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Abstrakt
V této bakalářské práci se zabývám životností a spolehlivostí elektrických kontaktů.

V dnešní době je kladen velký důraz na životnost a spolehlivost elektrických kontaktů, a
snažíme se dosáhnout co nejlepších vlastností kontaktů, například vyvíjením lepších materiálů
pro kontakty. Zkoumám převážně vliv elektrického proudu na elektrické kontakty s ohledem na
mechanické a chemické opotřebení, které hraje také velkou roli. Mechanickým opotřebením
rozumíme počet pracovních cyklů. Chemickým opotřebením se rozumí hlavně vnější vlivy, jako
teplota okolí a atmosférické účinky působící na kontakty. V závěru práce je popsané měření,
které jsem provedl na sestaveném přípravku pro uchycení kontaktů v laboratoři Vysoké školy
báňské-Technické univerzity Ostrava.

Klíčová slova
elektrický kontakt, elektrický oblouk, životnost, vnější vlivy, mechanické opotřebení,

elektrické opotřebení

Abstract
The objective of this bachelor work is lifetime and reliability of electric contact. There

is an accentuate on lifetime and reliability of electric contact in the present, efforts are
concerned to reach best properties of contact, for example by developing better materials for
contacts. In this work, I am examining preferably influence of electric current on electric
contacts and considering their mechanical and chemical degradation, which is playing important
role as well. Chemical degradation, in the frame of this work, is concerned mainly into outer
influences as temperature of environment and atmospherically influences acting on contact. In
the conclusion of the work is described measurement I have done on set up for contact gripping
in laboratory of Vysoka Skola Banska – Technical University of Ostrava.

Key words
electrical contact, electrical arc, durability, external influences, mechanical wear,

electrical wear



Seznam použitých symbolů

A skutečná velikost stykové plochy [mm2]
FK přítlačná síla [N]
G množství přeneseného materiálu při jiskrovém výboji [g]
H tvrdost materiálu [N.m-2]
I elektrický proud [A]
Irm elektrický proud rozpadu vodivých můstků [A]
K1 součinitel daný typem materiálu [m/A]3

K2 součinitel závislý na vlastnostech materiálu [kg/A2]
N počet sepnutí a vypnutí
Q měrné opotřebení páru kontaktů [g]
RK odpor kontaktu [Ω]
RU odpor úžiny [Ω]
RV odpor povrchové kysličníkové vrstvy [Ω]
U napětí sítě [V]
UPp poobloukové průrazné napětí [V]
USM napětí měknutí [V]
USV napětí sváření [V]
UV přechodové napětí [V]
U1 napětí na prvním kontaktu [mV]
U2 napětí na druhém kontaktu [mV]
d průměr stykové plochy kontaktů [mm]
k součinitel přenosu materiálu
la délka elektrického oblouku [mm]
n počet vypnutí
p měrný opal [m3.A-1.s-1]
q celkový prošlý náboj [C]
r poloměr stykové plochy [mm]
s hustota materiálu kontaktu [kg.m-3]
ta doba hoření oblouku [s]
Δm hmotnostní úbytek [kg]
Δmk celková hmotnost úbytku materiálu [kg]
ΔVk měrná oblouková eroze [m3]
γ součinitel charakterizující materiál
ξ koeficient podílu pružné deformace
π Ludolfovo číslo
ρ měrný elektrický odpor [Ω.m]
υsm teplota měknutí [°C]
υsv teplota sváření [°C]
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Úvod
Rozšířenost a důležitost elektrických kontaktů v elektrotechnice je obrovská. Prakticky

každý elektrický přístroj obsahuje elektrické kontakty a jsou jednou z jejich nejdůležitějších
součástí. Proto je na jejich vlastnosti kladen velký důraz. Do základních vlastností elektrických
kontaktů zařazujeme v prvé řadě jejich stykový odpor, který už sám o sobě závisí na mnoha
faktorech, jako je přítlačná síla, kterou jsou k sobě kontakty přitlačovány, cizí vrstvy, materiál
kontaktů, prostředí ve kterém se kontakty nachází a v neposlední řadě i teplota a vlastní oteplení
kontaktů. Cizí vrstvy na kontaktech vznikají v prostředí jako důsledek interakce prostředí
s materiálem kontaktů. Takové cizí vrstvy jsou ve většině případů nežádoucí, protože oproti
kontaktnímu materiálu mají horší vlastnosti a zvětšují stykový odpor. Vlastní styk kontaktů nám
říká, jakým způsobem na sebe kontakty dosedají.

Elektrické kontakty dále musí zabezpečit průchod proudu bez zvýšených ztrát, nesmí
docházet k jejich nadměrnému ohřevu, musí odolat působení zapínacího i vypínacího oblouku
bez zásadní změny fyzikálních i chemických vlastností a ztráty schopnosti opět sepnout či
rozpojit obvod. Z těchto důvodů je velmi důležité z jakých materiálů jsou kontakty zhotoveny.
Materiál kontaktů a také vhodné uspořádání elektrických podmínek (zhášecí obvody, připojení
kondenzátoru s odporem, diody nebo odporu paralelně ke kontaktům nebo indukčnosti) výrazně
ovlivňuje opotřebení elektrických kontaktů, ať už se jedná o opotřebení mechanické, opotřebení
elektrické či opotřebení elektrickým obloukem, které je rozhodně nejzásadnější a také
nejškodlivější, hlavně při velkých proudech.

V praktické části jsem použil přípravek sestavený kolegou a s ním sestavil pracoviště
pro měření životnosti kontaktů nízkého napětí, a sérií měření ověřil jeho funkci.
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1 Základní vlastnosti kontaktů
Kontakty jsou vodivé části elektrických přístrojů, které jsou určené k tomu, aby stykem

přenášeli proud, a jsou upravené tak, aby jimi bylo možné proudový obvod spojovat a
rozpojovat. Přerušování proudové dráhy se může provádět za různých provozních podmínek,
například při různých napětích, s proudem, bez proudu, s velkou či malou hustotou spínání atd.
Všechny tyto provozní podmínky ovlivňují vlastnosti kontaktů, díky tomu je řadíme mezi
nejdůležitější části přístrojů.

