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Abstrakt 

Práce je věnována problematice revizí elektrických instalací nízkého napětí a elektrických 

zařízení ve smyslu ČSN 33 2000-6  a ČSN 33 1500. Dále pak se práce zabývá zajímavými 

případy v sítích IT v mobilních prostředcích Armády České republiky, kde jsem se zabýval 

konkrétně provozovaným typem letounu Mi-24V/35. 

 

 

 

 

Abstract 

The work is dedicated to the verification of low-voltage electrical installations and elecrical 

equipment according to ČSN 33 2000-6  and ČSN 33 1500. Furthermore, the paper deals with an 

interesting case in IT systems in vehicles the Army of the Czech Republic, where I dealt 

specifically the type of aircraft operated Mi-24V/35. 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

ESČ                                                          elektrotechnický svaz československý 

ŠRAP 500 27V                                        vidlice, zástrčka stejnosměrného napájecího proudu 

ŠRAP 4003F 3x208V                              vidlice, zástrčka střídavého napájecího proudu 

CP                                                             celková prohlídka 

PP                                                              předepsané práce 

R1                                                              revize 

Rp                                                               přechodový odpor                       [μΩ] 

NR                                                             nosný rotor 

VR                                                             vyrovnávací rotor 
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1 ÚVOD 
Za bakalářskou práci jsem si zvolil práci s názvem „ Revize elektrických instalací nízkého 

napětí a revize elektrických zařízení. 

Cílem této práce je seznámení se základními normami pro provádění revizí nejen samotných 

elektrických zařízení, ale i revizí elektrických instalací nízkého napětí. Po dohodě s mým 

vedoucím práce jsem k výše uvedenému tématu dostal za úkol uvést zde a objasnit některé 

zvláštní případy z oblasti elektrotechniky, do kterých jsem zvolil: řešení palubních sítí IT na 

vojenské technice, konkrétně na letounu typu Mi-24V/35, kde jsem se zaměřil na možné poruchy 

v sítích IT zaměřené na  kvalitu provedení izolačních odporů vodičů.  

 A protože každé elektrické zařízení, každá elektrická instalace se čas od času stane „terčem“ 

stavů, kdy je neschopné(á) bezvadného provozu, bezvadné funkce, stejně jako člověk, když se 

u něj usadí chřipka, proto bylo mou další volbou z kategorie zvláštních případů uvedení 

„poruchových stavů při provozování elektrických zařízení“, které mohou nastat kdykoli 

a v kterékoli části elektrického zařízení, elektrické instalace, ať už vlivem přírodních jevů, tak 

i zásahem člověka, úmyslným či  neúmyslným.  

Obsahem této práce je seznámení se s obecně nezávaznými normami ČSN 33 1500 

(Elektrotechnické předpisy-revize elektrických zařízení) a ČSN 33 2000-6 (elektrické instalace 

nízkého napětí, část 6: Revize), konkrétně s pojmy, které musí každý revizní technik nutně znát 

při posuzování stavu elektrických zařízení, elektrické instalace, které jsou předmětem revize. 

 

1.1 Úvod do problematiky revizí elektrických zařízení 

Téměř před devadesáti lety se v Elektrotechnických předpisech ESČ (elektrotechnický svaz 

československý) objevilo poprvé slovo revize, bylo použito v souvislosti s pravidelnou kontrolou 

elektrických zařízení v divadlech, z hlediska možného rizika vzniku požáru od vyskytujících 

se hořlavých hmot v prostorách jeviště a útrobách budovy, dále pak vzniku nebezpečí úrazu pro 

širokou lidskou veřejnost. Z výše uvedeného textu můžeme vyvodit, na co se při revizi dbalo 

především. Za prvé to byla míra rizika při vzniku poruchy elektroinstalace, která zahrnuje již 

zmíněné nebezpečí újmy na zdraví velkého počtu lidí a možnost vzniku požáru, za druhé míra 

kvalifikace pracovníka, který dané prostory revidoval. Například to nesměl být zaměstnanec 

divadla, ve kterém se revize prováděla, musel to být odborník nestranných zájmů, znalec, nejlépe 

kvalifikovaný a nesměl být ovlivňován vztahem k provozovateli prostor divadla.  

A proto se revize prováděly pravidelně, každý rok, nejlépe před začátkem nové divadelní 

sezóny. Revize elektrických zařízení tudíž znamenala provádět pravidelné prohlídky, kontroly 

a zkoušení na daném zařízení za účelem zjištění, zda je elektrické zařízení ve stavu 

odpovídajícím příslušným elektrotechnickým předpisům ESČ nebo nikoliv. V této souvislosti 

začínáme mluvit a používat výraz „pravidelná revize“. Teprve po roce 1950 se začíná objevovat 

slovo revize i v souvislosti se zavedením nového zařízení do „pracovního procesu“ a vzniká tak 

nový pojem „výchozí revize elektrického zařízení“. 

Z hlediska dodržení ochrany osob, zvířat a majetku před újmou na zdraví a škodám na 

majetku je nutné provést na každém elektrickém zařízení výchozí revizi před jeho uvedením na 

trh (vlastním používáním) a poté v pravidelných lhůtách určených nornou ČSN 33 1500 a ČSN 

33 1600 provádět pravidelné revize. 
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1.2 Základní pojmy 

 

Revize : účelem revize elektrických zařízení je ověřování jejich opravdového stavu z hlediska 

bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá 

z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem. Součástí revize je vypracování zprávy 

o revizi. 

Výchozí revize : revize prováděná na novém nebo rekonstruovaném elektrickém zařízení 

před uvedením do provozu. 

