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Abstrakt 

Táto diplomová práca je zameraná na návrh uzemňovača pre vnútorný trojpólový 

generátorový odpojovač spoločnosti IVEP, a.s. Hlavnou úlohou teoretickej časti 

diplomovej práce boli mechanické a elektrické výpočty na kontaktnom systéme 

a návrh dvoch variant riešenia konštrukcie uzemňovača. Boli navrhnuté dve 

varianty konštrukcie uzemňovača, z ktorých prvý variant zahŕňal tri uzemňovacie 

nože na jeden pól prístroja a druhý variant zahŕňal dva uzemňovacie nože na jeden 

pól. Cieľom praktickej časti diplomovej práce bolo vytvorenie modelu uzemňovača 

pre generátorový odpojovač, simulácia oteplenia kontaktného systému prechodom 

skratového prúdu a vyhotovenie výrobnej dokumentácie. Pre modelovanie, výpočty 

a simulácie boli použité programy Autodesk Inventor 2018, Matlab a Ansys 

Workbench 18.0. 

 

Klíčová slova 

spínacie prístroje, uzemňovač, generátorový odpojovač, oteplenie počas skratu, 

elektrodynamické sily, simulácia oteplenia,  

 

Abstract 

This master thesis is focused on the design of earthing switch for the indoor three 

pole generator disconnector from IVEP, a.s. The main task of the theoretical part 

of the master thesis was mechanical and electrical calculations on the contact 

system and the design of two variants of earthing switch construction. It has been 

proposed two variants of earthing switch construction. The first variant included 

three earthing knives for each pole of earthing switch and the other variant included 

two earthing knives for each pole. The aim of the practical part of this diploma thesis 

was to create a model of the earthing switch for generator disconnector, to simulate 

the heating of the contact system by passing the short-circuit current and to prepare 

the production documentation. For modeling, calculations and simulations were 

used Autodesk Inventor 2018, Matlab and Ansys Workbench. 
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 ÚVOD 

Každý elektrický obvod musí bezpodmienečne obsahovať štyri členy: zdroj 

elektrickej energie, spotrebič, vedenie a ovládací (elektrický) prístroj. Elektrické 

prístroje sú teda súborom všetkých zariadení slúžiacich k ovládaniu a riadeniu 

obvodu a vykonávajú niektoré z úloh: 

− spojujú a rozpojujú elektrický obvod 

− zapínajú a vypínajú elektrický prúd v obvode 

− riadia elektrický obvod tak aby jeho činnosťou bol zabezpečený požadovaný 

stav 

− istia elektrický zariadenia v obvode pred nežiadúcimi následkami 

poruchového stavu 

− chránia živé bytosti pred úrazom elektrickým prúdom.[6] 

 

Tou najpodstatnejšou funkciou elektrických prístrojov je spínacia funkcia. Pod 

pojmom spínanie sa rozumie všeobecný pojem, ktorý do svojho významu zahrňuje 

zapínanie, vypínanie a taktiež prepínanie z ľubovoľného stavu obvodu. Všeobecný 

pojem pre prístroj vykonávajúci takúto funkciu je spínač, pod ktorý sa radí vypínač, 

odpínač, odpojovač, uzemňovač, chránič, istič a iné.  

Každý zdroj elektrickej energie a zároveň aj každý spotrebič vyžaduje 

najmenej jeden elektrický prístroj, v prípade väčších jednotiek v rámci elektrického 

obvodu aj viac ovládacích prvkov. Elektrické prístroje sú nutnou a taktiež aj 

najpočetnejšou skupinou elektrizácie spoločnosti a teda aj hospodársky veľmi 

dôležitým článkom pre spoločnosť. S postupným rozvojom spoločnosti je potrebné 

ďalej zdokonaľovať vývoj, konštrukciu a technológiu výroby prístrojov. 
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 VYUŽITIE SPÍNACÍCH PRÍSTROJOV 

V DNEŠNEJ DOBE 

Spoľahlivá dodávka elektrickej energie je jedným zo základných znakov v modernej 

ekonomike. Každý výpadok elektrickej energie môže mať veľmi negatívny vplyv 

v každej sfére života, či už je to vo výrobnom procese akéhokoľvek alebo aj 

napríklad v starostlivosti o ľudí. Spoľahlivosť dodávky vo veľkej miere závisí práve 

na spínacích prístrojoch, medzi ktoré patrí aj uzemňovač. V praxi sa uzemňovač 

vyskytuje spolu s ďalšími spínacími prístrojmi (najčastejšie je tým prístrojom 

odpojovač) a pri skrate je väčšinou jednou z posledných ochrán veľkých systémov. 

 Pri budovaní elektrickej siete potrebnej pre elektrizáciu spoločnosti boli už 

od samého začiatku procesu dôležité rozvodné zariadenia elektrických zariadení, 

resp. transformátorovne. Vzhľadom na potreby čo najekonomickejšieho riešenia 

bolo nutné používať prístroje určené pre vysoké hodnoty napätia a čo najmenšie 

hodnoty prúdov (čo najnižšie straty na vedení). Zo známych empirických vzťahov 

pre výpočet minimálnej izolačnej vzdialenosť vyplýva, že s nárastom napäťovej 

hladiny prístrojov rastie aj minimálna izolačná vzdialenosť do veľkých rozmerov, 

ktoré sa môžu vyšplhať až do rádov metrov. 

2.1 Historické využívanie spínacích prístrojov 

Aby sa znížila izolačná vzdialenosť, začali sa postupne vyvíjať prístroje s plynovým 

izolačným systémom (najčastejšie SF6). Prvý takýto systém sa objavil v roku 1966 

vo švajčiarskom Zürichu, slúžil pre napäťovú hladinu 170 kV  a za jeho vývojom 

stále spoločnosť ABB. V roku 1976 uviedla spoločnosť ABB do prevádzky 

v kanadskom Clairville systém spínacích prístrojov zabezpečujúcich bezpečnú 

dodávku elektrickej energie pre napäťovú hladinu 500 kV. 

 V roku 1986 v Južnej Afrike potvrdilo ABB vedúce postavenie na trhu 

technológiu pre napäťovú hladinu 800 kV, čím potvrdila, že táto technológia je 

použiteľná nielen pre veľmi vysoké napätia ale taktiež aj pre ultra vysoké napätia. 

Zatiaľ najväčším takýmto systémom disponujú v čínskej vodná elektráreň Three 

Gorges Dam (Tri rokliny) na rieke Jang-c‘-tiang, ktorá pracuje s inštalovaným 

výkonom 22 500 MW. Celkovo najväčšie využitie v dnešnej dobe je na ázijskom trhu, 

konkrétne v Číne, kde je potrebný z priemyselných a ekonomických centier na 

východnom pobreží rozvod elektrickej energie k obyvateľstvu v západnej časti.[9] 

 Čína v spolupráci s Japonskom v posledných rokoch vyvíja technológiu pre 

prenos elektrickej energie v napäťovej hladine 1 100 kV. Od roku 2009 v čínskom 

Jingmene je v prevádzke prvých 640 km takého vedenia s výkonom na oboch 
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stranách 3000 MVA. Takýto systém zahrňuje okrem iného odpojovače, uzemňovače, 

či prúdové transformátory.[10] 

 Okrem spoločnosti ABB sa podobným systémom zaoberajú aj iné spoločnosti. 

Francúzska spoločnosť Schneider Electric Industries SAS zaoberajúca sa 

energetickými riešeniami podobne ako ABB dostala v septembri 2011 patent na 

návrh ovládacej skrine pre zabezpečenie funkcie vedenia prúdu medzi dvoma 

časťami obvodu, jeho prerušenia, odpojenia a uzemnenia obvodu. Technológia je 

charakterizovaná vákuovým zhášacím systémom, odpojovacou funkciou 

a uzemnením jednej časti obvodu.[12] 

 V roku 2016 dostala spoločnosť Siemens Aktiengesellschaft patent na návrh 

zariadenia na pripojenie odpojenej veternej turbíny. Tento systém má slúžiť pre 

pripojenie veterných fárm, ktoré sú budované pri pobreží Dánska. Najväčšou 

takouto farmou v Dánsku je momentálne farma Anholt so 111 turbínami s výkonmi 

3,6-120 MW a celkovým výkonom 400 MW. Táto farma sa nachádza 23 km od 

pobrežia a celý systém pripojenia má okrem podmorského vedenia obsahovať aj 

transformátory potrebné pre transformáciu napätia z parametrov turbín na 

parametre vedenia a taktiež zariadenia ktoré budú zabezpečovať elektrické 

a mechanické pripojenie celého systému, kde nachádzajú svoje využitie spínacie 

prvky.[11] 

 Jeden z najnovších patentov má na svedomí opäť spoločnosť ABB, ktorá 

dostala v novembri 2017 patent na návrh multifunkčnej trojfázovej distribučnej 

jednotky v Poľsku. V celom projekte sa nachádza množstvo spínacích prvkom ako 

odpojovače, uzemňovače či relé. Celý mechanizmus má zabezpečiť bezpečné 

zopnutie alebo vypnutie odpojovača a uzemnenie obvodu na časť vedúcu mimo 

kobky celej jednotky.[13] 

2.2 Spoločnosti zaoberajúce sa spínacími prístrojmi 

v Českej republike a na Slovensku 

Spoločnosť ABB, pôsobiaca aj na území Českej republiky, ako jedna z popredných 

svetových firiem angažujúcich sa v energetickom priemysle sa zaoberá vývojom 

a výrobou ďalších elektrických prístrojov ako napríklad obmedzovače skratových 

prúdov, vákuové vypínače či prístrojové transformátory. Odpojovače a uzemňovače 

spoločnosti ABB sú navrhované do napäťovej hladiny 38 kV.[15] 
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Obrázok 1.: Uzemňovač typu EK6 od spoločnosti ABB [15] 

 

 Okrem spoločnosti ABB fungujú na území Českej republiky a Slovenska aj 

ďalšie spoločnosti zaoberajúce sa elektrickými prístrojmi. Za zmienku stojí 

spoločnosti sídliace v Brne a to spoločnosť IVEP, a.s. a spoločnosť DRIBO, spol. s.r.o. 

Firma IVEP ponúka ako vonkajšie tak aj vnútorné prevedenia prístrojov ako 

odpojovač, uzemňovač, odpínač, poistkové spodky a v poslednej dobe taktiež 

rozvádzače. Spoločnosť vo svojej ponúka spínacie prístroje do napäťovej hladiny 

123 kV. [15] DRIBO, spol. s.r.o. ponúka spínacie prístroje do napäťovej hladiny 

38,5 kV, kde sú často využívané maloolejové prípadne vákuové zhášacie komory. 

[18] 

 

 
Obrázok 2.: Jednopólový uzemňovač typu QZ od spoločnosti IVEP a.s.[17] 
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Obrázok 3.: Vnútorný odpínač typu H22 EK 630A od spoločnosti DRIBO.[19] 

 

 Na území Slovenska môžeme nájsť sesterskú spoločnosť firmy DRIBO 

v Starej Turej s obdobným zameraním ako firma sídliaca v Brne. Okrem nej nájdeme 

na Slovensku firmu SEZ v meste Krompachy zaoberajúcou sa výrobou ističov, 

prúdových chráničov, poistkových spodkov, odpojovačov a odpínačov. Odpojovače 

sú ponúkané vo variante pre vonkajšie použite a tiež pre vnútorné použitie. 

