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Anotace bakalářské práce 

LASOVSKÝ, J. Bodové odporové svařování měděných drátů: bakalářská práce. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 

2015, 67 s. Vedoucí práce: Ing. Ochodek, V. 

Bakalářská práce se zabývá studiem spojů hákem s lamelou komutátoru včetně 

spojů s vinutím u rotoru elektromotoru vyrobený bodovým odporovým svařováním. 

V teoretické části byl popsán rotor elektromotoru a jeho použití. Dále byl popsán postup 

bodového odporového svařování háku s měděným vinutím na rotoru elektromotoru. Podle 

měnících se svařovacích parametrů bylo vybráno pět elektromotorů po různých cyklech 

vyrobených spojů. Nejdříve proběhla vizuální kontrola bez zvětšení. Následně se provedla 

dokumentace makroskopického měření velikosti oxidace lamel komutátoru na vybraných 

spojích a počtech, velikosti vad na vybraných vinutí u všech pěti elektromotorů. Následně 

byla provedena metalografická zkouška mikrostruktury spojů s následným naleptáním 

preparovaných vzorků. Byla provedena diskuse dosažených výsledků. 

 

 

ANNOTATION BACHELOR THESIS 

LASOVSKÝ, J. Resistance Spot Welding Cupper Wires: Bachelor Thesis. Ostrava: 

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department 

of Mechanical Technology, 2014, 67 p. Thesis head: Ing. Ochodek, V. 

This thesis deals with the study of connections with hook commutator segments 

including links to the rotor windings for electric motors produced by spot resistance 

welding. The theoretical part describes the electric motor rotor and its use. Furthermore, 

the procedure resistance spot welding hook with copper windings on the rotor of the 

electric motor was described. According to changing the welding parameters five electric 

motors after different cycles of made connections were selected. First, a visual inspection 

was carried out without magnification. Subsequently documentation of macroscopic size of 

measuring oxidation of commutator for selected connections, and the number and size of 

defects on selected windings in all five electric motors was made. Subsequently was 

conducted metallographic microstructure of joints with subsequent etching of the prepared 

samples. Was performed discussion of results.  
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Seznam použitých značek a symbolů 

 Značka / Symbol Význam Jednotka 

A Tažnost [%] 

E Modul pružnosti [MPa] 

F Síla [N] 

G Elektrická vodivost [SI] 

HV Tvrdost podle Vickerse [HV] 

I Elektrický proud [A] 

P Elektrický příkon [W] 

Q Teplo [J] 

R Elektrický odpor [Ω] 

Re Mez kluzu [MPa] 

Rm Mez pevnost v tahu [MPa] 

S Plocha [m2] 

T Teplota [K] 

U Elektrické napětí [V] 

Z Kontrakce [%] 

c Měrná tepelná kapacita [J·kg-1·K-1] 

l Délka [m] 

t Doba průchodu proudu [s] 

 Hustota [kg·m-3] 

α Součinitel teplotní roztažnosti [K-1] 

ζ Měrný elektrický odpor [Ω·m] 

ABS Protiblokovací systém  

AC Střídavý proud  

ASR Systém regulace prokluzu kol  

DC Stejnosměrný proud  

EBA Nouzový brzdový asistent  

EBS Elektronicky řízený brzdový systém  

ESP Elektronický stabilizační program  

MIG 
Svařování tavící se elektrodou 

v inertním ochranném plynu 
 

PA Poloha svařování vodorovná shora  

TOO Tepelně ovlivněna oblast  

WIG 
Svařování netavící se elektrodou 

v inertním ochranném plynu 
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1 Úvod 

V roce 2014 bylo v České republice registrováno celkem 4 893 562 ks osobních 

automobilů což je zvýšení o 105 713 ks osobních automobilů oproti roku 2013. Také bylo 

v České republice vyrobeno 1 246 506 osobních automobilů v roce 2014, při porovnání 

údajů oproti roku 2013 je to o 10,46 % více. Toto zvýšení hustoty dopravy na silnicích 

v České republice zapříčinilo v roce 2014 vznik 85 859 nehod a 629 smrtelných nehod, to 

je zvýšení o 1 461 nehod a zvýšení o 47 smrtelných nehod oproti roku 2013. Snížením 

nehod a tím i úmrtí na silnicích lze docílit použitím aktivních a pasivních bezpečnostních 

asistentů v osobních automobilech, které už dneska většina automobilek používají 

v autech. Aktivní bezpečnost u automobilů je například ASR, EBA, ESP a EBS, které je 

účinnější a má stejnou funkci jako podobně ABS. EBS nám snižuje brzdnou dráhu tím, že 

přerušuje tlak brzdových destiček na brzdové kotouče, proto nedochází k zablokování kol 

při brždění. U EBS změnu tlaku brzdové kapaliny zajištují modulátory což jsou 

elektromotory s vystředěnou hřídelí (vačkou). Jelikož se jedná o přímé ovlivnění 

bezpečnosti, věnují výrobci kvalitě daných komponentů vysokou pozornost a zabývají se 

zlepšením bodového odporového svařování měděných spojů drátů vinutím s  komutátorem 

na rotoru elektromotoru. Měď má úplně rozdílné vlastnosti jak nejpoužívanější materiál ve 

strojírenství ocel. Snadnost odporového svařování nám ztěžují hlavně fyzikální vlastnosti 

mědi například vysoká tepelná a elektrická vodivost mědi. Právě tato bakalářská práce má 

za cíl posoudit kvalitu spojení vinutí s hákem případně k lamele komutátoru a hlavně 

spojení konce háku s lamelou komutátoru na rotoru elektromotoru vyrobené po různých 

počtech cyklů vyrobených spojů. Vlivem počtu cyklů vyrobených spojů se mění různé 

podmínky svařování, například svařovací parametry, opotřebení elektrod, vůle nastavení 

vzdáleností mezi elektrodami, změna tlaků v pneumatických válcích a atd., které mají vliv 

na kvalitu spojů případně na vznik vad ve spojích. Vady v těchto spojích mají vliv na 

životnost elektromotoru, protože působením vibrací a tepelným namáháním během života 

motoru nedojde k přerušení elektricky vodivého spoje. Kdyby se přerušilo elektricky 

vodivé spojení mezi komutátorem a vinutím rotoru elektromotoru tím by se elektromotor 

netočil a došlo by k selhání EBS. Proto se musí určit, po kolika cyklech vyrobených spojů 

už dochází k vadám ve spoji, aby se zvýšila spolehlivost ESB v osobních automobilech. A 

zvýšením spolehlivosti EBS může snížit počet nehod a hlavně snížit úmrtí při nehodách na 

silnicích. Proto výrobci automobilových dílů a automobilky dneska vynakládají mnoho 

prostředků na vývoj těchto bezpečnostních asistentů, protože lidský život je nejcennější na 

světě. 
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2 Bodové svařování 

 Bodové svařování je jednou z nejstarších technologií odporového svařování. Vedle 

švového, výstupkového, stykového a vysokofrekvenčního svařování je bodové svařování 

nejpoužívanější technologii odporového svařování. Bodové svařování se nejčastěji používá 

pro svařování tenkých plechů a to díky výhodám jako jsou jednoduchost technologie, 

vysoká produktivita, levná výroba spoje, opakovatelnost spoje, automatizace a v případě 

ručního svařování nižší nároky na obsluhu než u jiných způsobů svařování. Nejčastěji se 

bodové svařování používá v automobilovém průmyslu při svařování karoserie. [1]  

 

 

2.1 Základní schéma svařovacího stroje 

 Základními částmi bodové svářečky jsou zdroj elektrické energie, transformátor, 

přítlačná ramena pro uchycení elektrod a samotné elektrody (viz obr. 1). Zdroj elektrické 

energie může být buď střídavý proud (AC) nebo stejnosměrný proud (DC). Většinou se 

používá střídavý proud (AC) ze sítě, který se přemění na vysoký proud a nízké napětí za 

pomocí transformátoru. Elektrická energie je vedená do elektrod, které jsou uchyceny 

v přítlačných ramenech. Převážně jedno přítlačné rameno s elektrodou je pevně uchycené a 

druhé přítlačné rameno s elektrodou je pohyblivé a vytváří tlak při svařování. Funkce 

elektrod je prostá, přívod elektrické energie do místa svaru a navíc stlačují k sobě 

svařované materiály, aby se v místě svaru dotýkaly.      

 

Obr. 1: Základní schéma svařovacího stroje. [6] 
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2.2 Princip bodového svařování 

 Při svařování elektrickým odporem, do kterého samozřejmě patří bodové svařování, 

není zdrojem tepla elektrický oblouk, ale elektrický odpor vzniklý v místě dvou 

svařovaných materiálu. Teplo elektrickým odporem je způsobeno průchodem elektrického 

proudu z jedné elektrody do druhé přes svařované materiály, které jsou přitlačovány silou, 

aby se dotýkali. Podobný princip se používá u topných spirál (průchod proudu přes odpor 

vytváří teplo). Celkový odpor se skládá ze tří plošných odporů (přechodových odporů) a 

čtyř materiálových odporů (dvou elektrod a dvou svařovaných materiálů), který ovlivňuje 

množství tepla ve sváru (obr. 2). [2, 3] 

 

 Dotyk dvou svařovaných materiálů není a ani nikdy nebude zcela dokonalý. V 

mikroskopickém měřítku vidíme, že povrchy mají velkou drsnost, nečistoty a oxidické 

vrstvy na povrchu atd., které vytváří velice malou až mikroskopickou plochu styku. Díky 

přítlačné síle se zvýší tlak mezi vrcholy nerovností povrchů dvou svařovaných materiálů a 

tím doslova oxidická vrstva praskne a vytvoří omezený počet dotyků (mostů) kov-na-kov.  

Svařovací proud je rozdělen na velkou plochu svařovaných materiálů, ale nicméně jak se 

blíží proud k rozhraní dvou materiálů je proud nucen procházet přes omezený počet kov-

na-kov dotyků (mostů). Toto zúžení (omezení) zvýší proudovou hustotu a vytváří dostatek 

tepla pro roztavení kovu. Tento jev se nazývá přechodový odpor, který je násobně větší než 

odpor svařovaného materiálu. Přechodový odpor je také mezi povrchem svařované 

elektrody a svařovaným materiálem, ale je velice malý, protože svařovací elektrody jsou 

vyrobeny z materiálu s velmi nízkým elektrickým odporem (viz obr. 2). [3]  

 

Obr. 2: Složky odporu při bodovém svařování. [7] 
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 Roztavený kov má vyšší elektrický odpor než odpor nových styčných ploch, proto 

nedochází ke snížení odporu a nic nebrání pokračovaní roztavovaní celého rozhraní mezi 

svařovanými materiály. Po roztavení potřebného množství kovu zastavíme průtok 

svařovacího proudu a po ochlazení vznikne nerozebíratelný spoj obou svařovaných 

materiálů (obr. 3). [3]   

 

Obr. 3: Bodový svarový spoj. [3] 

 

 

2.3 Teplo přivedené do svaru 

 Množství tepla, které vzniká na přechodovém odporu v místě styku dvou materiálů, 

lze vyjádřit Joule-Lenzovým zákonem: [2]  

                                                             𝑄 = 𝑅 ∙ 𝐼2 ∙ 𝑡  [𝐽]                                                                (2.1) 

 Nebo upravený vztah: 

                                                            𝑄 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑡 = 𝑃 ∙ 𝑡  [𝐽]                                                     (2.1) 

Kde:    Q - je množství tepla [J] 

R - elektrický odpor [Ω] (celkový odpor je součtem několika složek) 

I - elektrický proud [A]  

U - elektrické napětí [V] 

t - doba průchodu proudu [s] 

P - elektrický příkon [W] [2] 
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2.4 Svařovací cyklus 

 Svařovací cyklus je časový průběh tlaku a proudu. Moderní svařovací stroje jsou 

vybaveny programovatelným řízením, které umožňují realizovat i složité svařovací cykly 

(viz obr. 4). Klasický jednoduchý cyklus se skládá ze čtyř operací. Součet času 

jednotlivých operací je nutná doba pro vytvoření spoje. [2, 4, 5] 

 

Obr. 4: Svařovací cykly při bodovém svařování - od jednoduchého až po programově řízené. [5] 

 

 V první operaci dochází k sevření svařovaných materiálů za pomocí svařovacích 

elektrod, které jsou uchyceny v přítlačných ramenech. Díky sevření svařovaných materiálů 

vytvoří se podmínky pro průchod elektrického proudu přes svařované materiály. Síla 

sevření je dostatečně silná pro sevření dvou svařovaných materiálů, které vlivem tvarové 

nerovnosti a špatné poloze svařovaní se nedotýkají. Čas sevření svařovaných materiálů 

závisí na konstrukci přítlačných ramen (obr. 5). [2, 4, 5] 