Pravidelná revize : revize již provozovaných elektrických zařízení, prováděná pravidelně ve 

stanovených lhůtách. 

Každé elektrické zařízení musí být podle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500 během výstavby 

a/nebo po jeho dokončení, před tím, než jej uživatel uvede do provozu, prohlédnuto a vyzkoušeno 

v rámci výchozí revize. 

Revize zahrnuje (v daném pořadí) :  

- Prohlídku, 

- Zkoušení, 

- Měření. 

Prohlídka : je vědomé prohlédnutí elektrického zařízení za účelem zjištění jeho řádného 

stavu. Je předpokladem pro zkoušení a měření. 

Zkoušení : je činnost prováděná na elektrických zařízeních, kterou se má prokázat účinnost 

ochranných a signálních zařízení, např. proudových chráničů, zařízení pro hlídání izolačního 

stavu zařízení pro nouzové vypínání. 

Měření : je zjišťování hodnot nutných pro posouzení účinnosti ochranného zařízení pomocí 

vhodných měřících přístrojů, nedají-li se zjišťovat prohlídkou nebo zkoušením. 

Vypracování zprávy : zaznamenání výsledků prohlídky a zkoušení. 

Preventivní údržba : souhrn činností zaměřených na udržen provozuschopného a bezpečného 

stavu elektrického zařízení. 

V bakalářské práci se zaměřím na provádění v prostředí vojenském, na mobilní technice, 

a to konkrétně na bitevním vrtulníku Mi-24V/35 z výzbroje Armády České republiky. [1][4] 
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2  BITEVNÍ VRTULNÍK MI-24V/35  

 

 

Obr.1 a 2 Bitevní vrtulník Mi-24V/35 

Jako další ze zadaných témat mé bakalářské práce jsem po domluvě s mým vedoucím práce 

zvolil ne až tak známou oblast pro civilní veřejnost z prostředí vojenského, a to: řešení elektrické 

instalace na bitevním vrtulníku Mi-24, který dlouhá léta a i v současné době patří do výzbroje 

vzdušných sil AČR.  

Předtím, než se začnu věnovat konkrétnímu tématu, dovolte mi, krátké seznámení s výše 

uvedeným letounem. Jedná se o dvoumotorový bitevní vrtulník sovětské (ruské) výroby, 

který poprvé vzlétl v 70-tých letech 20. století. Byl prioritně vyvinut za účelem přímé palebné 

podpory sovětských pozemních jednotek, ničení obrněných cílů a přepravu osob při vedení války 
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 v Afghánistánu a postupně začal být zaváděn do výzbroje dalších států mimo hranice 

sovětského svazu (především do zemí bývalé Varšavské smlouvy) a to především pro svoji 

všestrannost a 

 odolnost proti vnějším, především teplotním vlivům způsobeným především nadmořskou výškou 

(vlhkost, prašnost, vibrace, mechanické namáhání a teplotní rozdíly mezi kladnými a zápornými 

hodnotami), ve kterých stroj může operovat. To samo o sobě vyžaduje vysokou odolnost 

jednotlivých agregátů a systémů jak po mechanické, tak i po elektrické stránce, jež jsou na 

vrtulníku umístěny.  

Stálou posádku tvoří dva piloti a jeden palubní technik. Mimoto je možné ve vrtulníku 

přepravit až 8-členný výsadek.  

Stroj pohání motory TV3-117 o výkonu 2x1638 kW.[2] 

 

2.1  Základní takticko-technická data vrtulníku Mi-24V 

-  maximální rychlost: 310 km/h 

- cestovní rychlost: 260 km/h 

- maximální přeletová vzdálenost: 750 km 

- taktický dolet: 160 km 

- praktický dustup: 4 500 m 

- stoupavost u země: 750 m/min 

- únosnost: 2 400 kg 

- hmotnost prázdného vrtulníku: 8 400 kg 

- maximální vzletová hmotnost: 12 500 kg 

- délka s otáčejícími se rotory: 19,79 m 

- délka trupu: 17,51 m 

- výška: 6,5 m 

- průměr nosného rotoru: 17,3 m 

- průměr vyrovnávacího rotoru: 3,908 m 

 

2.2  Palubní síť[2] 

Palubní elektrická síť použitá na vrtulníku Mi-24V je zapojena tak, že zdroje elektrické 

energie (alternátory GT40PČ) jsou izolovány od země a všechny neživé části elektrické instalace 

jsou vzájemně pospojovány a společně ukostřeny na drak letadla. Jedná se tedy o síť IT. 

Galvanické pospojování všech kovových částí stroje za účelem vyrovnání potenciálů zajišťuje 

ochranu před účinky atmosférické elektřiny. [2] 

 

2.3  Elektrické napájení vrtulníku 

Používaná napětí na vrtulníku jsou: 28,5V=, 208V~, 115V~, 36V~  s kmitočtem 400Hz  

z toho důvodu, aby nedocházelo k rušení od ostatních elektrických zařízení, jež by mohly 

ovlivňovat správnou činnost palubních přístrojů a vystavit tak osádku vrtulníku značnému 

bezpečnostnímu riziku.  

Jedná se tedy o malá napětí a nízká napětí podle vyhlášky č.50/1978Sb. 
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2.4  Provedení leteckých konektorů pro pozemní dodávky elektřiny 

Pro dodávku elektrického proudu z pozemního zdroje do letounu se používají následující 

typy konektorů podle normy ČSN ISO 461-2: 02-2007, „Letadlo – Konektory pro pozemní 

dodávky elektřiny“. 