Vnútorné odpojovače sú navrhované do napäťovej hladiny 25 kV a pre menovitý 

prúd do 630 A sú konštruované s epoxidovými izolátormi. Pre vyššie hodnoty 

menovitého prúdu sú používané porcelánové izolátory. Vonkajšie prístroje sú 

konštruované výlučne s epoxidovými izolátormi do napäťovej hladiny 38,5 kV. [20] 

 

 
Obrázok 4.: Vnútorný odpojovač s uzemňovačom typu OMZI 25/400-30 od spoločnosti SEZ 

Krompachy. [21] 
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2.3 Spoločnosti zaoberajúce sa spínacími prístrojmi 

vo svete 

Spoločností, ktoré sa zaoberajú vývojom, výrobou a predajom spínacích prístrojov 

je vo svete veľa. Okrem spoločnosti ABB, ktorá má pôsobnosť po celom svete, 

nájdeme aj ďalšie spoločnosti pôsobiace na rôznych kontinentoch. Už spomínaná 

spoločnosť Schneider Electric pôsobí taktiež v Amerike, ABB má široké zázemie 

v Číne a spoločnosť CG v Indii. Spoločnosť CG sa venuje výrobe odpojovačov do 

420 kV s menovitým prúdom do 3150 A a skratovou odolnosťou na úrovni 

50kA/1s.[22] 

 V Európe nájdeme ďalej spoločnosť EFO Electric Ltd. Co. sídliacej v tureckom 

Izmire, spoločnosť ZWAE v poľskom Leborsku alebo EME sídliacu v belgickom 

Glabbeeku. Všetky tieto spoločnosti ponúkajú zákazníkom vonkajšie aj vnútorné 

prevedenia svojich prístrojov do napäťovej hladiny 36 kV. ZWAE ponúka 

odpojovače pre napäťovú hladinu 36 kV s menovitým prúdom do 

3150 A a skratovou odolnosťou 63 kA/1s. Pre napäťovú hladinu 12 kV je to až 

4000 A menovitého prúdu a skratovou odolnosťou 90 kA/1s.[23] 

 Belgická spoločnosťou EME poskytuje odpojovače pre napäťovú hladinu 

1-52 kV s menovitou hodnotou prúdu 6300 A a skratovou odolnosťou až do 

125 kA/1s. Taktiež ponúka samostatné uzemňovače pre napäťovú hladinu 

3,6-36 kV so skratovou odolnosťou 2-50 kA/1s, resp. 1-40 kA/3s.[24] 

 

 
Obrázok 5.: Vnútorný odpojovač pre napäťovú hladinu 12 kV s menovitým prúdom 2500 A 

od spoločnosti ZWAE. [23] 
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 POŽIADAVKY NA KONŠTRUKCIU 

UZEMŇOVAČA 

Nasledujúca kapitola bude venovaná požiadavkám na konštrukciu uzemňovača. 

Prvá časť sa bude zaoberať požiadavkám z hľadiska mechaniky a kinematiky, druhá 

časť sa bude zaoberať požiadavkám z hľadiska oteplenia a tretia časť bude 

venovaná elektrodynamickým silám. V tejto časti bude priblížený vznik 

elektrodynamických síl, pôsobenie síl medzi vodičmi a pôsobenie sily v záhybe 

prúdovej dráhy. 

3.1 Požiadavky z hľadiska mechaniky a kinematiky 

Uzemňovač podľa normy IEC 441-14-11 je mechanické spínacie zariadenie slúžiace 

k uzemneniu častí elektrického obvodu. Je schopné odolávať predpísanú dobu 

prúdom za iných ako normálnych prevádzkových okolností, ako napríklad skrat, ale 

nemusí nutne viesť prúd v obvode za normálnych podmienok. Má viditeľnú 

rozpojovaciu dráhu a v prípade umiestnenia vnútri rozvádzača, kedy nie je možná 

viditeľnosť rozpojovacej dráhy, je nutné aby bol prístroj vybavený ukazovateľom 

stavu v mieste ovládania. 

Uzemňovač je v praxi možné nájsť ako samostatný spínací prvok ale býva aj 

často súčasťou odpojovača, s ktorým tvorí spoločný prvok slúžiaci pre bezpečné 

odpojenie časti obvodu. Je to jednoduchý prístroj, ktorého mechanická konštrukcia 

musí byť dostatočné masívna na to aby nedošlo v prekročeniu maximálnej 

povolenej teploty pri skrate a zároveň dostatočne pevná na to, aby odolala 

dynamickým účinkom skratového prúdu. Pri návrhu sa berie ohľad taktiež na to aby 

výmena jednotlivých častí bola čo najjednoduchšia, preto by nemal byť uzemňovač 

konštruovaný zbytočne komplikovane. 

Pri zapínaní musí byť zabezpečená súčasnosť všetkých kontaktov, teda 

zopnutia kontaktov v rovnakom čase. Nesúčasnosť nesmie presahovať viac ako 

3 mm v dráhe kontaktov a tým sa predíde nedopínaniu kontaktov a vzniku 

prechodných javov v obvode. 

Celková konštrukcia musí byť upravená tak aby nebola rôznym pôsobením 

narušená poloha pohyblivých kontaktov v zapnutej alebo vypnutej polohe 

(elektrodynamickými účinkami skratového prúdu, gravitačným pôsobením tiaže 

jednotlivých dielcov alebo náhodným pôsobením na prístroj ako celok). 

Pohon uzemňovača musí byť navrhnutý tak aby bola spoľahlivo zaistená 

vypnutá poloha kontaktov, prekonanie tiaže dielov pohyblivej časti až k pevnému 

kontaktu, roztvorenie kontaktov, prekonanie trecích odporov kontaktov a nakoniec 
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zabezpečenie zapnutej polohy celého mechanizmu. V krajných polohách tak musí 

byť pohon mechanicky zablokovaný. 

V mieste styku pohyblivého a pevného kontaktu musí byť prechod 

prevedený len kovovým stykom s dostatočným tlakom v stykových plochách, ktorý 

zabezpečujú tlačné pružiny na uzemňovacích nožoch. Kontakty musia preukazovať 

dostatočný prítlak aj po opakovanom zapínaní a vypínaní. Zároveň však musia 

preukazovať dostatočný prítlak aj pri dlhotrvajúcom stave nečinnosti. Tlak tlačných 

pružín však nesmie v kontaktnom styku spôsobiť poškodenie 

kontaktov.[1],[2],[5],[6] 

 

Materiál 

Teplota 
tavenia  

Hustota   
Merný 

el. 
odpor   

Merné 
teplo  

Pevnosť 
v ťahu  

Tvrdosť   Modul pružnosti  

s ρ40 c  σt H E G 

°C 
10-3 

kg.m-3 
108 
Ω.m 

10-6 
Ws.m-

3.K-1 
MPa MPa 

v ťahu 
10-4MPa 

v šmyku 
10-4MPa 

Striebro 960 10,5 1,82 2,4 
180-
320 

260-
700 

8,2 2,9 

Meď elektrovodná 1083 8,9 1,92 3,5 
220-
400 

350-
700 

12 4,2 

Hliník 
elektrovodný 

tvarovaný 660 2,7 3,14 2,4 
60- 
160 

170-
300 

7,2 2,7 

liaty 660 2,65 3,3 2,3 80 150 7,2 2,6 

Oceľ 

mäkká 
(0,1% C) 

1480 7,8 11,2 3,7 300 1000 19 8 

tvrdá 1480 7,8 21 3,7 2000 4500 21 8,2 

Tabuľka 1.: Fyzikálne a elektrické vlastnosti elektrovodných materiálov [1]. 

3.2 Požiadavky z hľadiska oteplenia 

Ako bolo spomínané v kapitole 3.1, uzemňovač je spínací prístroj, ktorý je schopný 

predpísanú dobu znášať účinky skratového prúdu. Uzemňovačom teda nepreteká 

menovitý prúd ale iba prúd skratový, preto sa v jeho prípade počíta len 

s krátkodobým oteplením.  

Výpočet krátkodobého oteplenia vychádza z rovnice tepelnej rovnováhy 

 𝑑𝑄 = 𝑑𝑄1 + 𝑑𝑄2 (1) 

 𝑅. 𝑖2(𝑡) = 𝛼. 𝑆. 𝜗(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑐. 𝑉. 𝑑𝜗 (2) 

kde  R je elektrický odpor 

i(t) elektrický prúd závislý na čase 

α koeficient prestupu tepla 

S ochladzovaný povrch uvažovaného úseku prúdovej dráhy 

ϑ(t) okamžité oteplenie povrchu telesa  
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c merná objemová tepelná kapacita materiálu  

V objem uvažovaného úseku prúdovej dráhy 

dϑ zvýšené oteplenie uvažovaného úseku. 

 

Člen na ľavej strane rovnice (2) značí straty vzniknuté prechodom prúdu prúdovou 

dráhou s celkovým odporom R. Prvý člen na pravej strane rovnice (2) reprezentuje 

časť tepla, ktorá je odvádzaná do okolia ochladzovaným povrchom. Druhý člen 

pravej strany rovnice (2) značí časť tepla, ktorá ostáva v telese a spôsobuje 

otepľovanie telesa.  

O krátkodobom oteplení hovoríme vtedy, ak vodičom prechádza prúd po 

dobu kratšiu ako 0,2τ, kde τ je tepelná časová konštanta uvažovaného elektrického 

obvodu. V takom prípade môžeme zanedbať odvod tepla do okolia (uvažujeme 

adiabatický dej) a všetko teplo generované prechodom prúdu sa akumuluje v telese 

a tým zvyšuje jeho teplotu. Preto v takom prípade, keď zanedbávame odvod tepla 

do okolitého prostredia, uvažujeme súčiniteľ prestupu tepla do okolia 𝛼 =  0. 

Po dosadení hodnoty súčiniteľa prestupu tepla a integrovaní vzťahu nadobudne 

rovnica (2) tvar 

 𝑅. 𝐼2. 𝑡𝑘 = 𝑐. 𝑉. 𝜗𝑘 (3) 

kde tk je doba trvania skratu 

ϑk krátkodobé oteplenie počas skratu. 

 

V prípade, že je doba trvania prechodného javu zanedbateľná oproti celkovej dobe 

skratu tk, je možné uvažovať vo výpočte krátkodobého oteplenia prechodom 

skratového prúdu efektívnu hodnotu skratového prúdu behom trvania skratu. 

Úpravou rovnice (3) vyjadríme vzťah pre výpočet krátkodobého oteplenia 

 
𝜗𝑘 =

𝑅. 𝐼2

𝑐. 𝑉
. 𝑡𝑘 (4) 

 

Celková teplota počas doby trvania krátkodobého oteplenia nesmie presiahnuť 

najvyššiu prípustnú teplotu. Hodnoty krátkodobého oteplenia pre jednotlivé 

materiály sú uvedené v Tabuľke 2. V prípade medených vodičov nesmie behom 

krátkodobého oteplenia vzrásť teplota vodiča nad 300 °C.[1],[2],[5],[6] 
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Materiál Tmax [°C] 

Hliník a jeho zliatiny 200 °C 

Meď a farebné kovy 300 °C 

Oceľ 400°C 

Vodič v styku s 
izolantom triedy 

Y 200 °C 

A alebo 
olej 

250 °C 

E,B a 
vyššie 

podľa kovu vodiča 

Tabuľka 2: Tabuľka maximálnych prípustných teplôt pri krátkodobom oteplení.[2] 

 

Teplota 300°C pre meď vychádza z podmienky, že mechanická pevnosť materiálu 

v ťahu by nemala klesnúť pod 80% za normálnej teploty. Pre kontaktné telesá však 

táto hodnota neplatí a ich krajná dovolená teplota sa neurčuje. Prechodom 

skratového prúdu sa kontaktné telesá nesmú zvariť ani inak porušiť a tým ohroziť 

správnu činnosť elektrického prístroja. V prípade, že sa vodiče stýkajú priamo 

s izolantmi, môže najvyššiu prípustnú teplotu obmedziť tepelná odolnosť izolantu. 

Je potrebné mať na pamäti, že v sústave vždy rozhoduje materiál s najnižšou 

prípustnou teplotou. [6] 

3.2.1 Povrchový jav – skinefekt 

V obvodoch so striedavým prúdom sa v priestore, kde sa nachádza vodič, vytvára 

časovo premenné magnetické pole. Toto magnetické pole pôsobí spätne na vodič 

tak, že v ňom indukuje elektromotorické napätie s opačnou fázou. Výsledkom je 

indukovaný prúd všeobecne posunutý oproti pôvodnému prúdu. Takto indukované 

vírivé prúdy sa sčítavajú s pôvodným prúdom a tým dochádza k nerovnomernému 

rozloženiu prúdovej hustoty v priereze vodiča. Tým dochádza k zmenšeniu 

efektívneho prierezu vodiča a teda k zvýšeniu odporu vodiča. [4],[6] 

 
Obrázok 6.: Princíp vzniku skinefektu v kruhovom vodiči. [4] 
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Faktor pre posúdenie, či je nutné pri výpočte odporu vodiča uvažovať s vplyvom 

skinefektu, je výraz pre hĺbku vniknutia δ 

 

𝛿 = √
2. 𝜌

𝜔. µ
 (5) 

kde ρ je merný elektrický odpor materiálu 

ω uhlová frekvencia prúdu 

µ magnetická permeabilita materiálu. 