 

 V druhé operaci za pomocí elektrod jsou už svařované materiály sevřeny potřebnou 

sílou a začíná procházet elektrický proud. Vzniká spoj (svar) v místě největšího odporu, 

což je mezi svařovanými materiály. Čas průchodu elektrického proudu závisí na 

konstrukčních a technologických požadavků spoje (obr. 5). [2, 4, 5] 

 

 Ve třetí operaci jsou svařované materiály pořád sevřeny potřebnou silou, ale už 

neprochází elektrický proud a dochází k ochlazení svaru. Díky tomu, že svar tuhne pod 

tlakem, nehrozí nebezpečí vzniku staženin ve spoji. Většina tepla je odvedena do okolí a 

můžeme taky použít měděné elektrody, které jsou chlazeny vodou. Vlivem chladícího 

účinku má svar jemnozrnnou strukturu. Čas potřebný pro ochlazení svaru je především 

závislí na množství dodaného tepla (obr. 5). [2, 4, 5] 
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 Poslední čtvrtá operace je otevření elektrod, které jsou uchyceny v přítlačných 

ramenech. Čas otevření závisí na konstrukci přítlačných ramen (obr. 5). [2, 4, 5] 

 

Obr. 5: Svařovací cyklus. [7] 

 

 

2.5 Režim svařování 

 Máme dva základní režimy svařování pro svařování dvou dílů. Stejné množství 

tepla dodaného do svaru můžeme dosáhnout buď nižším proudem a dlouhým časem 

svařování, tento režim se nazývá měkký režim, nebo dodáme vyšší proud v kratší době 

svařování, tento režim se nazývá tvrdý režim. [1, 2] 

 

 

2.5.1 Měkký režim svařování 

 Měkký režim se vyznačuje nižším svařovacím proudem dodávaný do svaru po delší 

dobu. Kromě nižšího svařovacího proudu je i nižší přítlačná síla. U měkkého režimu bývá 

obvykle svařovací proud do 5 000 A a svařovací čas nad 0,5 s. Přítlačná síla se pohybuje 

do 1 000 N. Výhodou tohoto režimu je, že nevyžaduje stroje velkého příkonu, umožňuje 

používat menší průřezy elektrických vodičů a je méně citlivý na odchylky odporu 
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svařitelnosti materiálu. Nevýhoda je nižší produktivita, vznikají větší deformace a napětí 

ve svarových spojích, vznik hrubozrnné struktury (méně pevnější) a častější úpravy 

svařovacích elektrod. Použití tohoto režimu je především v ručním a opravárenském 

svařování. [1, 2]  

 

  

2.5.2 Tvrdý režim svařování 

 Tvrdý režim se vyznačuje vyšším svařovacím proudem dodávaný do svaru po kratší 

dobu. Oproti měkkému režimu je přítlačná síla větší. U tvrdého režimu bývá obvykle 

svařovací proud 10 000 A a svařovací čas okolo 0,16 s. Přítlačná síla se pohybuje přibližně 

2 000 N. Tvrdý režim má hodně výhod jako například vyšší produktivita, minimální napětí 

a deformace svaru, jemnozrnné struktuře svaru (kratší přívod tepla a tím rychlejší chladnutí 

svaru), nižší opotřebení svařovacích elektrod a úspora elektrické energie. Nevýhodou že je 

potřeba stroje s velkým příkonem a pevnější konstrukci tím pádem je vyžadovaná efektivní 

energetická situace v podniku.[1, 2]  

 

  

2.6 Uspořádaní svařovacích elektrod 

U bodového svařování rozlišujeme tři základní uspořádaní svařovacích elektrod a to 

jsou přímé, nepřímé a sériové.  

 

 

2.6.1 Přímé bodové svařování 

 Přímé (souosé) je nejčastěji používaným typem odporového svařování. Svařovací 

proud prochází přímo z jedné elektrody na druhou, přes svar (viz obr. 6). [3] 
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Obr. 6: Přímé bodové svařování. [3] 

 

 

2.6.2 Nepřímé bodové svařování 

 Nepřímé (stupňovité) svařování je často používané pro výrobky, které mají pouze 

jednu stranu přístupnou elektrodám, nebo velkou teplotní odchylku. Svařovací proud 

protéká z první elektrody přes první (horní) svařovací materiál a poté přes oblast svaru a 

následně prostřednictvím druhého (dolního) svařovacího materiálu do druhé elektrody (viz 

obr. 7). [3].  

 
Obr. 7: Nepřímé bodové svařování. [3] 

 

 

2.6.3 Sériové bodové svařování 

 Sériové svařování se používá také pro výrobky, které mají pouze jednu stranu 

přístupnou elektrodám. Tento druh svařování má výhodu, že vytvoří dva svary najednou. 

Nicméně, sériové svařování je obecně méně kontrolovatelné, protože svařovací proud se 

rozptyluje do okolí (viz obr. 8). [3] 
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Obr. 8: Sériové bodové svařování. [3] 

 

 

2.7 Parametry svařování 

Základní parametry jsou svařovací proud, svařovací síla a svařovací čas, které mají 

zásadní vliv na kvalitu a vlastnosti svaru. 

 

 

2.7.1 Svařovací proud 

Množství tepla přivedené do svaru převážně závisí na svařovacím proudu. Velikost 

svaru „čočky“ nezávisí pouze na velikosti ploše elektrody, ale i na množství svařovacího 

proudu. Mírný nárůst svařovacího proudu rychle zvětšuje průměr svaru „čočky“ a teda i 

ovlivňuje pevnost svaru. Pokud zvýšíme svařovací proud, měla by být svařovací doba 

zkrácena, aby se předešlo ke znehodnocení povrchu či dokonce vyloučení legujících prvků 

z roztaveného materiálu a poškození elektrod. Obvykle se používá svařovací proud 

v rozmezí od 20 do 100 kA, zejména pro lehké neželezné slitiny a  rozmezí od 4 do 20 kA 

pro uhlíkové oceli. [7, 8] 

 

 

2.7.2 Svařovací síla 

 Svařovací síla u odporového svařovaní je nejdůležitější parametr, který má značný 

vliv na množství průchodu svařovacího proudu a tím i na množství vneseného tepla do 

svaru. Díky použitím svařovací síle se zlepšuje kontakt mezi dvěma materiály, protože 

kontakt ovlivňuje přechodový odpor. Čím vetší je svařovací síla, tím je nižší přechodový 

odpor, abychom dodaly stejné množství tepla do svaru, musíme použít vyšší svařovací 

proud. Příčina snížení přechodového odporu je zvýšení množství tzv. mikroskopických 
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ploch styku a odstranění (prasknutí) oxidické vrstvy mezi dvěma materiály zapříčiněné 

vyšší svařovací síle (tlakem). Čím menší je svařovací síla, tím je vetší přechodový odpor a 

je nutné použit menší svařovací proud. Čím svařujeme větší tloušťky plechů, tím musíme 

použit větší svařovací sílu. [3, 6]  

   

 Před svařování je nutné použit tzv. přítlačnou sílu, která nám drží dva materiály 

(plechy) v požadované poloze. Ve většině případů je přítlačná síla stejná jako svařovací 

síla.  Abychom zaručili uzavřený elektrický odvod u plechů s většími nerovnostmi 

povrchů, je nutné použít vetší přítlačnou sílu, která zaručí požadovaný kontakt mezi dvěma 

plechy. Přítlačná síla může být i mnohonásobně větší než potřebná svařovací síla. Pokud 

není dodržená potřebná poloha a kontakt mezi dvěma materiály (plechy) nebo elektrodami 

může dojít během svařování k jiskření, stříkaní nataveného kovu a rychle opotřebení 

elektrod. [3, 6, 7] 

 

 Po svařování se elektrody a přítlačná síla využívají v průběhu chladnutí svaru, aby 

nedošlo k poškození neochlazeného svaru. Poškození spoje může byt zapříčiněno existenci 

sil, které můžou spoj rozevřít nebo jinak deformovat. [3, 6, 7] 

 

 

2.7.3 Svařovací čas 

 Svařovací čas je další řiditelný parametr bodového svařování, který udává dobu 

protékání svařovacího proudu z jedné elektrody do druhé elektrody přes svařované 

materiály (plechy). Většina odporového svařování probíhá ve velmi krátkých časových 

intervalech. Svařovací čas se obvykle neuvádí v sekundách ale v tzv. cyklech (periodách). 

Nejvíc se používá střídavý svařovací zdroj pro bodové svařování, proto 50 cyklů je 1 

minuta (1 cyklus je 0,02 sekund). V případě příliš dlouhého svařovacího čas může dojít k 

překročení teploty tání (případně i teploty varu) kovu. To by mohlo způsobit vadné svary z 

důvodu vyšší náchylnosti k pórovitosti. Je zde také možnost vyloučení roztaveného kovu 

ze svarového spoje, který by mohl snížit průřez svaru a tím snížit pevnost spoje.  

Nejvýhodnější je použít co nejkratší svařovací čas, aby nedocházelo k nadměrnému 

tepelnému ovlivnění okolo svaru. [6, 7] 
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Obvykle se svařovací čas pohybuje okolo 10 až 50 cyklů (period). Velmi krátké 

svařovací časy se používají u materiálů, které jsou náchylné ke křehkému lomu svaru. U 

těchto materiálů se obvykle používá 10 až 20 cyklů (period) aby se eliminoval účinek 

rychlého ochlazení. Rychlé ochlazení způsobuje zakalení svarového kovu a tím je svar 

náchylnější ke křehkému lomu. Kratší svařovací čas minimalizuje opotřebení elektrod.    

[6, 7] 

 

 Celkový čas k výrobě spoje se neskládá jen ze svařovacího času ale i z dalších časů. 

Například jako čas nutný k zavření kleští a dosednutí svařovaných materiálu, čas potřebný 

k ochlazení svaru a úplně na závěr čas nutný k rozevření kleští. [6, 7] 
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3 Měď 

Měď je ušlechtilý kovový prvek červenohnědý barvy. Měď má chemickou značku 

Cu, latinsky má název Cuprum a anglicky Cooper. Měď a většina z jeho slitin mají 

krychlovou plošně středěnou mřížku, která zodpovídá za dobré vlastnosti mědi. Měď má 

zcela specifické vlastnosti, rozdílné od železa, které si popíšeme z hlediska fyzikální 

(kapitola 3.1.1), chemické (kapitola 3.1.2), mechanické (kapitola 3.1.3) a technologické 

(kapitola 3.1.4) vlastnosti. Historicky je měď jedním z nejstarších materiálu používaných 

člověkem již od starověku. [9, 10, 11]  

 

V zemské kůře je ryzí měď docela vzácná, proto se vyskytuje nejčastěji ve 

sloučeninách ve formě sulfidů, oxidů a uhličitanů. Nejznámějšími a nejzásadnějšími 

rudami pro výrobu mědi jsou chalkozin (leštěnec měděný) Cu2S, chalkopyrit (kyz měděný) 

CuFeS2, kuprit Cu2O, covellin CuS a malachit Cu2CO3(OH)2. Mezi největšími a 

nejvýznamnějšími producenty mědi patří především Chile, Peru a USA v Novém Mexiku a 

Utahu. Dále se významná ložiska měděné rudy nachází v Zairu, Zambii, Kanadě, 

Kazachstánu a Polsku. Měď je v celkové světové produkce třetí nejpoužívanější kov na 

světě, hned za ocelí a hliníkem (obr. 9). [11, 12, 13]  

 

Obr. 9: Produkce mědi ve světě. [20] 

 

Sulfidická ruda je hlavní zdroj pro průmyslovou výrobu mědi, která je poměrně dost 

bohatá na železo, ale obsahuje malé množství mědi (okolo 1 až 6% mědi). Nejprve se 

vytěžená ruda drtí a koncentruje, čímž obsah mědi stoupne na 15 až 20%. Výroba probíhá 

ve třech základních krocích. První krok je pražení. Hlavní podstatou pražení je odstranění 

co možná největšího množství síry z rudy a přeměnu v co největší množství sulfidů a oxidů 
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(2 Cu2S + 3 O2 → 2 Cu2O + 2 SO2).  Druhý krok je roztavení směsi z minulého kroku 

v šachtových nebo plamenných pecích za přidání koksu a struskových přísad (nejčastěji 

oxid křemičitý SiO2) při teplotě 1400 °C, aby se odstranil sulfid železnatý FeS. Při tomto 

kroku se oxid mědnatý CuO mění opět na sulfid a sulfid železnatý FeS reaguje s oxidem 

křemičitým SiO2 na křemičitan železnatý FeSiO3, který je ve formě strusky. Sulfid měďný 

Cu2S a jiné sloučeniny, které vzniknou, se následně se usadí na dně taveniny jako měděný 

lech neboli kamínek (2 CuO + FeS + C + SiO2 → Cu2S + FeSiO3 + CO). Po odstranění 

velkého množství sulfidu železnatého FeS následuje třetí krok. Třetím krokem se měděný 

lech zpracovává na surovou měď pomocí dmýchání v konvektoru. Roztavený měděný lech 

se vlije do konvertoru, který obsahuje kyselou nebo zásaditou vyzdívku a vhání se stlačený 

vzduch. Sulfid měďný Cu2S oxiduje na oxid mědnatý CuO, který energeticky reaguje se 

sulfidem měďným Cu2S na kovovou měď o čistotě 99% (2 Cu2O + Cu2S → 6 Cu + SO2). 