Typ 1A – 28V stejnosměrný proud, letadlový pevný konektor 

Typ 1B – 28V stejnosměrný proud, volný konektor pozemního napájení 

Typ 2A – 112V stejnosměrný proud, letadlový pevný konektor 

Typ 2B – 112V stejnosměrný proud, volný konektor pozemního napájení 

Typ 3A – 200V střídavý proud, 400Hz, letadlový třífázový pevný konektor 

Typ 3B – 200V střídavý proud, 400Hz, třífázový volný konektor pozemního napájení 

 

Na typu Mi-24V se používají konektory typu: 1A, 1B, 3A a 3B 

      

              

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obr.3 Konektor typ 1A 
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        Obr. 4 Zásuvka ŠRAP 500 27 V                         Obr. 5 Zástrčka ŠRAP 500 27 V  

 

 
       Obr.6 Konektor typ 3A 
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   Obr. 7 Zásuvka ŠRAP-4003F  3x 208 V                    Obr.8 Zástrčka ŠRAP-400-3F 3x 208 V 

                           na vrtulníku                                                 na pozemním zdroji SUEZ-4  

 

Písmenné značení kolíků a zdířek:  

A – fáze 1 

B – fáze 2 

C – fáze 3 

N – neutrální vodič (nulový) 

E, F – kontrola sledu fází  

 

2.5  Ochrana před účinky statické a atmosférické elektřiny  

V průběhu letu se vlivem okolního prostředí, ve kterém se vrtulník pohybuje, nahromadí 

značné množství elektrostatického náboje a velikost tohoto náboje může s ohledem na rychlost 

letu a atmosférické podmínky dosahovat až několik set kV. 

Proto je nutné, aby byly všechny kovové díly, agregáty a vybavení pospojovány 

metalizovanými vodiči (spojkami, ukostřeními) o nejmenším možném odporu, který nesmí 

překročit 0,05 Ω  tak, aby všechny tyto části byly na stejném potenciálu. 

Takto pospojované části zároveň tvoří záporný vodič elektrické palubní sítě. 

Ke spolehlivému odvedení elektrostatického náboje z kostry vrtulníku  po jeho přistání na 

letišti i v terénu slouží vybíječ elektrostatického náboje umístěný  na stroji, galvanicky spojený  

uzemňovacím slaněným vodičem  CYY 16 mm
2
 délky 10m s  uzemňovací elektrodou FeZn ϕ 

20mm délky 0,5 m vetknutou do země na pozemním stanovišti vrtulníku. Uzemňovací elektroda 

s uzemňovacím vodičem jsou umístěny v levém boku vrtulníku, v přední části. 

Uzemnění slouží současně jako ochrana před bleskem podle ČSN EN 62305-3 ed.2: 01-

2012. Zemní odpor zemniče nemá překročit 10 Ω. 
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Obr.9 Vybíječ elektrostatického náboje                 

                            

 Obr.10 Vybíječ na křídle 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    

 20 

 

 
Obr.11 Uzemňovací slaněný vodič na podvozkové noze                                                                                                                              

 

 
Obr.12  Schránka pro uzemňovací soupravu se značkou uzemnění 
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Pozn.: pro zajímavost uvádím hodnoty přechodových odporů v místech připojení vodičů. 

Rp musí být menší než :  

- 600 µΩ u vodičů o průřezu do 2 mm
2
, 

- 500 µΩ u vodičů o průřezu od 4 do 13 mm
2
, 

- 400 µΩ u vodičů o průřezu od 16 do 25 mm
2
, 

- 300 µΩ u vodičů o průřezu 35 mm
2
, 

- 200 µΩ u vodičů o průřezu 50 a 70 mm
2
, 

- 100 µΩ u vodičů o průřezu 95 mm
2
.[2] 

2.6  Barevné značení vodičů na vrtulníku 

 

Kabeláž vedená po vrtulníku se pro usnadnění orientace opatřuje na koncích vodičů 

barevnou izolací, která rozlišuje jednotlivé elektrické soustavy vrtulníku takto: 

 

- bílé vodiče – soustava stejnosměrného proudu 

- žluté vodiče – soustava střídavého proudu 

- modré vodiče – rádiové zařízení 

- červené vodiče – zařízení letecké výzbroje 

Dále z důvodu snadné montáže i demontáže, k vyhledávání a odstraňování závad, hledání 

ve schématech, jsou všechny vodiče na koncích označeny písmenovou a číselnou značkou 

(alfanumerický kód), která označuje funkční přiřazení vodičů k dané skupině spotřebičů. 

 

První písmeno kódu určuje příslušný systém: 

E – elektrický systém 

R – radiovybavení 

V – letecká výzbroj 

P – ampérmetry, voltmetry 

U – kontrolní zařízení 

T – ohřev 

O – osvětlení 

S – výstraha a signalizace 

 

Další písmena označují typ proudu nebo zdroje: 

P – střídavý proud 

G – generátor 

A – akumulátor 

R – externí zdroj 

  

Pozn.: Pokud se objeví číslo před kódem písmen, znamená to, že na vrtulníku jsou stejné 

zdroje a tedy upřesňuje, o který zdroj se jedná. 

Pro představu, označení 1EPG znamená napájení z levého generátoru a 2EPG je napájení 

z pravého generátoru. 

Záporné vodiče jsou na začátku kódu označeny písmenem M. [2] 
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Obr.13, 14 Příklady značení vodičů  
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2.7  Soustavy střídavého proudu 

 Na vrtulníku se pro napájení spotřebičů střídavým elektrickým proudem používají tyto proudové 

soustavy: 

- soustava trojfázového střídavého proudu o napětí 208V a kmitočtu 400Hz; 

- soustava jednofázového střídavého proudu o napětí 115V a kmitočtu 400Hz; 

- soustava střídavého trojfázového proudu o napětí 36V a kmitočtu 400Hz; 

- soustava jednofázového střídavého proudu o napětí 36v a kmitočtu 400Hz. 