 

Pri priemyselnom kmitočte sa skinefekt výrazne prejavuje až pri rozmeroch vodiča 

blížiacich sa dvojnásobku hĺbky vniknutia. V prípade medi je uvažovaná hĺbka 

vniknutia δCu približne 10 mm. Činiteľ povrchového javu je možné určiť z grafu 

podľa Prílohy 1. [4],[6] 

3.2.2 Jav blízkosti 

Nerovnomerné rozloženie vo vodiči nastáva aj medzi blízkymi vodičmi. Okrem 

vlastného magnetického poľa má vplyv na rozloženie prúdu aj magnetické pole 

iného blízkeho vodiča. V takomto prípade hovoríme o jave blízkosti. 

 Pri rozdelení vodiča na dve paralelné vetvy sa tieto časti chovajú do istej 

miery ako jeden vodič. V prípade, že uvažujeme súhlasný smer vetvami rozdeleného 

vodiča, tak magnetické polia uvažovaných vetiev vytláčajú prúd smerom k povrchu 

zväzku vodičov ako by sa jednalo o jeden zlúčený vodič. 

 

 
Obrázok 7.: Rozloženie prúdu vplyvom javu blízkosti vo vodičoch so súhlasným smerom 

prúdu. [6] 

 

Prúdové vlákna na vnútorných stranách sú spriahnuté s väčším magnetickým 

tokom vybudeným susedným vodičom ako prúdové vlákna na vonkajších stenách 
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vetiev. Vlákna na vnútorných stranách vykazujú väčšiu impedanciu a teda aj menšiu 

hustotu prúdu. 

 V trojfázovom systéme s usporiadaním vodičov v jednej rovine je rozloženie 

prúdu v strednej fáze odlišné od fáz krajných. Jav blízkosti je závislý na vzdialenosti 

vodičov, to znamená, že pri väčšej vzdialenosti bude vzájomný účinok magnetických 

polí menší. Uvažujeme ho v takom prípade, ak je vzdialenosť vodičov menšia ako 

päťnásobok rozmeru vodiča v osi smerom k druhému vodiču.[6] 

Výpočet javu blízkosti je pracný a jeho analytické vyjadrenie náročné, preto sa jeho 

hodnota najčastejšie odčíta z grafického záznamu podľa Prílohy 2. 

3.2.3 Výpočet odporu prúdovej dráhy  

V prípade výskytu javu blízkosti je nutné uvažovať aj povrchový jav. Výsledný odpor 

jednej z blízkych prúdových dráh bude určený superpozíciou oboch javov podľa 

rovnice (6) 

 
𝑅(𝜗) = 𝜌(𝜗).

𝑙

𝑆
. 𝑘𝑠. 𝑘𝑏 (6) 

kde  l je dĺžka vodiča 

S prierez vodiča 

ks koeficient určujúci vplyv povrchového javu  

kb koeficient reprezentujúci vplyv javu blízkosti.  

 

Rovnica (6) vyjadruje výpočet ohmického odporu vodiča s konštantným 

prierezom S. V praxi sa však neustále vyskytujú rôzne zúženia prúdových dráh, čo 

ovplyvňuje výslednú hodnotu odporu prúdovej dráhy. Pre rôzne typy zúženia je 

preto nutné určiť opravný koeficient zúženia prúdovej dráhy podľa Prílohy 3. 

Vďaka takýmto konštrukčným úpravám bude výsledný vzťah pre výpočet 

ohmického odporu úseku prúdovej dráhy vyjadrený vzťahom (7) 

 
𝑅 = 𝜌.

𝑙

𝑆
. 𝑘𝑠. 𝑘𝑏 . 𝑘𝑝 (7) 

kde kp je výsledný koeficient reprezentujúci zúženia v uvažovanom úseku prúdovej 

dráhy.[1],[2],[3] 

3.3 Požiadavky na uzemňovač z hľadiska pôsobenia 

elektrodynamických síl 

Z praktického a tiež ekonomického hľadiska je dnes požiadavka, aby boli prístroje 

čo najmenšie. To núti konštruktérov k úpravám celého mechanizmu a prúdovej 

dráhy. Takáto úprava prúdovej dráhy má za následok zmenu v silovom pôsobení. 

Čím komplikovanejšia je takáto prúdová dráha, tým náročnejšie je analyzovať 

pôsobenie elektrodynamických síl medzi jednotlivými úsekmi prúdovej dráhy. 
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V návrhu elektrického prístroja je nutné brať do úvahy množstvo faktorov 

ovplyvňujúcich výsledne pôsobenie síl. 

Okrem základného fyzikálneho princípu vzniku sily vo vodiči, ktorým 

prechádza prúd, je potrebné určiť aj charakter síl pri rôznom smere toku prúdu, či 

prípadne určenie výslednej sily pri záhybe prúdovej dráhy. [1],[2],[5],[6] 

3.3.1 Pôsobenie sily na vodič 

Prechodom prúdu dochádza okrem tepelného namáhania vodiča aj k namáhaniu 

mechanickému. To sa však výrazne prejaví až pri skratových hodnotách prúdu 

a preto pri návrhu prístroja nie je možné také namáhanie zanedbať.  

 

 

Vznik síl v elektrických zariadeniach je podmienený existenciou magnetických polí, 

ktoré na seba vzájomne pôsobia. Všeobecný predpoklad hovorí, že ak sa 

v magnetickom poli s indukciou B nachádza vodič dĺžky l a preteká ním elektrický 

prúd i, tak na neho pôsobí sila F daná vzťahom 

 𝑑𝐹 = 𝑖𝑑𝑙 𝑥 𝐵 (8) 

ktorej smer pôsobenia je naznačený na Obrázku 8.  

V elektrických prístrojoch prechodom elektrického prúdu dochádza k vzniku 

magnetických polí, ktoré podmieňujú vznik elektrodynamických síl v týchto 

prípadoch: 

pri väčšom počte prúdových dráh, 

záhyb prúdovej dráhy, 

prúdová dráha v blízkosti feromagnetika, 

pri zmene prierezu prúdovej dráhy, 

pri zmene indukčnosti obvodu. [1],[2],[5],[6] 

3.3.2 Silové pôsobenie medzi vodičmi 

V tomto prípade sa bude vo výpočtoch primárne uvažovať väčší počet prúdových 

dráh a záhyby prúdových dráh. Ak sú uvažované dva reálne vodiče podľa 

B 

F dl 
i 

Obrázok 8.: Sila pôsobiaca na prúdové vlákno v magnetickom poli. [6] 
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usporiadania na Obrázku 9, resp. na Obrázku 10, bude sila pôsobiacu medzi nimi 

počítaná podľa vzťahu (9) 

 
𝐹 = 2. 10−7. 𝐼1. 𝐼2.

𝑙

𝑎
. 𝑘𝑟 . 𝑘𝑑 . 𝑘𝑝𝑟 (9) 

 

kde  I1,I2  sú prúdy vodičmi, 

l  dĺžka vodičov, 

a vzdialenosť medzi vodičmi, 

kr koeficient rešpektujúci vplyv rezonancie, 

kd koeficient rešpektujúci vplyv reálnej dĺžky a usporiadania vodičov, 

kpr koeficient rešpektujúci vplyv rozloženia prúdu v reálnom 

obdĺžnikovom priereze. 

 

Sila bude pôsobiť v strede dĺžky vodiča l a orientácia jej pôsobenia bude závisieť 

od toku prúdov v jednotlivých vodičoch. Pri zhodnom smere toku prúdu v oboch 

vodičoch bude mať sila medzi vodičmi príťažlivý charakter. Takýto prípad 

pôsobenia je znázornený na Obrázku 9.  

 

V prípade opačného smeru toku prúdov bude sila medzi vodičmi pôsobiť odpudivo. 

Takéto pôsobenie síl medzi vodičmi je znázornené na Obrázku 10. Uvedený vzťah 

pre výpočet sily pôsobiacej medzi dvoma paralelnými vodičmi však uvažuje, že 

vodiče nie sú voči sebe vzájomne posunuté. V prípade, že by boli vodiče voči sebe 

vzájomne posunuté, je nutné použiť úplný vzťah pre výpočet pôsobenia síl. V praxi 

sa však uzemňovače konštruujú tak, aby všetky uzemňovacie nože boli rovnakej 

dĺžky a v jednej rovine tak aby nedochádzalo k žiadnym vzájomným posunom. 

V takomto prípade je možné použiť vyššie uvedený zjednodušený vzťah. 

[1],[2],[5],[6] 

Obrázok 9.: Usporiadanie dvoch prúdových vlákien a pôsobenie príťažlivej sily medzi 

nimi. [2],[6] 

l 

a 

I1 

I2 

𝐹12 

𝐹21 
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3.3.3 Silové pôsobenie v záhybe 

Pre zjednodušenie budeme uvažovať pravouhlé záhyby v prúdovej dráhe. Podľa 

Obrázka 11 bude sila zaťažovať celú dĺžku l a jej veľkosť je určená vzťahom 

 

 
𝐹 = 10−7. 𝐼2. ln

𝑙. (ℎ + √ℎ2 + 𝑟2)

𝑟. (ℎ + √ℎ2 + 𝑟2)
 (10) 

 

 

Reálne rozpoloženie prúdových čiar, ktoré určujú parametre záhybu, je pomerne 

komplikované a teda určenie výsledného pôsobenia elektrodynamických síl na 

jednotlivé komponenty prúdovej dráhy, kde sa záhyby vyskytujú, nie je 

jednoduché. Preto ich veľkosti budú určené s určitými odchýlkami. [1],[2],[5],[6] 

  

F
 

F 

2r 

l 

h 

I 

Obrázok 11.: Pôsobenie sily v pravouhlom záhybe. [2], [6] 

l 

a 

I1 

I2 

𝐹12 

𝐹21 

Obrázok 10.: Usporiadanie dvoch prúdových vlákien a pôsobenie odpudivej sily medzi 

nimi [2],[6] 
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 MECHANICKÉ A ELEKTRICKÉ VÝPOČTY 

KONTAKTNÉHO SYSTÉMU  

Táto kapitola sa bude zaoberať mechanickými a elektrickými výpočtami 

na kontaktnom systéme. Tie zahrňujú výpočet oteplenia jednotlivých častí prúdovej 

dráhy a výpočet silového pôsobenia na kontaktný systém vyplývajúceho z prechodu 

skratového prúdu, ktorý generuje elektrodynamické sily. 

 V tejto časti budú predstavené dva varianty konštrukcie uzemňovača 

pre trojpólový generátorový odpojovač typu QASZ spoločnosti IVEP, a.s. Prvý 

variant bude uvažovať tri uzemňovacie nože na jeden pól prístroja, zatiaľ čo druhý 

variant uvažuje dva uzemňovacie nože na jeden pól prístroja. Návrh uzemňovača 

vychádza z pôvodného trojpólového generátorového odpojovača typu 

QAS 25.6300.150/3, ktorý je potrebné konštrukčne upraviť pre možnosť 

pričlenenia uzemňovača k samotnému generátorovému odpojovaču. 

 Navrhovaný uzemňovač QASZ 25.6300.80/3 však bude dimenzovaný 

na prechod skratovým prúdom o hodnote 80 kA za dobu troch sekúnd oproti 

pôvodnému generátorovému odpojovaču dimenzovaného na skratovú odolnosť 

150kA/3s.  

4.1 Oteplenie prúdovej dráhy 

Pri návrhu každého spínacieho prístroja je nutné vypočítať predpokladané 

oteplenie prúdovej dráhy. Oteplenie je nutné počítať v najkritickejších miestach 

prúdovej dráhy. Takýmito miestami rozumieme miesta so zúženým prierezom 

prúdovej dráhy a miesta kontaktného styku. Prúdová dráha spínacieho prístroja 

nesmie prekročiť maximálnu dovolenú teplotu v ustálenom stave (spôsobenú 

tokom menovitého prúdu) a zároveň musí odolať z hľadiska oteplenia prechodu 

skratového prúdu. Keďže uzemňovač je spínací prístroj, ktorého úlohou nie je viesť 

prúd menovitej hodnoty, nie je potrebné počítač ustálené oteplenie prístroja. 