Surová tzv. černá měď se čistí elektrolyticky. Provádí se v elektrolytu (kyselí roztok síranu 

měďnatého CuSO4), anodou je surová měď a katodu tvoří čistá měď. Při elektrolýze se 

měď vylučuje obvykle v čistotě 99,95% na katodu a nečistoty se hromadí na anodu jako „ 

anodické kaly“. Anodické kaly jsou cenným zdrojem stříbra, zlata a dalších těžkých kovů. 

[11, 12]  

 

Více než polovinu vyrobené mědi se spotřebuje v elektrotechnickém průmyslu na 

dráty, lana, kabely, pro silnoproudý rozvod a zejména pro sdělovací techniku, vodiče všeho 

druhu a jiné části točivých elektrických strojů a transformátorů, součásti elektrických 

přístrojů atd. Další část se používá pro výrobu slitin, zvlášť mosazi a bronzu, a menší část 

se uplatňuje v teplené technice, chemickém průmyslu a na galvanické povlaky. [10, 11, 12] 

  

Norma rozděluje měď na dvě skupiny a to jsou: 

1. Měď tvářená (používá se hlavně pro elektrovodné a konstrukční účely) 

2. Měď slévárenská (používá se jako předslitina pro výrobu slitin mědi a méně 

pro odlitky) [10] 
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3.1 Fyzikální vlastnosti 

Teplota tání čisté mědi je 1083°C a teplota varu při normálním tlaku je 2570°C. 

Hustota mědi je 8940 kg·m-3 po tváření a vyžíhání, v litém stavu hustota klesá. Měrná 

tepelná kapacita je 0,385 kJ·kg-1·K-1. Součinitel teplotní roztažnosti pří teplotě 20°C je 

17·10-6·K-1, s teplotou vzrůstá přibližně o 0,4 10-6·K-1. Elektronická konduktivita 

(vodivost) čisté vyžíhané mědi má hodnotu 58 MS·m-1, což odpovídá měrnému 

elektrickému odporu 0,017241 μΩ·m. S rostoucí teplotou se snižuje elektrická vodivost. 

Hodnoty odpovídají přibližně šestkrát vyšším hodnotám tepelné a elektrické vodivosti než 

má ocel a zároveň druhé nejvyšší po stříbře. Elektrickou a tepelnou vodivost značně 

ovlivňuje nečistoty v mědi, zejména fosfor (obr. 10). [11, 12, 14, 15] 

 

Obr. 10: Vliv prvků na elektrickou vodivost mědi. [15] 

 

 

3.2 Chemické vlastnosti 

V periodické tabulce prvků se měď nachází ve stejné skupině jako stříbro a zlato, 

proto je poměrně netečné vůči chemikáliím. Měď jako ušlechtilý kov se rozpouští 

v minerálních kyselinách, ale nedokáže z kyseliny vyloučit kation vodíku, proto se 

rozpouští pouze v oxidujících kyselinách nebo neoxidujících kyselinách s oxidačním 

činidlem. V koncentrované kyselině sírové H2SO4, která již je oxidující kyselinou, se měď 

zprvu nerozpouští a pouze černá na oxid měďnatý CuO a uvolňuje se oxid siřičitý SO2 a 

teprve po zčernání mědi se oxid měďnatý CuO rozpouští v kyselině sírové H2SO4 na modrý 

roztok síranu měďnatého CuSO4. Ale v roztoku zředěné kyseliny sírové H2SO4 se měď 

nerozpouští, ale v přítomnosti oxidačního činidla se měď rozpouští za vzniku 
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zelenomodrého roztoku síranu měďnatého CuSO4. V roztoku zředěné kyseliny 

chlorovodíkové HCl se měď nerozpouští, pokud se do roztoku přidá oxidační činidlo 

(nejběžněji peroxid vodíku H2O2), probíhá rozpouštění velmi pomalu. V případě 

koncentrované kyseliny chlorovodíkové HCl se měď také nerozpouští, ale v přítomnosti 

oxidačních činidel probíhá rozpouštění poměrně rychle za vzniku zeleného roztoku 

chloridu měďnatého CuCl2. Měď se přímo slučuje s halogeny, kyslíkem, sírou a selenem. S 

ostatními prvky se měď slučuje nepřímo. Většina sloučenin s mědí mají oxidační číslo I až 

III. Nejznámější sloučeniny jsou například dusičnan měďnatý, který krystalizuje jako 

hexahydrát Cu(NO3)2·6H2O, bezvodý je bezbarvý. Jeho roztoky se používají k povrchové 

úpravě železných slitků (moření). Oxid měďný Cu2O se používá při barvení skla do 

červena. Síran měďnatý neboli modrá skalice CuSO4 se využívá k výrobě minerálních 

barev a součást poměďovacích lázní.  Běžné kovy a slitiny reagují s vlhkostí v atmosféře a 

korodují, kromě horkých nebo studených a suchých prostředí. Oproti tomu měď vykazuje 

velmi dobrou odolnost proti vzdušné korozi. Působením kyslíku, atmosférické vlhkosti a 

oxidu uhličitého se měď pokrývá tenkou vrstvičku tzv. „pasivace“ zeleného zásaditého 

uhličitanu měďnatého CuCO3, také známou jako měděnka. Měděnka nám účinně chrání 

proti další korozi. Vznik výraznější vrstvy měděnky závisí na vzdušné vlhkosti a může to 

trvat několik měsíců až mnoho let.  Kromě pasivace proti vzdušné vlhkosti se měď dokáže 

pasivovat v neutrálních i ve slabě zásaditých prostředí. Čistá měď a její slitiny s větším 

obsahem mědi mají dobrou odolnost proti korozní únavě. Ke korozi dochází pouze 

v kyselém prostředí. [12, 13, 14] 

 

 

3.3 Mechanické vlastnosti 

Měď má menší modul pružnosti 130 000 MPa oproti oceli, která má modul 

pružnosti 210 000 MPa. Měď lze dodávat s různými vlastnostmi od žíhané a válcované 

(měkké) až po plně tvrdou, která se získává tvářením za studena. Pevnost v tahu válcované 

mědi je asi 220 MPa při tažnosti 40%. Mez kluzu se pohybuje okolo 60 MPa a kontrakce 

70%. Tvářením za studena lze ji podstatně zvýšit, asi až na 440 MPa. Žíhaná a válcovaná 

měď má tvrdost 40 až 60HV. Měď tvářená za studena má tvrdost minimálně 110 HV. 

Nejpevnější slitina mědi ze všech se vyrábí legováním berylliem, což vede k pevnosti v 

tahu až 1500 MPa. Tažnost mědi tvářené za studena oproti žíhané je mnohem menší, jsou 

to pouze 2%. Vzrůstající teplotou se mechanické vlastnosti mědi zásadně mění (obr. 11). 
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Pevnost se snižuje jen zvolna, naproti tomu prodloužení a kontrakce klesají rychle. 

Minimální hodnoty tažnosti a kontrakce jsou při teplotě 400°C až 500°C a při vyšší teplotě 

hodnoty stoupají. Proto měď je vhodná k tváření buď za studena nebo při vyšší teplotě přes 

750°C. Měď a její slitiny můžeme zvýšit pevnost pomocí tváření za studena a to díky 

plastické deformaci způsobené výrazným dvojčatěním mědi, nebo precipitačním 

vytvrzováním při stárnutí (prvky jako je beryllium Be, chrom Cr a zirkonium Zr) a 

legováním (prvky jako je křemík Si, cín Sn a hliník Al). [9, 11, 12] 

 

Obr. 11: Vliv teploty na mechanické vlastnosti mědi. [17] 

 

 

3.4 Technologické vlastnosti 

Díky svým mechanickým vlastnostem je čistá měď měkká, snadno kujná a tažná, 

proto se velmi dobře tváří za tepla i za studena. Tváření za tepla se provádí při teplotě 

800°C a vyšší. Čistá měď se dost obtížně obrábí, poněvadž tzv. „maže“. Zlepšení 

obrobitelnosti mědi můžeme zlepšit přidáním legujících prvků jako je síra, selen, olovo a 

tellur. Nejlepší obrobitelnost má automatová mosaz CuZn39Pb3, která je legovaná olovem 

při zachování specifických technických požadavků. Čistá měď se velmi dobře pájí a 

svařitelnost je dobra, ale vznikají víceré operativní problémy, které vyplývají především 

z vysoké tepelné vodivosti a změnami mechanickými vlastnosti mědi v intervalech teplot 

mezi 300°C až 750°C. Více o svařitelnosti mědi si víc popíšeme v kapitole 3.5. Odlévání 

mědi je obtížné z důvodu velké smrštivosti. Kov také hustě teče a špatně vyplňuje formu.  

Dalšími důvody jsou, že při tuhnutí se uvolňuje značné množství plynů, proto vzniká 
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necelistvost, pórovitost a bublinatost odlitku. Slévatelnost můžeme ovlivnit přidáním 

malého množství legujících prvků jako například 1% cínu, tato slitina se běžně používá 

v elektrotechnice. Pro odlévání se spíš hodí slitiny mědi jako je chromová měď CuCr F35, 

cínový bronz CuSn12, červený bronz CuSn10Zn2 a hliníkový bronz CuAl10Ni2Mn2.    

[10, 11, 16, 18] 

 

  

3.5 Svařitelnost mědi 

Největší vliv na svařitelnost mědi mají fyzikální vlastnosti, změna plastických 

vlastností v intervalech mezi 300 až 750°C, chemické nečistoty, použitý přídavný materiál, 

stav povrchu materiálu před svařování, množství přivedeného tepla a rychlost ochlazení. 

Měď lze svařovat téměř všemi metodami tavného svařování. Nejčastěji v praxi se používá 

svařování plamenem, obalenou elektrodou, elektrickým obloukem v ochranném plynu. Při 

svařování plamenem se musí svařovat neutrálním plamenem a přídavný drát se používá ve 

formě tyček z mědi s velmi nízkým obsahem kyslíku.  Svařování elektrickým obloukem 

v ochranném plynu se uskutečňuje svařovací metodou WIG a MIG. Metoda WIG je dnes 

dominantní metodou tavného svařování mědi, protože spoje mají dobré mechanické 

vlastnosti a celistvost i bez doplňkových uprav spoje (obr. 12). Nemusí se překovávat spoje 

a dokonce se vylučuje. Jako přídavný materiál se používá nízkolegovaný cínový bronz (cca 

1 hn %) s desoxidačními přísadami (křemík Si, mangan Mn a bór B). Ochranný plyn se 

využívá bud čistý argon (min 99,9 Ar čistoty) nebo směs plynu argon s heliem (50 hm % 

Ar+50 hm % He). Pro svařování mědi se používá nejčastěji stejnosměrný proud a pro 

menší tloušťky se používá stejnosměrný pulzující proud. Metoda MIG se aplikuje při 

svařování plechů větších tlouštěk. MIG používá stejný přídavný materiál a ochranný plyn 

jako metoda WIG. U metody MIG se svařuje stejnosměrným proudem nepřímé polarity a 

také není nutné spoj překovávat. Pro všechny metody tavného svařování se voli předehřev 

podle svařované tloušťky od 200 do 600°C. Odporové svařování využívá pro svařování 

měděných drátu a profilů. Snadnost odporového svařování nám ztěžuje vysoká tepelná a 

elektrická vodivost mědi, proto se musí použít tvrdý svařovací režim (vysoký proud a 

kratší čas svařování). Svařovací síla pro odporové bodové svařování je obvykle 50 až 70 % 

síly, která se využívá pro stejné tloušťky oceli. Pro odporové bodové svařování se 

přednostně používají wolframové nebo molybdenové elektrody, aby se minimalizovalo 

přilepení elektrod. [9, 17, 23] 
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Obr. 12: Celistvý spoj svařený metodou WIG. [17] 

 

 