Základní technické údaje soustavy střídavého trojfázového proudu o napětí 3x208 V 

jmenovitý výkon obou napájecích větví 80 kVA 

jmenovitý výkon jedné napájecí větve 40 kVA 

maximální výkon jedné větve (během 

5% doby života) 

50 kVA 

přetížitelnost jedné větve po dobu 5 

min 

max. 150% jmenovitého výkonu 

přetížitelnost jedné větve po dobu 5 s max. 200% jmenovitého výkonu 

jmenovitý sdružený proud jedné větve 111 A 

Tabulka č.1 Soustava 3x208V 

Základní technické údaje soustavy jednofázového střídavého proudu o napětí 115V 

Jmenovitý výkon 2000 VA 

Jmenovitý výkon při napájení od měniče 

PO-750A 

750 VA 

Síťové napětí 115 V ± 3% 

Kmitočet 400Hz ± 2% 

Tabulka č.2 Soustava 115V 

Základní technické údaje soustavy střídavého trojfázového proudu o napětí  3x36 V 

Jmenovitý výkon soustavy 3000 VA 

Jmenovitý výkon při napájení od 

měniče PT-125C 

125 VA 

Sdružené (síťové) napětí na sběrnicích  36 ± 3% 

Kmitočet 400 Hz ± 2% 

Sled fází Obrácený 

Tabulka č.3 Soustava 3x36V 

Základní technické údaje soustavy jednofázového střídavého proudu o napětí 36 V 

Napájecí vinutí primárního vinutí Tr 

115/36 V 

115 V 

Výstupní napětí sekundárního vinutí 36,5 až 37,5 V 

Výstupní napětí při jmenovitém proudu 

1,2 A 

34,5 V 

Tabulka č.4 Soustava 36V [2] 
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2.8  Soustava stejnosměrného proudu 

Tato soustava je určena k napájení stejnosměrných spotřebičů proudem o napětí 27 V. 

Zdroje a spotřebiče stejnosměrného proudu jsou propojeny prostřednictvím rozváděčů. 

 

Zdroji stejnosměrného proudu jsou:  
- Dva výkonové usměrňovače VU-6A; 

- Dva akumulátory VARTA F20/27  H1CM1; 

- Dynamospouštěč STG-3 

 

Z toho výkonové usměrňovače jsou hlavním zdrojem stejnosměrného proudu na vrtulníku a jsou určeny 

k přeměně trojfázového střídavého napětí 208V na stejnosměrné napětí 27,5V.[2] 

 

2.9  Spolehlivost a životnost elektrického systému vrtulníku 

K zabezpečení spolehlivosti a životnosti elektrického systému vrtulníku je v soustavě 

stejnosměrného i střídavého proudu použita proudová ochrana, která odpojuje spotřebiče 

elektrické energie od sítě při zkratech a při nebezpečných proudových přetíženích. 

Použitá ochrana zaručuje bezporuchovost a selektivnost činnosti, je dostatečně rychlá 

a citlivá a je přizpůsobena průřezu chráněného vedení. 

K proudové ochraně jsou v rozvodných sítích stejnosměrného i střídavého proudu využity 

jističe a pojistky. 

Jističe typu AZSGK 

- slouží k ochraně sítě a spotřebičů elektrické energie proti zkratům a dlouhodobému 

přetížení. Nastavením páčky jističe do zapnuté polohy se spojí a zajistí jeho kontakty 

pomocí destičky z dvojkovu. Prochází-li jističem proud převyšující jmenovitý proud 

(vyznačený na štítku), destička z dvojkovu se prohne a přestane zajišťovat kontakty, které 

se rozepnou a přeruší vadný obvod. 

Tyto jističe jsou umístěny na pultech jističů (pravém a levém), které jsou upevněny 

v kabině pilota-kapitána. 

 
Obr.15 Jistič AZSGK 
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Pojistky typu PM 

- snesou krátkodobě 1,5 násobek jmenovitého proudu. Vkládají se do obvodů, v nichž 

neprotékají velké spouštěcí proudy. Základním článkem pojistky je tavná vložka. 

Jsou umístěny v levém a pravém panelu v kabině pilota-kapitána. 

 

 
Obr.16 Pojistka PM 

 

Setrvačné tavné pojistky typu IP 

- mají fíbrovou trubku s mosaznými víčky, k nimž jsou připájeny koncovky s oky pro 

upevnění pod šrouby. Uvnitř trubky je uložen setrvačný článek v podobě destiček 

s velkou chladící plochou, ohřívací článek a kontakty s pružinou, připájené k destičkám. 

Setrvačné tavné pojistky se vkládají do obvodů, v nichž mohou téci značně velké 

spouštěcí proudy. Při déle trvajícím přetížení se teplo od ohřívacího článku předává 

setrvačnému článku, kontakty se odtrhnou tahem pružiny od destiček a tím se obvod 

přeruší. Krátkodobé přetížení nemá vliv, jelikož se uplatní tepelná setrvačnost měděných 

kontaktních destiček setrvačného článku. Při přetížení dvojnásobným jmenovitým 

proudem přerušuje pojistka obvod za 1 až 2 minuty, při šestinásobném přetížení – za 5 až 

10s. 

 
Obr.17 Pojistka IP  
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Těžkotavitelné pojistky typu TP 

- jsou určeny k ochraně elektrických obvodů se značně velkými spouštěcími proudy 

a chrání obvody proti přetížení a proti zkratům. 

