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ABSTRAKT 

 Bakalářská práce je věnována komutátorům, které vyrábí společnost Cebes a.s. Brumov. 

V teoretické části práce je popsána konstrukce lisovaných komutátorů SUKaT, především je 

však diskutována problematika spojená s výběrem materiálu na konstrukční řešení těchto li-

sovaných komutátorů. Jsou definovány hlavní ukazatele, které limitují nejen proces výroby, 

ale i výběr materiálu, který je vhodný pro dané komutátory. 

V experimentální části bylo provedeno měření tří vzorků měděné lamely o různém sloţení a 

provedené srovnání týkající se změn tvrdosti materiálu v závislosti na teplotě. Na několika 

vybraných vzorcích byl proveden metalografický rozbor struktury materiálu. 

Klíčová slova: komutátor, lamela, tvrdost, velikost zrna, slitiny mědi. 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with commutators which are produced by the Cebes company Inc., 

Brumov.In the theoretical part of the thesis the construction of the moulded commutators 

SUKaT is described and the problems related to the selection of material for structural desing 

of these commutators are discused.There are defined the main indicators which limite not 

only the process of production, but also selection of material suitable for the commutators.In 

the experimental section of this thesis three samples of the commutaror segment of various 

structure have been the subject of measurement. Furthermore, the comparison dealing with 

changes of firmness of the material depending on temperature has been made.A metallogra-

phical analysis of the material structure has been done on several assortment samples. 

Key words: commutator, commutator segment, firmness, grit stone, copper alloy. 
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1. ÚVOD 

 

Bakalářská práce je věnována komutátorům, které vyrábí společnost Cebes a.s. Brumov. Spo-

lečnost CEBES a.s. byla zaloţena v roce 1999 a navazuje významnou částí své produkce na 

více neţ šedesátiletou tradici výroby šroubených a lisovaných komutátorů, kartáčových drţá-

ků a sběracích krouţků firmy MEZ Brumov.  
V teoretické části je popsána konstrukce lisovaných komutátorů SUKaT, především je však 

diskutována problematika spojená s výběrem materiálu na konstrukční řešení těchto lisova-

ných komutátorů. Jsou definovány hlavní ukazatele, které nám limitují nejen proces výroby, 

ale i výběr materiálu, který je vhodný pro dané komutátory. 

V experimentální části bylo provedeno měření tří vzorků měděné lamely o různém sloţení a 

provedeme srovnání týkající se změn tvrdosti materiálu v závislosti na teplotě. Na vybraných 

vzorcích byl proveden metalografický rozbor struktury materiálu. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1. Základní pojmy: 

Komutátor 

Je sestava vodivých částí, vzájemně izolovaných a rovněţ izolovaných i od svých podpěr, na 

níţ jsou přiloţeny kartáče, umoţňující prostřednictvím kluzného kontaktu protékání proudu 

mezi otáčejícím se vinutím a obvykle stacionární částí obvodu a dále umoţňující komutaci 

proudu mezi jednotlivými cívkami otáčejícího se vinutí. 

Komutátorová manţeta 

Je izolace mezi stahovacím kruhem a lamelami komutátoru. 

 

Praporek 

Je vodivá část pro připojení lamely komutátoru ke společnému konci za sebou jdoucích sekcí 

vinutí.  

 

Komutace 

Je přechodový jev při postupném přepínání cívek vinutí z jedné paralelní větve do druhé při 

otáčející se kotvě. Tento jev podléhá zákonům elektrodynamiky a je řešen vţdy za určitých 

předpokladů. Popsaný přechodový jev je ovládán kluzným kontaktem kartáč – komutátor. 

A zde je druhá část problému. Kluzný kontakt není pouze problém elektrický, ale i mechanic-

ký (tření), elektrochemický (patina) a atomové fyziky (vzájemné působení částic). Tak např. 

tření je podstatně ovlivňováno proudovou hustotou, tím je ovlivněn i přechodový odpor a vše 

se pak komplikuje [1]. 

 

SUKaT – Systém Univerzální Konstrukce a Technologie 
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2. 2. Komutátory a jejich dělení 

 

Komutátor je část elektrického stroje, slouţící ke změně kmitočtu proudu kotvy nebo napájecí 

sítě a k přívodu nebo odvodu proudu do vinutí kotvy. Je sloţen ze soustředně uloţených a 

vhodně staţených lamel. Lamely jsou izolovány vzájemně mezi sebou i proti nosné konstruk-

ci. Konce vinutí jsou připojeny ke komutátoru obvykle přes tzv. praporky, které se zapájí do 

vyfrézovaných zářezů v lamelách. Konstrukce komutátoru musí být taková, aby jeho povrch 

měl dokonale hladkou válcovou plochu, souosou s rotační osou kotvy. Komutátor musí být 

naprosto jednolitý celek. 

Komutátory dělíme podle konstrukce, výroby a polohy pracovní plochy. 

Podle konstrukce tzn. podle uchycení lamel proti účinkům odstředivé síly, rozeznáváme ko-

mutátory: 

Rybinové - jejichţ lamelový věnec je staţen v rybinách stahovacími kruhy. Takto jsou prove-

deny všechny běţné komutátory. Staţení je provedeno pomocí matic svorníků či šroubů. 

 

 

 

Obr. 1:  Schéma provedení rybinového komutátoru [1]. 