Když na sebe přitlačíme dva úplně čisté kovy, vznikne styk jen na vyčnívajících
ploškách, které jsou na stykových plochách těchto dvou kovů. Jen na těchto místech můžou
potom elektrony přecházet z jednoho kontaktu na druhý, protože tam se dostávají atomy obou
částí tak blízko, že napětí obvodu překonává přitažlivou sílu jader. Předpokládá se ovšem že
teplota styku je nízká a že vůbec nevzniká tepelná ionizace nebo jiný jev, který by umožnil
přechod elektronů v prostoru mezi stykovými plochami, který je vyplněný plynem.

Všeobecně u kontaktů požadujeme tyto vlastnosti:
a) malý stykový odpor
b) velká odolnost proti mechanickému opotřebení (zejména proti otěru)
c) velká odolnost proti sváření
d) velká odolnost proti opalování elektrickým obloukem
e) dobrá spínací schopnost (tzn. optimální vliv na vývoj deionizačních pochodů po

uhasnutí vypínacího oblouku)
[2]

1.1 Stykový odpor
Vezněme si vodič o délce l, který má odpor R. Pokud vodič rozdělíme na dvě libovolně

dlouhé části, které k sobě poté opět přitlačíme silou FK, zjistíme, že i když délka vodiče zůstala
l, jeho odpor R je větší. Rozdíl nazýváme odporem kontaktu RK. Tuto situaci můžeme vidět na
obr. 1. Tento jev má dvě příčiny: především chemický vliv prostředí, jež způsobuje oxidaci
styčných ploch obou vodičů a tím vznik přídavného odporu Rv, za druhé nedokonalost
kontaktových ploch obou vodičů, na nichž lze i při nejpečlivějším opracování pozorovat
mikroskopické hrbolky, jimiž se zprostředkuje styk obou vodičů a tedy i vedení proudu. Plochy
přechodu proudu jsou vždy malé v porovnání se zdánlivou plochou styku, zaškrcují se v nich
proudové čáry a nazýváme je tedy úžinami a příslušný odpor nazýváme odporem úžiny Ru.
Celkový odpor kontaktu se tedy skládá ze dvou složek: odporu úžiny Ru a odporu tenké
povrchové vrstvy kysličníku Rv.

vuK RRR +=  [Ω]
d

Ru
r

= [Ω] ρ je rezistivita materiálu kontaktů
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obr. 1.
[3]

Rv se  mění  časem  ve  velmi  širokém  rozsahu.  Odpor  úžin  Ru závisí na použitém
materiálu, počtu stykových míst a velikosti síly FK, s níž jsou kontakty přitlačovány k sobě (obr.
2.). Problematika výpočtu odporu úžin je poměrně složitá a navíc ji komplikuje rozdílná teplota
v proudové úžině a cizí vrstvy na povrchu kontaktů. Dále uvádím vzorce pro výpočet
zmíněných parametrů:

AHFK ××= x [N] 2rA ×= p  [m2]
kde A je skutečná velikost stykové plochy,
H značí tvrdost materiálu,
ξ ≤ 1, je koeficient podílu pružné deformace, pro většinu kontaktních spojů je možno

uvažovat že ξ  = 0,45

obr. 2.
[1]
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1.2 Cizí vrstvy
Pokud se kontakty nacházejí v prostředí s tlakem, dochází k interakci prostředí

s materiálem. Toto vzájemné působení se na kontaktech projeví vznikem nové kvality v podobě
vrstev. Vrstvy mohou mít mechanický nebo chemický původ. Vlastnosti těchto vrstev jsou ve
většině případů o dost horší než vlastnosti materiálu kontaktů. Vrstvy zvyšují stykový odpor a
všeobecně se dá říci, že jejich vliv je tím větší, čím jsou vrstvy tlustší a čím je menší přítlak FK.

Vrstvy mechanického původu jsou především tuky. Tuk na povrchu kovu nejdříve
vytvoří monomolekulární vrstvu, kterou nazýváme epilamen. Z mechanického hlediska se
chová jako samotný povrch kovu, díky silné vazbě, kterou s ním dokáže navázat. Další
vrstvičky vykazují volnější vazbu. Přesto že jde o izolant, umožňuje průchodu proudu díky tzv.
tunelovému jevu.

Chemické vrstvy na povrchu čistých kovů vznikají při interakci s kyslíkem či jiným
plynem. Povrch kovu adsorbuje plyn a vytvoří monomolekulární vrstvu za poměrně velmi
krátkou dobu, závislou mimo jiné na teplotě, s níž roste. V čase se molekuly adsorbovaného
plynu rozpadnou na atomy, které k sobě připoutají elektrony z povrchu kovu. Vrstva se tím
začíná měnit na vrstvu záporných iontů. Ta je základem vzniku souvislé vrstvy oxidu, vázané
k povrchu kovalentní nebo iontovou vazbou. K první vrstvě přibývají další, ovšem pomaleji a se
slabší vazbou. Chemické vrstvy dosahují tlouštěk řádově 10-8 m a rezistivity polovodičů a
izolantů (až 103 Ωm). Krom vrstev oxidů nejčastěji vznikají vrstvy sulfidů a chloridů. Jejich
vznik je obdobný.

