítí TT se účinnost ověří měřením odporu zemniče neživých částí, ověřením 
účinnosti či charakteristik předřazeného ochranného přístroje, u sítí IT se ověřuje měřením 
či výpočtem, zda proud Id vzniklého, v případě poruchy, na vodiči. 

U vícefázových zapojení se musí ověřit správný sled fází. 

Každé zařízení, se před uvedením do provozu musí zrevidovat. Revize musí být zakončena 
vypracováním zprávy o výchozí revizi, která musí obsahovat záznamy o prohlídkách, zkoušených 
obvodech a výsledcích zkoušení tohoto zařízení. Pokud jsou zjištěny závady, musí se odstranit 
do doby, než dodavatel prohlásí, že je zařízení v pořádku, tedy odpovídající požadavkům norem. 
Nakonec musí být zpráva podepsána osobou oprávněnou k provádění revizí. 

Každé elektrické zařízení musí být pravidelně revidováno. Při provádění pravidelné revize se 
berou v úvahu záznamy z předešlé revize. Provádí se pravidelné přezkoumání zařízení 
bez jakýchkoliv větších zásahů do něj. Potom se provádí revize ve smyslu výchozí revize včetně 
požadavku na dobu odpojení proudovými chrániči, jak je stanoveno v ČSN 33 2000-4-41. Další 



    
 18

měření se provádí, aby se zajistila bezpečnost osob, zvířat a majetku, aby se potvrdilo, že zařízení 
není porušeno ani poškozeno, aby se určily závady na zařízení vzhledem k této normě. Pokud 
není k dispozici předchozí zprava, je nutné vykonat podrobnější přezkoumání. Při provádění 
revize musí být vykonána taková opatření, aby při provádění revize nevznikalo nebezpečí 
pro lidi, zvířata ani majetek, to ani v případu, že je v obvodu porucha. Revizi musí provádět 
osoba znalá, kvalifikovaná pro provádění revizí. V revizní zprávě musí být zaznamenány všechny 
vady, poškození a jakékoliv zhoršení stavu elektrického zařízení. 

Lhůty provádění pravidelných revizí se určují podle vnějších vlivů, kterým je zařízení 
vystaveno, kvality údržby, způsobu provozu a využití zařízení a dle druhu zařízení. V každé 
revizní zprávě z pravidelné revize by mělo být uvedeno, do kdy je třeba provést následující 
pravidelnou revizi a následně je nutné brát v ohledu výsledky a doporučení z předchozích 
záznamů o pravidelné revizi. Pokud se na zařízení či instalaci provádí preventivní údržba 
při normálním použití, pravidelné revize mohou být nahrazeny průběžným sledováním a údržbou, 
z čehož musí být vyhotoveny odpovídající zprávy. 

Pravidelná revize musí být, stejně jako výchozí revize, zakončena vypracováním zprávy 
o pravidelné revizi. V tomto dokumentu musí být vymezeno, čeho se revize týkala. Musí 
být přiložen záznam o prohlídce, který by měl obsahovat výčet všech zjištěných vad a nedostatků, 
a výsledky zkoušení. Dále zde může být návrh vylepšení či oprav pro uvedení do stavu, 
vyhovujícího normám. 

2.3 Mikroskop Arsenal LPT 1513 – T 
Člověk je od přírody tvor zvídavý. Tak jako chtěl vstoupit do makrokosmu, když se Galileo 

Galilei s pomocí dalekohledu pustil do zkoumání oblohy, chtěl vstoupit taky do mikrokosmu, 
když v roce 1610 právě Galileo Galilei užil dalekohled jako složený mikroskop a následně 
pak od roku 1623 vyráběl vylepšené mikroskopy. Mikroskop je tedy zařízení, které má dlouhou 
tradici, ale pro využití v technické praxi se začal používat výjimečně, ke zlepšování struktury 
materiálu, zlepšování technologií a podobně.  

V naší laboratoři byl laboratorní mikroskop zakoupen pro zlepšení materiálovému vybavení 
ve výuce. Tento mikroskop chceme využít k posouzení špičkových technických řešení 
a technologií mimo jiné i u strojů s kluzným kontaktem. 
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2.3.1 Bezpečnostní zásady, pracovní podmínky 

 
Obr. 5: Schéma optiky mikroskopu (převzato [11]). 

Přístroj je určen do prostředí bez zvýšeného elektrického nebezpečí, což nemohou být 
prostředí s vyšší vlhkostí a prašností, prostory s vodivými podlahami, jako jsou hliněné, kovové, 
železobetonové či cihlové, nebo prostory s teplotou nad 40°C. Dále vzduch pracovního prostředí 
nesmí obsahovat páry rtutí, agresivní plyny, apod. 

Pracovní podmínky přístroje jsou podle výrobce charakterizovány teplotou vzduchu mezi 
+5°C a 35°C, při relativní vlhkosti maximálně 75% při +20°C. 

Při práci, údržbě a skladování je nutné brát na vědomí, že se jedná o poměrně choulostivé 
zařízení a je třeba jej chránit před prachem, vlhkostí, znečištěním, nadměrným tepelným 
(slunečním) zářením, před mechanickými otřesy, nárazy, vibracemi, apod. 

2.3.2 Příprava přístroje k práci 
Pokud přineseme přístroj z chladu do tepla, je možné jej použít až po uplynutí šesti hodin. 

Při uvádění do provozu se postupuje takto: 

1. Vypínačem, který je dole, na pravé straně stativu se zapíná lampa. 
2. Aby byl mikroskop připraven pro pozorování, je potřeba zatlačit páčku pro nastavení 

pozorování/snímání do třetího tubusu. 
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3. Na pracovní stolek o rozměrech 160x130mm se umístí kousek bílého papíru. Poté, dokud 
nejsou nasazeny objektivy, po uvolnění fixačních šroubů osvětlovače se nastaví poloha 
žárovky tak, aby se vlákno žárovky zobrazilo na papír na pracovním stolku. Poté je nutné 
znovu zafixovat osvětlovač a žárovku. Pomocí páčky kolektoru se poté nastaví obraz tak, 
aby byl jasný. 

4. Při nastaveném objektivu 10x s umístěnými okuláry 10x, se donastaví pomocí knoflíku 
pro hrubé či jemné doostření obraz tak, aby byl obraz polní clony zcela jasný. Páčkou 
polní clony se nastaví její velikost, aby byla menší než velikost celkového zobrazovaného 
obrazu, poté se za pomoci centrovacích šroubů vycentruje polní clona tak, aby ležela 
v optické ose. Poté je nutné opět nastavit velikost polní clony, aby byla její velikost větší, 
než zobrazovaná oblast v okuláru. 

Mikroskop Arsenal LPT 1513-T je vybaven jednoduchým polarizačním zařízením. To lze 
nastavit tak, že je nutné zatlačit páčku polarizačního analyzátoru tak, aby se objevil v optické 
cestě analyzátor. Při klasickém pozorování v dopadajícím světle je nutné umístit polarizátor do 
bajonetu na osvětlovači. Dále se musí otáčet polarizátorem, až se kmitání světelných vln dostane 
do kolmé pozice a lze pozorovat jas v poli. Potom již lze preparát pozorovat v polarizovaném 
světle. Při pozorování v procházejícím světle je potřeba umístit polarizátor na polní clonu. Další 
postup měření je stejný, jako pro pozorování v dopadajícím světle. 