 

Zděřové - lamely jsou zajištěny proti účinkům odstředivých sil staţením kruhovými zděřemi, 

izolovaně uloţenými na válcovém povrchu komutátoru. Pouţívá se pro velké obvodové rych-

losti a dlouhé komutátory. 

 

 

 

Obr. 2: Schéma provedení zděřového komutátoru [1]. 

 

 

Podle způsobu výroby lze komutátory dělit: 

Lisované – jejich lamely jsou zalisovány v izolační hmotě, která tvoří izolaci lamelového 

věnce nebo i izolaci mezilamelovou. Takto se provádí zvláště malé komutátory pro motory na 

stejnosměrný i střídavý proud, od průměru 18-125mm. 
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Skládané – mající lamely navzájem izolovány mezilamelovou izolací. Od nosných a stahova-

cích částí jsou lamely izolovány izolací lamelového věnce. Mezilamelová izolace i izolace 

lamelového věnce (manţety), jsou téměř výhradně provedeny z tvrdého mikamitu nebo remi-

ky(mletá slída). Je důleţité, aby mikamit obsahoval málo pojiva. Pojivo je stlačitelné a tím 

znesnadňuje dokonalou výrobu komutátoru. Pro mezilamelovou izolaci by obsah pojiva ne-

měl překročit 3,5%. Pro výrobu manţet se uţívá mikamitu s vyšším obsahem pojiva a to 10-

15%. 

Podle geometrie pracovní polohy rozeznáváme komutátory válcové, kde pracovní plocha je 

válcová a rovnoběţná s osou stroje. Toto je nejčastější provedení komutátorů. U čelních ko-

mutátorů je pracovní plocha rovinná a kolmá k ose stroje. Tento druh komutátorů se uţívá 

zřídka. 

K lamelám komutátoru je připojeno vinutí kotvy. Při malém rozdílu mezi průměrem rotoru a 

průměrem komutátoru se konce cívek vinutí připájí k lamelám přímo. Při rozdílných průmě-

rech rotoru a komutátoru se provádí spojení cívek s lamelami komutátoru prostřednictvím tzv. 

praporků. Praporky mají různé tvary a musí být zhotoveny z materiálu, který snese i několik 

desítek ohybů aţ o 180°(ţíhaná měď). Lamely mají výřezy, do nichţ se praporky zapájí. Pro 

dokonalé mechanické i elektrické spojení se zvláště u komutátorů pro větší obvodové rychlos-

ti, praporky upevňují několika nýty. U středních a velkých stejnosměrných elektrických strojů 

bývá provedeno vodivé spojení ekvipotenciálních míst tzv. vyrovnávacími spojkami. Tyto 

vyrovnávací spojky se velmi často připojují na čelo komutátoru, to znamená, ţe jsou připáje-

ny do lamel. Z výše uvedeného je patrno, ţe jiţ při zpracování komutátoru při připojování 

vinutí, eventuélně vyrovnávacích spojek a zvláště pak za provozu stroje, bývá komutátor vy-

staven značnému tepelnému namáhání [1]. 

 

 

2.3. Lisované komutátory SUKaT 

Obecná charakteristika 

Lisované komutátory SUKaT jsou vyráběny s průměry 60–350 mm pro vysoké obvodové 

rychlosti 60–80 m/sec silně tepelně namáhané - tepelná odolnost ve třídě F a H, vyznačují se 

vysokou tvarovou stálostí. Pouţití je vhodné pro vysoce mechanicky a tepelně namáhané mo-

tory manipulační techniky (vysokozdviţné vozíky). 
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Koncepce řešení 

Vnitřní konstrukce je odlišná od běţných konstrukcí lisovaných komutátorů. Zakotvením la-

mel do nosného pouzdra pomocí rybin s pevně definovaným tvarem a polohou lamely vzniká 

konstrukce, která vyniká vysokou radiální tuhostí a zajišťuje vysokou mechanickou stabilitu 

lamelového věnce komutátoru. Relativně tenká vrstva lisovací hmoty umoţňuje velmi dobrý 

převod tepla mezi lamelovým věncem a pouzdrem komutátoru. 

Výhody řešení konstrukce SUKaT 

-vysoká tvarová stálost při extrémně vysokých obvodových rychlostech a zvýšené teplotě, 

-velký průřez pro chladicí kanály v pouzdru komutátoru nezávislý na délce komutátoru, 

-vysoká účinnost chlazení motoru,  

-vysoká rozměrová a tvarová přesnost,  

-izolační třída F, na zvláštní poţadavek třída H. 

 

Obr. 3: Lisované komutátory SUKaT [8]. 

Technická data 

Lamelová měď – ECu nebo CuAg 0,04 %, příp. 0,1 %, event. dle poţadavku 

Lamelová izolace – mikanit, remikanit, samikanit, příp. dle poţadavku. 

Pouzdro komutátoru – ocel, provedení s ventilačními otvory různého provedení nebo bez ven-

tilačních otvorů. 

Rozsah průměrů - 60 – 350 mm 

Axiální délka lamely - 25 – 250 mm 
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Komutátor se vyrábí v provedení bez nebo s praporkovou částí, s prořezanými dráţkami pro 

vodiče, pocínovanými nebo bez pocínování, případně bez dráţek [8]. 