[2]

1.3 Styk kontaktů
Rozeznáváme tři druhy styků (obr. 3.):
a) Bodový styk, který se dá uskutečnit například křížovým stykem dvou válců nebo

stykem kulové plochy s rovinou. Výhodou tohoto styku je, že nastane v přesně
určeném místě a že proudová dráha je jednoznačná. Mechanicky je nevýhodný,
protože se otlačí, a to tím rychleji, čím menší je poloměr zakřivení stykových ploch.

b) Přímkový styk se realizuje například mezi přímkou a rovinou nebo mezi kuželem a
válcovým otvorem. U přímkového styku musí být jedna část uložena výkyvně, aby
se tlak skutečně rozdělil na celou přímku. Mechanicky vydrží víc než bodový, proto
je nejčastěji používaný u spínačů.

c) Plošný (ideální) styk vyžaduje, aby kontaktní části byli výkyvné ve všech směrech,
jinak vznikne styk bodový nebo přímkový. Je výhodný tepelně i mechanicky.

obr. 3.
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1.4 Vypínací schopnost
Po uhasnutí elektrického oblouku začíná deionizace mezikontaktního prostoru. Vlivem

elektrického pole zotaveného napětí putují elektrony ke kladnému kontaktu a kladné ionty
k zápornému, kde rekombinují. Rychlost rekombinace je jedním z rozhodujících činitelů, na
kterých závisí nárůst poobloukového průrazného napětí UPp a vypínací schopnost kontaktu.
Má-li dojít k vypnutí obvodu, musí být poobloukové průrazné napětí mezikontaktního prostoru
vždy vyšší než zotavené napětí. Na vývoj deionizačních procesů působí mnoho činitelů,
zejména napětí, proud a doba trvání oblouku, vlastnosti obvodu, kontaktního ústrojí a kontaktů.
Některé materiály mají sklon vytvářet vlivem působení oblouku na povrchu kontaktů výstupky,
jejichž velikost závisí na proudu. Tyto výstupky deformují elektrické pole, což má za následek
menší velikost poobloukového průrazného napětí. Takovým materiálem je například měď.
Uvedený jev se může uplatnit zvlášť intenzivně při malých vzdálenostech kontaktů (spínače
nn).

[2]
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2 Materiály kontaktů
K výrobě kontaktů se používá řada materiálů, a to buď ve formě čistých kovů, slitin,

nebo slinutých hmot. Materiály kontaktů ve značné míře ovlivňují jejich životnost a taky
bezpečnost práce. Kontakty mají mít minimální elektrické opotřebení, proto materiály kontaktů
mají splňovat tyto požadavky:

- dobrá elektrická a tepelná vodivost
- odolnost proti korozi
- vodivou kysličníkovou vrstvu
- odolnost proti elektrickému oblouku, tj. mít vysoký bod tavení a vypařování
- velkou tvrdost (mechanicky pevný materiál)
Neexistuje materiál, který by vyhovoval všem těmto požadavkům. Materiály kontaktů

můžeme rozdělit na ušlechtilé, poloušlechtilé, neušlechtilé a spékané kovy.

2.1 Ušlechtilé kovy
Mezi ušlechtilé kovy používané na kontakty patří zlato, platina, rhodium, iridium a

paladium. Na jejich povrchu vzniká kysličníková vrstva stejně jako u ostatních kovů, ovšem
vytvoří se pouze první monomolekulární vrstva, která už dále nenarůstá, chrání kontakt před rzí
a nijak zvlášť ani nebrání průchodu elektrického proudu. V čisté ryzí formě se spíš nepoužívají
s výjimkou zlata. V elektrické a tepelné vodivosti nijak nevynikají. Navíc zlato a platina jsou
příliš měkké a rhodium i iridium naopak příliš tvrdé, takže po mechanické stránce taky
neoslňují. Pro zlepšení vlastností se vyrábí slitiny se stříbrem a mědí, tím ovšem snižujeme
jejich ušlechtilost. Taky nepatří zrovna k nejlevnějším. Používají se na drobné přepínací
kontakty pro velmi malé proudy. U méně ušlechtilých materiálů by malé napětí a malý přítlačný
tlak nedokázal rozrušit narůstající cizí vrstvu a stykový odpor by byl nepřiměřeně velký.

2.2 Poloušlechtilé kovy
Do této skupiny materiálů pro kontakty patří především stříbro a nikl.
Stříbro – velmi dobrý kontaktní materiál, vyhovující téměř všem požadavkům. Vyjímku

tvoří slabá odolnost proti oblouku při vysokých proudech a také jeho reakce se sírou, tedy
kysličníkem siřičitým či sirovodíkem. Výsledná vrstva působí při malých tlacích rušivě. Přesto,
vzhledem ke své ceně, je používanějším materiálem měď. Stříbro se používá v přístrojích na
nejmenší proudy a k postříbření levných kontaktů na zlepšení jejich povrchových vlastností.

Nikl – má poměrně dobré vlastnosti v suchém prostředí, ale v přítomnosti atmosféry,
tedy vodních par, se silně urychluje vytváření cizích vrstev na povrchu kontaktu. Tato vrstva je
dost odolná proti rozrušení a výsledný stykový odpor je moc velký.

2.3 Neušlechtilé kovy
Nejpoužívanějšími prvky jsou samozřejmě měď, hliník a wolfram.
Měď – také vyhovuje téměř všem požadavkům, ale je málo odolná vůči korozi.

Nejčastěji se používá na levné kontakty s častým spínáním (na povrchu vytvořený nevodivý
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oxid se častým spínáním rozrušuje). Kysličníky mědi mají velmi malou vodivost. Nepříznivě
reaguje také se sírou obsaženou v atmosféře. Současné působení oxidu siřičitého (SO2) a oxidu
vodného (H2O) vznikají sírany, projevující se v silné vrstvě typicky zelenou barvou
(měděnkou). Dodává se ve stavu tvrdém nebo polotvrdém.

Hliník – kyslík na něm vytváří velmi odolnou vrstvu, jak chemicky, tak mechanicky.
Bohužel  má  také  nízký  bod  tavení  a  pod  tlakem má  sklony  „téct“,  deformuje  se  (trvalé  spoje
vyžadují pravidelné dotahování).

Wolfram – je velmi tvrdý, odolný proti mechanickému i elektrickému namáhání (velmi
odolný proti elektrickému oblouku). Nevýhodou je nízká tepelná vodivost a velká odolnost
cizích vrstev. To je nevýhodné hlavně pro obvody s nízkým napětím. Svými vlastnostmi
prodlužuje dobu hoření oblouku několikanásobně, to způsobuje velké opotřebení. Používá se
často pro takzvané spékané kovy, v kombinaci hlavně se stříbrem a mědí. Takových slinutých
kontaktních materiálů se využívá v obvodech vysokého a velmi vysokého napětí.