Pojistka je zhotovena z lisovaného pocínovaného měděného pásku se zeslabeným 

průřezem. Je zalita v asbestocementovém tělese. Konce pásku jsou vyvedeny a upraveny 

pro upevnění pod hlavy šroubů. Při déletrvajícím přetížení nebo zkratu se přepálí 

zeslabené místo v pásku a tím se přeruší elektrický obvod. Pojistky typu TP a IP jsou 

zamontovány v rozváděčích a upevňují se pomocí kontaktních šroubů.[2] 

 

 
Obr.18 Pojistka TP 

 

2.10  Bezpečnost osob před úrazem elektrickým proudem  

Bezpečnost osob před úrazem elektrickým proudem je řešena ve smyslu normy ČSN 33 

2000-4-41, ed.2, prostředky základní ochrany. 

Základní ochrana má za úkol chránit osoby před přímým dotykem živých částí elektrické 

instalace. 

Na vrtulníku je základní ochrana před úrazem provedena výhradně  základní izolací, kryty 

a přepážkami  podle ČSN 33 2000-4-41, ed.2 

Základní izolace živých částí 

Vodiče jsou zcela pokryty dvojitou a zesílenou izolací, kterou je možno odstranit pouze 

jejím zničením. Živé části jsou chráněny pevnými kryty odnímatelnými jen pomocí nástroje. 

. 
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2.11  Požadavky na elektrotechnickou kvalifikaci kladené na 

pozemní letecký personál z hlediska vyhlášky č.50/1978Sb.   

Každý technik, pracující na vrtulníku musí splňovat podmínky pro samostatnou činnost 

na elektrických zařízeních podle §6 pro osobu znalou s vyšší kvalifikací, popřípadě pro řízení 

činnosti podle §7 podle vyhlášky č.50/1978Sb. 

2.12  Zařazení vrtulníku, jeho elektrických zařízení a elektrické 

instalace z hlediska působení vnějších vlivů dle normy ČSN 33 

2000-5-51 ed.3: 2010 

Vrtulník posoudíme z hlediska normy o vnějších vlivech stejně tak jako další elektrická 

zařízení a instalace nízkého napětí. 

V našem případě musíme vzít však v úvahu tu skutečnost, že se jedná o „mobilní prostředek“ 

a tudíž není napevno „instalován“ v jednom místě, jako je tomu u většiny elektrických zařízení 

a elektrických instalací, ale je v provozu ve vzdušném prostoru až do jeho technické dostupnosti 

4 500m  za všech klimatických podmínek, které se vyskytují v jeho operační zóně.  

Vrtulník posuzujeme z hlediska vlivů prostředí (počáteční písmeno A), z hlediska využití 

(počáteční písmeno B) a jeho konstrukce (počáteční písmeno C). 

Každý stupeň vnějšího vlivu je kódován dvěma písmeny velké abecedy a číslicí. 

Podle „Přílohy A“ normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3 přiřazujeme vnější vlivy podle Tabulky 1.  
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Tabulka č.5 Tabulka určení vnějších vlivů 

Zařazení vrtulníku Mi-24 z hlediska působení  vnějších vlivů 

Vnější činitel prostředí (A) 

Teplota okolí AA8                                 (-50°C, +40°C) 

Vlhkost a teplota AB8          (-50°C, +40°C); (10%, 100%) 

Nadmořská výška AC1 iAC2                  (<2000m;>2000m)  

Voda AD1 až AD4 

Cizí tělesa AE1 až AE6 

Korozivní působení AF2                                   (atmosférické) 

Ráz AG1 až AG3                    (mírný až silný) 

Vibrace AH3                                       (vysoké) 

Ostatní mechanická namáhání 

Rostlinstvo AK1 (bez nebezpečí) 

Živočichové AL1 (bez nebezpečí 

Vyzařovaná magnetická pole AM-8-2 (vysoká úroveň) 

Elektrická pole AM-9-2 (střední úroveň) 

Elektrostatické výboje AM-31-2 (střední úroveň) 

Sluneční záření AN3 (silné) 

Bouřková činnost AQ3 (přímé ohrožení) 

Pohyb vzduchu AR3 (střední) 

Vítr AS3 (velký) 

Využití (B) 

Schopnosti osob BA5 (osoby znalé) 

Dotyk se zemí BC3 (častý) 

Únik v případě nebezpečí BD1 (málo lidí/snadný únik) 

 

Pozn.:   při přiřazování druhů prostředí jsem vycházel z dostupných informací v odborných 

publikacích a především z vlastní zkušenosti z mé nedávné mise v Afghánistánu, hlavně co se týká 

vysokých teplot, vysoké nadmořské výšky, extrémní prašnosti, slunečního žáru, a dalších… pak 

také z prostředí Vysočiny, kde jsou vrtulníky dislokované a kde na rozdíl od „plusových“ 

a suchých podmínek vládne spíše nepříznivé počasí typu: silný vítr, časté srážky, vysoká vlhkost, 

v zimě tvorba námrazy během letu i na zemi, častá bouřková činnost, a podobně… 
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Obr.19, 20 Příklad působení vnějších vlivů na „drak“ letounu - Námrazou pokrytý vrtulník 
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2.13  Příprava letecké techniky na letovou akci, sezónní provoz, 

prohlídky, kontroly a předepsané práce 

Na rozdíl od „klasické“ elektrické instalace nízkého napětí, která po jejím uvedení 

do provozu na základě výchozí revize podle ČSN 33 1500 až do doby následující pravidelné 

revize nepotřebuje (vyjma poruchy) při každodenním používání žádné speciální úkony k tomu, 