4.1.1 Výpočet efektívnej hodnoty skratového prúdu 

podľa programu MATLAB Simulink 

Hodnota ekvivalentného otepľovacieho prúdu nám udáva hodnotu prúdu, ktorý má 

rovnaké tepelné účinky za rovnaký čas trvania ako skutočný priebeh najhoršieho 

predpokladaného skratového prúdu. Pre návrh elektrického prístroja je potrebné 

uvažovať najnepriaznivejší priebeh skratového prúdu, teda zapnutie do skratu, kde 

počiatočná fáza prúdu v okamihu zopnutia kontaktov je 90°. V takomto momente by 

mala ustálená striedavá zložka prúdu maximálnu hodnotu, čím by vznikla 
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prechodná jednosmerná zložka s počiatočnou hodnotou amplitúdy striedavej 

zložky s opačným znamienkom.[zdroj prednášky BEPR] Takýto priebeh je 

definovaný vzťahom (11) 

 
𝑖(𝑡) = √2. 𝐼𝑘 . [sin(𝜔𝑡 + 𝜒 − 𝜑) − sin(𝜒 − 𝜑). 𝑒−

𝑡
𝜏] (11) 

kde  Ik  je efektívna hodnota skratového prúdu 

χ počiatočná fáza napätia, 

φ fázový posun napätia voči prúdu 

τ elektrická časová konštanta obvodu.[3] 

 

Priebeh skratového prúdu na jednotlivých fázach pri uvažovaní najhoršieho 

možného priebehu zapnutia, účinníku cos 𝜑 = 0,03 (v praxi nevyskytujúci sa) 

a elektrickej časovej konštanty 𝜏 = 0,045 𝑠 je zobrazený na Obrázku 14.  

 

 
Obrázok 12.: Bloková schéma pre výpočet efektívnej hodnoty skratového prúdu. 

 

Na Obrázku 12 je naznačená bloková schéma slúžiaca k zisteniu efektívnej hodnoty 

skratového prúdu  Ik,ef po dobu troch sekúnd. Výpočet efektívnej hodnoty z daného 

priebehu je realizovaný blokom RMS z knižnice Simscape – SimPowerSystems – 

Control & Measurments. 
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Obrázok 13.: Blokové schéma priebehu skratového prúdu na fáze L1. 

 

Obrázok 14 simuluje priebeh skratového prúdu na fáze L1, ktorý je zložený 

z ustálenej sínusovej zložky a exponenciálnej zložky podľa vzťahu (11). 

 
Obrázok 14.: Priebeh skratového prúdu v programe MATLAB Simulink. 

 

Z Obrázku 14 je vidieť, že prechodný jav aj pri najnepriaznivejšom priebehu 

skratového prúdu vymizne do 0,2 sekundy a vzhľadom na celkovú dobu skratu, 

ktorá činí 3 sekundy, nebude mať prechodný jav takmer žiaden vplyv na hodnotu 

efektívnej zložky jednotlivých fáz. Hodnoty efektívnych hodnôt skratového prúdu sú 

zobrazené v blokoch na Obrázku 12. 

4.1.2 Výpočet minimálneho potrebného prierezu 

prúdovej dráhy 

V prípade elektricky vzdialeného skratu, teda skratu, pri ktorom veľkosť súmernej 

zložky predpokladaného skratového prúdu zostáva konštantná, trvajúceho dlhšie 

2
√

2
𝐼 𝑘′′
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ako 0,5 s norma ČSN EN 60909 dovoľuje uvažovať, že počiatočný symetrický rázový 

skratový prúd  Ik‘‘ je rovnaký ako ekvivalentný otepľovací prúd Ith a zo vzťahu  

 2. √2. 𝐼𝑘
′′ ≈ 230 𝑘𝐴 (12) 

 

 
𝐼𝑡ℎ = 𝐼𝑘

′′ =
230. 103

2. √2
= 81,317. 103𝐴 (13) 

 

 𝐼𝑡ℎ ≈ 𝐼𝑘,𝑒𝑓 (14) 

Táto hodnota sa veľmi nelíši od efektívnej hodnoty skratového prúdu zistenej 

programom MATLAB Simulink v kapitole 4.1.1. Vďaka tejto skutočnosti môžeme 

v ďalších výpočtoch uvažovať efektívnu hodnotu skratového prúdu 80 kA. 

Ako bolo spomínané v kapitole 3.2, krátkodobé oteplenie sa považuje za jav 

adiabatický, z čoho vyplýva, že teplo vzniknuté prechodom prúdu je spotrebované 

len na ohriatie vodiča bez uvažovania odvodu tepla do okolia. Rovnica tepelnej 

bilancie v takom prípade nadobudne tvar 

 𝑑𝑄1 = 𝑑𝑄2 (15) 

 

 𝑅. 𝑖2(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑐. 𝑉. 𝑑𝜗 (16) 

po úprave 
 

𝑖2(𝑡) =
𝑐. 𝑆2

𝜌
. 𝑑𝜗 (17) 

kde rezistivita materiálu je závislá na teplote 
 𝜌(𝜗) =

𝜌20

(1 + 𝛼0. 20)
. (1 + 𝛼0. 𝜗) (18) 

po úprave na diferenciálnu rovnicu 
 

∫ 𝑖2(𝑡)
𝑡𝑘

0
𝑑𝑡 =

𝑐. 𝑆2. (1 + 𝛼0. 20)

𝜌20

. ∫
1

1 + 𝛼0. 𝜗

𝜗𝑓

𝜗𝑖

𝑑𝜗 (19) 

bude riešením tejto diferenciálnej rovnice vzťah 
 

𝐼𝑡ℎ
2 . 𝑡𝑘 =

𝑐. 𝑆2. (
1

𝛼0
+ 20)

𝜌20

. ln

1
𝛼0

+ 𝜗𝑘,𝑚𝑎𝑥

1
𝛼0

+ 𝜗𝑖

 (20) 

kde α0 je teplotný súčiniteľ elektrického odporu 

ρ20 rezistivita medi pri teplote 20°C 

ϑk,max maximálna dovolená teplota počas skratu 

ϑi teplota okolia. [7] 

 

Následnou úpravou a uvažovaním konfigurácie troch uzemňovacích nožov na jeden 

pól prístroja bude zistená hodnota minimálneho potrebného prierezu prúdovej 

dráhy uzemňovacieho noža. Pri tejto hodnote prierezu nôž dosiahne maximálnu 

dovolenú teplotu počas skratu. 
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𝑆𝑚𝑖𝑛 =
𝐼𝑡ℎ. √𝑡𝑘

√
𝑐. (

1
𝛼0

+ 20)

𝜌20
. ln

1
𝛼0

+ 𝜗𝑘,𝑚𝑎𝑥

1
𝛼0

+ 𝜗𝑖

= 

=

80.103

6 . √3

√
3,5. (

1
4,3. 10−3 + 20)

0,01786 . ln

1
4,3. 10−3 + 300

1
4,3. 10−3 + 40

= 126,84 𝑚𝑚2 

(21) 

 

Pre variant s dvomi uzemňovacími nožmi na jeden pól bude minimálny potrebný 

prierez prúdovej dráhy uzemňovacieho noža  

 
𝑆𝑚𝑖𝑛 =

𝐼𝑡ℎ. √𝑡𝑘

√
𝑐. (

1
𝛼0

+ 20)

𝜌20
. ln

1
𝛼0

+ 𝜗𝑘,𝑚𝑎𝑥

1
𝛼0

+ 𝜗𝑖

= 

=

803

4 . √3

√
3,5. (

1
4,3. 10−3 + 20)

0,01786 . ln

1
4,3. 10−3 + 300

1
4,3. 10−3 + 40

= 181,9 𝑚𝑚2 

 

(22) 

Uvedené výpočtové vzťahy uvažujú rovnomerné rozloženie skratového prúdu do 

uzemňovacích nožov. V predchádzajúcich častiach však bolo spomínané, že vplyvom 

javu blízkosti a povrchového javu sa zmení prúdové rozloženie v jednotlivých 

nožoch. Zmenu prúdového rozloženia je preto potrebné vziať do úvahy pri výpočte 

odporu uzemňovacích nožov. 

4.1.3 Výpočet odporu uzemňovacieho noža 

pre variant s tromi uzemňovacími nožmi 

V predchádzajúcej kapitole, venujúcej sa výpočtu najmenšieho potrebného prierezu 

uzemňovacieho noža, boli vypočítané minimálne hodnoty prierezu nožov pre obe 

uvažované varianty. Bežne používaný uzemňovací nôž má prierez o rozmeroch 

50 mm x 5 mm. Zvolený prierez je teda bezpečne nad hranicou najmenšieho 

potrebného prierezu. 
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Obrázok 15.: Rozmery uzemňovacieho noža pre variant s tromi uzemňovacími nožmi. 

 

Na Obrázku 15 je znázornený nákres uzemňovacieho noža. Je vidieť, že nôž je delený 

a v niektorých miestach dochádza k zúženiu prúdovej dráhy. Zúženia sú spôsobené 

otvormi slúžiacimi k upevneniu nožov k páke uzemňovača alebo vloženiu 

pružinových čapov. Pre výpočet ohmického odporu jedného uzemňovacieho noža je 

potrebné rozdeliť nôž na tri časti, z ktorých dve sú rovnaké. Celkový odpor bez 

uvažovania javu blízkosti a povrchového javu bude vypočítaný paralelnou 

kombináciou čiastočných odporov R2 v sérií s čiastočným odporom R1 podľa 

Obrázku 16. 

 
Obrázok 16.: Rozdelenie uzemňovacieho noža na čiastočné odpory (variant s tromi 

uzemňovacími nožmi). 

 

V časti R1 uzemňovacieho noža sa nachádzajú dve rovnaké zúženia spôsobené 

dierami s priemerom 9 mm. V týchto miestach dochádza k zhusteniu prúdnic. 

Činiteľ rešpektujúci zúženia bude určený z grafu podľa Prílohy 3. V častiach R2 sa 

nachádza jedno zúženie spôsobené dierou s priemerom 10,1 mm. Pre určenie 
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činiteľa rešpektujúceho zúženia prúdovej dráhy bola využitá v grafe v Prílohe 3 

krivka 4, ktorá najvierohodnejšie reprezentuje typ zúženia. Hodnoty činiteľu 

zúženia kpr a hodnoty potrebné k jeho určeniu sú zaznamenané v Tabuľke 3. 

 

  
b a=b-Ø a/b kpr 

[mm] [mm] [-] [-] 

R1 50 41 0,82 1,18 
R2 23 13 0,57 1,65 

Tabuľka 3.: Hodnoty potrebné k určeniu činiteľa zúženia  

(variant s tromi uzemňovacími nožmi). 

 

Pri takto vysokých prúdoch je nutné brať v úvahu aj povrchový jav a jav blízkosti. 

Pre určenie činiteľa povrchového javu vychádzame z grafu v Prílohe 1 a pre určenie 

činiteľa javu blízkosti vychádzame z grafu v Prílohe 2. Hodnoty použité k zisteniu 

týchto činiteľov a hodnoty samotných činiteľov sú zaznamenané v Tabuľke 4. 

 

povrchový 
jav 

b [mm] h [mm] b/h [-] S [mm2] f [Hz] √
𝑆. 𝑓

𝜌40
 ks [-] 

50 5 10 2,5.10-4 50 795 1,035 

jav 
blízkosti 

a [mm] d [mm] a/d [-] S [mm2] f [Hz] √
𝑆. 𝑓

𝜌40
 kb [-] 

21 5 4,2 2,5.10-4 50 795 1,02 
Tabuľka 4.: Hodnoty potrebné k určeniu činiteľa povrchového javu a činiteľa javu blízkosti 

(variant s tromi uzemňovacími nožmi). 

 

Po určení všetkých potrebných činiteľov je možné pristúpiť k výpočtu celkového 

odporu uzemňovacieho noža. Čiastočný odpor R1 bude mať hodnotu  

 
𝑅1 = 𝜌40.

𝑙𝑅1

𝑆𝑅1
. 𝑘𝑝𝑟1 = 1,98. 10−8.

48. 10−3

50. 10−3. 5.10−3
. 1,18 = 

= 4,49. 10−6 Ω 

(23) 

 

Čiastočný odpor R2 je rozdelený na časť RAB, v ktorej je potrebné brať do úvahy 

zúženie a na časť RX, v ktorej neberieme do úvahy vplyv zúženia. Výsledná hodnota 

čiastočného odporu R2 je daná súčtom týchto častí. 

 
𝑅2 = 𝑅𝐴𝐵. 𝑘𝑝𝑟2 + 𝑅𝑋 = 𝜌40.

𝑙𝐴𝐵

𝑆𝑅2
. 𝑘𝑝𝑟2 + 𝜌40.