 

2.4. Vliv chemického složení na tvrdost lamel komutátoru  

 

 Většina komutátorů běţných konstrukcí má lamely vyrobeny z elektrolytické mědi taţené za 

studena nebo válcované. Tepelné namáhání se často nepříznivě projevuje v mechanických 

vlasnostech komutátoru, zvláště pak na tvrdosti lamel.  To má za následek variabilitu součini-

tele tření mezi kartáčem a komutátorem, větší sklon k opotřebení komutátoru, apod. Proto se v 

současnosti u komutátorů trakčních strojů začalo pro výrobu lamel uţívat slitin mědi, které 

lépe snášejí uvedené změny tepelných stavů. Prakticky se jedná o měď legovanou kadmiem, 

chromem nebo stříbrem. Jejich další výhodou je i vyšší mez kluzu, která dovolí zmenšit roz-

měry komutátoru a tím vlastně sníţit i obvodovou rychlost komutátoru. Hlavní důvod pro 

pouţívání slitin pro lamely komutátoru je však degradace mechanických vlastností mědi při 

zvýšených tepelných namáháních. Ty se vyskytují zvláště u strojů, jejichţ izolační systém je 

ve vyšší tepelné třídě a to zejména ve třídě Fa H. Komutátory se dnes vyrábějí většinou 

v tepelné třídě F. Na opotřebení kluzné plochy komutátoru má značný vliv tvrdost mědi. Prů-

běh tvrdosti mědi závisí značnou měrou na teplotě, době působení této plochy a stupni tváře-

ní. Při normální teplotě okolí je tvrdost mědi v závislosti na stupni deformace během tváření v 

mezích 80-120 HB [1]. 

 

2. 5. Rozdělení podle tepelné třídy 

 

V současné době jsou izolační materiály podle tepelné stálosti zařazeny do tříd. 

Izolační materiály jsou definovány nejvýše přípustnou dovolenou teplotu, na kterou mohou 

být trvale v provozu ohřáty izolované části stroje, aniţ by materiál příslušné třídy pozbyl své 

schopnosti plnit izolační funkci během celého období ţivotnosti stroje. Třídy Y, A, E, B, 

F a H- třída dovoleného ohřátí. Kaţdé třídě odpovídá přípustné oteplení a doporučený seznam 

izolačního materiálu. 

Pro třídu F je povolené doporučené ohřátí 155°C ,třídu H 180°C . Tato dovolená ohřátí se 

vztahují ke strojům nepřímo chlazená vzduchem a pokud vstupní teplota chladícího vzduchu 

nepřekročí 40°C. Výběr správné izolace je důleţitý pro bezpečný a dlouhodobý provoz stroje. 

Druh pouţité izolace ovlivňuje nejen odvádění tepla a elektrickou pevnost, ale také bezpro-

středně působí na konstrukci (tloušťka izolace, délka izolačních vzdáleností, druh krytí) [2]. 
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2.6. Vliv pájení na mechanické vlastnosti komutátoru 

 

Jak bylo uvedeno výše, k lamelám komutátoru jsou připojeny cívky vinutí kotvy a eventuelně 

vyrovnávací spojky. Spoje vinutí s lamelami jsou provedeny pájením. Počet spojů mezi ko-

mutátorem a vinutím dosahuje i několik stovek. Jedná se tedy o soustavu, v níţ kaţdý prvek-

spoj, musí mít vysokou provozní spolehlivost. Je nutno si uvědomit, ţe provedení spoje mezi 

komutátorem a vinutím nebo vyrovnávací spojkou je ztíţeno prostorovými a rovněţ manipu-

lačními podmínkami. Z těchto důvodů je velmi významný technologický postup při pájení 

spojů. Pájení se provádí obvykle měkkou pájkou. Aby se zabránilo tepelnému znehodnocení 

mechanických vlastností lamel je nutno pájení provádět co nejrychleji a nepřestoupit v oblasti 

lamelového věnce teplotu 220°C. Tato teplota se můţe vyskytnout maximálně po dobu 5 mi-

nut [1]. 

U strojů pro vyšší tepelné třídy izolace nebo pro obtíţné provozní podmínky, u kterých se 

poţaduje v provozu zvýšená tepelná odolnost pájeného spoje, je problém zvýšeného tepelné-

ho namáhání ještě obtíţnější a pouţívá se pájení stříbrnou pájkou. Pro provedení spojů je nut-

no dosáhnout vyšších teplot, které jednak znehodnocují izolační vlastnosti materiálů a jednak 

zhoršují mechanické vlastnosti komutátorů. 

Vlastní pájení je moţno provést pájením pájedlem, plamenem, ponořením do cínové lázně 

nebo pouţitím elektrického odporového pájení. Z uvedených způsobů pájení se dosáhne nej-

většího znehodnocení mechanických vlastností komutátoru při pájení v cínové lázni, i kdyţ 

naopak kvalita spoje je velmi dobrá. Z hlediska nejmenšího znehodnocení mechanických 

vlastností je nejlepší elektrické odporové pájení [1]. 

 

Obr. 4: Pocínovaný komutátor                  Obr. 5: Nepocínovaný komutátor 

V současné době se pro pájení dráţek komutátoru do průměru 250 mm pouţívá pájecí auto-

mat. Ten eliminuje dobu pájení na nejniţší moţnou hranici. Nastavení teploty je konstantní po 

celou dobu pájení a kaţdý kus je pájen stejnou dobu. Teplota tání cínu je 232°C. Teplota 
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v cínové lázni dosahuje 300°C, coţ je kritické místo z pohledu tepelného namáhání komutáto-

ru. Cínování dráţek komutátoru se pouţívá pro zamezení oxidace dráţek po frézování. Samo-

zřejmostí je poţadavek od odběratele na pocínování dráţek. 