2.4 Slitiny kovů
Nejpočetnější skupina kontaktních materiálů. Mají některé podstatně lepší fyzikální

vlastnosti než čisté kovy a jsou ekonomičtější.
Slitiny mědi – bronzy (beryliový, fosforový)

- Cu-CrO a Cu-Ag4-Cd1 majílepší mechanické vlastnosti a
menší náchylnost k oxidaci než Cu.

Slitiny Au, Ag a Pt- s Cu, Pd, Ni, W aj. – mají malý přechodový odpor a opotřebení a
větší stálost

2.5 Slinuté hmoty
Úspěšně splňují požadavek tvrdosti kontaktů, odolnosti proti oblouku a dobrou

elektrickou a tepelnou vodivost. Všem těmto požadavkům vyhovují různé heterogenní soustavy
dvou nebo více kovů, vyráběné buď slinováním směsi prášků, nebo nasycením základního
pórovitého materiálu druhým. Jako základní materiál se používá wolfram nebo molybden, které
tvoří sintrované kostry, vyplňují se dále mědí nebo stříbrem. Kostry jsou velmi odolné vůči
opotřebení a opalování. Cu a Ag pak dávají výrobku dobrou elektrickou a tepelnou vodivost.

W – Cu:  hodí se pro kontakty v oleji, pro proudy do 100 A, střídavé napětí 110 až 550
V s velkými mechanickými rázy nebo tlaky.

W  –  Ag: pro kontakty na vzduchu s velkou hustotou spínání. Dobrá odolnost proti
sváření. Možnost použití pro startérové spínací obvody tramvají, trolejbusů, lokomotiv.

Ni – Ag: má kromě dobré elektrické a tepelné vodivosti, dobrou odolnost proti opalu,
lepení, svaření a malý přechodový odpor. Lze použít na vzduchu ke spínání při nižších napětích
i velkých proudech. Vzhledem k menší tvrdosti nesnáší mechanické rázy nebo velké přítlačné
síly.

Ag – C: téměř neoxiduje, dotyk je velice spolehlivý. Má velmi vysokou odolnost proti
sváření. Nevýhoda je zvětšená elektrická eroze, která se s přísadou uhlíku zvětšuje.
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Ag – CdO: Rozkladem CdO za vyšších teplot se zmenšuje přechodový odpor. Ionizací
kadmiových par v elektrickém oblouku se oblouk rozšíří, jeho teplota klesne a oblouk dříve
zhasíná. Tyto jevy se podílejí na zmenšení náchylnosti ke sváření stykových ploch kontaktů.

Ag – Cr2O3: s obsahem 1% oxidu chromitého. Velmi dobře odolává svařování
kontaktů.

Cu – C: velmi odolná slinutina proti sváření. Možno použít na smykové kontakty.

[6, 7]
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3 Opotřebení kontaktů
Co nejnižšího opotřebení kontaktů dosahujeme jednak vhodnou volbou materiálu, ale i

vhodným uspořádáním elektrických podmínek, např. použitím zhášecích obvodů (připojením
kondenzátoru s odporem, diody nebo odporu paralelně ke kontaktům nebo indukčnosti).
Vychází se přitom z mezních křivek oblouku, které určují vztahy mezi proudem a napětím na
kontaktech, při nichž právě vzniká elektrický oblouk. Podle těchto křivek je třeba zajistit takové
podmínky, aby elektrické veličiny na kontaktech v okamžiku nebezpečí vzniku oblouku, byly
menší než hodnoty mezních křivek (obr. 4.).

obr. 4. Mezní křivky elektrického oblouku pro různé druhy materiálů

[7]
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3.1 Mechanické opotřebení
Po každém zapnutí na sebe kontakty působí jistou silou, což má za následek

mechanickou deformaci jejich povrchů. Velikost deformace je závislá na síle přítlaku, na typu
vzájemného pohybu kontaktů a na vlastnostech materiálu, z nějž je kontakt vyroben. Při
menších jmenovitých proudech dochází jen k pružné deformaci materiálu, a mechanické
opotřebení je velmi malé, oproti opotřebení elektrickým obloukem zcela zanedbatelné.
Přestoupí-li se mez pružnosti materiálu, povrch kontaktů se deformuje trvale. Při tlakovém
namáhání dochází jen k deformaci povrchu. Horší je případ, když se kontakty navzájem o sebe
třou, neboť pak dochází k úbytku objemu. Tento úbytek je přímo úměrný přítlaku síly, délce
posuvu a nepřímo úměrný tvrdosti materiálu.

Na odolnost kontaktu proti otěru mají vliv i cizí vrstvy na jejich povrchu. Vrstvy
tukového charakteru zmenšují činitel tření. Oxidové vrstvy mají ve většině případů větší tvrdost,
což zabraňuje většímu otěru. S vyšší teplotou se všeobecně tvrdost materiálů snižuje a roste
opotřebení otěrem. U kontaktů, mezi nimiž hoří elektrický oblouk, vznikají na povrchu
deformace, které mohou celou problematiku mechanického otěru zkomplikovat, a zvláště tehdy,
otírají-li se mezi sebou zdeformovaná místa. Materiály s příliš velkou tvrdostí se při zapínání
více odrážejí, což vyvolává vznik a delší dobu hoření elektrického oblouku při zapínání a
nakonec se tím zvětší úbytek materiálu.

3.2 Odolnost proti sváření
Jak bylo napsáno výše, se zvyšováním teploty se mění pevnost materiálu. Působením

elektrického oblouku nebo pouhým průchodem proudu spojenými kontakty vznikají na povrchu
kontaktů teploty, při nichž kov měkne a taje. Při dosáhnutí určité teploty (tj. při určitém
přechodovém napětí na kontaktech) dojde k náhlému zvětšení stykových ploch. Tím dojde
k poklesu přechodového odporu. Vlivem vysoké teploty došlo k lepení kontaktů.