2.3.3 Údržba mikroskopu 
Mikroskop pro práci vyžaduje stabilní podmínky, to znamená, že není možné jej umístit do 

laboratoře, kde je prašné prostředí s agresivní atmosférou a nestálými teplotními podmínkami.  

1. Mikroskop je zařízení, které může sloužit dlouho, ale je nutné jej řádně uchovávat 
a pečovat o něj. Základní balení zajišťuje ochranu pouze při transportu a v době, kdy není 
mikroskop používán, je třeba jej zakrýt igelitovým obalem, který je součástí balení. 

2. Z hlediska vnější stavby mikroskopu se doporučuje všechny vnější části, mimo optické 
součástky, přetírat měkkým čistým hadříkem s nekyselou vazelínou a poté otřít jiným 
hadříkem. 

3. V případě, že se vazelína v zaostřovacích mechanismech znečistí a nečistoty ji zahustí, je 
třeba ji smýt xylolem či benzínem, důkladně očistit a znovu mechanismy namazat 
nekyselou vazelínou či speciálním mazacím prostředkem. Zvláštní pozornost se musí 
věnovat optickým komponentům, u kterých je třeba dbát na čistotu a je třeba se vyhnout 
napadání nečistot na jejich povrchy. 

4. U optických hranolů je třeba také dbát o jejich čistotu, proto je nutné ponechávat okuláry 
v tubusech, aby dovnitř přístroje nenapadal prach. Samotné okuláry je třeba ponechávat 
čisté a případně je čistit. 

5. Je nutné se vyvarovat dotyku prstem, či tvrdými předměty kterékoliv optické součástky. 
6. Čočky se musí čistit pouze měkkým hadříkem. 
7. Pokud i nadále zůstanou povrchy nečisté, použije se batistový hadřík, předem namočený 

do éteru či acetonu. 
8. Pro prodloužení životnosti žárovek horního i dolního přisvícení je třeba vždy před 

vypnutím snížit intenzitu osvětlení na minimum pomocí regulace na spodním podstavci 
mikroskopu. 

9. Mimo pracovní dobu mikroskop uchovává pod přibaleným igelitovým obalem, 
v normálním prostředí, kde nehrozí zvýšený prašnost či vlhkost. Okuláry se doporučuje 
uchovávat v uzavřeném obalu s pohlcovačem vlhkosti. 
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Mikroskop je velmi přesné zařízení, které není určeno, aby jej spravoval laik. Proto přístroj 
nesmí rozebírat nikdo jiný, než osoba k tomu určená. V případě, že se na přístroji vyskytla závada 
taková, že ji uživatel není schopen odstranit sám, je třeba přístroj zaslat odborným pracovníkům. 

2.3.4 Návod k obsluze osvětlení [12] 
1. Umístěte osvětlovací zdroj za mikroskop a zkontrolujte, je-li halogenová lampa umístěna 

ve správné poloze. Při pohledu zvenčí musí být vlákno žárovky vidět uprostřed kruhového 
otvoru. Pokud není lampa správně usazena do příslušných držáků, může docházet 
k nežádoucím ztrátám intenzity světla. 

2. Vybalte husí krk a zasuňte jeho koncovku do příslušného otvoru na čelním panelu 
osvětlovacího zdroje. Poté utáhněte dva fixační šrouby nadoraz. 

3. Ramena husího krku lze lehce ohýbat, ale zároveň jsou pevná a zůstávají ve volné poloze, 
a proto není nutné jejich konce fixovat v žádném speciálním držáku. To je důvodem 
univerzálnosti použití husího krku, který lže použít pro osvětlení zorného pole 
jakéhokoliv stereoskopického mikroskopu. Husí krky lze nasměrovat ze dvou stran přesně 
na pozorovaný objekt, což umožňuje dosažení ideálního osvětlení pro všechny typy 
objektů. 

4. Zapojte šňůru osvětlovacího zdroje do sítě a zapněte světlo otočením příslušného 
otočného knoflíku. Přitom platí, že čím dále po směru hodinových ručiček je knoflík 
otočen, tím větší intenzita světla. 

Po skončení práce vypněte osvětlení otočením příslušného knoflíku do polohy 
„OFF“ (Vypnuto). 

2.3.5 Návod k připojení digitální kamery CMOS 4 – C [12] 
Před připojením kamery k PC, je nutné nainstalovat z instalačního CD, z adresáře „driver“ 

ovladače. 

Digitální kamera CMOS 4 – C našroubuje na C-Mount závit CCD adaptéru, pokud je třeba, 
použije se mezikroužek. Jeden konec USB kabelu na menší koncovku se připojí do digitální 
kamery, druhý do USB portu PC.  

Poté se nainstaluje kamera s dříve nainstalovanými ovladači (nehledat na Windows Update). 

Pro snímání obrazu pomocí kamery lze užít výrobcem dodaný software MiniSee, ale pro 
podrobnější analýzu není tento software vhodný. Pro základní užití je vhodnější volně stažitelný 
program amScope či jiný. 

3 PROBLEMATIKA KLUZNÉHO KONTAKTU A JEHO 
KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 
Kluzný kontakt u elektrických strojů, nebo u elektromechanických měničů se stále používá 

a má svoje zastoupení. Principiální konstrukční řešení se skládá z kartáčů, držáků kartáče, svěrek 
pro upevnění držáků, přítlačných zařízení, roubíků, nebo nosičů držáků, nosičů roubíků, 
komutátorů či kroužků. 
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3.1 Kartáče 
Tak, jako se vyvíjela výroba točivých elektrických strojů, byl nutný i vývoj a inovace 

kartáčů. Název „kartáč“ se uvažuje díky prvním modelům, které byly jenom měděnou síťkou 
stočenou do svitku, nebo svazek drátů. Tento typ byl následně nahrazen kovografitovými kartáči, 
kdy se materiál těla kartáče, kovografit skládal ze směsi grafitu a mědi.  

Grafit jako takový má velmi příznivé elektrické, termické i chemické vlastnosti, mezi které 
lze zařadit dobrou elektrickou vodivost, výborné kluzné vlastnosti, za normálního stavu 
je netavitelný, při poměrně vysoké teplotě 3700°C sublimuje z pevného stavu do plynného, má 
malou teplotní roztažnost a při vysokých teplotách neztrácí svou mechanickou pevnost. 

Kovografit byl pak dále nahrazován čistým grafitem či elektrografitem. 

Pro základní výčet kartáčů je lze roztřídit na 6 základních skupin: 

1. Uhlografit (směs amorfního uhlíku a grafitu), 
Tyto kartáče se užívají u málo zatížených strojů, při malé obvodové rychlosti komutátoru. 
S ohledem na tyto vlastnosti se užívají pro automobilová dynama a malé motorky. 

2. Přírodní grafit (čistý přírodní grafit a pojivo),  
Tyto kartáče se užívají u málo výkonných strojů, pro větší obvodové rychlosti 
komutátoru. Pro tyto vlastnosti se užívají pro svářecí agregáty a pro ocelové kroužky 
turboalternátorů. 