𝑙𝑋

𝑆𝑅2
= 

= 1,98. 10−8.
23. 10−3

23. 10−3. 5.10−3
. 1,65 + 1,98. 10−8.

59. 10−3

23. 10−3. 5.10−3
= 

= 1,67. 10−5Ω 

(24) 
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Výsledný celkový odpor R uzemňovacieho noža bude určený ako hodnota sériovej 

kombinácie čiastočného odporu R1 a paralelnej kombinácie čiastočných odporov R2 

spolu s uvažovaním vplyvu povrchového javu a javu blízkosti. 

 
𝑅 = (𝑅1 +

𝑅2. 𝑅2

𝑅2 + 𝑅2
) . 𝑘𝑠 . 𝑘𝑏 = 

= (4,49. 10−5 +
1,67.10−5. 1,67.10−5

1,67.10−5 + 1,67.10−5
) . 1,035.1,02 = 

= 1,355. 10−5Ω 

(25) 

 

4.1.4 Výpočet oteplenia uzemňovacieho noža pre 

variant s tromi uzemňovacími nožmi 

Pri výpočte krátkodobého oteplenia overujeme oteplenie prúdovej dráhy 

spôsobené prechodom skratového prúdu Ik za stanovenú dobu skratu tk. 

Vychádzame zo vzťahu (4) definujúceho hodnotu oteplenia behom skratu. Preto 

predpokladané oteplenia uzemňovacieho noža pri uvažovanom variante s použitím 

troch uzemňovacích nožov bude 

 

𝜗𝑘 =
𝑅. 𝐼𝑘

2

𝑐. 𝑉
. 𝑡𝑘 =

1,355. 10−5. (
80.103

6
)

2

383.8 960.28 339. 10−9
. 3 = 74,3 𝐾 

(26) 

 

Pre určenie celkovej teploty po prechode skratu bola uvažovaná počiatočná teplota 

okolia 40 °C, ktorá je daná normou ČSN 62271-1 ako najvyššia prevádzková teplota 

pre vysokonapäťové spínacie zariadenie vo vnútornom prostredí. Merná objemová 

kapacita c je vyjadrená súčinom hmotnostnej tepelnej kapacity materiálu a hustoty 

materiálu, teda v tomto prípade medi. Objem použitej mede bola určená programom 

Autodesk Inventor 2018. 

 Vo výpočte oteplenia je nutné vziať do úvahy rozloženie prúdu vplyvom javu 

blízkosti a povrchového javu. Z výslednej hodnoty oteplenia podľa vzťahu (26) 

možno predpokladať, že pri použití dvoch uzemňovacích nožov na jeden pól 

prístroja a zachovaní prierezu pre variant s tromi uzemňovacími nožmi vzrastie 

hodnota predpokladaného oteplenia nad maximálnu povolenú hodnotu vzhľadom 

na zvýšenie hodnoty prechádzajúceho skratového prúdu hlavne v mieste, kde 

dochádza k segmentácií kontaktov a konštrukčným zúženiam potrebnými pre 

vloženie čapov uzemňovacieho noža. 
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4.1.5 Výpočet odporu uzemňovacieho noža 

pre variant s dvomi uzemňovacími nožmi 

Vzhľadom na predpoklad prekročenia maximálnej povolenej teploty prúdovej 

dráhy počas skratu pri znížení počtu uzemňovacích nožov na jeden pól prístroja, je 

vhodné zväčšiť prierez uzemňovacích nožov. Geometria takéhoto uzemňovacieho 

noža je naznačená na Obrázku 17. 

 
Obrázok 17.: Rozmery uzemňovacieho noža pre variant s dvomi uzemňovacími nožmi. 

 

Pri výpočte ohmického odporu uzemňovacieho noža budeme postupovať podobne 

ako v kapitole 4.1.3. Uzemňovací nôž je potrebné rozdeliť na viac častí, z ktorých pri 

každej určíme čiastočný odpor s uvažovanými zúženiami prúdovej dráhy. Celkový 

odpor uzemňovacieho noža sa vypočíta ako sériová kombinácia čiastočného odporu 

R1 a paralelnej kombinácie čiastočných odporov R2. 

 
Obrázok 18.: Rozdelenie uzemňovacieho noža na čiastočné odpory (variant s dvomi 

uzemňovacími nožmi). 



 25 

V časti R1 sa nachádzajú dve rovnaké zúženia o priemere 9 mm. V častiach R2 sa 

nachádza jedno zúženie s priemerom 10,1 mm. Pre určenie hodnoty činiteľa 

rešpektujúceho zúženia prúdovej dráhy bola použitá krivka 4 v Prílohe 3. Hodnoty 

činiteľu zúženia a hodnoty potrebné k jeho určeniu sú zaznamenané v Tabuľke 5. 

 

  
b a=b-Ø a/b kpr 

[mm] [mm] [-] [-] 

R1 75 66 0,88 1,1 
R2 23 13 0,57 1,65 

Tabuľka 5.: Hodnoty potrebné k určeniu činiteľa zúženia  

(variant s dvomi uzemňovacími nožmi). 

Aj pre tento variant je nutné uvažovať s vplyvom povrchového javu a javu blízkosti. 

Pre určenie činiteľa povrchového javu vychádzame z grafu v Prílohe 1 a pre určenie 

činiteľa javu blízkosti vychádzame z grafu v Prílohe 2. Hodnoty použité k určeniu 

činiteľov a hodnoty samotných činiteľov sú zaznamenané v Tabuľke 6. 

 

povrchový 
jav 

b [mm] h [mm] b/h [-] S [mm2] f [Hz] √
𝑆. 𝑓

𝜌40
 ks [-] 

75 5 15 3,75.10-4 50 1000 1,055 

jav 
blízkosti 

a [mm] d [mm] a/d [-] S [mm2] f [Hz] √
𝑆. 𝑓

𝜌40
 kb [-] 

21 5 4,2 3,75.10-4 50 1000 1,025 
Tabuľka 6.: Hodnoty potrebné k určeniu činiteľa povrchového javu a činiteľa javu blízkosti 

(variant s dvomi uzemňovacími nožmi). 

 

Po určení všetkých potrebných činiteľov je možné pristúpiť k výpočtu celkového 

odporu uzemňovacieho noža pre variant s dvomi uzemňovacími nožmi. Čiastočný 

odpor R1 bude mať hodnotu  

 
𝑅1 = 𝜌40.

𝑙𝑅1

𝑆𝑅1
. 𝑘𝑝𝑟1 = 1,98. 10−8.

48. 10−3

75. 10−3. 5.10−3
. 1,1 = 

= 2,79. 10−6 Ω 

(27) 

Čiastočný odpor R2 je rozdelený na časť RAB, v ktorej je potrebné brať do úvahy 

zúženie a na časť RX, v ktorej neberieme do úvahy vplyv zúženia. Výsledná hodnota 

čiastočného odporu R2 je daná súčtom týchto častí. 

 
𝑅2 = 𝑅𝐴𝐵. 𝑘𝑝𝑟2 + 𝑅𝑋 = 𝜌40.

𝑙𝐴𝐵

𝑆𝑅2
. 𝑘𝑝𝑟2 + 𝜌40.

𝑙𝑋

𝑆𝑅2
= 

= 1,98. 10−8.
23. 10−3

23. 10−3. 5.10−3
. 1,65 + 1,98. 10−8.

59. 10−3

23. 10−3. 5.10−3
= 

= 1,67. 10−5Ω 

(28) 
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Výsledný celkový odpor R uzemňovacieho noža bude určený ako hodnota sériovej 

kombinácie čiastočného odporu R1 a paralelnej kombinácie čiastočných odporov R2 

spolu s uvažovaním vplyvu povrchového javu a javu blízkosti. 

 1

𝑅2𝑐
=

1

𝑅2
+

1

𝑅2
+

1

𝑅2
=

1

1,67. 10−5
+

1

1,67. 10−5
+

1

1,67. 10−5
 

𝑅2𝑐 = 5,57. 10−6Ω 

(29) 

 

 𝑅 = (𝑅1 + 𝑅2𝑐). 𝑘𝑠. 𝑘𝑏 = (2,79. 10−6 + 5,57. 10−6). 1,055.1,025 = 

= 9,04. 10−6Ω 
(30) 

 

4.1.6 Výpočet oteplenia uzemňovacieho noža pre 

variant s dvomi uzemňovacími nožmi 

Pre variant s uvažovanými dvomi uzemňovacími nožmi bude oteplenie analogicky 

vychádzať zo vzťahu (4)  

 

𝜗𝑘 =
𝑅. 𝐼𝑘

2

𝑐. 𝑉
. 𝑡𝑘 =

9,04. 10−6. (
80.103

4
)

2

383.8 960.41 968. 10−9
. 3 = 75,3 𝐾 

(31) 

 

Aj napriek pozmenenej geometrii uzemňovacieho noža oproti predchádzajúcemu 

variantu bude predpokladané oteplenie približne rovnaké. Zvýšenú prúdovú 

hustotu v tomto prípade kompenzuje použitie väčšieho množstva medi pri 

konštrukcii uzemňovacieho noža, čo pri zväčšení celkového prierezu noža spôsobí 

zníženie jeho odporu, ako bolo ukázané v časti 4.1.5. 

4.1.7 Výpočet odporu uzemňovacieho kontaktu 

V prípade uzemňovacieho kontaktu bude geometria kontaktu rovnaká pre oba 

varianty. Tá je naznačená na Obrázku 19. Rozdielne budú iba hodnoty koeficientov 

reprezentujúcich jav blízkosti a povrchový jav. Tieto hodnoty sú zaznamenané 

v Tabuľke 7. 
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Obrázok 19.: Rozmery uzemňovacieho kontaktu. 

 

povrchový 
jav 

b [mm] h [mm] b/h [-] S [mm2] f [Hz]  
 

ks [-] 

120 16 7,5 1,92.10-3 50 2200 1,33 

jav 
blízkosti 

a [mm] d [mm] a/d [-] S [mm2] f [Hz] 
  

kb [-] 

72 16 4,5 1,92.10-3 50 2200 1,02 

144 16 9 1,92.10-3 50 2200 1,02 
Tabuľka 7.: Hodnoty potrebné k určeniu činiteľa povrchového javu a činiteľa javu blízkosti 

(uzemňovací kontakt). 

 

V Tabuľke 7 pre jav blízkosti sú uvedené oba uvažované varianty usporiadanie 

kontaktného systému. Z uvedených hodnôt je vidieť, že jav blízkosti sa v rámci 

konfigurácie uzemňovacích kontaktov takmer neprejavuje, zatiaľ čo povrchový jav 

vzhľadom na rozmery uzemňovacieho kontaktu výrazne ovplyvní celkové 

rozloženie prúdu. Hodnoty pre zistenie koeficientu reprezentujúceho povrchový jav 

boli určené z grafu v Prílohe 1. Hodnoty pre koeficient reprezentujúci jav blízkosti 

boli určené z grafu v Prílohe 2. 

 Na Obrázku 19 je vidieť, že vplyvom geometrie dôjde k vzniku záhybu. Ten 

ovplyvní veľkosť celkového odporu podľa Obrázku 20. Stredná dĺžka prúdnice tak 

bude určená vzťahom (32), ktorý vychádza z Obrázku 21. 
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Obrázok 20.: Zvýšenie odporu vplyvom záhybu (korekcia rozmerov). 

 

 
Obrázok 21.: Určenie strednej dĺžky prúdnice uzemňovacieho kontaktu. 

 

Stredná dĺžka prúdnice uzemňovacieho kontaktu tak bude 

 𝑙𝑠 = 85 + 14,14 + 116 = 215,14 𝑚𝑚 (32) 

 

S1 [m2] l1 [mm] S2 [m2] l2 [mm] 
8,32.10-4 125 1,44.10-3 94 

Tabuľka 8.: Hodnoty pre určenie korigovaného prierezu uzemňovacieho kontaktu. 
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Celkový prierez korigovaný vzhľadom na záhyb bude  

 
𝑆 ≈

𝑆1. 𝑙1 + 𝑆2. 𝑙2

𝑙1 + 𝑙2
=

8,32.10−4. 125.10−3 + 1,44.10−3. 94.10−3

125.10−3 + 94.10−3
= 

= 1,093. 10−3𝑚2 

(33) 

 

S uvážením všetkých vyššie uvedených vplyvov bude výsledná hodnota odporu 

uzemňovacieho kontaktu  

 
𝑅 = 𝜌40.