Lepením kontaktů nazýváme stav, kdy se kontakty k sobě mechanicky přilepí tak, že
k jejich roztrhnutí je potřebná síla, není však větší než kontaktní přítlak. Při dalším zvyšování
přechodového napětí dochází ke sváření kontaktů, což představuje téměř dokonalý styk.
K rozepnutí svařených kontaktů musí být použita větší síla, než je kontaktní přítlak. Lepení
kontaktů nastává při velikosti přechodových napětí, které jsou pro jednotlivé materiály typické.
Při ještě vyšší teplotě může dojít a časem dojde k pevnému spojení kontaktů svařením.
Pravděpodobnost  svaření  roste  se  zvětšujícím se  měrným odporem a  tvrdostí  a  se  snižující  se
teplotou tavení materiálu kontaktů. Nebezpečí sváru můžeme zmenšit použitím materiálu
s malým měrným odporem, malou mechanickou pevností a vysokým bodem tavení.

Dále pak je možno zvýšit odolnost vůči svaření kontaktů zajištěním pokud možno velké
stykové plochy kontaktů nebo jejím rozdělením na velký počet stykových míst. Sváření
kontaktů není možné určit tak přesně. Není přesně známá souvislost mezi bodem tavení kovu a
nejmenším proudem, který způsobí svaření kontaktů. Kontakty, které se téměř vůbec
neokysličují, tj. kontakty z drahých kovů, se svařují poměrně lehce. Velmi odolné proti sváření
jsou kontakty wolframové a molybdenové. Nesvařují se kontakty uhlíkové, protože uhlík se
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netaví, ale sublimuje. Protože slepené nebo dokonce svařené kontakty není možné rozepnout
bez vytrhnutí částeček materiálu, dochází lepením a zvlášť svářením ke zdrsnění pracovní
plochy a tím k většímu opotřebení materiálu.

Materiál měknutí sváření
υsm [°C] Usm [V] υsv [°C] Usv [V]

Měď 190 0,12 1083 0,37
Hliník 150 0,10 658 0,30
Stříbro 180 0,09 960 0,37

Molybden 900 0,25 2610 0,75
Nikl 520 0,22 1455 0,65

Wolfram 1000 0,60 3380 1,10
Tab. 1. Teploty a napětí na mezi měknutí a na mezi sváření pro některé kontaktní materiály

3.3 Odolnost proti opalu obloukem
Při zapínání a vypínání obvodu s proudem dochází na kontaktech k některým

elektrickým jevům, například elektrický oblouk, výboj. Tyto jevy způsobují úbytek materiálu
kontaktů a to jednak tím že materiál kontaktu skutečně ubude, nebo se přenese z jednoho
kontaktu na druhý. Tento úbytek nazýváme, opal kontaktů obloukem nebo také eroze kontaktů.
Elektrický oblouk způsobuje hrubý přenos materiálu vypařováním tj. pohybem jednotlivých
atomů nebo iontů, rozstřikováním tj. tvořením kapiček roztaveného kovu a jejich vyvrhnutím
při vysokém proudu a rozprašováním tj. vyvrhováním tuhých částeček hmoty. Odolnost
kontaktů proti obloukové erozi je tím vyšší, čím vyšší je teplota tavení materiálu. Porovnání
měrné obloukové eroze ΔVk různých materiálů při proudu 12kA, délka oblouku la = 0,8 mm a
době oblouku ta = 0,85 ms zachycuje obr. 5.
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obr. 5.

Jemný přenos materiálu vzniká tím, že při rozpínání kontaktů se vytvoří můstek
z roztaveného kovu. Když teplota materiálu v můstku dosáhne takové hodnoty, že kov vře,
srážejí se částečně páry kovů na chladnějším místě můstku, u katody na které vzniká nános –
výběžek – kuželovitého tvaru a na anodě se tvoří kráter. Tvoření výčnělku můžeme zabránit
neustálou změnou vzájemné polohy kontaktů nebo rýhováním pracovní plochy kontaktů.
Rýhováním se styková plocha znásobí, proud prochází větším počtem ploch s menším
proudovým zatížením.

Z uvedeného vyplývá, že ztráta kontaktního materiálu nastává hlavně při hoření
oblouku. Opal kontaktů je velmi nežádoucí jev a je ovlivněn mnoha činiteli, od vlastností
obvodu, přes vlastnosti kontaktních materiálů, až po prostředí ve kterém se kontakt nachází.
Kontakty se nesmějí příliš rychle opalovat při namáhání velkými proudy, proto se sleduje opal
(váhový úbytek materiálu), který určuje životnost kontaktů. Udává se, jako měrný opal p při
krátkodobém oblouku a vyjadřuje se vztahem (podle Holma)

atIs
mp
××

D
=  [m3.kA-1.s-1]

kde Δm je hmotnostní úbytek kontaktu (kg),
s – hustota materiálu kontaktu (kg.m-3),
I – procházející proud (kA),
ta – doba hoření oblouku

[1, 2, 7]

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

C - 3650°C
W - 3390°C

Mo - 2620°C
Ni - 1452°C
Fe - 1540°C
Ti - 1668°C

Cu - 1083°C
Ag - 960°C
Zn - 419°C
Al - 658°C
Pb - 232°C

ΔVk (103mm3/C)

Poměrný úbytek objemu různých materiálů při I =
12kA, la=0,8mm, ta=0,85ms
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3.4 Opotřebení kontaktů při vypínání malých proudů
Jak už bylo napsáno výše, rozpad můstku mezi kontakty vytvořeného obloukem

nenastává uprostřed, ale blíže k jedné z elektrod. Zpravidla se můstek přeruší blíže anodě, tzn.,
že na katodě vzniká nános, přičemž se předpokládá, že na vytvoření můstku se podílejí obě
elektrody stejným dílem. Při takovém přenosu, tedy když se materiál usazuje na katodě, říkáme,
že přenos je kladný. Není zcela objasněno, proč se materiál usazuje spíše u katody, lze pouze
udat přibližný empirický vztah pro výpočet objemu přeneseného materiálu:

3
1 rmK IKV ×=D  [m3]

kde Irm je proud (A),
K1 - součinitel, jehož číselná hodnota je dána typem materiálu (viz. tabulka 2.1)

Pozn. 1. Pro slitinu zlata, stříbra, niklu a platiny je přenos záporný, pro ostatní uvedené
materiály kladný.