3. Elektrografit (amorfní uhlík, jako uhlografit ze sazí, koksu a grafitu vypalovaný při 
2500°C),  
Největší a neužívanější skupina. Kartáče z této skupiny bývají užívány u všech 
stejnosměrných i střádavých komutátorových strojů. Při nižším proudovém zatížení jsou 
vhodné i pro střídavé stroje s kroužky. 

4. Kovografit (směs kovů a grafitu),  
Užívá se při malých napětích do 80V, u střídavých strojů s kroužky u galvanizačních 
dynam a automobilových dynam. 

5. Speciální materiály (bakelitový uhlografit, grafit impregnovaný kovem)  
Tyto kartáče se užívají například u motorků a generátorů v letadlech. Bakelitové kartáče 
u univerzálních motorků s nevyškrábanou slídou. 

6. Inovované kartáče  
Vyrábějí se z původních materiálů, avšak s využitím nejmodernějších technologií. Na 
náběhové, či odběhové straně jsou vybaveny teflonovou destičkou 

V mé práci se zaměřím právě na inovované kartáče, jejichž inovace proběhla dvěma 
způsoby, a to modifikací struktury kartáče a změnou jejich konstrukčního provedení. Zatímco 
modifikace struktury výchozího materiálu je záležitostí každého výrobce a tyto informace jsou 
součástí know-how, tudíž nejsou běžně dostupné, změna konstrukčního provedení je patrná na 
první pohled. U některých strojů přineslo zlepšení komutačních vlastností tzv. „drobení“ 
základního materiálu na stěnách kartáče. Další inovační etapou byla aplikace teflonové destičky 
na těleso kartáče, alespoň na jednu boční stěnu, přesněji na náběhovou stěnu u synchronních 
a asynchronních strojů s kroužky, na odběhovou stěnu u stejnosměrných a komutátorových 
strojů. Takto inovované kartáče se označují „sT“. 

Inovované kartáče v provedení „sT“ v přenosu proudu z kroužku či komutátoru přinesly 
spoustu zlepšení, například: 
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− Upravují vlastnosti „mezery“ mezi kartáčem a komutátorem či kroužkem a tím snižují 
pravděpodobnost vzniku oblouku. 

− Styk kartáče s komutátorem není narušován, takže při menším tření a tím i opotřebení 
se uvolňuje méně uhlíkového prachu, což znamená nižší riziko vzniku jiskření a oblouku, 
nesnižuje se tak izolační odpor stroje. 

− Teflon je vodoodpudivý, což znamená, že mezi kartáčem a komutátorem není vrstva vody 
a při oddálení kartáče od komutátoru tak nedohází při průchodu proudu k elektrolýze, 
která by narušovala povrch nejen komutátoru, ale i kartáče. 

− Teflon zabraňuje oxidaci uhlíku, snižuje vznik oxidu uhličitého a tvořením vrstvičky 
na pracovní ploše kartáče zabraňuje narušování struktury uhlíku a tím snižuje opotřebení. 

− Ve spojitosti s vodou nahrazuje teflon mazací účinek. 
− Umožňuje dosažení vyšší provozní teploty, zhruba 80°C až 120°C, při níž je součinitel 

tření nejmenší. 

3.2 Sběrací ústrojí 
Podmínkou dobré činnosti kluzného kontaktu a tím i faktor kvality elektrického točivého 

stroje představuje pečlivost provedení elektrického stroje. Sběrací ústrojí se skládají z držáků 
kartáčů, svěrrk pro upevnění držáků, roubíků nebo nosičů držáků, nosičů roubíků, tzv. brejlí 
a spojovacích pásů. 

3.2.1 Držáky kartáčů 
Jsou to části sloužící k upevnění a vedení kartáčů (jednoho nebo více). Jsou to jedny 

z nejdůležitějších částí sběracího ústrojí. Vlastnosti držáků přímo ovlivňují kluzný kontakt, 
jelikož kartáč je upevněn a veden v držáku, nemůže pracovat sám. Dá se říci, že držáky zajišťují 
kontakt kartáče s komutátorem či kroužkem. 

Jejich základními funkcemi je zajistit držení kartáče ve správné poloze, vytvoření přítlačné 
síly na k nepřerušovanému styku kartáče s komutátorem, umožnit kartáči volný pohyb v ose 
kolmé na komutátor, z důvodu vyrovnávání nerovností a absorpci a tlumení nárazů a vibrací 
působících na kartáč. 

Držáky lze dělit podle několika následujících faktorů: 

a) Podle uložení kartáče v držáku: 
− držák pro pohyb kartáče v krabičce (nejčastěji), 
− držák s pevným uložením kartáče v krabičce (nejčastěji u asynchronních strojů). 
b) Podle provedení krabičky: 
− držák s jednoduchou krabičkou, 
− držák skupinový s dvěma, či třemi (někdy i více) krabičkami vedle sebe (trakční stroje), 
− držák skupinový s dvěma krabičkami za sebou (radiální tandemový kartáčový držák). 
c) Podle polohy k pracovní ploše komutátoru 
− držák radiální, 
− držák šikmý, 
− držák reakční. 
d) Podle uspořádání krabiček: 
− jednoduchý držák, 
− dvojit držák. 
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e) Podle tvaru pružiny držáku: 
− držáky s plochou spirálovou pružinou (starší držáky), 
− držáky s drátovou válcovou pružinou, 
− držáky se svinovací pružinou (nejmodernější). 
f) Podle technologie výroby držáku: 
− držáky lité, 
− držáky nýtované, 
− držáky tažené, 
− držáky lisované z plastických hmot. 

Dalším důležitým faktorem kvality je i geometrie vnitřního prostoru držáku kartáče, 
respektive, krabička. Původní krabičky držáků byly pravidelně obdélníkového průřezu, 
inovované krabičky již mají segmentovaný vnitřní prostor, který přispívá k lepšímu chlazení 
kartáče a lepšímu odvodu prachu z pracovního prostoru, díky mezerám vzniklým mezi tělesem 
kartáče a vnitřními stěnami krabičky. Toto řešení se užívá zejména pro trakční motory a velké 
stroje. V držáku kartáčů v provedení „sT“ jsou tedy aplikovány na vnitřní stěny držáků kartáče 
teflonové destičky, které ovšem nejsou po celém povrchu, čímž tak vznikají mezery pro proudění 
vzduchu. Toto řešení také snižuje vůle kartáče v krabičce a tlumením vibrací také zlepšuje jeho 
dynamické vlastnosti. 

Inovované držáky v provedení „sT“ lze specifikovat spoustou zlepšení, například: 

− snížením vůlí mezi tělesem kartáče a stěnou krabičky držáku, což znamená lepší 
dosednutí pracovní plochy kartáče na lamely komutátoru či kroužku, 

− lepší optimalizací tlaku působící na kartáč, 
− snížením vibrací kartáčů, což minimalizuje vznik jiskření, či oblouků, 
− snížením oteplení komutátoru a tím teplotních poměrů kluzného kontaktu. 

3.3 Komutátory a kroužky 
Obojí představuje pohyblivou část kluzného kontaktu. Bezjiskrový chod strojů závisí na 

kvalitě jejich povrchů. 