3.5.1 Vliv fyzikálních a plastických vlastností 

Velká tepelná vodivost zhoršuje podmínky natavení mědi při svařování. Proto 

musíme dodávat do svaru větší množství tepla. Na tepelnou vodivost mědi má zásadní vliv 

přísadové prvky ve slitině. Čím větší je množství přísadových prvků ve slitině, tím je 

tepelná vodivost mědi menší. Také měď intenzivně sálá teplo z povrchu vyhřátého 

materiálu do okolí. Tepelná roztažnost má vliv na objemové změny. Měď má větší 

koeficient tepelné roztažnosti než ocel, tím pádem jsou objemové změny výraznější a ve 

svarovém spoji vzniká větší pnutí. Nízké plastické vlastnosti mědi v intervalech teplot 300 

až 750°C může vytvořit možnost vzniku prasklin za studena. Dochází k nepříznivému 

formování svaru z příčin značných rozměrů svarové lázně a vysoké tekutosti natavené 

mědi. [9, 17, 23] 

 

 

3.5.2 Vliv chemických nečistot 

Prvky jako kyslík, vodík, síra, vizmut, fosfor, olovo a uhlovodíky všeho druhu 

nepříznivě ovlivňují svařitelnost mědi. Následně si popíšeme jednotlivé prvky, a jaký mají 

vliv. [9, 17, 23] 

 

Kyslík se slučuje s mědí velmi aktivně hlavně při vyšších teplotách (nad 300°C), 

proto vznikají dva oxidy s mědí. Při vysoké koncentrací kyslíku v okolní atmosféře vzniká 

černý na povrchu oxid měďnatý CuO, při nízkých koncentracích kyslíku vzniká oxid 
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měďný Cu2O. Oxid mědnatý CuO je povrchový oxid. Stabilní pouze při nižších teplotách, 

naproti tomu při vyšších teplotách se rozkládá na oxid měďný Cu2O. Oxid mědnatý CuO 

může ovlivnit pouze nepřímo svařitelnost mědi ale naproti tomu oxid měďný Cu2O 

ovlivňuje svařitelnost mědi zásadně.  Oxid měďný Cu2O je prakticky nerozpustný v tuhé 

mědi a v tekuté mědi se rozpouští ve všech koncentracích. Ve struktuře lité mědi se oxid 

měďný Cu2O vylučuje ve formě křehkého eutektika (Cu+ Cu2O) na hranicích primárních 

zrn α. Objem křehkého eutektika (Cu+ Cu2O) vyloučeného na hranici primárního zrna α  je 

větší čím je větší je koncentrace kyslíku v mědi a v přídavném materiálu. Při koncentraci 

0,04 hm % O2 může vyplnit křehké eutektikum (Cu+ Cu2O) celý prostor hrabic zrn. Toto 

eutektikum (Cu+ Cu2O) může být metalurgickou příčinou krystalizačních a likvačních 

trhlin a také zhoršuje mechanické vlastnosti svarového spoje (obr. 13). [9, 17, 23] 

 

Obr. 13: Struktura lité mědi (0,06 hm % O2). [17] 

 

Vodík může vyvolat ve svarových spojích mědi necelistvost typů póru, bublin a 

v některých případech i trhliny. Vady tohoto typu vznikají interakcí vodíku s kyslíkem. Ve 

fázi krystalizace při styku s pásmem přehřátí tepelně ovlivněné oblasti se vodík uvolňuje 

ze svarové lázně. Následně vodík difunduje značnou rychlostí po hranici zrn, kde se setká s 

oxidem měďným Cu2O a vznikne chemická rekce (redukční reakce), jejímž výsledkem je 

vznik vodní páry. Vodní para svým tlakem vytvoří v plastické mědi výrazné dutiny, póry, 

bubliny v místech původních oxidů (obr. 14). Tlak vodní páry může v některých případech 

dosáhnout kritické hodnoty, které vedou ke vzniku trhlin. To způsobuje křehkost, lámavost 

svaru v přechodu svarový kov – základní materiál. Tomuto jevu se říká tzv. „ vodíková 

nemoc“ svarových spojů mědi.  Vodíková nemoc je zejména typická pro svařování 

plamenem u technické mědi s obsahem kyslíku nad 0,04 hm % O2. [9, 17, 23] 
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Obr. 14: Dutiny ve svarovém spoji mědi (0,06 hm % O2) vyvolané vodíkem: [17] 

 

Síra tvoří s mědí eutektikum s teplotou tavení 1067°C. Na svařitelnost mědi působí 

obdobně jako kyslík ale podstatně mírněji. [9, 17, 23] 

 

Vizmut způsobuje křehkost a obsah nemá být větší než 0,003 hm %. [9, 17, 23] 

 

Fosfor při obsahu větším než 0,1 hm % snižuje plastické vlastnosti mědi, tím 

způsobuje křehkost. Fosfor snižuje elektrickou a tepelnou vodivost. [9, 17, 23] 

 

Olovo způsobuje křehkost za vyšší teploty. Maximální obsah olova v mědi je 

omezeno do 0,05 hm %. [9, 17, 23] 

 

Selen a telur snižují tažnost mědi. Proto se v malém množství používají na zlepšení 

obrobitelnosti mědi. [9, 17, 23] 

 

 

3.5.3 Vliv přídavného materiálu a stavu materiálu před svařování 

Použitím odlišného chemického složení přídavného materiálu od základního 

materiálu může docházet v důsledku promíšení ke vzniku křehkých struktur v oblasti 

svaru. [17, 23] 



Bakalářská práce  Jiří Lasovský 

 

29 

 

3.5.4 Vliv množství přivedeného tepla a rychlosti ochlazování 

Na kvalitu svaru má vliv množství přivedeného tepla a rychlost ochlazování. Tyto 

činitelé ovlivňují kvalitu z hlediska struktury a napětí, které vznikají po svařování. 

Například když přivedeme větší množství tepla a pomalu ochlazujeme, vzniká hrubozrnná 

(méně pevná) struktura ve svarovém spoji. Naopak při přivedení menšího množství tepla a 

rychlého ochlazování vznikají napětí ve svarovém spoji, která mohou vyvolat vznik 

mikrotrhlin. [17, 23] 

 

 

3.5.5 Opatření ke snížení nepříznivých vlivů 

Nepříznivý vliv kyslíku můžeme omezit limitováním obsahu kyslíku v základním a 

přídavném materiálu maximální hodnotou 0,02 hm % O2.  V kapitole 3.5.2. je popsán vliv 

oxidu měďnatého Cu2O v líté struktuře mědi na svařitelnost. Nepříznivou a křehkou 

strukturu je možné upravit na strukturu rekrystalizovanou a tvářenou pomocí tvářením za 

studena a následovném rekrystalizačním žíhání nebo tváření za tepla (probíhají oba děje 

současně tvářeni i rekrystalizační žíhání). V rekrystalizované a tvářené struktuře se oxid 

měďný Cu2O vyskytuje ve formě samotných oxidických zrn, orientovaných převážně 

uvnitř rekrystalizovaných zrn  α (obr. 15). Tvářená a rekrystalizační měď má proto velmi 

dobré plastické vlastnosti i při poměrně vysokém obsahu O2. Popisovaný způsob úpravy 

struktury lité mědi lze použít i na úpravu struktury svařovaného spoje, který je vyrobený 

z čisté mědi bez přídavného materiálu nebo s přídavným materiálem v čisté mědi bez 

dezoxidačních přísad. Nejčastěji se používá zpracování pro svařované spoje tohoto druhu 

prokováni svaru za tepla. Prokováni svaru za tepla se realizuje při teplotě 800 až 850°C 

v šířce trojnásobku šířky housenky na povrchu svaru. Dalším způsobem můžeme 

desoxidovat svarovou lázeň v průběhu svařovaní za pomocí přídavných materiálu, které 

obsahují desoxidační prvky například křemík Si, mangan Mn a bor B. [17, 23]  
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Obr. 15: Rekrystalizovaná struktura mědi. [18] 

 

Nepříznivý vliv vodíku můžeme minimalizovat zdrojem vodíku před svařování. 

Minimalizování zdroje vodíku lze dosáhnout zabezpečením vysoké čistoty povrchu 

základního a přídavného materiálu, odstranění povrchových oxidů, organických nečistot a 

vlhkosti. Dále používat vhodné plynové a tavidlové ochrany svarové lázně. Například 

vhodné je používat argon Ar, helium He nebo směs argonu s héliem Ar+He jako ochranný 

plyn při svařování. Dobré je vhodně volit svařovací parametry, abychom minimalizovali 

šířku tepelně ovlivněné oblasti. [17, 23] 

 

Nepříznivý vliv fyzikálních a plastických vlastností můžeme minimalizovat 

použitím předehřevu, který může snížit měrný příkon svařování potřebný pro dostatečný 

průvar. Předehřev se volí podle tloušťky a hmotnosti od 200 do 600°C. Dále je nutné 

zabezpečit pomalé ochlazení svarků v peci nebo v izolačním zábalu. Upřednostňovat typy 

spojů s malým odvodem tepla do základního materiálu proto je vhodné používat tupé, 

rohové a lemové spoje před koutovými spoji.  Svařovat přednostně v poloze vodorovné 

shora (PA), případně použít mírný sklon základního materiálu proti směru svařování. 

Doporučuje se použit podložky na formování kořene a případně i příložky na formování 

okrajů svaru. [17, 23] 

  



Bakalářská práce  Jiří Lasovský 

 

31 

 

4 Experimentální část 

Experimentální část bakalářské práce má za cíl posoudit kvalitu a případně navrhnout 

zlepšení odporového svařování měděných háků komutátoru elektromotoru. Posuzovaný 

rotor elektromotoru se skládá z hřídele, na kterém je nalisované ocelové jádro s 8 cívkami. 

Každá cívka je obmotána měděným vinutím drátu. Vinutí je spojeno dvěma dráty pomocí 

háku komutátoru k lamelám komutátoru. Komutátor se skládá ze samostatně oddělených 

24 lamel a každá lamela má samostatný hák. Komutátor se otáčí s cívkami a mění směr 

proudu přicházejícího do cívky, v tomto případě je velice důležité mít kvalitní a elektricky 

vodivé spojení mezi vinutím a komutátorem (obr. 16). 

 

Obr. 16: Rotor elektromotoru 

 

 

4.1 Použití a výrobní cyklus elektromotoru 

  Tyto elektromotory (modulátory) se používají v autech pro  EBS. EBS je 

elektronicky řízený protiblokovací systém kotoučových brzd s vysokým brzdovým 

účinkem a okamžitou pohotovostí, která zvyšuje bezpečnost provozu na cestách.  Po 

stlačení pedálu jsou signály pro brzdy odesílány do řídicí jednotky EBS. Další potřebné 

informace dodají senzory snímající například rychlost otáčení kol, opotřebení brzdového 

obložení a řídicí jednotka tak určí brzdicí tlak pro jednotlivé nápravy a jednotlivé kola. 

Elektromotory (modulátory) přitom regulují tlak brzdové kapaliny přiváděný do brzdových 

válců. Konkrétně tento jeden elektromotor (modulátor) má výkon od 130 do 580 W a při 

zapouzdření včetně těsnění je ochráněno proti korozi i vniknutí například brzdové 

kapaliny.  
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Pro životnost elektromotoru je velice důležité kvalitní spojení a elektricky vodivé 

spojení mezi měděným hákem komutátoru a měděným vinutím drátu. Díky metodě 

odporového svařování, která za pomocí aplikace tepla a tlaku, dojde k odstranění izolace 

měděného drátu a změkčení háku, aby došlo k vzduchotěsnému a elektricky vodivému 

spojení. Přichycení špičky háku k lamele komutátoru zaručuje, že působením vibrací a 

tepelnému namáhání během života motoru nedojde k přerušení elektricky vodivému 

spojení. Ve výrobě na to využívají plně automatický svařovací automat Atop TCF 300 se 

svařovacím zdrojem Amade Myachi Europe IS-120B. Svařovací zdroj dokáže bez zásahu 

personálu přizpůsobit (pozměnit) svařovací parametry vlivem různých faktorů (vlhkost 

vzduchu, opotřebení elektrod, stav povrchu před svařování a atd.) na svařování oproti 

zadaným hodnotám. Svařovací automat Atop TCF 300 (obr. 17) svařuje dva háky 

komutátoru na jednou, proto má dvě wolframové svařovací elektrody včetně držáku 

elektrod, dvě měděné zemnící elektrody včetně držáku elektrod, kleštiny pro uchycení a 

otáčení elektromotoru při svařování. Díky svařování dvou háku komutátoru na jednou se 

svařovací operace dvojnásobně zrychlí.  