2. V rovnici je třeba dosadit proud Irm, při němž dochází k rozpadu vodivých můstků.
Určíme ho ze vztahu )/1( UUII vrm -×=  [A]

kde U je napětí sítě,
Uv – přechodové napětí na kontaktech v případě, že jejich materiál dosahuje
právě teploty tavení,
I – proud při sepnutých kontaktech.

Celkovou hmotnost úbytku kontaktů, při poměrně menších proudech (stovky ampérů)
udává při obloukové erozi empirický vztah:

122
2 10 -

D ×××= InKmK [kg]
kde I je proud oblouku (A),

n – počet vypnutí
K2 – součinitel závislý na vlastnostech materiálu, uvedený pro některé materiály

v tabulce 2.2
materiál součinitel K1 [m/A]3

Au 44,2.10-21

Pt 56,3.10-21

Ag 67,3.10-21

Pd 53,2.10-21

Tab. 2.1 Tab. 2.2

Podle údajů P.S. Kuzněcova, získaných vyšetřováním různých typů přístrojů nízkého
napětí, lze opotřebení páru kontaktů při N vypnutích a sepnutích a proudu I vyjádřit přibližně
vztahem:

materiál součinitel K2 [kg/A2]
Ag-CdO 0,08 až 0,6
Ag 0,5
Cu 0,6 až 2,0
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92 10 -×××= INkQ  [g]
kde k je součinitelem přenosu materiálu

Pozn. Autor však uvádí, že v rozmezí proudů od 1 do 500 A se součinitel k mění
v intervalu 0,1 až 5. V rozsahu 100 až 200 A je přenos úměrný při různých materiálech pouze
první mocnině proudu. Při proudech nad 400 A je součinitel k přibližně konstantní. Pro
orientaci uveďme hodnoty součinitele k pro některé materiály:

měď 0,7
stříbro + 15% CaO 0,15
stříbro + nikl 0,1

Je-li vypínání kontaktů doprovázeno vznikem jiskrového výboje, je přenos materiálu
zpravidla rovněž kladný. Experimenty prokázaly, že přenesené množství je úměrné náboji, který
prošel mezi kontakty: qG ×= g

kde  q je celkový prošlý náboj,
γ – součinitel charakterizující daný materiál
K jiskrovému výboji může dojít i při zapínání kontaktů, v případě kdy je k nim

paralelně zapojena kapacita. V takovém případě bývá přenos negativní. Výběrem vhodné
kapacity lze někdy dokonce kompenzovat vzájemně kladný i záporný přenos. Jiskrový výboj
velmi často vzniká v sítích o nižším zapalovacím napětí (270 až 300) a to vlivem indukčnosti
obvodu. Při přerušení vodivých můstků se proud prudce zmenšuje, čímž na indukčnosti vzniká
značné přepětí, jež může být mnohem vyšší než napětí sítě. Ke zmenšení přenosu materiálu
vlivem jiskrového výboje, vznikajícího rozpínáním kontaktů, se používá různých pomocných
obvodů. Tyto obvody mají společný základní princip, energie elektromagnetického pole
indukčnosti, uvolňujícího se při vypínání obvodu, přechází do lineárního nebo nelineárního
obvodu, zapojeného paralelně ke kontaktům nebo indukčnosti obvodu. Výběr vhodných
parametrů zhášecích obvodů se řídí velikostí indukčností, odporu sítě a vodivostí prostředí mezi
kontakty v období vypínání.

3.5 Životnost kontaktních materiálů při jmenovitých proudech
Při posuzování absolutní životnosti jednotlivých kontaktních materiálů musíme uvádět

přesné podmínky, při kterých jsme životnost testovali. Jelikož se jedná o přístroje nízkého
napětí (jmenovitý vypínací proud do několika set ampérů) s méně účinným zhášecím systémem,
na obloukový přenos materiálu má vliv spousta dalších faktorů. Mimo proudu ovlivňuje
životnost elektrických kontaktů nízkého napětí například okolní prostředí, hustota spínání, délka
vypínací dráhy, vypínací rychlost, účiník obvodu a jiné. Na jedno vypnutí je úbytek materiálu
příliš malý a s příliš velkým rozptylem hodnot. Proto se musíme při měření životnosti provádět
velký počet sepnutí u velkého počtu kontaktů. Takové měření je samozřejmě časově velmi
náročné a rozdělujeme jej na dva možné způsoby. Buď v přístrojích a zařízeních, tak jak je jim
určeno, nebo ve zkušebních modelech. U prvního způsobu se na životnosti projeví především
konstrukce kontaktu. Výhodou je bezprostřední platnost výsledků, nevýhodou pak je, že pokud
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porovnáváme výsledky s určitým časovým odstupem, je téměř nemožné dodržet stejné
podmínky, a výsledky budou zkreslené. Navíc realizace těchto zkoušek bývá nákladná z důvodu
většího počtu vzorků. Zkoušky v modelových zařízeních umožňují obecnější klasifikaci
kontaktních materiálů. Zajišťují jednotnost zkušebních podmínek, můžeme je opakovat i
v delším časovém rozmezí a mají širší platnost.