3.3.1 Komutátory 
Je to v podstatě mechanický rotační usměrňovač. Skládá ze soustředně složených a vhodně 

stažených lamel. Lamely jsou od sebe navzájem a od nosné konstrukce izolovány, na koncích 
mají vyfrézovány zářezy, do kterých se pomocí tzv. praporků připájí vývody vinutí. Z hlediska 
konstrukce má být komutátor jednolitý, dokonale hladký, válcový, s osou na rotační ose kotvy. 

Podle uchycení lamel komutátory dělíme na: 
- rybinové, 
- zděřové. 

Podle způsobu výroby komutátory dělíme na: 

- Lisované – lamely jsou zalisovány do izolační hmoty, která následně tvoří izolaci 
lamelového věnce či izolaci mezilamelovou. 

- Skládané – lamely jsou prokládány mezilamelovou izolací, od stahovacích a nosných 
částí jsou izolovány izolací lamelového věnce. 
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Pokud je komutátor stejného průměru jako rotor, připájí se konce vinutí k lamelám přímo, 
pokud je rozdíl v průměrech komutátoru a rotoru, vinutí se připojí na lamely pomocí 
tzv. praporků, které jsou nejčastěji z žíhané mědi, snesou ohyby až o 180°. Tyto praporky se 
připájí do vyfrézovaných výřezů na lamelách. Pokud se jedná o středně velké a velké 
stejnosměrné stroje, vinutí s lamelami bývá spojeno vyrovnávacími spojkami, které se pájí 
rovnou na lamely. 

Při provozu, ale také již při zpracování, bývá komutátor značně tepelně namáhán. Lamely 
jsou většinou vyrobeny z komutátorové mědi, ale tepelné namáhání se projevuje na tvrdosti 
těchto lamel, která s časem klesá, ovlivňuje součinitel tření a také je lehce deformuje, což 
všechno ovlivňuje kontakt kartáče s komutátorem. Abychom se vyhnuli těmto jevům, v poslední 
době se začíná užívat slitin mědi s kadmiem nebo chromem, což tento jev eliminuje. Dále se 
u komutátorů se slitinovými lamelami projeví vyšší mez kluzu. Toto dovoluje zmenšit rozměry 
komutátoru, což má za následek nižší obvodovou rychlost komutátoru. 

Spoj vinutí – lamela bývá namáhán stejně jako samy lamely. Jelikož takových spojů může 
být i několik stovek, je třeba dbát na kvalitu a spolehlivost všech těchto spojů, což vzhledem 
k prostorovým a tím i manipulačním podmínkám nebývá jednoduché. Proto bývá významný 
postup při pájení, které se provádí měkkou pájkou, co nejrychleji, aby nebyla oblast lamelového 
věnce namáhána teplotou 220°C, po dobu maximálně 5 minut. 

Velmi důležitý, z hlediska komutace, je stav povrchu komutátoru, respektive geometrické 
nerovnosti povrchu. Jak lamely, tak izolační materiál mají jiné mechanické, tepelné a elektrické 
vlastnosti. To zapříčiňuje spoustu problémů týkajících se dodržení válcovitosti komutátoru, 
pevnosti, apod. Požadavek na válcovitost je tím důležitější, čím větší obvodovou rychlost 
komutátor má. Komutátor nesmí mít velký výškový rozdíl dvou sousedních lamel, izolační 
materiály nesmí vyčnívat nad lamely a nesmí být velká házivost. 

3.3.2 Sběrací kroužky 
Kluzný kontakt v provedení kartáč-kroužek je na první pohled jednodušší, než kontakt 

kartáč-komutátor. To nejen po mechanické stránce, kdy kroužek je jeden celek, ale také po 
elektrické stránce, kdy odpadá komutace. To ovšem neznamená, že se jedná o spolehlivější stroje. 
Například u strojů stejnosměrných, které mají kromě komutátorů kroužky pro napájení střídavých 
strojů, se vyskytuje jiskření na kroužcích častěji než na komutátorech. 

U malých asynchronních motorů jsou kroužky jeden celek zalisovaný v umělé pryskyřici, 
u větších jsou kroužky nasazeny na ocelové izolované pouzdro, jsou odděleny vrstvami tvrzeného 
papíru nebo tkaniny. Je důležité, aby se během používání izolace pouzdra, na níž jsou kroužky, 
neotlačila, čímž by došlo k uvolnění kroužků a jejich pootočení. Celek bývá stažen svorníky 
či maticí. 

Sběrací kroužky se volí z řady 31,5; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250 mm pro průměr 
a 10; 16; 25; 32 mm pro šířku. Dovolené opotřebení kroužků je např. u průměru 50mm 3mm, pro 
průměr 500mm je až 7mm. 

Pro výrobu kroužků se nejčastěji používají slitiny mědi - bronzy. Pro vysoké obvodové 
rychlosti, kde nejde užít bronzů, používá se ocel, jako u turboalternátorů. Pro nízké a rovnoměrné 
opotřebení kartáčů je třeba co nejvíce zjemnit strukturu kroužků. Toho se dosáhne hned při lití, 
respektive rychlým zchlazením hned po lití, či užitím legovacích prvků, apod. Pokud by byl 
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kroužek dokonale okrouhlý, jeho plocha by byla bez nerovností, jiskření kartáčů by se objevit 
nemělo. 

3.4 Činnost kluzného kontaktu 
Kluzný kontakt je během jeho technického života ovlivňován různými faktory, mezi které 

patří například oteplení komponentů, způsob zatěžování stroje, vlastnosti pracovního prostředí 
(teplota, vlhkost), čistota a vlhkost chladícího vzduchu, atd.  

Jako první bylo uvedeno oteplení, jelikož úzce souvisí s dalšími vlivy a zaujímá dominantní 
postavení. Oteplení kluzného kontaktu je způsobováno především ztrátami, které vznikají při 
přenosu energie. Tyto ztráty jsou: 

- mechanické, 
- elektrické, 
- komutační 
- ventilační a třením. 

Mechanické ztráty jsou základní ztráty, které při činnosti kluzného kontaktu působí vždy 
a definují se vztahem: 

      =  ∙  ∙  ∙   (1) 

kde: p – tlak působící na kartáče; 

f – součinitel tření; 

v – obvodová rychlost komutátoru či kroužku v m·s-1; 

S – třecí plocha kartáčů v m2. 

Elektrické ztráty patří taky mezi základní ztráty, které při činnosti působí vždy. Závisí 
na průchodu proudu kluzným kontaktem a úbytkem přechodového napětí. Jsou definovány 
vztahem: 

    = ∆ ∙   (2) 

kde: ΔU – přechodový úbytek napětí ve V; 

I – proud procházející přes kluzný kontakt v A; 

Komutační ztráty již nepatří mezi základní ztráty, působí jen při komutaci, při které nastává 
jiskření. Čím více kartáče jiskří, tím větší jsou i ztráty. Tyto ztráty je velmi obtížné vypočítat, 
jednodušší je jejich měření. Ztráty jsou pak dány příkonem přiváděným na pomocné póly. 

Ventilační ztráty a ztráty způsobené třením lze v případě malých obvodových rychlostí, asi 
do 40m·s-1, kroužku, či komutátoru zanedbat. Při vyšších už je zanedbávat nelze a tyto ztráty 
vznikají třením komutátoru o chladící médium, při jeho rotaci a průchodem chladícího média přes 
povrch komutátoru.  