𝑙𝑠

𝑆
. 𝑘𝑠. 𝑘𝑏 = 1,98.10−8.

215,14.10−3

1,093.10−3
. 1,33.1,02 = 

= 5,29. 10−6Ω 

(34) 

 

Vzhľadom na rovnaké hodnoty koeficientov reprezentujúcich povrchový jav a jav 

blízkosti pre oba varianty, nie je nutné počítať dve hodnoty odporu. 

4.1.8 Výpočet oteplenia uzemňovacieho kontaktu 

Pri výpočte oteplenia uzemňovacieho kontaktu prechodom skratového prúdu 

budeme postupovať obdobne ako pri výpočtoch oteplenia v kapitole 4.1.4 

a v kapitole 4.1.6.  

 Pre variant s tromi uzemňovacími nožmi bude hodnota oteplenia jedného 

uzemňovacieho kontaktu 

 

𝜗𝑘 =
𝑅. 𝐼𝑘

2

𝑐. 𝑉
. 𝑡𝑘 =

5,29. 10−6. (
80.103

3 )
2

383.8 960.235 293. 10−9
. 3 = 14 𝐾 

(35) 

 

Pre variant s dvomi uzemňovacími nožmi bude hodnota oteplenia jedného 

uzemňovacieho kontaktu  

 

𝜗𝑘 =
𝑅. 𝐼𝑘

2

𝑐. 𝑉
. 𝑡𝑘 =

5,29. 10−6. (
80.103

2 )
2

383.8 960.235 293. 10−9
. 3 = 31,4 𝐾 

(36) 

 

4.2 Výpočet elektrodynamických síl  

Pri uvažovanej konfigurácií uzemňovacieho systému je potrebné brať do úvahy 

viacero faktorov pôsobenia elektrodynamických síl. Medzi nich radíme minimálny 

kontaktný prítlak potrebný na to, aby nedošlo k zvareniu kontaktov prechodom 

skratového prúdu, taktiež aj sily v kontaktnej úžine, sily medzi prúdovými dráhami 

jedného uzemňovacieho noža, sily medzi susednými uzemňovacími nožmi a taktiež 

sily medzi krajnými nožmi jedného pólu. 
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Netreba však zabúdať, že v prúdovej dráhe sa nachádzajú záhyby, ktoré taktiež 

vytvárajú určité silové pôsobenie a preto celková analýza pôsobenia 

elektrodynamických síl na celý uzemňovací systém je dosť náročná. 

4.2.1 Výpočet stykového odporu a prítlačnej sily 

Pri výpočte pôsobenia elektrodynamických síl neberieme do úvahy hodnotu 

menovitého prúdu ale počítame s hodnotou skratového prúdu. Keďže uzemňovač 

nie je konštruovaný na to aby viedol menovitý prúd ale na to aby istú dobu viedol 

skratový prúd, môžeme vynechať výpočet kontaktného tlaku na medzi mäknutia 

materiálov kontaktov a pristúpiť priamo k výpočtu potrebného kontaktného tlaku 

potrebného pri prechode skratového prúdu tak aby nedošlo k zvareniu kontaktov. 

Aj v tomto prípade budeme uvažovať dva varianty konštrukcie elektrického 

prístroja. Pre prvý prípad, kde uvažujeme tri nožové dvojice na jeden pól, počítame 

pre jeden stykový kontakt s hodnotou skratového prúdu 
𝐼𝑘

6
. V druhom prípade 

uvažujeme skratový prúd pre jeden stykový kontakt 
𝐼𝑘

4
. 

 

Veľkosť stykového odporu na medzi zvarenia Rss pre variant s tromi uzemňovacími 

nožmi 

 
𝑅𝑠𝑠 =

2. 𝑈𝑠𝑣𝑎𝑟

𝑁.
𝐼𝑘

6

=
2.0,43

2.
80. 103

6

= 3,225. 10−5 Ω = 32,25 µΩ (37) 

resp. pre variant s dvomi uzemňovacími nožmi 

 
𝑅𝑠𝑠 =

2. 𝑈𝑠𝑣𝑎𝑟

𝑁.
𝐼𝑘

4

=
2.0,43

2.
80. 103

4

= 2,15. 10−5 Ω (38) 

 

Tomu odpovedá minimálna prítlačná sila Fk o veľkosti 

 

𝐹𝑘,𝑚𝑖𝑛 = (
𝑘

𝑅𝑠𝑠
)

1
𝑛

= (
8. 10−4

3,225. 10−5
)

1
0,7

= 98,22 𝑁 (39) 

resp. 

 

𝐹𝑘,𝑚𝑖𝑛 = (
𝑘

𝑅𝑠𝑠
)

1
𝑛

= (
8. 10−4

2,15. 10−5
)

1
0,7

= 175,3 𝑁 (40) 

 

Materiál kontaktov k 
Striebro - striebro 3.10-4 - 6.10-4 
Meď - meď 6.10-4 - 5.10-3 
Hliník - hliník 9.10-3 - 2.10-2 
Meď - hliník 5.10-3 - 1,5.10-2 

Tabuľka 9.: Materiálová konštanta pre výpočet stykového odporu.[2],[6] 
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Hodnota koeficientu k  je materiálová konštanta pre meď braná z dolnej časti 

uvažovaného intervalu pri predpokladanom priamkovom styku, pre ktorý je daný 

činiteľ n = 0,7. Činiteľ N je daný pre vysokonapäťové prístroje a jeho hodnota je 

v takom prípade 𝑁 = 2. [1],[2],[6] 

Veľkosti minimálnej potrebnej prítlačnej sily, ktorá je potrebná na to, aby pri 

skrate nedošlo k zvareniu kontaktov je v prvom prípade 98,27 N, v druhom prípade 

175,3 N. Z bezpečnostného hľadiska je však vhodnejšie voliť vyššiu hodnotu 

prítlačnej sily pružinového systému. Preto sú v týchto prípadoch zvolené hodnoty 

150 N, resp. 200 N. 

4.2.2 Výpočet úžinovej sily 

Charakter úžinovej sily sa prejavuje na pohyblivom kontakte a pôsobí odpudivo 

smerom od pevného kontaktu. Jej veľkosť závisí na náhodnom počte stykových 

plôch pozdĺž celého stykového kontaktu vychádzajúceho z empirického vzťahu. Ich 

počet sa nedá presne určiť a tak aj veľkosť sily nebude presne určená. [1], [2], [6] 

 

 
Obrázok 22.: Detail kontaktného styku s rozmermi uzemňovacieho noža (vľavo tri 

uzemňovacie nože, vpravo dva uzemňovacie nože). 

Počet kruhových stykových plôch 

 
𝑛1 =

𝑏

2. 𝑎1
=

50

2.5
= 5 (41) 

 

Predpokladaný priemer každej plochy 

 

𝑑𝑛 = √
4. 𝐹𝑘

𝑛1. 𝜋. 𝐻
= √

4.98,27

5. 𝜋. 5,5. 107
= 6,74. 10−4 𝑚 = 0,674 𝑚𝑚 (42) 
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resp. 

 

𝑑𝑛 = √
4. 𝐹𝑘

𝑛1. 𝜋. 𝐻
= √

4.175,3

5. 𝜋. 5,5. 107
=  9. 10−4 𝑚 (43) 

 

Výsledná odpudivá sila pre variant s tromi uzemňovacími nožmi 

 

𝐹𝑢 = 10−7.
(

𝐼𝑑

6 )
2

𝑛1
. ln (

2. 𝑎1

𝑑𝑛
) = 

= 10−7.
(

2,5.80. 103

6 )
2

5
. ln (

2.0,005

6,75. 10−4
) = 59,94 𝑁 

(44) 

resp. pre variant s dvomi uzemňovacími nožmi 

 

𝐹𝑢 = 10−7.
(

𝐼𝑑

4 )
2

𝑛1
. ln (

2. 𝑎1

𝑑𝑛
) = 

= 10−7.
(

2,5.80. 103

4 )
2

5
. ln (

2.0,005

9. 10−4
) = 120,4 𝑁 

(45) 

 

4.2.3 Výpočet sily medzi rovnobežnými vodičmi – 

pôsobenie síl v jednom uzemňovacom noži 

Charakter týchto síl je voči sebe príťažlivý. Uvažujeme osovú vzdialenosť 

a1f = 21 mm s predpokladanou aktívnou dĺžkou nožov l = 97,5 mm. Pri výpočtoch 

pôsobiacich síl v rámci jedného uzemňovacieho noža sa berie do úvahy len zmena 

prechádzajúceho skratového prúdu v závislosti na zvolenej konfigurácií. 

 

Určenie opravného činiteľa prierezu pre variant s tromi uzemňovacími nožmi na 

jeden pól prístroja 

 
𝑘𝑝1𝑓 = 1 −

0,12
𝑎1𝑓 − 𝑎1

𝑏 + 𝑎1
+

𝑎1

𝑏

= 1 −
0,12

21 − 5
50 + 5

+
5

50

= 0,693 (46) 

resp. pre variant s dvomi uzemňovacími nožmi na jeden pól prístroja 

 
𝑘𝑝1𝑓 = 1 −

0,12
𝑎1𝑓 − 𝑎1

𝑏 + 𝑎1
+

𝑎1

𝑏

= 1 −
0,12

21 − 5
75 + 5

+
5

75

= 0,55 (47) 
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Veľkosť opravného činiteľa dĺžky bude pre oba varianty rovnaká 

 

𝑘𝑑1𝑓 = √(
𝑎1𝑓

𝑙
)

2

+ 1 −
𝑎1𝑓

𝑙
= √(

21

97,5
)

2

+ 1 −
21

97,5
= 0,807 (48) 

 

Pri výpočtoch celkovej príťažlivej sily medzi jednotlivými prúdovými dráhami 

uzemňovacieho noža je nutné brať do úvahy taktiež rozloženie prúdu v jednotlivých 

dráhach počas trvania skratu. Podobne ako v predchádzajúcich častiach je toto 

rozloženie reprezentované činiteľmi povrchového javu ks a javu blízkosti kb.  

 

Celková príťažlivá sila medzi prúdovými dráhami uzemňovacieho noža pre variant 

s tromi uzemňovacími nožmi na jeden pól prístroja tak bude 

 
𝐹1𝑓 = 2. 10−7. (

𝐼𝑑

6
)

2

.
𝑙

𝑎1𝑓
. 𝑘𝑝1𝑓 . 𝑘𝑑1𝑓 . 𝑘𝑠. 𝑘𝑏 = 

= 2. 10−7. (
2,5.80. 103

6
)

2

.
97,5

21
. 0,693.0,807.1,035.1,02 = 

= 609,14 𝑁 

(49) 

resp. pre variant s dvoma uzemňovacími nožmi na jeden pól prístroja 

 
𝐹1𝑓 = 2. 10−7. (

𝐼𝑑

4
)

2

.
𝑙

𝑎1𝑓
. 𝑘𝑝1𝑓 . 𝑘𝑑1𝑓 . 𝑘𝑠. 𝑘𝑏 = 

= 2. 10−7. (
2,5.80. 103

4
)

2

.
97,5

21
. 0,55.0,807.1,055.1,025 = 

= 1114,2 𝑁 

(50) 

 
Obrázok 23.: Usporiadanie prúdových dráh v jednom uzemňovacom noži s naznačením 

pôsobenia elektrodynamických síl medzi nimi. 
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4.2.4 Výpočet sily medzi rovnobežnými vodičmi – 

pôsobenie síl medzi dvoma uzemňovacími nožmi 

Aj v tomto prípade je sila príťažlivého charakteru, kde je však potrebné brať do 

úvahy okrem zmeny prechádzajúceho skratového prúdu aj zmenu osovej 

vzdialenosti uzemňovacích nožov. Tá bude v prvom prípade a2f = 51 mm a v druhom 

prípade a2f = 123 mm. 