 

Obr. 6: Komutátor pocínovaný na pájecím automatu. 

 

2.7. Kvalita povrchu komutátoru 

 

Kvalita povrchu komutátoru hraje v komutačním procesu významnou úlohu. Stavem kluzné 

plochy máme v tomto případě na mysli geometrické nerovnosti jeho povrchu. 

Komutátor je sloţen z částí elektricky vodivých tj. lamel a z částí izolačních tj. většinou mi-

kamitu. Oba tyto základní materiály mají naprosto rozdílné mechanické, tepelné i elektrické 

vlastnosti. Z toho pramení řada potíţí při snaze dodrţet přesný válcový profil komutátoru, 

mechanickou pevnost, kompaktnost, apod. Pracovní plocha má mít přesný válcový tvar, ko-

mutátor nesmí mít neúměrně vysokou házivost, sousední lamely nesmí mít vzájemně značný 

výškový rozdíl a slídová izolace nesmí vyčnívat nad povrch lamely. Dalším důleţitým poţa-

davkem je, aby během provozu si komutátor udrţoval stálost povrchu a mechanickou pevnost. 

Mechanická pevnost se ověřuje v průběhu výroby na zahřátém komutátoru, který se po urči-

tou dobu odstředí (roztočí na násobek provozních otáček). Odolnost proti mechanickému opo-

třebení kontaktu kartáče a sběracího krouţku musí být velmi vysoká, poněvadţ relativní rych-

lost kontaktů můţe dosáhnout 50 m /s nebo více [3]. 

Odchylka od válcového tvaru komutátoru, neboli ovalita (házivost) komutátoru, musí být tím 

menší, čím vyšší je obvodová rychlost komutátoru a čím strmější jsou změny této odchylky. 
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Proto nelze jednoznačně určit hranici dobrého či špatného stavu komutátoru. Z praxe jsou 

známy případy, kdy komutátor měl ovalitu aţ 1mm a stroj komutoval bez jiskření. 

Ovalitu definujeme jako rozdíl mezi největším a nejmenším poloměrem komutátoru, měře-

ným na jeho povrchu. Obvykle se doporučují limitní hodnoty v závislosti na obvodové rych-

losti. Pro obvodovou rychlost „v „, nemá být házivost, větší neţ je uvedeno v tabulce 1. 

Tabulka 1. Doporučené hodnoty velikosti ovality v závislosti na obvodové rychlosti[1]. 

 

Obvodová rychlost [m/s] Házivost [mm] 

Do 20 0,05 

20-35 0,04 

35-50 0,03 

Nad 50 0,02 

 

Velmi důleţitý je rozdíl výšky sousedních lamel. I kdyţ pozvolná ovalita komutátoru můţe 

v provozu stroje být i řádově desetiny milimetru a nebude to znamenat jiskření stroje, pak 

jestliţe by tento rozdíl měly pouze dvě sousední lamely, znamenalo by to téměř okamţitě po-

ruchu stroje (lámání kartáčů, havarijní jiskření, apod.) [1]. 

Praktické měření ovality komutátoru v klidu stroje se obvykle provádí číslicovým hrotovým 

úchylkoměrem. Avšak toto statické měření ovality komutátoru nemusí dávat vţdy věrnou 

představu o skutečných poměrech při chodu stroje. Je proto nutno provádět tato měření na 

stroji při provozních otáčkách a pokud moţno i při normálním pracovním reţimu stroje. 

K tomuto jsou zapotřebí bezdotyková čidla pro měření. Měření ovality v praxi je obtíţně rea-

lizovatelné a potýká se s mnoha problémy. Např: u stejnosměrných strojů je nutno měřit za 

plného provozního napětí, jinak se obtíţně dosáhne plných provozních otáček.Velkým pro-

blémem je také upevnění snímacího čidla tak, aby nesnímalo relativní kmity statoru vůči roto-

ru.Při jakémkoliv měření ovality komutátoru je nutno předem zváţit, které místo na kluzné 

ploše komutátoru bude měřeno. Je nutné měřit ovalitu na několika místech komutátoru po 

celé jeho délce, aby nedošlo k mylnému vyhodnocení příčin vzniku ovality komutátoru. 

2.8. Materiálové složení komutátoru 

V podstatě lze komutátor rozdělit na dva funkčně odlišné celky, na elektricky aktivní část a na 

nosnou konstrukci. Aktivní část je sloţena z lamel pro vedení proudu (zpravidla měděné) a 
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z izolace mezi lamelami (zpravidla slídové). Aktivní část komutátoru je od nosné konstrukce 

(tj. proti zemi)odizolována [2]. 

Podíváme-li se na komutátor s pohledu pouţitých materiálů, najdeme zde několik materiálů: 

lamela-měď, 

 pouzdro-ocel, 

hmota-bakelit, 

 izolace-slída. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Obr. 7: Průřez komutátoru [9]                                           

 

2.8.1.  Slída 

 

Slída je kyselý křemičitan hlinitodraselný (muskovit) neboli slída draselná nebo kyselý kře-

mičitan draselnohlinitohorečnatý (flogopit) neboli slída horečnatá. 