U přístrojů nízkého napětí jsou nejčastějším kontaktním materiálem přirozeně měď a
stříbro. Stříbro má díky své výborné elektrické a tepelné vodivosti zhruba desetkrát vyšší
životnost než měď. Bohužel stříbro má malou odolnost proti sváření a to se odrazí na životnosti
při spínání proudů vyšších než jmenovité I (např. stykače). Při vyšších jmenovitých proudech
(řekněme od 50 A nahoru) mohou zapínací proudy dosáhnout hodnot, při nichž se stříbrné
kontakty svaří. Měď, která se u takových přístrojů používá častěji, má odolnost proti slepení
oproti stříbru o něco vyšší, předpokládá se, že je to důsledek její větší povrchové korosivnosti.
Přijatelným kompromisem bývají takzvané spékané kovy, s velkým obsahem stříbra, ztužené
vhodným množstvím tepelně odolné příměsi. Takový materiál se musí elektrickou vodivostí
blížit mědi, životnost musí mít vyšší než měď a musí být odolnější proti svařování než měď a
stříbro. Názorný příklad výsledků zkoušek životnosti při různých poměrech stříbra s příměsí a
mědi s příměsí můžeme vidět v následující  tabulce (Tab. 3.). Zkoušky probíhali při proudu 100
A, napětí 220 V, 50 Hz a induktivním zatížení.

Kontaktní materiál Úbytek na 1 sepnutí
± 50% (µg)

Počet sepnutí do
úbytku 1 g

Koeficient životnosti
vzhledem k mědi

Ag 1 1 000 000 10
Ag+10-20% CdO
Ag+0,5-1% Cr2O3

2 500 000 5

Ag+20-40% Ni
Ag+20-40% Mo 5 200 000 2

Cu 10 100 000 1
Ag+40-60% W
Cu+40-60% W 50 20 000 0,2

Tab. 3.

Hodnoty v tabulce jsou hodnoty průměrné a rozptyl naměřených úbytků je značný, to
z důvodu velkého počtu zkoušených vzorků. Na druhou stranu tento rozptyl připouští, že se
výsledné pořadí životnosti kontaktních materiálů v tabulce nezmění, i když budeme přiměřeně
měnit parametry obvodu, tedy proud, napětí, kmitočet, druh zátěže, spínací rychlost, hustota
spínání apod.

3.6 Životnost kontaktních materiálů při velkých proudech
Při zkouškách životnosti kontaktního materiálu s velkým proudem nepotřebujeme velký

počet sepnutí, dalo by se říci, že je to nežádoucí. Velký počet sepnutí by mohl kontakt snadno
zničit. To ovšem znamená seřídit zkušební zařízení tak, aby podmínky vypnutí a hoření oblouku
byly vždy stejné. Musíme dodržet stejnou velikost proudu, dobu hoření oblouku, oddálení
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kontaktů musí započít vždy ve stejném bodě proudové křivky a taky dodržet stejné zdvižení
kontaktů dráhově i časově. Zaručit tyto podmínky u běžného spínače je obtížné. Je nutné
provádět zkoušky na modelových zařízeních. Je prokázána skutečnost, že úbytek materiálu
kontaktů při velkých proudech závisí nejen na vypařování, ale ve značné míře na odstřiku
kapiček roztaveného kovu vlivem expandujících par. V praxi to znamená, že naměřený úbytek
materiálu bude větší než úbytek vypočítaný. Čím odolnější materiál (wolfram, uhlík) tím menší
bude rozdíl úbytků. Naopak u méně odolného materiálu, jako je hliník, je tento rozdíl značný.

[3]

3.7 Vnější vlivy
Na každé elektrické zařízení působí jeho okolí a naopak. Toto působení je

v elektrotechnice definováno jako vnější vlivy. Vnější vlivy se třídí do stupňů. Každý stupeň je
označen dvěma písmeny velké abecedy a číslicí. První písmeno označuje všeobecnou kategorii
vnějšího vlivu (A, B, C), druhé písmeno určuje povahu vnějšího vlivu a třetí číslice nám udává
sílu působení vnějšího vlivu (1-8). Pokud uvažujeme o životnosti kontaktů, je důležitá
především teplota okolí, atmosférické podmínky okolí (vlhkost), a chemické složení okolního
prostředí. Tyto vnější vlivy mají velký vliv na životnost a opotřebení elektrických kontaktů
nízkého napětí:

Síra – nejhorší je ve formě sirovodíku v ovzduší. Na zlato a kovy skupiny platiny
prakticky nepůsobí. Značný vliv má na kovy ostatní, zvláště na stříbro (vzniká Ag2S, je velmi
špatně vodivý). Velmi nepříjemné u kontaktů na malé proudy a napětí.

Atmosférická koroze – zvětšenou vlhkostí je zvýšená možnost vzniku izolujících
oxidů.

Organické páry – při práci kontaktů v prostředí organických par, dochází k adsorpci
par na povrchu kontaktu. Účinkem elektrických výbojů jsou rozkládány na jiné uhlíkaté látky a
uhlík. Tím se na povrchu kontaktů postupně ukazuje uhlík a v souvislosti s tím se zlepšují
podmínky pro vznik elektrických výbojů. Dochází ke zvětšení opotřebení kontaktů. Nevzniká-li
na kontaktech elektrický oblouk, může se působení organických par projevit druhým
nepříznivým způsobem. Při něm dochází vlivem mechanických rázů a tření mezi kontakty
k polymeraci adsorbovaných organických par, a tím k vytváření nevodivých polymerů. Tím se
podstatně zvětšuje přechodový odpor a poruchovost elektricky málo zatěžovaných kontaktů.

Nejhorší jsou vrstvené reaktoplastické materiály, PVC, polyester, asfaltové zalévací
hmoty, celulózové laky, vypalovací smalty, technický trichlóretylén.

[7]
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4 Výběr parametrů pro měření životnosti kontaktů nn a
realizace měřícího pracoviště

Měření bylo provedeno na hlavních kontaktech vyjmutých ze stykače V16M (~500V,
16A, AC3). Vzhledem k možnostem katedry jsem vybral jako základní parametr úbytek napětí
na kontaktech při zvyšujícím se proudu. Další důležité parametry jsou vnější vlivy (teplota
okolí, atmosférické vlivy, organické páry).