 

Obr. 17: Svařovací automat Atop TCF 300 

 

První krok svařovací operace při výrobě elektromotoru je správné usazení rotoru 

v kleštinách svářečky. Druhý krok je dosednutí měděné zemnící elektrody na lamelu 

komutátoru. Kontakt by měl být na celé ploše zemnící elektrody, aby bylo dosaženo 

minimálního odporu mezi zemnící elektrodou a lamelou komutátoru, při tom nesmí nebo 

minimálně vzniknou otlaky na lamele. Velmi důležité je také vzdálenost mezi svařovací 
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wolframovou elektrodou a zemnící měděnou elektrodou, která by měla být v rozmezí od 

0,5 až maximálně do 1,5 mm. Při větší vzdálenosti je zapotřebí zvětšit výkon svařování a 

to má negativní dopad na přehřívání okolí háku (vznik oxidace lamel). Třetí krok je 

dosednutí a přitlačení wolframové svářecí elektrody na hák komutátoru. Přítlačná síla je 

nastavena na 245 N. Plocha svařovací elektrody se správně brousí obvykle pod úhlem 3° 

až 5°. Pokud se tyto hodnoty úhlu nedodrží, dochází při svařovaní k otevření háku i 

nedostatečnému opálení izolace. Při dodržení broušení pod úhlem 3° až 5° dojde ke 

správnému uzavření a přivaření háku k lamele komutátoru. Ve čtvrtém kroku začne 

procházet elektrický proud z wolframové svařovací elektrody do měděné zemnící 

elektrody přes měděný hák a drát. Aby nedošlo k propálení háku komutátoru, používá se 

náběh na svařovací proud. Doba náběhu je nastavena na 50 ms. První svařovací proud je 

nastavený na 1,4 kA po dobu 80 ms při svařovací síle 240 N, tím vzniká ve spoji teplota od 

800°C až 900°C. Díky takto vysoké teplotě dojde k odstranění vrstvy izolace drátu a 

změkčení háku. Ve styčných plochách nesmí být žádná izolace pouze čistá měď a to z 

důvodu nutnosti průchodu elektrické energie mezi lamelami komutátoru a vinutím drátů 

elektromotoru. V pátém kroku se druhý svařovací proud zvýší o 0,1 kA na 1,5 kA po dobu 

75 ms při svařovací síle 240N, tím dojde k dotlačení a přivaření háku k lamele komutátoru 

a vznikne elektrické vodivé spojení. Při dotlačení a přivaření háku také vzniká deformace 

jak na drátu vinutí, tak i na háku komutátoru. Deformace drátu vinutí se projeví ve 

změně jeho průřezu z kruhového na elipsovitý (z původního průměru drátu se zmenší 

tloušťka drátu o 40 až 50%). Díky této změně se zvětší kontaktní plocha a znesnadní se 

pohyb drátů pod hákem. Také dochází k deformaci háku a to změnou tloušťky háku (z 

původní tloušťky háku se zmenší o 70 až 80%). V šestém kroku se zastaví průchod 

elektrického proudu a začne ochlazování elektrod a sváru. Při ochlazování se hák stlačí 

přidržovací sílou 525 N po dobu 450 ms, která je větší než svařovací i přítlačná síla. 

Přidržovací síla je důležitá, aby nedošlo při ochlazování k otevření háku od lamely 

komutátoru. V sedmém kroku se elektrody navracejí do výchozí polohy (obr. 18). 
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Obr. 18: Svařovací cyklus výroby spoje háku komutátoru s dráty vinutí 

 

 

4.2 Výběr elektromotorů 

Na základě dodaných svařovacích parametrů s různými cykly svařování byly 

vybrány elektromotory, u kterých ve výrobě dochází ke změně elektrického proudu I, 

napětí U, výkonu P a pulsu. Změny ovlivňuje svařovací zdroj, který má tendenci 

přizpůsobit (pozměnit) svařovací parametry oproti zadaným hodnotám. Z těchto důvodů 

byly vybrány elektromotory, které se vyrobily po seřízení 0 cyklech, 500 cyklech, 2000 

cyklech, 3000 cyklech a 5000 cyklech svarů. Jako kontrolní vzorky by měli sloužit 

elektromotory vyrobeny po seřízení 0 cyklech a 500 cyklech.  U elektromotorů vyrobených 

po 2000 cyklech, 3000 cyklech a hlavně po 5000 cyklech se bude předpokládat vznik 

větších počet vad spojů. Jako první byla provedena vizuální kontrol bez zvětšení. 

 

 

4.3 Vizuální kontrola svarových spojů 

Po provedení vizuální kontroly bez zvětšení lze pozorovat u všech pěti 

elektromotorů, že jedna půlka lamel komutátoru je méně tepelně ovlivněna (méně 

zoxidované lamely) a druha půlka lamel komutátoru je více tepelně ovlivněna (více 

zoxidované lamely). Některé vady jsou viditelné bez zvětšení pouhým okem pro 

kvalitativní vyhodnocení jako například, že došlo k rozstřiku mědi na drátech vinutí. U 

žádného spoje nedošlo k odtrhnutí háku od lamely komutátoru. Další vady už nebyly 

možné vizuální kontrolou bez zvětšení pozorovat. 
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Jako první bylo navrhnuto provést makroskopickou dokumentaci kolmo k háku 

komutátoru, aby se mohlo ověřit a změřit změny velikosti tepelně ovlivněné oblasti na 

lamele komutátoru vlivem počtů cyklů vyrobených spojů. Za druhé bylo navrhnuto 

provedení makroskopické dokumentace ze strany háku komutátoru pro spočítání množství 

a velikosti rozstřiků mědi na drátech vinutí. Na konec byla navrhnutá dokumentace 

metalografické zkoušky mikrostruktury z důvodu kontroly deformace drátu vinutí ve spoji 

a kvalita spojení háku s lamelou komutátoru.  

 

 

4.4 Makroskopické měření kolmo k háku 

Dokumentaci háku komutátoru kolmo k háku bylo provedeno na mikroskopu 

Olympus SZX7 s digitálním fotoaparátem Olympus při devítinásobném zvětšení za pomocí 

programu QuickPHOTO CAMERA 3.1. Pro velkou četnost spojů háku s lamelou 

komutátoru na elektromotoru bylo vybráno 5 spojů z méně tepelně ovlivněných lamel a 5 

spojů z více tepelně ovlivněných lamel. U všech pěti elektromotorů byl vybrán stejný počet 

a stejné umístění pro dokumentaci spojení háku s lamelou komutátoru. Celkem bylo takto 

zdokumentováno 50 spojů. Po zdokumentování spojů můžeme pozorovat, že vlivem úniku 

tepla ze spoje do okolí zapříčinilo zoxidování lamel komutátoru. Množství uniklého tepla 

do okolí určuje barevné změny na lamele komutátoru. Zapříčinění zbarvení lamel 

komutátoru je vznik odlišných oxidů na povrchu, které vznikají za různých teplot. V 

dalším kroku byly změřeny všechny zdokumentované spoje v programu QuickPHOTO 

INDUSTRIAL 3.1. Byla změřena celková délka tepelně ovlivněné oblasti na lamele 

komutátoru, délka jednotlivých zbarvených oblastí a délka plochy háku.  



 

 

 

Obr. 19: Méně tepelně ovlivněna lamela 

 

Obr. 20: Více tepelně ovlivněna lamela 

Makroskopickým měřením kolmo k háku bylo potvrzeno, že jedna půlka lamel je 

méně (zoxidovaná) tepelně ovlivněna (obr. 19) a druhá půlka lamel je více (zoxidovaná) 

tepelně ovlivněna (obr. 20). Teoreticky by se tento rozdíl v oxidaci lamel neměl 

vyskytnout, ale v praxi je to běžné. Tento jev je dán rozdílností na obou stranách, protože 

v praxi nelze docílit toho, že obě strany budou úplně totožné. Takových hlavních vlivů je 

hned několik například každá strana má zvlášť zdroj energie a kabely, vůle usazení 

elektrod v zařízení, rozdílné broušení elektrod tím rozdílná kontaktní plocha, rozdílná 

čistota svařovaného povrchu, rozdílné opotřebení dílu, rozdílný tlak v pneumatických 

válcích atd. U méně tepelně ovlivněných lamel byly zpozorovány žlutozlaté, fialové a 

modré oblasti, které kromě celkové délky tepelně ovlivněné oblasti a délky plochy háku 

také byly změřeny. U více tepelně ovlivněných lamel byly pozorovány, kromě stejných 

oblastí jak u méně tepelně ovlivněných lamel, i zelené a růžové oblasti, které taky byly 

změřeny. Všechny výsledky měření byly zapsaný do tabulek a vytvořeny grafy pro 

porovnání všech měřeních pomocí programu Excel 2013.  
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Hodnoty měření pro elektromotor vyrobený po seřízení 0 cyklech byly zahrnuty do 

tabulky (tab. 1). Z tabulky lze vyčíst, že průměrná celková délka tepelně ovlivněné oblasti 

na lamele komutátoru pro méně ovlivněnou polovinu (1 až 5 měření) je 4137,4 μm a pro 

více ovlivněnou polovinu (6 až 10 měření) je 5304,2 μm. To znamená nárůst o 1166,8 μm 

oproti méně ovlivněné polovině. U dalších oblastí je to velice podobné: u méně ovlivněné 

polovině má průměrnou délku žlutozlatá oblast 667,2 μm, fialová oblast 381,4 μm, modrá 

oblasti 571,6 μm a plocha háku 3757,8 μm. U více ovlivněné polovině má průměrnou 

délku žlutozlatá oblast 775,2 μm, fialová oblast 506,6 μm, modrá oblast 669,8 μm, plocha 

háku 3872,8 μm a navíc máme ještě zelenou oblast 667,6 μm i růžovou oblast 181,6 μm. Je 

patrné, že hodnoty se opět o něco navýšili oproti méně ovlivněné polovině, kromě délky 

plochy háku, která zůstala velice až nepatrně nezměněná.  

Tab. 1: Změřené délky pro seřízení 0 cyklů 

Délky pro seřízení 0 cyklů [μm] 

Měření TOO Zlatožlutá Fialová Modrá Zelená  Růžová Plocha háku 

1 4077 644 402 532   3725 

2 4072 651 398 586   3718 

3 3940 532 315 579   3803 

4 4177 702 394 514   3729 

5 4421 807 398 647   3814 

6 5255 958 495 546 571 145 3855 

7 5421 647 705 864 568 98 3906 

8 5186 835 353 568 774 170 3892 

9 5162 651 510 684 608 264 3838 

10 5497 785 470 687 817 231 3873 

Průměr 1 4137,4 667,2 381,4 571,6   3757,8 

Max 1 4421 807 402 647   3814 

Min 1 3940 532 315 514   3718 

Rozdíl 1 481 275 87 133   96 

Průměr 2 5304,2 775,2 506,6 669,8 667,6 181,6 3872,8 

Max 2 5497 958 705 864 817 264 3906 

Min 2 5162 647 353 546 568 98 3838 

Rozdíl 2 335 311 352 318 249 166 68 
 

Hodnoty měření pro elektromotor vyrobený po 3000 cyklech byly zahrnuty do 

tabulky (tab. 2). Z tabulky lze vyčíst, že průměrná celková délka tepelně ovlivněné oblasti 

na lamele komutátoru pro méně ovlivněnou polovinu (1 až 5 měření) je 3957,6 μm a pro 

více ovlivněnou polovinu (6 až 10 měření) je 5258,8 μm. To znamená nárůst o 1301,2 μm 

oproti méně ovlivněné polovině. U dalších oblastí je to velice podobné: u méně ovlivněné 

polovině má průměrnou délku žlutozlatá oblast 627,2 μm, fialová oblast 270,2 μm, modrá 

oblasti 566,2 μm a plocha háku 3746,4 μm. U více ovlivněné polovině má průměrnou 
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délku žlutozlatá oblast 773,2 μm, fialová oblast 476,2 μm, modrá oblast 727,6 μm, plocha 

háku 3756,8 μm a navíc máme ještě zelenou oblast 658,2 μm i růžovou oblast 135,2 μm. 

Hodnoty se opět navýšili oproti méně ovlivněné polovině, kromě délky plochy háku, která 

se významně nezměnila. Úplně stejné bylo provedeno porovnání i pro ostatní 

elektromotory. Výsledky hodnot měření se od sebe moc neliší a dochází jen k malým 

rozdílům u ostatních elektromotoru. 