Jednotlivé krystaly vytvářejí vrstevnatou strukturu, a proto se slída snadno štípe aţ na tlouštky 

0,05 mm. Vrstvy jsou tvořeny křemíko kyslíkovými tetraedry spojenými vzájemně v rozích. 

Při pouţití slídy se vyuţívají zejména její izolační a teplovzdorné vlastnosti. Pouţívá se jako 

dielektrikum v kondenzátorech, jako materiál pro izolační desky (mikanit), pásky, nosiče top-

ných vodičů. Z jemných částic slídy se vyrábí slídový papír, jehoţ vrstvením s vhodným poji-

vem se vyrábí remikanit [4]. 

 Mletá slída s nízkotavitelným sklem jako pojivem se pouţívá k výrobě lisovací izolace (mi-

kanit, remikanit, samikanit). 
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Obr. 8 : Slídová izolace  

Izolace musí vydrţet předepsané zkušební napětí. Při zkouţce nesmí dojít ani k přeskoku ani 

k průrazu. Volba izolace má pro dlouhodobý a bezpečný provoz rozhodující význam [2]. 

 

2.8.2. Bakelit 

Bakelit patří k reaktoplastům,chemicky je lze zařadit do fenolformaldehydových pryskyřic. 

Reaktoplasty jsou makromolekulární látky, které se teplem vytvrzují, stávají se nerozpustný-

mi netavitelnými. Příčinou je chemická reakce, při které dojde k propojení vazbami v jednu 

makromolekulu. Po ochlazení a vytvrzení je tato hmota odolná vůči mechanickému poškoze-

ní, teplu a kyselinám. Pouţívá se k výrobě předmětů, kde je nutná odolnost vůči teplotě, ohni-

vzdornost a chemická odolnost. Zvyšováním teploty dojde uţ jen k zničení polymeru, degra-

daci [4]. Pro svoje izolační vlastnosti je s úspěchem vyuţíván v elektrotechnickém průmyslu. 

Dá se i snadno obrábět. 

                    

 

 

 

                            

Obr. 9 : Granulát novolakové lisovací hmoty.        Obr. 10 : Granulát epoxidové lisovací hmoty 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Hmota po zalisování.                         Obr. 12: Hmota po zalisování.                                                                       

http://cs.wikipedia.org/wiki/Reaktoplast
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina
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2.8.3. Ocel 

V technické praxi se často setkáváme s celou řadou ocelí. Pro naše pouţití je dostatečné roz-

dělení podle ČSN420002 [11]. Na trhu je však k dispozici i celá řada ocelí jiných evropských 

výrobců, která má od ČSN jemné odchylky, co se týče přesného sloţení daných tříd ocelí. 

Pokud klademe důraz na přesné sloţení, je nutno brát tyto odchylky v úvahu. 

 Pouzdra komutátorů 

Pro pouzdra lisovaných komutátorů pouţíváme nejčastěji ocel 11 109, 11 523 a 12 050. 

11 109 -  automatová ocel obsahující aţ 0,2%  síry. Síra je vázána zvýšeným obsahem man-

ganu (kolem1%) na MnS. Tyto oceli dosahují dobré obrobitelnosti s kvalitním povrchem při 

velké řezné rychlosti a snadné lámavosti třísky dodávají se v tyčích taţených za studena. 

11 523 -  nelegovaná konstrukční jemnozrnná jakostní ocel pro sníţené atmosférické teploty 

pod -20 °C vhodná ke svařování. Součásti zařízení pracujících při teplotách +400 °C aţ 

 -50 °C vyrobených z plechů se zaručenou hodnotou zkoušky rázem v ohybu aţ do -50 °C. 

12 050 -  konstrukční ocel nelegovaná k zušlechťování, povrchovému kalení a pro velké vý-

kovky. Uklidněná ocel vhodná na hřídele těţních strojů, turbokompresorů, karuselů apod. 

 

Obr. 13: Pouzdro komutátoru. 
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2.8.4. Měď 

 

Obr. 14: Měděné lamely 

2.8.4.1. Základní fyzikálně – chemické vlastnosti 

 

 Měď je ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy, pouţívaný člověkem jiţ od starověku. 

Typický kovový prvek červenohnědé barvy, která ve velmi tenkých plátech prosvítá zeleno-

modře. Krystalizuje v krychlové plošně středěné soustavě. Měď, stejně jako stříbro a zlato, 

které se vyskytují ve stejné skupině, se ve většině vlastností podobají sousedům nalevo (prv-

kům VIII. B. skupiny a tedy přechodovým kovům - nikl, paladium a platina), ale v některých 

vlastnostech se velmi podobají prvkům I.A skupiny - alkalickým kovům, tedy prvků nepře-

chodovým. Společný rys se sousedy vlevo má měď v oxidačním stupni Cu
2+

 a jejích barev-

ných komplexech a společný s alkalickými kovy zejména Cu
1+

. V těchto dvou oxidačních 

stupních tvoří měď nejvíce sloučenin, vzácně i v oxidačním stupni Cu
+3

 a Cu
+4

. Trojmocnou 

měď je nutné stabilizovat velkými anionty. Na vzduchu je měď nestálá, protoţe se za působe-

ní atmosférické vlhkosti a oxidu uhličitého pasivuje, pokrývá se tenkou vrstvičkou zeleného 

zásaditého uhličitanu měďnatého (CuCO3 . Cu(OH)2), (měděnkou), která ji účinně chrání pro-

ti další korozi vzdušným kyslíkem i vlhkostí (vodou). Tento proces probíhá podle podmínek 

vzdušné vlhkosti několik měsíců aţ let. Na měď působí za pokojové teploty a vzdušné vlhkos-

ti i chlor. Za vyšší teploty se měď slučuje s velkou spoustou prvků a k nejvýraznější je vý-

znamná slučivost s sírou. 