 

Určenie opravného činiteľa prierezu pre variant s tromi uzemňovacími nožmi 

 
𝑘𝑝2𝑓 = 1 −

0,12
𝑎2𝑓 − 𝑎1

𝑏 + 𝑎1
+

𝑎1

𝑏

= 1 −
0,12

51 − 5
50 + 5

+
5

50

= 0,872 
(51) 

resp. pre variant s dvomi uzemňovacími nožmi 

 
𝑘𝑝2𝑓 = 1 −

0,12
𝑎2𝑓 − 𝑎1

𝑏 + 𝑎1
+

𝑎1

𝑏

= 1 −
0,12

123 − 5
75 + 5

+
5

75

= 0,922 (52) 

 

Určenie opravného činiteľa dĺžky pre variant s tromi uzemňovacími nožmi 

 

𝑘𝑑2𝑓 = √(
𝑎2𝑓

𝑙
)

2

+ 1 −
𝑎2𝑓

𝑙
= √(

51

97,5
)

2

+ 1 −
51

97,5
= 0,605 (53) 

resp. pre variant s dvomi uzemňovacími nožmi 

 

𝑘𝑑2𝑓 = √(
𝑎2𝑓

𝑙
)

2

+ 1 −
𝑎2𝑓

𝑙
= √(

123

97,5
)

2

+ 1 −
123

97,5
= 0,348 (54) 

 

Celková príťažlivá sila medzi vodičmi v prípade troch uzemňovacích nožov bude 

 
𝐹2𝑓 = 2. 10−7. (

𝐼𝑑

6
)

2

.
𝑙

𝑎2𝑓
. 𝑘𝑝2𝑓 . 𝑘𝑑2𝑓 . 𝑘𝑠 = 

= 2. 10−7. (
2,5.80. 103

6
)

2

.
97,5

51
. 0,872.0,605.1,035 = 232 𝑁 

(55) 

resp. v prípade dvoch uzemňovacích nožov 

 
𝐹2𝑓 = 2. 10−7. (

𝐼𝑑

4
)

2

.
𝑙

𝑎2𝑓
. 𝑘𝑝2𝑓 . 𝑘𝑑2𝑓 . 𝑘𝑠 = 

= 2. 10−7. (
2,5.80. 103

4
)

2

.
97,5

123
. 0,922.0,348.1,055 = 134 𝑁 

(56) 
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Obrázok 24.: Usporiadanie uzemňovacích nožov pre variant s tromi uzemňovacími nožmi 

s naznačením pôsobenia síl medzi nožmi. 

 
Obrázok 25.: Usporiadanie uzemňovacích nožov pre variant s dvomi uzemňovacími nožmi 

s naznačením pôsobenia síl medzi nožmi. 

 

V tomto prípade nie je nutné uvažovať vplyv javu blízkosti ako v kapitole 4.2.3 pri 

pôsobení elektrodynamických síl medzi prúdovými dráhami jedného noža nakoľko 

vzdialenosť uvažovaných prúdových dráh v tomto prípade prevyšuje päťnásobok 

rozmeru vodiča prúdovej dráhy v osi smerom k druhému vodiču. 

4.2.5 Výpočet sily medzi rovnobežnými vodičmi – 

krajné vodiče dvoch susedných fáz 

Charakter týchto síl bude opäť príťažlivý s osovou vzdialenosťou vodičov 

a3f = 825 mm. V prípade konfigurácie s dvoma uzemňovacími nožmi bude 

uvažovaná osová vzdialenosť rovnaká ako pri konfigurácií s troma uzemňovacími 

nožmi. 

 

Určenie opravného činiteľa prierezu pre variant s tromi uzemňovacími nožmi 

 
𝑘𝑝3𝑓 = 1 −

0,12
𝑎3𝑓 − 𝑎1

𝑏 + 𝑎1
+

𝑎1

𝑏

= 1 −
0,12

825 − 5
50 + 5

+
5

50

= 0,992 (57) 
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resp. pre variant s dvomi uzemňovacími nožmi 

 
𝑘𝑝3𝑓 = 1 −

0,12
𝑎3𝑓 − 𝑎1

𝑏 + 𝑎1
+

𝑎1

𝑏

= 1 −
0,12

825 − 5
75 + 5

+
5

75

= 0,988 
(58) 

 

Určenie opravného činiteľa dĺžky 

 

𝑘𝑑3𝑓 = √(
𝑎3𝑓

𝑙
)

2

+ 1 −
𝑎3𝑓

𝑙
= √(

825

97,5
)

2

+ 1 −
825

97,5
= 0,059 (59) 

 

Celková príťažlivá sila medzi krajnými vodičmi susedných pólov v prípade 

konfigurácie s tromi uzemňovacími nožmi 

 
𝐹3𝑓 = 2. 10−7. (

𝐼𝑑

6
)

2

.
𝑙

𝑎3𝑓
. 𝑘𝑝3𝑓 . 𝑘𝑑3𝑓 . 𝑘𝑠 = 

= 2. 10−7. (
2,5.80. 103

6
)

2

.
97,5

825
. 0,992.0,059.1,035 = 1,59 𝑁 

(60) 

 

Celková príťažlivá sila medzi krajnými vodičmi susedných pólov v prípade 

konfigurácie s dvomi uzemňovacími nožmi 

 
𝐹3𝑓 = 2. 10−7. (

𝐼𝑑

4
)

2

.
𝑙

𝑎3𝑓
. 𝑘𝑝3𝑓 . 𝑘𝑑3𝑓 . 𝑘𝑠 = 

= 2. 10−7. (
2,5.80. 103

4
)

2

.
97,5

825
. 0,988.0,059.1,055 = 3,63 𝑁 

(61) 

 

 
Obrázok 26.: Usporiadanie krajných uzemňovacích nožov dvoch pólov s naznačením 

pôsobenia elektrodynamických síl medzi nimi. 

 

Z výsledných hodnôt výpočtov (60) a (61) je vidieť, že pôsobenie 

elektrodynamických síl paralelne radených prúdových dráh krajných uzemňovacích 

nožov dvoch pólov je oproti pôsobiacim silám v rámci jedného pólu vzhľadom na 
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obrovskú osovú vzdialenosť prúdových dráh zanedbateľné a preto ich účinok by sa 

nemusel vôbec uvažovať. 

4.2.6 Výpočet elektrodynamického pôsobenia 

v záhybe – pevný kontakt a pohyblivý kontakt 

Prúdová dráha uzemňovača nie je zložená len z rovnobežných vodičov ale je zložená 

z viacerých častí, v ktorých dochádza k deformovaniu dráhy. V týchto miestach 

vznikajú záhyby, ktoré istou mierou prispievajú k výslednému silovému pôsobeniu 

počas prechodu skratového prúdu. Rovnako ako v predchádzajúcich častiach 

uvažujeme dve možnosti konštrukcie. [1], [2], [6] 

Pri výpočte sily pôsobiacej v záhybe pri prechode prúdu z pevného kontaktu 

do pohyblivého, viď Obrázok 27, uvažujeme výšku záhybu h = 10,5 mm, dĺžku 

záhybu l = 97,5 mm a hrúbku záhybu r =
𝑎

2
= 2,5 mm. Výsledná sila bude pôsobiť 

podľa Obrázku 11 smerom od pevného kontaktu. 

 

 

 

 
Obrázok 27.: Znázornenie záhybu v mieste pevného a pohyblivého kontaktu pre variant 

s tromi uzemňovacími nožmi na jeden pól prístroja. 
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Sila v záhybe pevný kontakt – pohyblivý kontakt pre tri uzemňovacie nože 

 
𝐹1 = 10−7. (

𝐼𝑑

6
)

2

. ln (
𝑙. (ℎ + √ℎ2 + 𝑟2)

𝑟. (ℎ + √ℎ2 + 𝑙2)
) = 

= 10−7. (
2,5.80. 103

6
)

2

. ln (
97,5. (10,5 + √10,52 + 2,52)

2,5. (10,5 + √10,52 + 97,52)
) = 

= 226,1 𝑁 

(62) 

resp. pre dva uzemňovacie nože 

 
𝐹1 = 10−7. (

𝐼𝑑

4
)

2

. ln (
𝑙. (ℎ + √ℎ2 + 𝑟2)

𝑟. (ℎ + √ℎ2 + 𝑙2)
) = 

= 10−7. (
2,5.80. 103

4
)

2

. ln (
97,5. (10,5 + √10,52 + 2,52)

2,5. (10,5 + √10,52 + 97,52)
) 

= 508,7 𝑁 

(63) 

4.2.7 Výpočet sily v záhybe – nôž a medená lišta 

V tomto usporiadaní je vcelku zložité presne vypočítať akým spôsobom budú 

pôsobiť elektrodynamické sily. Rozmery použité pri týchto výpočtoch sú len 

približne určené aby čo najvierohodnejšie popisovali tok elektrického prúdu. 

Podľa Obrázku 28 vidieť, že v mieste pripojenia medených uzemňovacích líšt 

k uzemňovacím nožom dochádza k rozdeleniu prúdu. Takto rozdelená prúdová 

dráha vytvára pri prechode z nožov do líšt záhyb, ktorý bude pre potreby výpočtov 

idealizovaný na pravouhlý záhyb. Uvažujeme idealizovaný pravouhlý záhyb, pretože 

podrobná analýza tohto záhybu by bola náročná.  

Pre záhyb boli dané rozmery výšky h = 27,5 mm, dĺžky záhybu l = 25 mm 

a hrúbky záhybu r =
𝑎

2
= 2,5 mm. Aj v tomto prípade budeme uvažovať dve rôzne 

možnosti konštrukcie. 

 

Výpočet sily pôsobiacej v záhybe z uzemňovacieho noža do medeného pásu pre 

variant s tromi uzemňovacími nožmi 

 
𝐹2 = 10−7. (

𝐼𝑑

12
)

2

. ln (
𝑙. (ℎ + √ℎ2 + 𝑟2)

𝑟. (ℎ + √ℎ2 + 𝑙2)
) =

= 10−7. (
2,5.80. 103

12
)

2

. ln (
25. (27,5 + √27,52 + 2,52)

2,5. (27,5 + √27,52 + 252)
) = 

= 59,5 𝑁 

 

(64) 
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resp. pre variant s dvomi uzemňovacími nožmi 

 
𝐹2 = 10−7. (

𝐼𝑑

8
)

2

. ln (
𝑙. (ℎ + √ℎ2 + 𝑟2)

𝑟. (ℎ + √ℎ2 + 𝑙2)
) =

= 10−7. (
2,5.80. 103

8
)

2

. ln (
25. (27,5 + √402 + 2,52)

2,5. (27,5 + √402 + 252)
) = 

= 137,7 𝑁 

(65) 

   

 
Obrázok 28.: Znázornenie záhybu v mieste uzemňovacieho noža a medenej lišty (vľavo 

variant s tromi uzemňovacími nožmi, vpravo variant s dvomi uzemňovacími nožmi). 

4.2.8 Celková bilancia pôsobenia síl 

Na Obrázku 29 a Obrázku 30 je zobrazené rozloženie síl pri vzájomnom pôsobení 

paralelne usporiadaných uzemňovacích nožov uzemňovača pri konfigurácií troch, 

resp. dvoch uzemňovacích nožov na pól.  

Sila Fu pôsobiaca v kontaktne úžine, sila F2f pôsobiaca medzi dvoma 

susednými uzemňovacími nožmi a taktiež sila F3f pôsobiaca medzi krajnými nožmi 

jednotlivých fáz pôsobia počas skratu proti prítlačnej sile kontaktov. To je 

považované za negatívny jav, pretože ich pôsobením sa znižuje prítlak kontaktov, čo 

má za následok zvýšenie prechodového odporu medzi časťami prúdovej dráhy. 

Zvýšený prechodový odpor počas skratu má za následok väčšie generovanie 

tepla v mieste kontaktného styku, čo môže viesť k zvareniu kontaktov. Celkové 
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pôsobenie elektrodynamických síl však nemusí znamenať zníženie prítlačnej sily 

a tak zvýšenie prechodného odporu ale môže zájsť až do miery, kedy nastane 

vplyvom takého pôsobenia oddelenie kontaktov. Naopak, sila medzi vodičmi 

uzemňovacieho noža pôsobí v zmysle prítlačnej sily a zvyšuje tým prítlak v mieste 

kontaktného styku. Je treba mať na pamäti, že ani v takom prípade by nemalo dôjsť 

k poškodeniu kontaktov  

 
Obrázok 29.: Rozloženie síl na strednom póle prístroja pri konfigurácií s tromi 

uzemňovacími nožmi. 

 

 
Obrázok 30.: Rozloženie síl na strednom póle prístroja pri konfigurácií s dvomi 

uzemňovacími nožmi. 