Tab. 2: Změřené délky pro 3000 cyklů 

Délky pro 3000 cyklů [μm] 

Měření TOO Zlatožlutá Fialová Modrá Zelená  Růžová Plocha háku 

1 3848 615 268 383     3692 

2 3888 608 253 524     3808 

3 3823 647 271 456     3696 

4 3935 521 315 622     3732 

5 4294 745 246 846     3804 

6 5461 850 467 861 683 130 3768 

7 5276 759 474 839 615 69 3772 

8 5222 810 503 611 680 130 3754 

9 5211 716 456 665 597 188 3765 

10 5124 731 481 662 716 159 3725 

Průměr 1 3957,6 627,2 270,6 566,2     3746,4 

Max 1 4294 745 315 846     3808 

Min 1 3823 521 246 383     3692 

Rozdíl 1 471 224 69 463     116 

Průměr 2 5258,8 773,2 476,2 727,6 658,2 135,2 3756,8 

Max 2 5461 850 503 861 716 188 3772 

Min 2 5124 716 456 611 597 69 3725 

Rozdíl 2 337 134 47 250 119 119 47 

 

Následně byly vytvořeny grafy pro jednotlivé oblasti tzv. pro celkovou délku tepelně 

ovlivněné oblasti, délku žlutozlaté oblasti, délku fialové oblasti, délku modré oblasti, délku 

zelené oblasti, délku růžové oblasti a délku plochy háku. Graf celkové délky tepelně 

ovlivněné oblasti (graf 1) pro elektromotory vyrobené po seřízení 0, 500, 2000, 3000 a 

5000 cyklech byli změny délek velice malé, také můžeme zpozorovat nárůst mezi méně a 

více ovlivněné polovině (mezi 5 a 6 měřením). U ostatních grafů jednotlivých oblastí také 

docházelo ke změnám, ale nebyli tak zásadní pro tento výzkum (měření).   
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Graf 1: Celková délka tepelně ovlivněné oblasti pro jednotlivé elektromotory 

 

Zásadní změna nastala u grafu délky plochy háku (graf 2). Z grafu bylo z, že pro 

elektromotory vyrobené po seřízení 0, 500, 2000 a 3000 cyklech se délka plochy háku 

málo liší, oproti elektromotoru vyrobenému po 5000 cyklech, kde délka plochy háku velice 

rychle klesá. Toto zjištění bylo velice zásadní, protože je důležité mít správnou a 

dostatečnou velikost plochy při odporovém svařování. Pokud styčná plocha mezi svařovací 

wolframovou elektrodou a hákem komutátoru je menší může vzniknout velký odpor při 

svařování, tím by mohlo docházet k přehřívání háku komutátoru a ztrátu tepla potřebného 

pro kvalitní spojení konce háku s lamelou komutátoru včetně s dráty vinutí. Na tento jev 

bylo u metalografické zkoušky mikrostruktury zaměřeno. Ostatní tabulky a grafy jsou 

v příloze bakalářské práce. 
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Graf 2: Délka plochy háku pro jednotlivé elektromotory 

 

 

4.5 Makroskopické měření ze strany háku 

Dokumentace háku komutátoru ze strany háku bylo provedeno stejně jako 

dokumentace háku komutátoru kolmo k háku jen s mírným sklonem. Dokumentace byla 

provedena úplně na stejném mikroskopu Olympus SZX7 při devítinásobném zvětšení 

s digitálním fotoaparátem Olympus za pomocí programu QuickPHOTO CAMERA 3.1. Při 

dokumentaci byl zaměřen rozstřik mědi na drátech vinutí a případně na otisk na vinutí 

drátu od svařovací wolframové elektrody. Pomocí programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 

3.1 bylo změřeno množství a velikost plochy rozstřiku mědi na levé a pravé straně vinutí 

drátu, také množství a velikost plochy otisku na vinutí drátu od svařovací wolframové 

elektrody (obr. 21).  

 

Obr. 21: Snímek se všemi třemi vady na vinutí drátu 
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Dílčím výsledkem dokumentace makroskopického měření ze strany háku bylo 

zjištěno, že došlo v 92% případech k rozstřiku mědi na levé straně vinutí drátu, ve 44% 

případech došlo k otisku od elektrody na vinutí drátu a  ve 12% případech došlo k rozstřiku 

mědi na pravé straně vinutí drátu. Následně byly hodnoty velikosti ploch vad sečteny a byl 

vytvořen graf (graf 3). Z grafu bylo zpozorováno, že největší celková plocha vady vznikla 

v 9 měření pro elektromotor vyrobený po 500 cyklech, která má celkovou plochu vady 

337 190 μm2. Nejmenší celková plocha vady vznikla v 6 měření pro elektromotor 

vyrobený po 5000 cyklech, který má celkovou plochu vady 31 407 μm2. Pouze ve dvou 

případech nedošlo k ani jedné vadě to v 10 měření pro elektromotor vyrobený po seřízení 0 

cyklech a v 8 měření pro elektromotor vyrobený po 5000 cyklech. 

 

Graf 3: Celková součet ploch všech vad na vinutí drátu 

 

Tak velký počet a velikost vad na vinutí drátu může mít vliv víc faktorů například 

špatný kontakt mezi svařovací wolframovou elektrodou a hákem komutátoru, nerovnosti 

na háku a na zemnící měděné elektrodě, nedostatečná síla při svařování, nedostatečná doba 

pro přitlačení háku elektrodou než začne procházet proud a krátká doba náběhu prvního 

svařovacího proudu. Ostatní tabulky a grafy jsou v příloze bakalářské práce. 
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4.6 Metalografické zkoušky mikrostruktury 

4.6.1 Příprava vzorků 

Před samotným zdokumentováním bylo nutné připravit vzorky na metalografickou 

zkoušku mikrostruktury. Nejprve bylo nutné odebrat vzorky. Z důvodu velmi malých 

odchylek svařovacích parametrů v jednotlivých cyklech byly vybrány pouze elektromotory 

vyrobené po seřízení 0, po 3000 a po 5000 cyklech a to od každého dva vzorky z méně a 

dva z více ovlivněné tepelné oblasti (celkem teda 12 vzorků). Každý obsahoval dráty 

vinutí, lamelu a hák komutátoru. Připravené vzorky byly umístěny pokaždé po dvou 

vzorcích do kalíšků, které byly následně pečlivě popsány. Kalíšky mají průměr 30 mm z 

důvodu, aby dobře držely v drážkách brusného zařízení a zabezpečili plynulý rotační chod 

po brusných kotoučích. Nyní vše bylo nachystáno na preparaci za studena pomocí 

epoxidové pryskyřice EpoFix Kit od firmy Struers. Při přípravě epoxidové pryskyřice bylo 

nutné dodržet přesný postup poměru pryskyřice a tvrdidla, který je 15 dílů pryskyřice a 2,5 

objemové díly tvrdidla. Pro dodržení přesných poměrů složek epoxidové pryskyřice byla 

použitá injekční stříkačka. Směs bylo nutné dobře smíchat po dobu asi 2 minut bez tvorby 

nadměrného množství bublin. Po smíchání se na dvě minuty nechala směs v klidu a 

následně se nalila na vzorky do kalíšků. Epoxid má výhodu, že ještě do 30 minut po zalití 

se může pracovat se vzorky.  Epoxid má velice dlouhou dobu vytvrzení až 12 hodin za 

pokojové teploty. Po vytvrzení se vzorky byly vyklepnuty z kalíšku, které byly popsány. 

Celkem teda tak bylo provedeno 6 preparovaných vzorků (obr. 22). 

 

Obr. 22: Preparovaný vzorek 

 

Broušení a leštění preparovaných vzorků bylo provedeno na sestavě Struers 

TegraPol-35 (obr. 23). Správný postup pro broušení a leštění čisté mědí byla použitá 

metoda B z příručky Metalog Guide od Struers, aby bylo dosaženo nejlepších 

pozorovacích vlastností pod mikroskopem. Z důvodu mechanického procesu broušení se 
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používají postupně zmenšující brusné částice na potlačení rýh, které se snadno odstraní při 

leštění. Celkově se jedná o dvě metody broušení a dvě metody leštění, které budou 

následně popsány. První krok bylo rovinné broušení pro dosažení potřebné rovinnosti, 

eliminování zaoblení hran na rozhraní mezi pryskyřicí a vzorkem. Pro rovinné broušení byl 

použit kotouč MD-Primo 220 s brusivem SiC (drcený karbid křemíku) za současného 

přísunu vody pro odstranění třísek. Rovinné broušení trvalo 1 minutu a 30 sekund. Druhý 

krok bylo jemné broušení pro dosažení povrchu s tak malým množstvím deformace, kterou 

lze odstranit během leštění. Pro jemné broušení byl použit dvousložkový kotouč MD-

Largo s aplikací diamantové suspenze během operace v pravidelných intervalech. Zrnitost 

diamantu je 9 μm a jemné broušení trvalo 3 minuty a 30 sekund. Třetí krok je leštění 

diamantem pro odstranění poškození vnesená předcházejícími kroky. Byl použit kotouč 

MD-Mol s aplikací diamantové suspenze o zrnitosti diamantu 3 μm. Leštění diamantem 

trvalo 2 minuty. Čtvrtý krok je oxidační leštění, která je kombinací chemické aktivity a 

jemného, mírného broušení vytváří vzorky, které jsou absolutně bez rýh a deformace. Pro 

oxidační leštění byl použitý kotouč MD-Chem s koloidní kysličník křemíku s velikostí 

zrna přibližně 0,04 μm a pH kolem 9,8, který má označení OP-S. Oxidační leštění trvalo 2 

minuty.  

 

Obr. 23: Brousicí, lapovací a lešticí sestava Struers TegraPol-35 

 

 

4.6.2 Po seřízení 0 cyklech spojů 

Spoje pro elektromotor vyrobený po seřízení 0 cyklech byl připravený jeden 

preparovaný vzorek s dvěma vzorky s méně tepelně ovlivněnou oblastí a jeden 

preparovaný vzorek s dvěma vzorky s více tepelně ovlivněnou oblastí. Dokumentace byla 

provedená za pomocí mikroskopu Carl Zeiss Neophot 21 a snímacího zařízení 
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Artcam300MI programem QuickPHOTO CAMERA 3.1. Nejdříve bylo zdokumentováno 

spojení vinutí drátu s hákem a lamelou komutátoru s padesátinásobným zvětšením. První 

bylo zpozorováno u všech fotek, že došlo k deformaci drátu na nepravidelný elipsovitý tvar 

a malé deformaci háku i lamely komutátoru. U méně tepelně ovlivněného vzorku (obr. 24) 

tak u více tepelně ovlivněného vzorku (obr. 25) došlo k dokonalému difuznímu spojení na 

levém drátu v horní části drátu k háku komutátoru. U více tepelně ovlivněného vzorku 

(obr. 25) došlo k difuznímu spojení na levém drátu ze spodu drátu k lamele komutátoru. 

Pouze u méně tepelně ovlivněného vzorku došlo i k částečnému difuznímu spojení pravého 

drátu s hákem a lamelou komutátoru. Tmavá místa ve spojích jsou z největší 

pravděpodobnosti izolace z drátů, která se při svařování roztavila a vyplnila dutiny ve 

spoji. Při dotlačení háku došlo k zvrásnění, které není pro pevnost háku nebezpečná.  

 

Obr. 24: Spojení vinutí drátů u méně tepelně ovlivněného vzorku pro 0 cyklů 

 

Obr. 25: Spojení vinutí drátů u více tepelně ovlivněného vzorku pro 0 cyklů 

Identicky bylo zdokumentováno spojení mezi hákem a lamelou komutátoru. Díky 

zdokumentování bylo možné zpozorovat u méně (obr. 26) i u více (obr. 27) tepelně 

ovlivněném vzorku úplné difúzní spojení háku s lamelou komutátoru. U méně tepelně 

ovlivněného vzorku (obr. 26) má difuzní spojení délku přibližně asi 652 μm. Délka 
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difuzního spojení u více tepelně ovlivněného vzorku (obr. 27) byla nejméně dvakrát větší 

než u méně tepelně ovlivněného vzorku, s největší pravděpodobnosti to bylo zapříčiněno 

dodáním většího tepla do spoje. V difuzním spojení mezi hákem a lamelou komutátoru u 

méně tepelně ovlivněného vzorku (obr. 26) byly zpozorovány čtyři velké oxidické 

vměstky, které vznikají především v důsledku nedokonalého očištění povrchu. Se stejným 

zařízením, ale s pětisetnásobným zvětšením bylo možno detailně zpozorovat dva velké 

oxidické vměstky (obr. 28). I u více tepelně ovlivněného vzorku (obr. 27) také vzniknul 

oxidický vměstek v difuzním spoji. 