aby byla bezpečně používána, u letecké techniky je tomu jinak. Každý vrtulník, který je přistaven 

na letovou akci musí mít ten den provedenou Předletovou přípravu, která zahrnuje: prohlídku, 

kontrolu a přezkoušení veškerých jeho systémů po všech odbornostech (letecká výzbroj, 

elektrické a speciální vybavení, radiotechnické vybavení, drak motor) a stvrzenou jejich 

funkčnost zápisem do deníku přípravy letadla. Je to v první řadě z důvodu zajištění bezpečnosti 

osádky (létajícího personálu), která provádí cvičný nebo bojový let, ověření správné funkce 

jednotlivých zařízení a dále pak z důvodu negativního působení klimatických podmínek při stání 

vrtulníku na veškeré jeho systémy, jako je námraza, vlhkost a vysoké teploty. Po přistání letounu 

z úkolu se provádí takzvaná Meziletová příprava (v případě, že vrtulník bude i nadále pokračovat 

ve výcviku) nebo Poletová příprava v rozsahu vizuální kontroly. Další důležitou pravidelnou 

činností, jež se provádí 2x do roka a trvá 14 dní, je příprava letecké techniky na sezónní provoz 

(letní a zimní). Představuje pro každou výše uvedenou odbornost provádět práce podle přesně 

určených technologických postupů. Během tohoto období je letecký výcvik zastaven. Neznamená 

to ovšem, že by v tomto čase nebyla zajištěna bojeschopnost na všech letounech – část z nich je 

stále „aktivní“ po dobu než se provedou předepsané práce na ostatních vrtulnících. Až poté dojde 

k jejich vlastní přípravě na sezónní provoz.  

Posledním souborem prací, které se pravidelně vykonávají na letecké technice jsou takzvané 

Předepsané práce. Ty se provádí po přesně stanoveném počtu odlétaných hodin leteckou 

technikou na základě Jednotného předpisu pro daný typ letecké techniky. 

„Jednotný předpis pro provoz vrtulníku Mi-24V/35 v AČR“ předepisuje: 

 

1) Celkovou prohlídku po 25-ti hodinách letu (tolerance  hod)        ....CP 25 

2) Předepsané práce po 50-ti hodinách letu (tolerance  hod)        ..….. PP-50 

3) Předepsané práce po 100 hodinách letu (tolerance  )      ..….PP-100 

4) Předepsané práce po 200 hodinách letu (tolerance  )        ….PP-200 

5) Revize R1 (práce po 1000 hodinách letu)                                        ….. R1  

Obsahují vizuální prohlídku kontrolovaného zařízení – systému, uchycení agregátů na draku 

letounu, dále měření izolačních odporů, kontrolu přístrojů, budíků a vyhotovení výsledného 

protokolu o naměřených hodnotách a vyhodnocení zjištěného stavu techniky.  

Nejedná se pouze o měření izolačních odporů, ale zkouší se například jednotlivé přístroje 

(jejich bloky) po jejich demontáži z vrtulníku na „stendech“, indikátory výšky, tlaku, paliva, 

umělý horizont, signalizátor námrazy, atd. z hlediska jejich správné funkčnosti, za účelem zjištění 

jejich skutečného stavu, kde měřenými parametry jsou: podélný sklon, příčný sklon, odběr 

proudu, čas rozběhu, a mnohé další veličiny. 

 

Zde v mé práci provedu měření izolačního odporu na listech nosného rotoru, vyrovnávacího 

rotoru a protipožárního systému vrtulníku Mi-24V/35 v rozsahu předepsaných prací po 200 

odlétaných hodinách (PP-200). 
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3  MĚŘENÍ IZOLAČNÍCH ODPORŮ NA VRTULNÍKU MI-

24V/35 

3.1  Protinámrazový systém nosného a vyrovnávacího rotoru 

Soustavou napájecího napětí pro vyhřívání listů nosného rotoru a vyrovnávacího rotoru 

je elektrická soustava střídavého trojfázového proudu o napětí  3x208V. Protinámrazový systém 

nosného a vyrovnávacího rotoru zabraňuje vzniku námrazy na listech rotorů. K tomuto systému 

patří vyhřívací články listů, sběrače proudu a programový spínač. 

 

 
Obr.21, Pohled do kabiny pilota-kapitána 
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Obr. 22, „Energopult“- zapínání stř. a ss. proudu 

 

 

 
Obr.23 Zjednodušené blokové schéma odmrazování listů nosného a vyrovnávacího rotoru [2] 
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Listy nosného rotoru 

Každý list nosného rotoru má čtyři elektrické vyhřívací sekce, uložené na náběžné hraně 

listu. V každé sekci je vyhřívací článek z vodivého vlákna, umístěný mezi desátou a jedenáctou 

vrstvou izolačního skelného laminátu. 

Z vnější strany je laminát chráněn proti mechanickému poškození pryží, kováním 

z nerezavějící oceli a ohebným páskem z polyvinylchloridu. 

Kvůli úspoře elektrické energie a docílení větší efektivnosti protinámrazového systému, jsou 

vyhřívací články listů rotoru napájeny postupně. Střídavé napětí 208 V je přiváděno kolíkovým 

spojem upevněným na sběrači proudu. 