             

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_prvek
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADbro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato
http://cs.wikipedia.org/wiki/10._skupina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paladium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Platina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkalick%C3%A9_kovy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlhkost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pasivace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Uhli%C4%8Ditan_m%C4%9B%C4%8Fnat%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%9Bd%C4%9Bnkou&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlor
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
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                                        Tabulka 2: Vybrané vlastnosti mědi [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atomové číslo 29 

Relativní atomová hmotnost 63,546 amu 

Elektronová konfigurace [Ar] 3d
10

 4s
1
 

Skupenství Pevné 

Oxidační čísla 
Cu

0
, Cu

1+
, Cu

2+
, Cu

3+
, 

Cu
4+

 

Tvrdost 3 

Teplota tání 
1 084,62 °C, tj. 1 357,77 

K 

Teplota varu 2 562 °C, tj. 2835 K 

Elektronegativita (Pauling) 1,9 

Přírodní izotopy 
63

Cu - výskyt 69.15% 
65

Cu - výskyt 30.85% 

Hustota 8,960 g.cm
-3

 

Měrná tepelná kapacita při 

25 °C 

384,5 J.K
-1

.kg
-1

 (0,384 

kJ/mol) 

Registrační číslo CAS 7440-50-8 

Atomový poloměr Cu 1,28 Å (128 pm) 

Iontový poloměr Cu
1+

 0,77 Å (77 pm) 

Iontový poloměr Cu
2+

 0,73 Å (73 pm) 

Iontový poloměr Cu
3+

 0,54 Å (54 pm) 

Ionizační energie Cu → Cu
1+

 745,3 kJ/mol 

Ionizační energie Cu
1+

 → Cu
2+

 1 957,3 kJ/mol 

Ionizační energie Cu
2+

 → Cu
3+

 3 577,6 kJ/mol 

Skupenské teplo tání 13 kJ/mol 

Skupenské teplo varu 307 kJ/mol 

Slučovací teplo 337 kJ/mol 

Měrný elektrický odpor při 

20 °C 
16,78 nΩ·m 

Teplotní součinitel elektrického 

odporu 
0,0068 K

-1
 

Tepelná vodivost při 20 °C 

Tepelná vodivost při 25 °C 

386 W·m
-1

·K
-1

 

395 W·m
-1

·K
-1

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Relativn%C3%AD_atomov%C3%A1_hmotnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%A1_hmotnostn%C3%AD_konstanta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronov%C3%A1_konfigurace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skupenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxida%C4%8Dn%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mohsova_stupnice_tvrdosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronegativita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Brn%C3%A1_tepeln%C3%A1_kapacita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Registra%C4%8Dn%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo_CAS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%BD_polom%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Iontov%C3%BD_polom%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Iontov%C3%BD_polom%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Iontov%C3%BD_polom%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ioniza%C4%8Dn%C3%AD_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ioniza%C4%8Dn%C3%AD_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ioniza%C4%8Dn%C3%AD_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skupensk%C3%A9_teplo_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skupensk%C3%A9_teplo_varu
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Slu%C4%8Dovac%C3%AD_teplo&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Brn%C3%BD_elektrick%C3%BD_odpor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplotn%C3%AD_sou%C4%8Dinitel_elektrick%C3%A9ho_odporu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplotn%C3%AD_sou%C4%8Dinitel_elektrick%C3%A9ho_odporu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_vodivost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Watt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Watt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kelvin
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2.8.4.2. Tepelná vodivost 

Součinitel tepelné vodivosti je určen podílem hustoty tepelného toku a teplotního spádu 

v daném místě. Číselně je to mnoţství tepla, jeţ projde za jednotku doby krychlí o jednotkové 

hraně mezi dvěma protilehlými stěnami při rozdílu teplot 1 K za předpokladu, ţe ţádné teplo 

nepřivede ani neodvede ostatními stěnami krychle. Podstatou tepelné vodivosti podobně jako 

elektrické vodivosti je chování volných elektronů. K vedení tepla přispívají i tepelné kmity 

vlastní mříţky. Podíl tepelných kmitů není pro všechny látky stejný [4]. Všechny vlivy, které 

zhoršují elektrickou vodivost, působí nepříznivě i na tepelnou vodivost, kdyţ vliv nečistot a 

mříţkových poruch je mnohem menší neţ u elektrické vodivosti. Čistá měď má součinitel 

tepelné vodivosti 394 W·m
-1

·K
-1

. Pro srovnání stříbro má tepelnou vodivost 419 W·m
-1

·K
-1

.    

2.8.4.3. Elektrická vodivost 

Měď vede velmi dobře elektrický proud, po stříbře vykazuje druhou nejlepší vodivost ze 

všech kovových prvků. Vodivost mědi se obvykle bere za základ pro porovnání vodivosti 

jiných kovů a slitin. Pro měď byl na začátku 20. století stanoven mezinárodní normál měrné 

elektrické vodivosti (IACS) 58 MS/m, coţ odpovídá měrnému elektrickému odporu 0,017241 

uOhm. Elektrická vodivost mědi však významně závisí na obsahu nečistot [5]. 