Všechny tyto ztráty se přeměňují na teplo, které se pak odvádí do celého zařízení kluzného 
kontaktu, jehož jednotlivé části se ale nebudou oteplovat stejně. Velikost oteplení jednotlivých 
částí kluzného kontaktu bude záviset na mnoha faktorech, jako na parametrech chlazení, 
konstrukčním provedení částí kluzného kontaktu, otáčkách, přenášeném výkonu, jakosti, atd. 

I u strojů, které se provozují při pracovní teplotě zcela bez jiskření se při rozbíhání a za 
chodu při teplotě nižší, než se stroj zahřeje, objevuje jiskření. Běžně se jako optimální teplota 
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udává 40 až 90°C. Při této teplotě se lépe uvolňují uhlíkové částice z pracovní plochy kartáče. 
Tyto částice pak zlepšují mechanické a elektrické pracovní vlastnosti kluzného kontaktu. 

3.5 Opotřebení a životnost kluzného kontaktu 
Kluzný kontakt má zajišťovat nepřetržitý a kvalitní styk kartáčů a komutátorů nebo kroužků. 

Ovšem vlivem špatně dimenzované přítlačné pružiny, či opotřebováním kartáče, či komutátoru 
a kroužku může kartáč odskakovat, čímž ve vzniklé mezeře nastává jiskření, či oblouk, který 
vypaluje povrch oba povrchy.  

Dalším problémem při nedokonalém styku ploch je, že se do těchto mezer zanáší prachové 
částice, ať vodivé (materiál kartáče) nebo nevodivé (běžný prach, nečistoty ze vzduchu). Další 
styk kartáče a kroužku či komutátoru již nebude čistý, tedy kartáč-povrch komutátoru či kroužku, 
ale bude ještě přes vrstvu těchto nečistot, které dále mohou narušovat povrchy, čímž se zvýší 
přechodový odpor tohoto kontaktu a také vzroste i úbytek napětí. Lze je změřit tak, že při 
průchodu proudu přes kluzný kontakt lze přímo změřit tento úbytek napětí. Velikost úbytku 
ovlivňuje také teplota, která dále souvisí s třením a parazitními jevy, jako oblouk a jiskření. 
Takže běžná preventivní údržba spočívá hlavně v udržování čistoty uvnitř stroje, ovšem je třeba 
dbát i o bezprostřední pracovní prostředí stroje. 

3.6 Průvodní a poruchové jevy kluzného kontaktu 
Běžný technický provoz kluzného kontaktu je doprovázen mnoha jevy, které lze považovat 

za normální, neškodné. Ovšem, pokud se zvýší výskyt či intenzita těchto jevů nad stanovenou 
mez, stávají se z nich jevy poruchové, které jsou již pro životnost kartáče škodlivé. 

Nejčastější průvodní jevy jsou vibrace kartáčů, hluk a jiskření kartáčů, kruhový oheň na 
komutátoru. Poruchový jev je nadměrné opotřebení komponentů kluzného kontaktu, jehož 
příčiny jsou: 

- mechanické závady, 
- nadměrné zatížení (elektrické, či mechanické), 
- nevhodné pracovní prostředí, 
- aerodynamické efekty. 

Během provozu je třeba dbát na klidné klouzání kartáče po povrchu komutátoru či kroužku. 
Pokud se na kartáčích objeví vibrace, pak i průběh přenosu proudu je přerušovaný a v tak 
vznikajících mezerách se může objevovat jiskření. Při dlouhodobějším působení vibrací na těleso 
kartáče mohou na jeho povrchu vznikat drobné trhlinky, což posléze znamená i rozpad celého 
kartáče, postupně od oběhové hrany. Rozpad kartáče může znamenat i lámáním tělesa kartáče, 
uvolňováním dracounů či porušením samotného držáku, až jeho rozpadem. Vibrace bývají 
nejčastější příčinou poruch kluzného kontaktu a pozornost jim musíme věnovat již v zárodku. 
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Dalším poruchovým jevem může být nadměrná hlučnost při provozování elektrického stroje, 
který může být způsoben magnetickými silami, ventilací či mechanicky, což představuje 
rezonance kotvy, tření ložisek, či již zmiňované vibrace na stroji. Hluk kartáčů způsobují právě 
vibrace, nebo špatný stav komutátoru či celé kotvy. Toto může být způsobeno mnoha jevy, 
v podstatě ale se ale vždy jedná o nedokonalé upevnění kartáče v držáku či malou přítlačnou 
silou. Hluk kartáčů se vyznačuje typickým šelestem, který je tak odlišitelný od zvuků 
vznikajících jinde. U strojů pracujících naprázdno je hluk kartáčů značný, při zatížení pak ale 
klesá. Vysokou hlučnost kartáčů lze eliminovat například prostřednictvím patiny na komutátoru, 
či v případě, že je patina nesouměrná po pracovní ploše, lze povrch zbrousit pemzou, čímž se 
patina odstraní celkově a hlučnost se tak sníží i na několik měsíců. 

Povrch kartáče a komutátoru či kroužku je narušován výboji, které při průchodu proudu 
a nedokonalém kontaktu vznikají vždy, ať jiskrové, či obloukové. Jiskření se může objevit jak na 
náběhové, ale také na odběhové, kde se vyskytuje častěji. Výboje jsou důsledkem poruch 
v elektrických i mechanických obvodech, ale jsou také důsledkem špatného stavu kluzného 
kontaktu z hlediska mechanického opotřebení. 

U stejnosměrných komutátorových strojů se může objevit výboj v podobě kruhového ohně, 
což je oblouk, vznikající mezi kartáči různé polarity. Tento oblouk se vyvine buď z dílčích 
oblouků mezi lamelami, nebo z dílčích oblouků mezi kartáči a lamelami. Vznik výboje mezi 
kartáči opačné polarity je vzhledem k jejich poloze vyloučen, proto kruhový oheň zákonitě musí 
vzniknout z dílčích oblouků. Tento jev se vyskytuje především u větších výkonnějších strojů. 
Pokud ve stroji vznikne takový jev, je nutné stroj odstavit, opravit a zrevidovat, jelikož kruhový 
oheň se projevuje dynamickými i tepelnými účinky, což se projeví na celém kluzném kontaktu od 
držáků kartáčů až po komutátor, někdy je zasaženo a znehodnoceno i statorové vinutí. 

3.7 Diagnostika a údržba kluzného kontaktu 
Protože stejnosměrné stroje se používají většinou u regulačních pohonů, jsou jejich způsoby 

provozu, zatížení i okolní provozní podmínky velmi nepříznivé. Tyto stroje mívají i vysokou 
poruchovost. [13] 

V podstatě je nejporuchovější částí komutátorových strojů kotva a kluzný kontakt. V chování 
kluzného kontaktu za provozu stroje mohou velmi rychle a nevyzpytatelně nastat jevy, které 
značí poruchu, nebo změnu stavu, což by mohlo zapříčinit následnou poruchu. V takovém 
případě je pak velmi složité lokalizovat a přesně určit závadu i její příčinu, aby bylo možné tuto 
příčinu odstranit. Diagnostických metod je ale velmi málo, takže velmi závisí na zkušenostech 
a vědomostech techniků a odborníků, jak rychle a přesně určí příčinu poruchy, odstraní ji tak, aby 
se již neopakovala.  