 

Obr. 26: Spojení háku s lamelou u méně tepelně ovlivněného vzorku pro 0 cyklů 

 

Obr. 27: Spojení háku s lamelou u více tepelně ovlivněného vzorku pro 0 cyklů 



Bakalářská práce  Jiří Lasovský 

 

46 

 

 

Obr. 28: Detail oxidického vměstku 

 

U méně a u více tepelně ovlivněného vzorku došlo k difuznímu spojení háku 

k lamele komutátoru s větším nebo už s menším počtem oxidických vměstků. U více 

tepelně ovlivněného vzorku nedošlo k difuznímu spojení pravého drátu vinutí k háku a ani 

k lamele komutátoru. Naproti tomu došlo k difuznímu spojení levého drátu vinutí s hákem 

a lamelou komutátoru u méně i více tepelně ovlivněných vzorků. Z těchto důvodů byly 

tyto spoje vyhodnoceny jako ne zcela dokonalé, ale v přípustné míře přijatelné. Také 

z hlediska elektrické vodivosti byly spoje vyhodnoceny jako vyhovující. 

 

 

4.6.3 Po 3000 cyklech spojů 

Úplně stejně byly zdokumentovány spoje vzorků pro elektromotor vyrobený po 

3000 cyklech jak u elektromotoru vyrobený po seřízení 0 cyklech. Prvně bylo zkoumáno 

spojení vinutí drátu s hákem a lamelou komutátoru. Jak u předchozích spojení zase došlo 

k deformací jak vinutí drátu tak k následným deformacím háku i lamely komutátoru. Bylo 

zřejmé, že jak u méně tepelně ovlivněného vzorku (obr. 29) tak u více tepelně ovlivněného 

vzorku (obr. 30) nedošlo k dokonalému difuznímu spojení na pravém drátu k háku tak i k 

lamele komutátoru. Pouze u více tepelně ovlivněného vzorku (obr. 30) došlo k difuznímu 

spojení levého drátu s lamelou komutátoru. Stejně jak u elektromotoru vyrobeným po 

seřízení 0 cyklech došlo k difuznímu spojení levého drátu s hákem komutátoru u všech 

vzorků. Také došlo k roztavení izolace drátů při svařování a následným vyplněním dutin ve 

spoji. Totožné je také zvrásnění háku z důvodu ohybu háku při svařování.  
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Obr. 29: Spojení vinutí drátů u méně tepelně ovlivněného vzorku pro 3000 cyklů 

 

Obr. 30: Spojení vinutí drátů u více tepelně ovlivněného vzorku pro 3000 cyklů 

Spojení mezi hákem a lamelou komutátoru byl hodně podobný jak pro elektromotor 

vyrobený po seřízení 0 cyklech. U obou rozdílných tepelně ovlivněných došlo k úplnému 

difúznímu spojení háku s lamelou komutátoru. Podobná byla i délka difuzního spojení jak 

u méně tepelně ovlivněného vzorku (obr. 31), která má přibližně 394 μm, tak u více 

tepelně ovlivněného vzorku (obr.), která tak byla nejméně třikrát větší než u méně tepelně 

ovlivněného vzorku. Opět bylo možné spatřit u více tepelně ovlivněného vzorku (obr. 32) 

oxidický vměstek v rozhraní difuzního spojení mezi hákem a lamelou komutátoru.   
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Obr. 31: Spojení háku s lamelou u méně tepelně ovlivněného vzorku pro 3000 cyklů 

 

Obr. 32: Spojení háku s lamelou u více tepelně ovlivněného vzorku pro 3000 cyklů 

 

Spoje u elektromotoru vyrobeným po 3000 cyklech byly velice podobné jak spoje u 

elektromotoru vyrobeným po seřízení 0 cyklech. Stejný nebo podobný byly difuzní spoje 

háku k lamele komutátoru, kde také došlo ke vzniku oxidického vměstku. U více a ani u 

méně tepelně ovlivněného vzorku nedošlo k difuznímu spojení pravého drátu vinutí k háku 

a ani k lamele komutátoru. Naproti tomu došlo k difuznímu spojení levého drátu vinutí 

s hákem nebo dokonce i s lamelou komutátoru u méně i více tepelně ovlivněných vzorků. 

Jak předtím tak i tyto spoje byly vyhodnoceny jako přijatelné tak i z hlediska elektrické 

vodivosti vyhovující. 
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4.6.4 Po 5000 cyklech spojů 

Zdokumentování spojů pro elektromotor vyrobený po 5000 cyklech bylo provedené 

stejně jak spoje u elektromotorů po seřízení 0 a 3000 cyklech. Nejdříve bylo zkoumáno 

spojení vinutí drátu s hákem a lamelou komutátoru. Jak u předchozích případů došlo 

k deformacím vinutím drátu a k následným deformacím háku i lamely komutátoru. U méně 

tepelně ovlivněného vzorku (obr. 33) došlo jen k částečnému spojení levého drátu k lamele 

komutátoru, jinak nedošlo k žádnému spojení ani na pravém drátu. U více tepelně 

ovlivněného vzorku (obr. 34) nedošlo k žádnému difuznímu spojení na levém ani na 

pravém drátu. Také došlo k roztavení izolace drátů při svařování a následným vyplnění 

dutin ve spoji. U více tepelně ovlivněného vzorku (obr. 34) nevzniklo zvrásnění jak u méně 

tepelně ovlivněného vzorku (obr. 33), ale došlo ke vzniku trhliny, která je nebezpečná pro 

pevnost háku komutátoru a tím pádem může snížit životnost elektromotoru. Se stejným 

zařízením, ale s dvěstěnásobným zvětšením bylo možné pozorovat detailně prohlédnout 

vzniklou trhlinu v háku (obr. 28). 

 

Obr. 33: Spojení vinutí drátů u méně tepelně ovlivněného vzorku pro 5000 cyklů 

 

Obr. 34: Spojení vinutí drátů u více tepelně ovlivněného vzorku pro 5000 cyklů 
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Obr. 35: Detailní snímek trhliny na háku 

 

U méně tepelně ovlivněného vzorku (obr. 36) spojení mezi hákem a lamelou 

komutátoru bylo pozorováno hodně podobné spojení jako u předchozích případů, kde 

vzniklo difuzní spojení o délce přibližně 343 μm. V spoji vznikl opět oxidický vměstek 

v rozhraní difuzního spojení mezi hákem a lamelou komutátoru. U více tepelně 

ovlivněného vzorku (obr. 37) nedošlo ke spojení háku s lamelou komutátoru. To by mohlo 

mít negativní dopad na životnost elektromotoru. 

 

Obr. 36: Spojení háku s lamelou u méně tepelně ovlivněného vzorku pro 5000 cyklů 
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Obr. 37: Spojení háku s lamelou u více tepelně ovlivněného vzorku pro 5000 cyklů 

 

Příčinou těchto vad u více tepelně ovlivněného vzorku (obr. 34, obr. 37) by mohlo 

zapříčinit zmenšení délky plochy háku tím i zmenšení styčné plochy mezi hákem a 

svařovací wolframovou elektrodou, jak bylo prokázáno měřením délky plochy háku 

v grafickém znázornění (graf 2). Graf naznačil, že délka plochy háku u elektromotoru 

vyrobený po 5000 cyklech výrazně klesá počtem měřením oproti ostatním 

elektromotorům.  Proto byly provedeny ještě dokumentace z celkového pohledu 

metalografických vzorků s desetinásobným zvětšením za pomocí mikroskopu Carl Zeiss 

Neophot 21 a snímacího zařízení Artcam300MI programem QuickPHOTO CAMERA 3.1. 

Nyní bylo možné porovnat hák u méně tepelně ovlivněného vzorku (obr. 38) s hákem u 

více tepelně ovlivněného vzorku (obr. 39). Bylo možné pozorovat, že vznikl otlak na háku 

od svařovací wolframové elektrody u více tepelně ovlivněného vzorku (obr. 39). Otlak 

může také vzniknout zvětšením svařovací síly s větším přívodem tepla při svařování a to 

může způsobit nadměrné změkčení háku. Změkčený hák nemá takovou pevnost, aby sílu 

(tlak) mohl přenést do spoje háku s lamelou komutátoru, proto nevznikne difuzní spojení 

(obr. 37). Tyto otlaky při svařování můžou zapříčinit změny opotřebení elektrod (zemnící a 

svařovací), vůle nastavení vzdáleností mezi elektrodami, změna tlaků v pneumatických 

válcích, svařovacích parametrů (svařovací síla, proud a čas) a atd., které se s velký počet 

cyklů vyrobených spojů mění. 
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Obr. 38: Hák bez otlaku 

 

Obr. 39: Hák s otlakem 

 

Spoje u elektromotoru vyrobeným po 5000 cyklech jsou jiné jak spoje u elektromotoru 

vyrobeným po seřízení 0 cyklech a 3000 cyklech. Hlavní rozdíl je v difuzním spojení háku 

k lamele komutátoru u více tepelně ovlivněného vzorku, kde nedošlo ke spojení. Také 

vznik trhliny v háku u více tepelně ovlivněného vzorku by mohlo mít negativní dopad na 

životnost elektromotoru. Ty to vady ve spoji nemají z hlediska funkčnosti vliv a pořad jsou 

spoje elektrické vodivé.  

 

 

4.6.5 Naleptaní preparovaných vzorků 

Na konec bylo provedeno leptání preparovaných vzorků, aby se odstranila B-vrstva 

a byla zviditelněna struktura spojů. B-vrstva vzniká po mechanickém broušení a leštění, 

aby bylo možné strukturu pozorovat, bylo potřeba tuto vrstvu chemicky odstranit. Jako 

Otlak 
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chemické činidlo byl použit roztok chloridu železitého FeCl3 s kyselinou chlorovodíkovou 

(solnou) HCl ředěnou destilovanou vodou. Pro leptání byly vybrány dva preparované 

vzorky. První preparovaný vzorek obsahuje dva vzorky elektromotoru vyrobený po 

seřízení 0 cyklech s méně tepelně ovlivněných oblasti a druhý preparovaný vzorek 

obsahuje dva vzorky elektromotoru vyrobený po 5000 cyklech s více tepelně ovlivněných 

oblasti. Tyhle dva preparované vzorky byly ponořeny do roztoku přibližně na minutu při 

pokojové teplotě, následně byly vytaženy a opláchnuty vodou. Všechny vzorky byly 

zdokumentovány za pomocí mikroskopu Carl Zeiss Neophot 21 a snímacího zařízení 

Artcam300MI programem QuickPHOTO CAMERA 3.1. Nejdříve byly zkoumány spojení 

vinutí drátu s hákem a lamelou komutátoru s padesátinásobným zvětšením. Na první 

pohled bylo zřejmé, že vinutí drátů je hrubozrnější než zbytek jak u méně tepelně 

ovlivněného vzorku pro elektromotor vyrobený po seřízení 0 cyklech (obr. 40) tak i u více 

tepelně ovlivněného vzorku pro elektromotor vyrobený po 5000 cyklech (obr. 41). Po 

naleptání také byla zviditelněna hranice difuzního spojení a dutin vyplněných izolací. 

 

Obr. 40: Struktura spojení vinutí drátů u méně tepelně ovlivněného vzorku pro 0 cyklů 

 

Obr. 41: Struktura spojení vinutí drátů u více tepelně ovlivněného vzorku pro 5000 cyklů 
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U spoje háku a lamely komutátoru u méně tepelně ovlivněného vzorku pro 

elektromotor vyrobený po seřízení 0 cyklech (obr. 42) a u více tepelně ovlivněného vzorku 

pro elektromotor vyrobený po 5000 cyklech (obr. 43) nedošlo k významným změnám ve 

struktuře zrn u mědi. 

 

Obr. 42: Struktura spojení háku s lamelou u méně tepelně ovlivněného vzorku pro 0 cyklů 

 

Obr. 43: Struktura spojení háku s lamelou u více tepelně ovlivněného vzorku pro 5000 cyklů   
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5 Závěr 

V teoretické části bakalářské práce byl popsán princip bodového svařování a dále byla 

popsána čistá měď jako základní materiál včetně její vlastnosti.  V experimentální části 

bakalářské práce bylo cílem zhodnocení kvality a případně navrhnutí zlepšení odporového 

svařování měděných háků komutátoru s vinutím na rotoru elektromotoru. Vlivem počtu 

cyklů vyrobených spojů se mění různé podmínky svařování, například svařovací 

parametry, opotřebení elektrod, vůle nastavení vzdáleností mezi elektrodami, změna tlaků 

v pneumatických válcích a atd., které mají vliv na kvalitu spojů případně na vznik vad ve 

spojích. Proto podle svařovacích parametrů byly vybrány elektromotory, které se vyrobily 

po seřízení 0 cyklech, 500 cyklech, 2000 cyklech, 3000 cyklech a 5000 cyklech svarů. Po 

provedení vizuální kontroly bez zvětšení byla navrhnuta a provedena makroskopická 

měření kolmo k háku. Makroskopickým měřením kolmo k háku bylo zjištěno, že u všech 

pěti elektromotorů je jedna půlka lamel komutátoru méně tepelně ovlivněna (méně 

zoxidované lamely) a druha půlka lamel komutátoru je více tepelně ovlivněna (více 

zoxidované lamely). Teoreticky by se tento rozdíl v oxidaci lamel neměl vyskytnout, ale 

v praxi je to běžné. Jinak délky tepelně ovlivněné oblasti a jejich dílčí zbarvené délky 

oblastí se lišili velice málo mezi jednotlivými elektromotory. Jedině u elektromotorů 

vyrobených po seřízení 0, 500, 2000 a 3000 cyklech délka plochy háku málo liší, oproti 

elektromotoru vyrobenému po 5000 cyklech, kde délka plochy háku velice rychle klesá. 