Sběrač proudu slouží k přenosu elektrického proudu do elektrického zařízení v rotoru. Je 

tvořen pevným systémem sběrných kroužků a otočným tělesem. Sběrný systém má 16 

kontaktních kroužků, z toho 3 jsou silové určené pro napájení vyhřívacích článků, jeden je 

pro obrysová světla, pět kroužků slouží pro přívod proudu k ovládání stykačů, jedním kroužkem 

je přiveden záporný pól zdroje pro stykače a obrysová světla a šest kroužků slouží k měření 

proudu. [2] 

 

 

 
Obr.24  List hlavního rotoru, na kterém jsou vidět jednotlivé sekce 
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Obr.25 Ochrana laminátu proti mechanickému poškození na náběžné hraně listu 
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Obr.26 Sběrač proudu na „Hlavě“ nosného rotoru vrtulníku  

 

 
Obr.27 Demontovaný  sběrač proudu hlavního rotoru sloužící k přenosu elektrického proudu 
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Obr.28 Sběrač proudu po demontáži ochranného krytu 
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Listy vyrovnávacího rotoru 

Každý list vyrovnávacího rotoru má dvě vyhřívací sekce, konstrukčně podobné sekcím 

nosného rotoru, liší se jen tím, že vyhřívací článek je z ocelových pásků z nerezavějící oceli. 

Sběrač proudu má kolektor otáčející se společně s rotorem a tři kontaktní kroužky, dále 

pak těleso se třemi kartáči.[2] 

 

 

 

Obr.29, 30 Těleso se třemi kartáči a vlastní sběrač proudu  
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Obr.31 Kolektor sběrače proudu se třemi kontaktními kroužky 

 

Obr.32 Přípojnice na „vrtulku“ (tři fáze pro vyhřívání listů vyrovnávacího rotoru) 
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Protokol o provedení předepsaných prací na vrtulníku 

 

PP-200 

 
typ letounu:                                  trupové číslo:                                  odbornost: 

Mi-24V/35 3369 E+ESV 

 

 

 

Zahájení prací 31.3.2014 

Ukončení prací 25.4.2014 

Nálet vrtulníku 800:25 hod 

 

 

Prováděné práce:   1) měření izolačního odporu na listech nosného rotoru 

                                 2) měření izolačního odporu na listech vyrovnávacího rotoru 

                                  

 

 

Výsledek měření:  

 

Naměřené hodnoty izolačních odporů a ohmických odporů listů nosného rotoru 

a vyrovnávacího rotoru vyhovují předepsaným hodnotám dle Technologických karet 

pro provádění předepsaných prací (PP-200) na vrtulníku Mi-24V/35 a proto je lze dále 

používat v provozu až do dalších předepsaných prací (PP-100). 

 

Technik provádějící měření:                                     prap. Václav Kosmák, technik   

                                                                                             skupiny RV/RTV                                           
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Izolační odpor listů nosného rotoru – Tabulka  naměřených hodnot  

Pořadové číslo listu Odpor sekcí Izolační 

odpor 

(kolíky 9-

14) 

Datum 

měření 

1. 2. 3. 4.  

 

7.4.2014 
5-8Ω 5-7,5Ω 5-7,5Ω 5-8Ω min. 0,05 

MΩ 

1. v.č. 

V7323110507 

6,63 6,25 6,50 7,48 ∞ 

2. v.č. 

V7323130507 

6,61 6,27 6,35 7,30 ∞ provedl 

3. v.č. 

V7323150507 

7,02 6,24 6,24 6,93 2 MΩ  

 

prap. 

Kosmák 

4. v.č. 

V7323120507 

7,76 6,13 6,09 6,65 ∞ 

5. v.č. V732314 

0507 

6,84 6,42 6,14 6,77 10 MΩ 

Tabulka č.6 Izolační odpor listů nosného rotoru 

 

Použitá kontrolní a měřící technika: 

 Měřič izolačního odporu MEGMET 500 V 

 Ohmmetr METRIX MX-56 C  

 

         Izolační odpor listů vyrovnávacího rotoru – Tabulka naměřených hodnot                

Číslo listu Výrobní číslo Odpor sekcí Izolační odpor Datum 

měření 

1. 2. nosník  

7.4.2014 25 ÷27,5 Ω min. 0,5 MΩ 

1 - červený P 2513 25,94 25,92 10 MΩ Provedl 

2 – zelený P 2790 26,45 26,56 10 MΩ  

prap. Kosmák 3 – modrý P 2490 26,27 26,23 2 MΩ 

          Tabulka č.7 Izolační odpor listů vyrovnávacího rotoru 

 

        Použitá kontrolní a měřící technika: 

  Měřič izolačního odporu MEGMET 500 V 

  Ohmmetr METRIX MX-56 C  
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Postup při jednotlivých měřeních podle technologických karet pro provádění 

prací na vrtulníku Mi-24V/35: 

Protinámrazový systém 

- Kontrola ohmického a izolačního odporu sekcí vyhřívání listů nosného a vyrovnávacího 

rotoru – 

Listy nosného rotoru:  

a) Prováděné práce  

-  Rozpojit a zkontrolovat vnější stav zz spojů, kolíky i zástrčky spojů vytřít hadrem namočeným 

v benzinu a potom vysušit. 

- Změřit izolační odpor mezi kontakty 9 a 14 spoje na každém listu. 

- Změřit ohmmetrem ohmický odpor jednotlivých sekcí vyhřívacích článků listů nosného rotoru mezi 

kontakty 12 a 9, 11 a 9, 7 a 9, 5 a 9. Před vlastním měřením je nutno kolíky i zástrčky zz spoje 

očistit. 

- Zapojit a zajistit zz spoje listů nosného rotoru. 

 

b) Technické podmínky 

- Hodnota izolačního odporu vyhřívacích článků listů nosného rotoru musí být minimálně 50 k  

( 0,05 M ) 

- Ohmický odpor každé sekce musí být: 

                                                                  pro 1. a 4. sekci (kolíky 12-9, 5-9), 

                                                                                 pro 2. a 3. sekci (kolíky 11-9, 7-9). 