Právě v takových případech by měly pomoct diagnostické metody, mezi kterými je jako 
hlavní technická diagnostika. To je proces pro zjištění technického stavu pomocí vyhodnocení 
parametrů a příznaků zjištěných pomocí měřicí techniky, jejíž obtížným úkolem je najít vztah 
mezi funkčními vlastnostmi strojů a měřitelnými veličinami. Místo testovací diagnostiky, kdy je 
nutné stroj odstavit, se užívá spíše funkční diagnózy, kdy se měřené veličiny získávají za 
normálního provozu stroje. Dále se upřednostňují spíše bezmontážní metody, kdy není třeba 
odstavit a demontovat či rozebírat stroj a všeobecně se používají nedestruktivní metody, které 
předchází zásahům do stroje, či jeho narušení pro další používání. 
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Diagnostiku kluzného kontaktu je nutno zaměřit na: [13] 

- posouzení velikosti jiskření kartáčů, 

- mechanický stav komutátoru a jeho opotřebení, 

- stav kartáčů a velikost jejich opotřebení, 

- stav sběracího ústrojí, 

- oteplení komutátoru a kartáčů, 

- způsob zatěžování strojů, 

- prostředí v okolí stroje, 

- spoje vinutí a izolační systém, 

- vibrace kartáčů i celého stroje. 

Diagnostickými metodami diagnostikujeme poruchy, které jsou buď částečné, nebo úplné, 
podle toho, zda porucha zapříčiní ukončení provozuschopného stavu. Částečná porucha pouze 
zapříčiní časové či výkonové omezení v provozování stroje. Technická diagnostika měřením 
různých veličin sleduje stav strojů z hlediska poruch a z hlediska potřeby musí upozornit na 
vývoj částečné poruchy, aby bylo možné stroj odstavit dříve, než se znehodnotí havárií.  

4 ANALÝZA VZORKŮ KARTÁČŮ 
Analýzu špičkových technických řešení jsem započal nejprve vizuálně, zpracoval jsem 

podrobnou fotodokumentaci. K posouzení byly poskytnuty vzorky několika typů kartáčů, které 
jsou prezentovány v dalším textu. 

 
Obr. 6: Vzorek kartáčů v provedení „sT“ s nežádoucími projevy vibrací na kartáčích. 

Vzorek kartáče z provozu VE Slapy, charakterizovaný mechanickým poškozením – ulomený 
roh kartáče (Obr. 7 a Obr. 8) a podélná prasklina na celém těle kartáče (Obr. 9). 



    
 30

 
Obr. 7: Vzorek z VE Slapy – ulomený roh kartáče. 

1 – Dracounek. 

2 - Tělo kartáče. 

 
Obr. 8: Detail kontaktní plochy kartáče s ulomeným rohem (VE Slapy). 
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Obr. 9: Druhý vzorek z VE Slapy – lomová plocha prochází po celé délce kartáče. 

Přenos proudu ze stacionární části na rotační, pomocí sběracího ústrojí je jednoduchý 
a efektnivní, ale na druhé straně potřebuje péči, která, pokud chybí, může být příčinou havárie, 
která může poškodit nejen sběrací ústrojí, jako je na Obr. 10 až Obr. 14, ale může vést ke zničení 
celého stroje. 

 
Obr. 10: Vzorek kartáče i s držákem po havárii. 
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Obr. 11: Náhled na kontaktní plochu kartáče po havárii. 

 

 
Obr. 12: Detail zničeného držáku kartáče. 
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Obr. 13: Detail držáku kartáče z druhé strany. 

 

 
Obr. 14: Zadní strana vzorku kartáče po havárii – detail vypálených dracounů. 

Pokud se kartáče do stroje osadí nekvalifikovaně a stroj se provozuje neodborně, kartáče 
se zničí dříve, než kdyby pracovaly za normálních podmínek. Pracovní plocha kartáče se opotřebí 
nerovnoměrně a naruší se i stavba těla kartáče (Obr. 15 a Obr. 16). 
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Obr. 15: Vzorek kartáče zničeného díky neodborné údržbě. 

1 - Základní tělo kartáče. 

2 - Obroušení kartáče vlivem toho, že se pohyboval mimo kroužek. 

3 – Pracovní plocha kartáče. 

 

 
Obr. 16: Detail vybroušené rýhy na kartáči po neodborném upevnění kartáče. 
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Obr. 17: Zkušební vzorek lepeného spoje teflonové destičky z kartáče v provedení 
„sT“po provedení mechanické destrukce. 

1 - Lepený spoj blízko pracovní plochy kartáče. 

2 - Lepený spoj na těle kartáče, vzdálenější od pracovní plochy. 

3 - Zatemovaný otvor pro umístění dracounu. 

4 - Výplň z jemného měděného prášku, kterou je zatemován dracounek v těle kartáče. 

5 - Zbytek těla kartáče na teflonové destičce. 

 

 
Obr. 18: Vzorek kartáče po destrukci pro zkoumání kvality lepeného spoje teflonové destičky. 

1- Lepený spoj na těle kartáče. 

2- Vrstva uhlíku odtržená z tělesa kartáče, která zůstala na teflonové destičce. 

3- Výplň z jemného měděného prášku, kterou je zatemován dracounek v těle kartáče. 

4- Zbytek tělesa uhlíku, který zůstal spojený s teflonem. 
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5 VYHODNOCENÍ TAHOVÉ ZKOUŠKY 
Vzhledem k tomu, že inovovaný kluzný kontakt sestává ze základního tělesa kartáče, 

lepeného spoje a teflonu, z hlediska stability posoudíme právě lepený spoj, který drží vrstvu 
teflonu na tělese kartáče. 

Drobné geometrické výstupky na kroužcích, či nerovný povrch komutátoru, mohou 
způsobovat i působení radiální síly, které negativně ovlivňují vlastnosti lepeného spoje. 

 
Obr. 19: Znázornění vzniku působení radiální síly na lepený spoj. 

1 – Těleso kartáče. 

2 – Teflonová destička. 

3 – Nerovný povrch kroužku. 

Na lepený spoj působí nejen radiální ale i axiální síly, které mohou být způsobeny účinky 
magnetických tahů, které zapříčiňují vznik velmi malý posunů, které způsobují napětí.  

Dalším z negativně působících faktorů je také teplota, respektive tepelné namáhání, protože 
pokud je spoj tepelně namáhaný po dobu technického života, jeho kvalita tak klesá. Proto jsme 
přistoupili k posouzení kvality lepeného spoje, pomocí tahové zkoušky za teploty okolí. 

Obecně platí, že prut je namáhán tahem nebo tlakem dvěma silami stejné velikosti 
a opačného smyslu, které působí v ose prutu ve dvou různých místech, obr. 20. 

 
Obr. 20: Znázornění prutu, namáhaného tahem. 
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Je-li σ=konst., pak platí: 

  =    (3) 

Tahovou zkouškou se zajišťují základní mechanické vlastnosti materiálu, zejména mez 
pevnosti v tahu σp a mez kluzu σk. Zkouška se provádí na trhacím stroji. 

 
Obr. 21: Typické diagramy tahové zkoušky: 

a)Naznačení typického diagramu tahové zkoušky pro houževnatý materiál. 

b) Naznačení typického diagramu tahové zkoušky křehkého materiálu. 