2.8.4.4. Mechanická pevnost 

Podle mechanického zpracování je měď ve formě měkké, polotvrdé nebo tvrdé s pevností 

v rozmezí 196 aţ 373 MPa. S rostoucí pevností klesá tvárnost a vodivost. Měkká měď se pou-

ţívá na jádra izolovaných vodičů, polotvrdá na profilové vodiče a plechy. Tvrdá se pouţívá 

tam, kde jsou důleţité pevnost a otěruvzdornost. Pouţívá se na lamely komutátorů. Pro zvý-

šení odolnosti proti tečení a pro vyšší pevnost při teplotách okolo 350°C, je do elektrovodné 

mědi přidáno malá mnoţství (do 1%) Ag, Sn, Cr, Zn, a Cd. Příměsi vyvolají zpevnění aţ na 

Rm= 650MPa, ale vodivost se zmenší na 45% IACS. Měd je moţno zpevňovat drobnými čás-

ticemi, které jsou nekoherentní s krystalovou mříţí, tuto zpevňují, ale rezistivita stoupá poma-

leji, neţli je tomu při zpevnění vyvolaném kovovými prvky. Pouţívá se velmi jemných, dis-

perzně vyloučených částic Al2O3 které zpevní matrici aţ na Rm= 560 MPa, přičemţ se kon-

duktivita zmenší pouze na 80% IACS [4]. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Watt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Watt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kelvin
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2.8.4.5. Tvrdost 

Tvrdost je definována jako odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa do povrchu materiálu. 

Posuzujeme ji podle velikosti stopy, která vznikne vtlačováním zkušebního tělíska (ocelová 

kalená kulička, diamantový kuţel, diamantový jehlan) určitou silou za daných podmínek. U 

většiny materiálů platí určitá závislost mezi tvrdostí a pevností. Obvykle platí, ţe tvrdší mate-

riál je pevnější, ale většinou i křehčí. Zkouškou tvrdosti nedochází k destrukci či znehodnoce-

ní součásti [4]. 

Tvrdost slitin Cu+Cd a zvláště pak Cu+Cr, se pohybuje mezi 120-160 HB a její pokles 

v závislosti na teplotě je značně menší neţ u čisté mědi. Je však nutné dosáhnout rovnoměrné 

struktury po celém průřezu lamely tak, aby dobrou tvrdost neměla jen povrchová vrstva lame-

ly. Také z těchto důvodů se pro komutátory vystavené vyšším tepelným namáháním a vyšším 

obvodovým rychlostem, nad 50m/s., pouţívá pro lamely slitin mědi s kadmiem, chromem a 

stříbrem. Měď elektrolytická vykazuje tvrdost 90HB.Bohuţel však s růstem teploty není tvr-

dost stabilní. Komutátor je nejchoulostivější částí stejnosměrného stroje. Tvrdost lamel, která 

zajišťuje dlouhou ţivotnost komutátoru, musí být 80 aţ 90 podle Brinnella [1]. 

 

2.8.4.6. Slitiny na bázi mědi a stříbra 

 

Cu-Ag slitiny můţeme rozdělit do třech skupin: 

- slitiny do obsahu 0,5% Ag - vyznačují se vysokou elektrickou vodivostí (přibliţně na úrovni 

mědi) a zvýšenou rekrystalizační teplotou. Ze strukturního hlediska jde o jednofázové slitiny. 

- slitiny s 0,5 -16% Ag – pouţívají se na výrobu pájek na svařování. Tyto slitiny, aby se sníţi-

la jejich teplota tavení, se legují zirkoniem, kadmiem nebo fosforem[6]. 

-slitiny s obsahem 16-30% Ag, které se někdy pouţívají na výrobu mincí. 

 

Binární diagram Ag-Cu 

Ag-Cu systém byl předmětem četných šetření. Binární Ag-Cu fázový diagram s vybranými 

experimentálními daty je uveden na obr. 15. V diagramu je zaneseno mnoţství experimentál-

ních zjištění týkající se stabilních fází diagramu Ag-Cu. Z obr. 15 je zřejmé, ţe Cu a Ag vy-

kazují omezenou rozpustnost v pevném stavu. Při teplotě 779°C se v tuhém roztoku mědi a 
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stříbra rozpouští cca3at.%Ag. S klesající teplotou rozpustnost Ag v tuhém roztoku prudce 

klesá, coţ vede k precipitaci v tuhém roztoku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15:  Binární diagram Ag-C [12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24] 

 

2.9. Vliv technologie výroby na kvalitu komutátoru 

 

Výsledná kvalita komutátoru je dána dodrţení technologického postupu a především důsled-

nou přípravou na sebe navazujících procesů. V průběhu výroby dochází k opakovanému te-

pelnému namáhání, je třeba přesně dodrţovat stanovené teploty. 

Teploty se pohybují v rozmezí 165-205°C. Lisování a následné vytvrzování či odstřeďování 

komutátoru. Pouze pájení, jak jiţ bylo uvedeno výše, probíhá za teplot aţ 300°C. 

V průběhu výroby (pokud to vyţaduje technologický postup) nebo po skončení výroby (vţdy) 

se kontrolují všechny ukazatele zahrnuté v technologickém postupu. Komutátor musí vykazo-

vat odolnost proti teplu, elektrickou odolnost, označení komutátoru, musí mít předepsaný 

vzhled a rozměry aj. Přesně dané zkoušky podléhají normě ČSN 35 0847 Elektrické stroje 

točivé – Lisované komutátory [10]. 