Pozn.: Kontrola ohmického odporu listů se provádí až po kontrole izolačního odporu 

c) Seřizovací práce prováděné při odchylce od TP 

 

- Vyměnit vadný zz spoj 

- Je-li hodnota izolačního odporu menší než stanovená, je nutné zapnout systém vyhřívání na vrtulníku 

na dobu 10 ÷ 15 minut (nebo nechat vysušit v teplé a suché místnosti) a pak znovu změřit izolační 

odpor. Je-li izolační odpor opět menší než stanovená hodnota, je nutno list vyměnit. 

Listy vyrovnávacího rotoru 

a) Prováděné práce 

 

- Demontovat krytky svorkovnic a odpojit vodiče vyhřívání listů vyrovnávacího rotoru. Očistit prostor 

svorkovnic hadrem namočeným v benzinu a potom vysušit. 

- Změřit izolační odpor mezi jedním z vodičů listu a nosníkem listu. 

-     Změřit ohmický odpor sekcí vyhřívaných článků listu vyrovnávacího rotoru: 

                                                                         - I. sekce (mezi vodiči 1-3), 

                                                                                       - II. sekce (mezi vodiči 2-3). 

-  Připojit vodiče vyhřívání listů vyrovnávacího rotoru a namontovat a zajistit krytky 

svorkovnic. 
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b) Technické podmínky 

 

- Hodnota izolačního odporu vyhřívacích těles listů vyrovnávacího rotoru musí být minimálně 500 k 

( 0,5 M ). 

- Odpor každé sekce musí být   

 

c) Seřizovací práce prováděné při odchylce od TP 

 

- Je-li hodnota izolačního odporu menší než stanovená, je nutné zapnout systém vyhřívání 

na vrtulníku na dobu 10 ÷ 15 minut (nebo nechat vysušit v teplé a suché místnosti) a pak znovu 

změřit izolační odpor. Je-li izolační odpor opět menší než stanovená hodnota, je nutno list vyměnit 

 

Obrázky nosných a vyrovnávacích listů vrtulníku 

Listy nosného rotoru 

 

Obr.33 Listy nosného rotoru vrtulníku Mi-24V/35 
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Obr.34 Detail na list NR 

 

Obr.35 List nosného rotoru „zz spoj“(vidlice), na kterém se měří izolační odpor 
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Obr.36 Hlava nosného rotoru – místo, kde se připojují listy nosného rotoru 

 

 

       Obr.37 Hlava nosného rotoru – „zz spoj“ (zásuvka) pro připojení listu nosného rotoru 
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Obr.38 Uchycení listu NR na „hlavě NR“ 
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Vyrovnávací rotor (vrtulka) 

 

Obr.39 Vrtulka, celkový pohled na vrtulníku 

 

Obr.40 Demontované listy vyrovnávacího rotoru (vrtulky) 
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Obr.41 Tři fáze vyrovnávacího rotoru (vrtulky), detail č.1 

 

Obr.42 Fáze na listu vyrovnávacího rotoru (detail č.2) 
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Obr.43 Svorkovnice pro připojení fází listu vyrovnávacího rotoru (vrtulky) 

 

       Obr.44 Připojený list vyrovnávacího rotoru (vrtulky) na svorkovnici (kryt svorkovnice) 
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Pulty a panely jističů 

  

Obr.45 Pravý pult jističů 

 

  Obr.46 Levý pult jističů 
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4 ZÁVĚR 
    Cílem mé bakalářské práce bylo provést revizi části elektrického zařízení, elektrické instalace 

netradičního provedení a přiblížit tak širší veřejnosti práci vojenských techniků-specialistů na letecké 

technice, která se svými postupy odlišuje od známějších postupů při provádění revizí elektrické 

instalace bytových domů, komerčních prostor, elektrických strojů, spotřebičů a předmětů. 

Jako téma jsem zvolil provedení revize listů nosného a vyrovnávacího rotoru, které se nejvíce 

podobá pracím prováděným revizními techniky při revizi (výchozí či pravidelné) 

Měření bylo prováděno ve spolupráci se specialisty odbornosti „Elektrické a speciální vybavení 

letadel“ 221. a 223. letky ze 22. Základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou.  

Bylo dosaženo výsledků, na jejichž základě můžeme konstatovat, že revidovaný vrtulník může 

i nadále – do nadcházejících předepsaných prací (PP-50), kdy bude provedeno další ověření 

skutečného stavu podle předepsaných technologií, používat zkoušené listy NR a VR. 

Z hlediska životnosti jednotlivých součástí kontrolované části systému vyhřívání listů a přenosu 

elektrického proudu, bylo mým vedoucím bakalářské práce, Doc. Ing. Františkem Veselkou CSc. 

poukázáno na možnost zvýšení životnosti uhlíkových kartáčů (kluzných kontaktů) sběračů proudu, 

technologií, která je proveditelná na VUT v Brně u Ústavu výkonové elektroniky a elektrotechniky. 

Tímto chci poděkovat všem výše uvedeným specialistům za vstřícný přístup a pomoc při provádění 

prací na vrtulníku a mému vedoucímu práce panu Františku Veselkovi za velice podmětné názory 

a připomínky po celou dobu vypracovávání bakalářské práce. 
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PŘÍLOHY 
1) Revizní zpráva o revizi listů nosného a vyrovnávacího rotoru 

2) Celkové schéma zapojení vyhřívání listů nosného a vyrovnávacího rotoru 

3) Schéma signalizace vyhřívání sekcí NR a VR – signalizace pilotovi 

4) Problematika kluzného kontaktu na vrtulníku Mi-24V/35 