Do bodu A je prodloužení úměrné zatěžující síle, průběh diagramu je přímkový. Napětí 
v bodě A σμ=Fμ / S – mez úměrnosti. Bod B určuje velikost síly Fe, která po odlehčení nezanechá 
na tyči ještě trvalou deformaci. Napětí v tomto bodě B σe=Fe / S – je mez pružnosti materiálu. 
Mezi body A, B již není průběh diagramu přímkový. Bod C určuje sílu Fk na mezi kluzu. 
σk=Fk / S – mez kluzu. Bodu D odpovídá síla Fp na mezi pevnosti materiálu σp=Fp / S. Poslední 
bod v sestupné části diagramu naznačuje okamžik přetržení tyče. 

Pokud napětí v tahu nepřekročí mez úměrnosti, je prodloužení Δl tělesa namáhaného tahem 
úměrné zatěžující síle F, a délce tělesa l2 nepřímo úměrné plošnému průřezu S. 

 ∆ =  ∙   ∙   (4) 

E – konstanta – modul pružnosti v tahu. (Youngův modul). 

Po zavedení poměrných veličin – napětí σ=F / S, poměrného prodloužení ε=Δl/l dostáváme: 

  =    (5) 

Na tělese zatíženém prostým tahem zjišťujeme rovněž příčnou deformaci, poměrné zúžení 
ε=Δb/b, kde b je příčný rozměr prutu. 

Vzhledem k tomu, že destička teflonu je prostřednictvím lepeného spoje spojena se 
základním materiálem a zkouška byla realizována podle obr. 22.: 
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Obr. 22: Znázornění upraveného vzorku kartáče pro tahové zkoušky pevnosti lepeného spoje. 

1 – Těleso kartáče. 

2 – Teflonová destička. 

3 – Zóna uchycení tělesa kartáče do trhacího stroje. 

4 – Čelisti trhacího stroje pro uchycení teflonové destičky. 

5 – Lepený spoj. 

je lepený spoj o tloušťce asi 0,1mm namáhán na smyk. Smyk se sice vzácně vyskytuje 
samostatně, ale často v kombinaci s jiným namáháním. U elementu ve tvaru kvádru, na obr. 23. je 

 
Obr. 23: Znázornění prostého smyku. 

dolní základna spojená s nehybným základem a v rovině horní základny působí síla dQ. 
Plocha příčného průměru elementu má velikost dS. Z podmínky rovnováhy sil působících na 
I. část dostáváme: 

   −  ∙   = 0 (6) 

Velikost smykového napětí je rovna: 

  =      (7) 

Namáhání prostým smykem se na elementu projeví posunutím rovnoběžných stran o délku s. 
Poměrná deformace: 

 
  =     =̇   (8) 

se nazývá zkos. Kde:  a – délka strany čtverce, 

    s – posunutí. 
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Obr. 24: Znázornění deformace tělesa při smyku. 

Zkoušeno bylo celkem 9 vzorků kartáčů v provedení „sT“ upravovaných ke zkouškám podle 
obr. 22. S ohledem na techniku měření a možnosti uchycení kartáčů a teflonové destičky do 
jednotlivých čelistí trhacího stroje, byly použity kartáče větších geometrických rozměrů 
s průměrnou plochou okolo S0=400 mm2. 

Typický průběh diagramu tahové zkoušky vykazují celkem 3 vzorky, tj. 33%. Na všech 
vzorcích lze identifikovat mez úměrnosti, i když v tomto případě se bude jednat nejspíše o bod, 
do kterého je i prodloužení teflonu lineárně úměrné velikosti zatěžující síly. Největší podobnosti 
vykazuje diagram vzorku č. 1 a č. 4. U další kategorie vzorků (2, 3) je patrná pouze lineární 
oblast závislosti prodloužení na zatěžující síle, která bezprostředně končí degradací spoje. U třetí 
kategorie vzorků (5,6,8,9) po mezi úměrnosti dochází k rychlejšímu prodlužování teflonu, což ale 
není doprovázeno poškozením spoje. Teflon se značně délkově protáhl. 

Při zkoušce nebylo možné indikovat nejen prodloužení vlastního tělesa kartáče, ale ani 
velikost zkosu. Hodnoty jednotlivých naměřených parametrů jsou prezentovány v tab. 1. 
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Tab. 1: Prezentace naměřených hodnot pro jednotlivé kartáče. 

Zkoušený 
vzorek 

Mez úměrnosti 

σ [MPa] 

Mez pružnosti 

σe [MPa] 

Mez pevnosti 

σp [MPa] 

τ 

[MPa] 

S 

[mm2] 
Poznámka 

Test 1 0,35 0,51 0,67 100,80 439,60 

Odlomený 
roh kartáče, 

zbytek 
lepidla na 

teflonu 
i kartáči 

Test 2 0,15 0,24 0,50 42,72 408,51 

Zůstatky 
lepidla 

i uhlíku na 
teflonu 

Test 3 0,19 0,23 0,54 31,54 330,34 

Teflon bez 
pozůstatku 
lepidla a 
uhlíku 

1a 0,18 0,24 0,35 51,84 443,52 

Na teflonu 
zůstává 

lepidlo se 
zbytky uhlíku 
po okrajích 

1b 0,19 0,32 0,48 55,86 449,82 
Na teflonu 

zůstává 
lepidlo 

2a 0,25 0,32 0,45 65,00 392,60 
Přetržená 
teflonová 
destička 

2b 0,15 0,41 0,58 43,20 391,50 
Utržený 
povrch 
kartáče 

3a 0,27 0,49 0,51 81,20 382,80 
Protažení 
teflonové 
destičky 

3b 0,37 0,48 0,58 114,70 465,00 

Velké 
protažení 
teflonové 
destičky 

Dráha příčníku odpovídá jednotlivým měřeným vzorkům. 

Největší pevnosti bylo dosaženo u vzorku č. 1. Nejmenší pak u vzorku č. 4. Rozdíl činí 
47,76%. Průměrná hodnota pevnosti pro jednotlivé kartáče činí: 0,52MPa. Přitom dosažená 
odchylka činí 0,32MPa. 

Kromě vzorků 2, 3 vykazují všechny vzorky analogický charakter křivky – až do meze 
úměrnosti. Tato skutečnost koresponduje s tím, že všechny kartáče byly zhotoveny stejnou 
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technologií a stejným technologickým postupem. U vzorku č. 7 je zajímavé, že charakteristika, 
po dosažení meze pevnosti klesá konvexně. To lze vysvětlit tím, že pravděpodobně v maximu 
došlo již k narušení lepeného spoje. Svoji roli mohl sehrát i fakt, že kartáče byly na konci svého 
technického života a byly různou dobu v provozu – mnohdy i v naprosto nevyhovujících 
podmínkách okolního prostředí (vysoká teplota, prašnost, působící vibrace, aj.) 

Vzorky byly přitom připravovány v improvizovaných podmínkách na UVEE FEKT VUT 
v Brně s maximální pečlivostí. 

 

 
Obr. 25: Vzorek 3a ve stroji, v průběhu testu. 
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Obr. 26: Průběh měření č. 1, vzorku Test1. 