Pro měření jsem využil přípravku (obr.6.) sestaveného kolegou, na kterém jsem taky
spolupracoval. Přípravek slouží k uchycení kontaktů a vyvíjení námi požadované přítlačné síly
FK. Ke kontaktům byly připojeny napájecí kabely ze zdroje proudu a taky měřící kabely
k měření úbytků napětí mezi kontakty s částí proudovodné dráhy. Přítlačná síla se dá nastavovat
dvěma způsoby. Za prvé můžeme vyvolat požadovaný tlak pomocí šroubu s trapézovým
závitem. Jakou sílu vyvoláváme, nám ukazuje tenzometr pro měření síly. Druhým způsobem je
zatížení kontaktů závažím, čímž vyvoláme požadovanou přítlačnou sílu FK.

Obr.6. Přípravek s uchycenými kontakty
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Kontakty jsem připojil ke zdroji střídavého proudu. Přesné hodnoty proudu nastavuji
pomocí klešťového ampérmetru A, a z voltmetrů V1 a  V2 odečítám úbytky napětí na každém
kontaktu zvlášť. Schéma zapojení je vidět na obr. 7.

Schéma zapojení:

obr. 7.

Použité měřící přístroje a zařízení:
školní střídavý zdroj proudu (0-600)A, 50 Hz, UZ = 2V
klešťový ampérmetr ESCORT ETC 670, inv.č. 106/588
multimetr M-3860M, inv.č. 305/2920 (měření proudu)
multimetr UNITEST Hexagon 320, inv.č. 300/281
multimetr CEM DT-9602
siloměr FG 5000

Parametry siloměru:
měřící
rozsah rozlišení přesnost přetížení displej napájení rozměry hmotnost

5000g 3g ±(0,4% +
1 dig) 7 kg

3 ½ LCD,
10 mm
vysoký

6 x 1,5
V baterie

nebo adaptér

227x 83
x 39 0,551g
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5 Ověření funkce na vybraném typu kontaktu o
jmenovitém proudu 16A

Tab. 4. Úbytky napětí při změně proudu

FK[N] 9,8(tenzometr) 7,6(okamžité
hodnoty) 7,6(ustálené hodnoty)

I [A] U1[mV] U2[mV] U1[mV] U2[mV] U1[mV] U2[mV]
5 2,7 2,3 3,3 4,8 3,2 4,2

10 6,4 5,4 6,7 8,6 6,5 8,5
15 9,6 8,4 9,5 13,4 10 12
20 12,2 11 12,9 16,2 12,4 16,8
25 15,2 14,1 17 24 16,5 23,8
30 17,9 16,8 20 28,4 19,1 25,8
35 21,2 19,9 22,2 30,3 21,3 28,3
40 24,2 23 24,7 34 24,3 31,2
45 26,6 25,4 26,7 34,5 26,3 33
50 30,3 29,1 29,5 38,2 29,4 35,5
60 36,7 34,5 36 44,1 34,4 41,4
70 41 38,8 40,3 50,4 39 46,5
80 45,6 44,8 44,7 53,6 42,9 51,3
90 50,5 50,8 48,9 58,9 46,8 56
100 56 57 52,8 63,2 51,5 59,5

obr. 8.
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obr. 9.

obr. 10.
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Tab. 5. Úbytek napětí v závislosti na změně přítlačné síly
FK=> 2,7N 4,66N 7,6N 12,5N
I[A] U1[mV] U2[mV] U1[mV] U2[mV] U1[mV] U2[mV] U1[mV] U2[mV]
40 26 39 24,3 36,8 23,4 31,2 21,6 28,9
160 91 110 - - 83 103,4 - -

Obr. 11.
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6 Zhodnocení a závěry
Z grafů (obr. č. 8,9 a 10) sestrojených z naměřených hodnot je zřejmé, že s rostoucím

proudem stoupá i napětí na kontaktech, ovšem nepřímo úměrně. Tento jev je způsoben
složitými procesy, které se mezi kontakty odehrávají. Se zvyšujícím se proudem narůstá
nejenom úbytek napětí na kontaktech, ale také jejich teplota. Zvyšující se teplota sice zvětšuje
elektrický odpor, ale zároveň dochází vlivem přítlačné síly k deformaci povrchu kontaktů, což
stykový odpor naopak snižuje. Pokud bychom dalším zvyšováním proudu dosáhli napětí
měknutí, došlo by k prudkému poklesu stykového odporu, právě vlivem přítlačné síly. Bohužel
toto nám školní zdroj neumožnil, protože pracuje s příliš malým napětím. Nejvyšší proud, který
zdroj dovolil obvodem s kontakty propustit, byl 160 A. Teoreticky je to desetinásobek
jmenovitého proudu, udávaného výrobcem. Ovšem výrobce udává jmenovitý proud stykače a ne
přímo kontaktů v něm. Je možné a pravděpodobné, že kontakty byly dimenzovány na ještě větší
proud, protože ani s tímto desetinásobkem jmenovitého proudu se nám nepodařilo dosáhnout
napětí  měknutí.  Z  grafu  na  obrázku  č.11  vyplývá,  že  čím  větší  je  přítlačná  síla,  tím  menší  je
úbytek napětí na kontaktech. Opět je to způsobeno tím, že větší přítlačná síla více deformuje
povrch kontaktu a zmenšuje tak stykový odpor.

Pracoviště pro měření životnosti kontaktů nn je realizováno a připraveno pro budoucí
užívání. I když katedra elektroenergetiky vlastní klimatickou komoru, nemohl jsem bohužel
provést veškerá potřebná měření, z důvodu jejich velké časové náročnosti. Můžeme porovnávat
výsledky měření na nových neopotřebovaných kontaktech s výsledky měření na kontaktech po
pracovním opotřebení. Tedy po větším počtu pracovních cyklů s proudem. Dále by bylo také
zajímavé změřit kontakty po delším přímém vystavení atmosférickým vlivům, jako třeba
ponechání na dešti atd. V klimatické komoře by bylo možné proměřit kontakty v poměrně
velkém rozmezí teplot. Jak už jsem napsal výše, to vše je bohužel příliš časově náročné, ale je
možné pokusy provádět např. v navazujícím studiu.
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