Tento jev má za následek vznik otlaku na horní ploše háku. Dále bylo provedeno 

makroskopické měření ze strany háku, kde byl zaměřen rozstřik mědi na drátech vinutí a 

případně na otisk na vinutí drátu od svařovací wolframové elektrody. Rozstřiky mědi a 

otisky na drátech vinutí jsou nežádoucí kvůli narušení izolace na drátech vinutí, ale nejsou 

až tak nebezpečné pro funkčnost elektromotorů. Následně byla provedena metalografická 

zkouška mikrostruktury preparovaných vzorků, aby bylo možné zdokumentovat spojení 

mezi hákem a lamelou komutátoru, spojení vinutí drátu s hákem a s lamelou komutátoru. U 

elektromotorů po seřízení 0 cyklů do 3000 cyklů vyrobených spojů nedošlo k ztrátě 

funkčnosti u žádného zkoumaného spoje, proto všechny spoje vyhovují z hlediska 

elektrické vodivosti.  U elektromotoru od 3000 cyklů do 5000 cyklů vyrobených spojů 

všechny spoje také vyhovují z hlediska elektrické vodivostí a funkčnosti, ale už můžou 

vzniknout trhliny v háku nebo nedojde k úplnému difuznímu spojení mezi hákem a 

lamelou komutátoru.  Tyto vady a nedostatky můžou mít negativní dopad na životnost 

elektromotoru. Z těchto a jiných důvodu bych doporučil seřízení svařovacího automatu 

(seřídit tlak ve válcích, seřídit vzdálenost mezi svařovací wolframovou elektrodou a 
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zemnící měděnou elektrodou, seřídit dosedací plochy elektrod a atd.), zbroušení svařovací 

wolframové elektrody na požadovaný úhel a atd. po 3000 cyklů vyrobených spojů. 

Výsledky bakalářské práce je možné použit v praxi při zvýšení spolehlivosti bodových 

spojů háků komutátoru s měděnými dráty vinutím rotoru elektromotoru v automobilovém 

průmyslu. 
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Příloha 

Makroskopické měření kolmo k háku 

Délky pro 0 cyklů [μm] 

Měření Délka TOO Žlutozlatá Fialová Modrá Zelená  Růžová Plocha háku 

1 4077 644 402 532     3725 

2 4072 651 398 586     3718 

3 3940 532 315 579     3803 

4 4177 702 394 514     3729 

5 4421 807 398 647     3814 

6 5255 958 495 546 571 145 3855 

7 5421 647 705 864 568 98 3906 

8 5186 835 353 568 774 170 3892 

9 5162 651 510 684 608 264 3838 

10 5497 785 470 687 817 231 3873 

Průměr 1 4137,4 667,2 381,4 571,6     3757,8 

Max 1 4421 807 402 647     3814 

Min 1 3940 532 315 514     3718 

Rozdíl 1 481 275 87 133     96 

Průměr 2 5304,2 775,2 506,6 669,8 667,6 181,6 3872,8 

Max 2 5497 958 705 864 817 264 3906 

Min 2 5162 647 353 546 568 98 3838 

Rozdíl 2 335 311 352 318 249 166 68 

 

Délky pro 500 cyklů [μm] 

Měření Délka TOO Zlatožlutá Fialová Modrá Zelená  Růžová Plocha háku 

1 3881 727 260 380     3696 

2 3498 550 318 257     3683 

3 3700 561 282 351 

 

  3752 

4 3757 488 261 571     3765 

5 3906 487 278 626     3877 

6 5248 590 383 959 590 206 3866 

7 5515 763 563 821 734 89 3833 

8 5139 402 405 995 694 141 3939 

9 5049 423 344 825 709 137 3909 

10 5505 731 250 1136 694 163 3866 

Průměr 1 3748,4 562,6 279,8 437     3754,6 

Max 1 3906 727 318 626     3877 

Min 1 3498 487 260 257     3683 

Rozdíl 1 408 240 58 369     194 

Průměr 2 5291,2 581,8 389 947,2 684,2 147,2 3882,6 

Max 2 5515 763 563 1136 734 206 3939 

Min 2 5049 402 250 821 590 89 3833 

Rozdíl 2 466 361 313 315 144 117 106 

 

Délky pro 2000 cyklů [μm] 

Měření Délka TOO Zlatožlutá Fialová Modrá Zelená  Růžová Plocha háku 

1 4228 825 412 608     3609 

2 4116 792 300 633     3689 

3 4014 608 322 702     3707 

4 3725 430 174 683     3768 

5 3584 387 123 618     3772 

6 5418 875 405 759 705 253 3747 

7 5002 785 293 785 589 112 3689 

8 5255 651 362 901 821 192 3700 

9 5414 698 430 1024 759 192 3635 

10 5552 524 391 655 445 445 3609 

Průměr 1 3933,4 608,4 266,2 648,8     3709 

Max 1 4228 825 412 702     3772 

Min 1 3584 387 123 608     3609 

Rozdíl 1 644 438 289 94     163 

Průměr 2 5328,2 706,6 376,2 824,8 663,8 238,8 3676 

Max 2 5552 875 430 1024 821 445 3747 

Min 2 5002 524 293 655 445 112 3609 

Rozdíl 2 550 351 137 369 376 333 138 
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Délky pro 3000 cyklů [μm] 

Měření Délka TOO Zlatožlutá Fialová Modrá Zelená  Růžová Plocha háku 

1 3848 615 268 383     3692 

2 3888 608 253 524     3808 

3 3823 647 271 456     3696 

4 3935 521 315 622     3732 

5 4294 745 246 846     3804 

6 5461 850 467 861 683 130 3768 

7 5276 759 474 839 615 69 3772 

8 5222 810 503 611 680 130 3754 

9 5211 716 456 665 597 188 3765 

10 5124 731 481 662 716 159 3725 

Průměr 1 3957,6 627,2 270,6 566,2     3746,4 

Max 1 4294 745 315 846     3808 

Min 1 3823 521 246 383     3692 

Rozdíl 1 471 224 69 463     116 

Průměr 2 5258,8 773,2 476,2 727,6 658,2 135,2 3756,8 

Max 2 5461 850 503 861 716 188 3772 

Min 2 5124 716 456 611 597 69 3725 

Rozdíl 2 337 134 47 250 119 119 47 

 

Délky pro 5000 cyklů [μm] 

Měření Délka TOO Zlatožlutá Fialová Modrá Zelená  Růžová Plocha háku 

1 4074 637 448 651     3533 

2 4102 712 419 575     3577 

3 3707 514 456 307     3609 

4 4007 524 441 687     3519 

5 4297 788 600 608     3469 

6 5335 828 391 825 691 340 3316 

7 5208 864 532 702 582 145 3284 

8 5067 698 329 767 825 217 3151 

9 5284 846 318 709 814 195 3327 

10 5613 662 441 814 998 286 3276 

Průměr 1 4037,4 635 472,8 565,6     3541,4 

Max 1 4297 788 600 687     3609 

Min 1 3707 514 419 307     3469 

Rozdíl 1 590 274 181 380     140 

Průměr 2 5301,4 779,6 402,2 763,4 782 236,6 3270,8 

Max 2 5613 864 532 825 998 340 3327 

Min 2 5067 662 318 702 582 145 3151 

Rozdíl 2 546 202 214 123 416 195 176 
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Makroskopické měření ze strany háku 

Velikost ploch vad pro 0 cyklů [μm2] 

 

Velikost ploch vad pro 500 cyklů [μm2] 

Měření Na levé straně Otisk Na pravé straně Celkem 

 

Měření Na levé straně Otisk Na pravé straně Celkem 

1  0 95574 0  95574 
 

1 71197 52168 0  123365 

2 97261 0  0  97261 
 

2 38109 110921 0  149030 

3 57249 128642 0  185891 

 

3 158708 89728 0  248436 

4 129825 144845 0  274670 

 

4 137162 114047 0  251209 

5 65109 139758 91363 296230 

 

5 70451 34088 0  104539 

6 96175 122979 0  219154 
 

6 77618 0  0  77618 

7 97856 75264 0  173120 
 

7 92311 0  0  92311 

8 47512 0  0  47512 

 

8 113432 0  0  113432 

9 128890 158146 0  287036 

 

9 145617 191573 0  337190 

10 0  0  0  0 

 

10 40300 0  0  40300 

Průměr 89984,6 123601,1 91363,0 167644,8 

 

Průměr 94490,5 98754,2 0 153743,0 

Max 129825,0 158146,0 91363,0 296230,0 

 

Max 158708,0 191573,0 0,0 337190,0 

Min 47512,0 75264,0 91363,0 0,0 
 

Min 38109,0 34088,0 0,0 40300,0 

Rozdíl 82313,0 82882,0 0,0 296230,0 
 

Rozdíl 120599,0 157485,0 0,0 296890,0 

 

Velikost ploch vad pro 2000 cyklů [μm2] 

 

Velikost ploch vad pro 3000 cyklů [μm2] 

Měření Na levé straně Otisk Na pravé straně Celkem 

 

Měření Na levé straně Otisk Na pravé straně Celkem 

1 56353 196941 0  253294 

 

1 153863 102440 0  256303 

2 92612 109038 0  201650 
 

2 90729 97621 0  188350 

3 78226 84798 0  163024 
 

3 146735 66057 0  212792 

4 94345 85857 0  180202 

 

4 126987 108332 0  235319 

5 82875 0  163763 246638 

 

5 125719 0  84850 210569 

6 74852 0  87466 162318 

 

6 150142 0  0  150142 

7 72119 0  0  72119 

 

7 46473 0  0  46473 

8 142203 0  0  142203 
 

8 161912 0  0  161912 

9 87668 0  0  87668 
 

9 116675 164273 0  280948 

10 167039 0  40607 207646 

 

10 114112 0  0  114112 

Průměr 94829,2 119158,5 97278,7 171676,2 

 

Průměr 123334,7 107744,6 84850,0 185692,0 

Max 167039,0 196941,0 163763,0 253294,0 

 

Max 161912,0 164273,0 84850,0 280948,0 

Min 56353,0 84798,0 40607,0 72119,0 

 

Min 46473,0 66057,0 84850,0 46473,0 

Rozdíl 110686,0 112143,0 123156,0 181175,0 
 

Rozdíl 115439,0 98216,0 0,0 234475,0 

 

Velikost ploch vad pro 5000 cyklů [μm2] 

Měření Na levé straně Otisk Na pravé straně Celkem 

1 130930 0    130930 

2 112601 0    112601 

3 104650 0    104650 

4 57164 0    57164 

5 0  0  31505 31505 

6 31407 0    31407 

7 117002 0    117002 

8 0  0    0 

9 139196 0    139196 

10 176906 0    176906 

Průměr 108732,0 0,0 31505,0 90136,1 

Max 176906,0 0,0 31505,0 176906,0 

Min 31407,0 0,0 31505,0 0,0 

Rozdíl 145499,0 0,0 0,0 176906,0 

 



Bakalářská práce  Jiří Lasovský 

 

66 

 

 

 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
lo

ch
a 

va
d

y 
[μ

m
2 ]

Počet měření

Vady na levé straně vinutí drátu

0 cyklech 500 cyklech 2000 cyklech 3000 cyklech 5000 cyklech

0

50000

100000

150000

200000

250000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
lo

ch
a 

va
d

y 
[μ

m
2 ]

Počet měření

Otisk od elektrody na vintí drátu

0 cyklech 500 cyklech 2000 cyklech 3000 cyklech 5000 cyklech

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
lo

ch
a 

va
d

y 
[μ

m
2 ]

Počet měření

Vady na pravé straně vinutí drátu
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Celkový součet všech vad

0 cyklech 500 cyklech 2000 cyklech 3000 cyklech 5000 cyklech