1 … Fe – síla na mezi pružnosti, 

2 … Fp – síla na mezi pevnosti, 

 

 
Obr. 27: Vzorek Test1 po měření. 
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Obr. 28: Průběh měření č. 3, vzorku Test3. 

1 … Fe – síla na mezi pružnosti, 

2 … Fp – síla na mezi pevnosti, 

 

 
Obr. 29: Vzorek Test 3 po měření. 
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Obr. 30: Průběh měření č. 9, vzorku 3b. 

1 … Fe – síla na mezi pružnosti, 

2 … Fp – síla na mezi pevnosti, 

 
Obr. 31: Vzorek 3b po měření. 
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Tab. 2: Výsledky měření tahové zkoušky ze dne 29.11.2010, 

Výsledky měření tahové zkoušky kartáč-teflon 

Zkouška Datum testu 
Zkoušený 

vzorek Fe Fp t σp v a b S0 
      N N s MPa mm·min-1 mm mm mm2 
1 29.11.2010 Test 1 222,42 292,61 92,26 0,67 2,49 15,70 28,00 439,60 
2 29.11.2010 Test 2 96,96 205,42 9,66 0,50 2,50 15,30 26,70 408,51 
3 29.11.2010 Test 3 76,69 179,06 5,48 0,54 2,46 19,90 16,60 330,34 
4 29.11.2010 1a 104,22 153,86 38,26 0,35 2,41 15,40 28,80 443,52 
5 29.11.2010 1b 143,94 216,16 114,95 0,48 2,38 15,30 29,40 449,82 
6 29.11.2010 2a 124,28 176,57 358,52 0,45 2,38 15,10 26,00 392,60 
7 29.11.2010 2b 159,29 228,09 75,08 0,58 2,39 14,50 27,00 391,50 
8 29.11.2010 3a 188,88 195,04 1 565,42 0,51 2,31 13,20 29,00 382,80 
9 29.11.2010 3b 221,07 271,10 1 553,99 0,58 2,31 15,00 31,00 465,00 

  Fe – síla na mezi pružnosti, 
Fp – síla na mezi pevnosti, 
t – doba zkoušky, 
σp  - mez pevnosti, 
v – rychlost oddalování čelistí přípravku, 
a – 1. rozměr lepeného spoje, 
b – 2. rozměr lepeného spoje, 
S0 – plocha lepeného spoje. 

 
Obr. 32: Porovnání všech změřených průběhů. 

1 … σ – mez úměrnosti, 
2 … σp – mez pevnosti. 
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6 ZÁVĚR 
V této bakalářské práci, orientované na problematiku revizí elektrických zařízení, jsem se 

zaměřil na posouzení jedné z nejproblematičtějších částí určité skupiny elektrických strojů, 
tj. kluzného kontaktu.  

K provedení nezbytných pracovních úkonů jsem využil dostupné nejmodernější techniky 
a na základě zjištěných skutečností jsem se rovněž zabýval problematikou lepeného spoje 
teflonové destičky a tělesa kartáče u inovovaných kartáčů v provedení „sT“. 

V laboratořích FSI VUT v Brně jsme podrobili měření pevnosti lepený spoj devíti vzorků 
kartáčů. Lepený spoj jsme namáhali na trhacím stroji ve směru roviny lepeného spoje. Typický 
průběh pevnostního diagramu ale vykazují jenom tři vzorky, což je pravděpodobně ovlivněno 
faktem, že vzorky byly na konci svého technického života a mnohdy pracovaly v obtížných 
podmínkách. 

Součástí mé bakalářské práce bylo také vytvoření fotodokumentace vzorků kartáčů, 
u kterých došlo k poškození, či destrukci během jejich technického života. Tato fotodokumentace 
může být přínosem pro znázornění nutnosti odborného přístupu k provozování kluzného 
kontaktu, který je důležitý pro předcházení havárií a k maximalizaci životnosti. 

Provedená revize, měření a expertízní posouzení lepeného spoje kluzného kontaktu 
prokázalo, že jej lze provést na dostačující úrovni, což je předpokladem pro správnou 
a bezpečnou funkci inovovaného kluzného kontaktu v elektrických strojích. 
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PŘÍLOHY 
Tab. 3: Lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení 

a) Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí – (viz ČSN 33 2000-3:1995, popř. další 
normy souboru ČSN 33 2000) 

Druh prostředí  

(podle dříve platných ČSN) 

Třídy vnějších vlivů 

(podle ČSN 33 2000-3) 
Revizní lhůty 

v rocích 

Základní, normální 

Normální, tj. AA4, AB4, AB5, XX1, pro 
vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, 
BC2, BD1, BE1, CA1, CB1; dále pak 
BA4, BA5 

5 

Studené, horké, vlhké, se zvýšenou 
korozní agresivitou, prašné, 
s prachem nehořlavým, 
s biologickými škůdci 

Přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a 
vnitřní prostory s AB1, až AB7 (kromě 
AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2 

3 

Mokré, s extrémní korozní 
agresivitou AD2 až AD8, AF4 1 

S otřesy, pasivní s nebezpečím 
požáru nebo výbuchu AG3, AH3, BE2, BE3 2 

Venkovní, pod přístřeškem 

Umístěné venku nebo pod přístřeškem 
(vně budovy – může být AB2 
a AB3,AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt 
vody z jiných zdrojů než z deště 
způsobený lidským faktorem a samotné 
zařízení, které je před přímými účinky 
deště buď chráněno, nebo je pro ně 
provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 
až AS3 + ostatní vlivy podle místní 
situace – viz též např. PNE 33 0000-2) 

4 

b) Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení 
osob 

Umístění elektrického zařízení 
Využití a konstrukce budovy  

(podle ČSN 33 2000-3) 
Revizní lhůty 

v rocích 

Prostory určené ke shromažďování 
více než 200 osob (např. 
v kulturních a sportovních 
zařízeních, v obchodních domech 
a stanicích hromadné dopravy 
apod.) 

BD3, BD4, (zároveň též BA1) 2 

Zděné obytné a kancelář. budovy BD1 (může být též BD2) 5 
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Rekreační střediska, školy, 
mateřské školy, jesle, hotely a jiná 
ubytovací zařízení 

BD4, BA2 3 

Objekty nebo části objektů 
provedené ze stavebních hmot 
stupně hořlavosti C2, C3 (podle 
ČSN 73 0823) 

CA2 2 

Umístění elektrického zařízení 
Využití konstrukce budovy 

(podle ČSN 33 2000-3) 
Revizní lhůty 

v rocích 

Pojízdné a převozné prostředky - 1 

Prozatímní zařízení staveniště - 0,5 

c) Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny 

Druh objektu Objekt podle povahy zpracovávaných 
látek 

Revizní lhůty 
v rocích 

Objekty s prostory s prostředím 
s nebezpečím výbuchu nebo 
požáru, objekty konstruované ze 
stavebních hmot stupně hořlavosti 
C1, C2, C3 

BE2, BE3, CA2 2 

ostatní Všechny kromě BE2,BE3,CA2 5 

 

Tab. 4: Minimální hodnoty izolačního odporu 

Jmenovité napětí obvodu [V] Zkušební stejnosměrné napětí [V] Izolační odpor [MΩ] 

SELV a PELV 250 ≥0,5 

Do 500V včetně (i FELV) 500 ≥1,0 

Nad 500V 1000 ≥1,0 

 