Aby nedocházelo k degradaci komutátoru, je nutno vzít v potaz všechny aspekty ovlivňující 

výrobu komutátoru a najít řešení před započetím výroby. Např. vhodný materiál pro lamely 

komutátoru, izolaci atd. Jistě je mnoho moţností jak nalézt řešení, ale není to jen vţdy jen 
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technologický problém. Při výběru materiálu je důleţité respektovat ekonomiku výroby, 

vhodné technologické a mechanické vlastnosti, velkou úlohu hraje elektrická a tepelná vodi-

vost atd.  Vzhledem tomu, ţe komutátor je část elektrického stroje, je zřejmé, ţe v této práci 

nejsou zahrnuty všechny aspekty ovlivňující problematiku výroby a chodu komutátoru.  

 

 

Obr. 16 : Elektrická zkušebna komutátorů. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

V experimentální části bylo provedeno měření tvrdosti lamel různého sloţení a po různých 

reţimech tepelné expozice. Dále byl proveden metalografický rozbor vybraných vzorků. 

 

3.1. Měření tvrdosti 

 

Studovaný materiál (komutátorová lamela) byl po dobu jedné hodiny vloţen do pece a zahří-

ván na teplotu230,300 a 360°C. Po volném ochlazení na vzduchu, bylo provedeno měření na 

tvrdoměru. Získané výsledky jsou shrnuty v tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Výsledky měření tvrdosti HB 

 

materiál 20°C 230°C 300°C 360°C 

ECu 90  92  50  47  

Cu Ag 0,1% 103  99  101  92  

Cu Ag 0,04% 96  96  97  53 

  

Výsledky měření tvrdosti jsou pro jednotlivé materiály zpracovány na obrázku 17. Je zřejmé, 

ţe s rostoucí teplotou expozice dochází k nejvýraznějšímu poklesu tvrdosti u čisté mědi. Po-

kles tvrdosti slitin Cu-Ag je úměrný obsahu stříbra. Malé odchylky měření lze přičíst měřící 

metodě. 

Obr. 17 : ECu, CuAg 0,1% a CuAg 0,04%.Graf ukazuje závislost tvrdosti na teplotě. 
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3.2. Metalografický rozbor 

Metalografický rozbor byl proveden na následujících vzorcích: 

A1: ECu, 20°C 

A2: ECu, 360°C 

B1: Cu+0,04%Ag, 230°C 

B2: Cu+0,04%Ag, 360°C 

C1: Cu+0,1%Ag, 230°C,  

C2: Cu+0,1%Ag, 360°C 

 

V rámci metalografického rozboru bylo provedeno měření velikosti zrna. Velikost zrna byla 

stanovena úsečkovou metodou. Výsledky měření jsou uvedeny v tab.4. Mikrostruktura studo-

vaných vzorků byla vyvolána leptáním v roztoku o sloţení 100ml H2O+8g chloridu měďnato-

amonného. Typická mikrostruktura jednotlivých studovaných vzorků je zdokumentována na 

obr. 18-23. 

 

Tabulka4: Výsledky měření velikosti zrna 

 
 

Kde L je střední délka zachyceného úseku (velikost zrna) a SD je standardní odchylka 

 

 

Výsledky metalografického rozboru nasvědčují, ţe pokles tvrdosti hodnocených vzorků po 

expozici na teplotě 360°C, nelze vysvětlit zhrubnutím zrna. V případě slitin Cu-Ag lze před-

pokládat, ţe během tepelné expozice na teplotě 360°C můţe docházet ke zhrubnutí částic pre-

cipitátu v kovové matrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorek L SD m  

A1 15 3 

A2 20 4 

B1 24 4 

B2 23 3 

C1 33 4 

C2 32 5 
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Obr. 18:  Mikrostruktura vzorku A1,materiál ECu,20°C 

 

 

 

 

 

Obr. 19: Mikrostruktura vzorku A2, materiál ECu,360°C 
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Obr. 20: Mikrostruktura vzorku B1,materiál Cu+0,04%Ag,230°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21: Mikrostruktura vzorku B2, materiál Cu+0,04%Ag,360°C 
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Obr. 22:  Mikrostruktura vzorku C1, materiál Cu+0,1%Ag, 230°C 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23:  Mikrostruktura vzorku C2, materiál Cu+0,1%Ag, 360°C 
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4. ZÁVĚR 

Předkládaná bakalářská práce je věnována konstrukčnímu a materiálovému řešení lisovaných 

komutátorů. Jsou diskutovány základní faktory, které jsou důleţité z hlediska technologie 

výroby a funkce těchto součástí točivých elektrických strojů. 

Experimentální výsledky získané při měření tvrdosti vzorků po tepelné expozici v intervalu 

teplot 20-360°C ukazují pokles tvrdosti ECu jiţ při teplotě nad 230°C. U slitiny Cu+0,04%Ag 

byl naměřen výrazný pokles tvrdosti při teplotě 360°C. 

Metalografický rozbor struktury velikosti zrna neprokázal souvislost mezi poklesem tvrdosti a 

hrubnutím zrna. V případě slitin Cu-Ag je pravděpodobné, ţe v průběhu expozice na teplotě 

360°C můţe docházet k hrubnutí precipitátu v kovové matrici. 
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