 

Celková sila pôsobiaca behom skratu na každú časť prúdovej dráhy mimo 

okrajových častí stredného pólu prístroja pri konfigurácií troch uzemňovacích 

nožov na jeden pól 

 �⃗� = 𝐹𝑢
⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐹1𝑓

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐹2𝑓
⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = −59,94 + 609,14 − 232 = 317,2 𝑁 (66) 
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Celková sila pôsobiaca behom skratu na okrajové časti prúdovej dráhy stredného 

pólu prístroja pri konfigurácií troch uzemňovacích nožov na jeden pól 

 �⃗� = 𝐹𝑢
⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐹1𝑓

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐹3𝑓
⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = −59,94 + 609,14 − 1,59 = 547,61 𝑁 (67) 

 

 
Obrázok 31.: Pôsobenie elektrodynamických síl pri konfigurácií s tromi uzemňovacími 

nožmi na jeden pól prístroja bez uvažovania sily pôsobiacej v záhybe. 

 

Pri konfigurácií dvoch uzemňovacích nožov na jeden pól prístroja bude pre celkovú 

pôsobiacu silu použitý obdobný vzťah ako pri konfigurácií s troma uzemňovacími 

nožmi. Celková sila pôsobiaca na stredové časti prúdovej dráhy uzemňovacích 

nožov bude 

 �⃗� = 𝐹𝑢
⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐹1𝑓

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐹2𝑓
⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = −120,4 + 1114,2 − 134 = 859,8 𝑁 (68) 

 

Celková sila pôsobiaca na okrajové časti prúdovej dráhy uzemňovacích nožov 

 �⃗� = 𝐹𝑢
⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐹1𝑓

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐹3𝑓
⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = −120,4 + 1114,2 − 3,63 = 990,17 𝑁 (69) 

 

 
Obrázok 32.: Pôsobenie elektrodynamických síl pri konfigurácií s dvomi uzemňovacími 

nožmi na jeden pól prístroja bez uvažovania pôsobiacej sily v záhybe. 
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V kapitole 4.2.1 bolo uvedené, že minimálna potrebná prítlačná sila v prípade troch 

uzemňovacích nožov je 98,22 N a zvolená hodnota prítlačnej sily bola 150 N. 

V prípade dvoch uzemňovacích nožov je minimálna potrebná prítlačná sila 175,3 N 

a zvolená hodnota prítlačnej sily bola 200N . V mieste kontaktného styku pevného 

a pohyblivého kontaktu dochádza k záhybu prúdovej dráhy. Tento záhyb spôsobí 

pri prechode prúdu silové pôsobenie F1, ktoré pôsobí proti prítlačnej sile. V tomto 

prípade je potrebné pristúpiť k vektorovému súčtu síl F a F1. 

Podľa Obrázku 31 a vzťahu (67) bude pôsobiaca sila na okrajové časti 

prúdovej dráhy uzemňovacích nožov 𝐹 = 547,61 𝑁 a podľa vzťahu (62) sila  

𝐹1 = 226,1  𝑁, ktorá bude pôsobiť pod predpokladaným idealizovaným uhlom 45°. 

Sila pôsobiaca na ostatné častí bude podľa vzťahu (66) rovná 𝐹 = 317,2 𝑁. 

Vektorovým súčtom takto pôsobiacich síl na časti prúdovej dráhy vzniknú sily Fcelk1 

a Fcelk2. Ich grafické znázornenie je na Obrázku 33, kde okrajová časť prúdovej dráhy 

je v ľavej časti obrázku s celkovou pôsobiacou silou Fcelk1 a v pravej časti je stredová 

časť prúdovej dráhy s celkovou pôsobiacou silou Fcelk2.. 

 

 
Obrázok 33.: Vektorový súčet elektrodynamických síl pôsobiacich v mieste styku pevného 

a pohyblivého kontaktu pre okrajové časti dráhy (ľavý uzemňovací nôž) konfigurácie 

s tromi uzemňovacími nožmi. 

 

Pre časti prúdovej dráhy, ktoré nie sú okrajovými časťami, bude výsledné pôsobenie 

odlišné. Pomer pôsobiacich síl je približne rovnaký, pričom aj v tomto prípade je sila 

záhybu F1 uvažovaná pod pôsobiacim predpokladaným uhlom 45°. Takto zložená 

výsledná sila Fcelk bude pôsobiť pod iným uhlom ako je tomu v prípade okrajových 

častí, viď Obrázok 34. 



 43 

 
Obrázok 34.: Vektorový súčet elektrodynamických síl pôsobiacich v mieste styku pevného 

a pohyblivého kontaktu pre stredný uzemňovací nôž konfigurácie s tromi uzemňovacími 

nožmi. 

 

Pri konfigurácií s dvomi uzemňovacími nožmi je podľa Obrázku 35 vidieť, že 

rozloženie celkového pôsobenia elektrodynamických síl bude pomerovo 

vyváženejšie ako v prípade variantu s tromi uzemňovacími nožmi podľa 

Obrázku 33.  

 
Obrázok 35.: Vektorový súčet elektrodynamických síl pôsobiacich v mieste pevného 

a pohyblivého kontaktu (ľavý uzemňovací nôž) konfigurácie s dvomi uzemňovacími nožmi. 

 

Elektrodynamické sily pre variant s dvomi uzemňovacími nožmi sú však zhruba 

dvojnásobne vyššie ako pre variant s tromi uzemňovacími nožmi. Je to spôsobené 
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prechádzajúcim vyšším skratovým prúdom Ik. ako prechádza uzemňovacími nožmi 

pri konfigurácií s tromi uzemňovacími nožmi.  

Z vyššie uvedených výpočtov a naznačených obrázkov je zrejmé, že počas 

skratu nedôjde k odskoku kontaktov a zabránime tak vzniku elektrického oblúku.  

Je však potrebné mať na pamäti, že takto vysoké silové účinky skratového prúdu 

môžu mať za následok deformáciu kontaktov. 
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 MOMENT POHONU 

Výpočet minimálneho potrebného ovládacieho momentu na hriadeli uzemňovača 

bude uskutočnený pre vodorovnú montážnu polohu. Pri zapínaní uzemňovača je 

v prvej fáze nutné prekonať tiaž jednotlivých dielov. V okamihu zasúvania 

uzemňovacích nožov do uzemňovacích kontaktov je potrebný moment najväčší. 

Vtedy je potrebné roztvoriť uzemňovací nôž a prekonať trenie v oboch stykoch 

uzemňovacieho noža. Pri výpočte potrebného ovládacieho momentu bude v tejto 

kapitole uvažovaná len variant s tromi uzemňovacími nožmi. [2] 

5.1 Výpočet tiaže jednotlivých dielov 

Objemy jednotlivých dielov boli prebrané z  programu Autodesk Inventor 2018. 

Pre výpočet medených častí bola použitá hustota medi 𝜌𝐶𝑢 =  8,940 𝑔. 𝑐𝑚−3. 

Pre oceľové častí bola použitá hustota ocele 𝜌𝑜𝑐𝑒ľ =  7,850 𝑔. 𝑐𝑚−3. Ako konštanta 

určujúca gravitačné zrýchlenie bola uvažovaná hodnota 𝑔 =  9,81 𝑚. 𝑠−2. 

5.1.1 Výpočet tiaže uzemňovacích nožov 

Z programu Autodesk Inventor 2018 bol pre variant s tromi uzemňovacími nožmi 

použitý objem jedného štandardizovaného medeného uzemňovacieho noža 

𝑉1 =  28 338,941 𝑚𝑚3 = 28,339 𝑐𝑚3. Pre potreby variantu s dvomi uzemňovacími 

nožmi bol vytvorený nový uzemňovací nôž o objeme 𝑉2 =  41 968,345 𝑚𝑚3 =

=  41,968 𝑐𝑚3. Pri predpokladanom počte troch nožov na jeden pól bude celková 

tiaž všetkých uzemňovacích nožov celého trojpólového prístroja 

 
𝑇1 =

𝑛. 𝑉1. 𝛾𝐶𝑢. 𝑔

1000
=

18 . 28,339 . 8,940 . 9,81

1000
= 44,7 𝑁 (70) 

resp. pre variant s dvomi uzemňovacími nožmi na jeden pól bude celková tiaž 

 
𝑇1 =

𝑛. 𝑉1. 𝛾𝐶𝑢. 𝑔

1000
=

12 . 41,968 . 8,940 . 9,81

1000
= 44,2 𝑁 (71) 

 

Spojovací materiál potrebný na upevnenie jednotlivých uzemňovacích nožov 

(skrutky, matice, podložky, pružinové misky, pružiny a pod.) tvoria približne tretinu 

hmotnosti uzemňovacích nožov. Preto je potrebné upraviť celkovú tiaž nožov 

nasledovne 

 𝑇2 = 𝑇1. 1,33 = 44,7.1,33 = 59,5 𝑁 ∼ 60 𝑁 (72) 

resp. 

 𝑇2 = 𝑇1. 1,33 = 44,2.1,33 = 58,8 𝑁 ∼ 60 𝑁 (73) 
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5.1.2 Výpočet tiaže pák hriadele 

Z programu Autodesk Inventor 2018 bol použitý predpokladaný objem jednej 

oceľovej páky 𝑉3 =  186 654,514 𝑚𝑚3 = 186,7 𝑐𝑚3. Pri počte troch pák na každý 

pól prístroja bude celková tiaž pák celého prístroja  

 
𝑇3 =

𝑛. 𝑉3. 𝛾𝑜𝑐𝑒ľ. 𝑔

1000
=

9 . 186,7 . 7,850 . 9,81

1000
= 129,4 𝑁 ∼ 130 𝑁 (74) 

resp. pre dve páky na každý pól prístroja 

 
𝑇3 =

𝑛. 𝑉3. 𝛾𝑜𝑐𝑒ľ. 𝑔

1000
=

6 . 186,7 . 7,850 . 9,81

1000
= 86,3 𝑁 ∼ 90 𝑁 (75) 

 

5.1.3 Výpočet tiaže medených pásov 

Predpokladaný objem jedného medeného pásu je 𝑉4 =  645 000 𝑚𝑚3 = 645 𝑐𝑚3. 

Pri počte dvoch medených pásov pre celý prístroj bude tiaž pásov 

 
𝑇3 =

𝑛. 𝑉4. 𝛾𝐶𝑢. 𝑔

1000
=

2 . 645 . 8,940 . 9,81

1000
= 113,1 𝑁 ∼ 120 𝑁 (76) 

5.2 Výpočet momentov jednotlivých častí 

Pre určenie momentov jednotlivých častí je dôležité určiť rameno pôsobenia sily od 

osi otáčania. Pre každú časť je potrebné určiť polohu jej ťažiska a z toho následne 

určíme rameno pôsobenia sily. Rameno tiaže uzemňovacích nožov uvažujeme 

𝑟𝑇2 =  242,5 𝑚𝑚, rameno tiaže pák 𝑟𝑇3 = 100 𝑚𝑚 a rameno tiaže pásov 

𝑟𝑇4 =  180 𝑚𝑚. 

 𝑀𝑛𝑜ž𝑒 = 𝑇2. 𝑟𝑇2
= 60.0,2425 = 14,6 𝑁𝑚 (77) 

 𝑀𝑝á𝑘𝑦 = 𝑇3. 𝑟𝑇3
= 130.0,1 = 13 𝑁𝑚 (78) 

 𝑀𝑝á𝑠𝑦 = 𝑇4. 𝑟𝑇4
= 120.0,18 = 21,6 𝑁𝑚 (79) 

resp. pre variant s dvomi uzemňovacími nožmi na jeden pól prístroja 

 𝑀𝑛𝑜ž𝑒 = 𝑇2. 𝑟𝑇2
= 60.0,2425 = 14,6 𝑁𝑚 (80) 

 𝑀𝑝á𝑘𝑦 = 𝑇3. 𝑟𝑇3
= 90.0,1 = 9 𝑁𝑚 (81) 

 

5.3 Výpočet momentu pre prekonanie odporu trenia 

Počas procesu zapínania je moment na hriadeli sprvu určený len momentom tiaže 

jednotlivých dielov. Pre roztvorenie uzemňovacieho noža pri dosadaní na 

uzemňovací kontakt je potrebné vyvinúť ďalšiu silu, ktorá má za následok zvýšenie 

potrebného momentu. [2] 

 V mieste dotyku uzemňovacieho noža a uzemňovacieho kontaktu pôsobí 

proti pohybu odpor kontaktného tlaku 𝐹𝑘 = 98,22 𝑁 pôsobiaceho pod uhlom 
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skosenia nábehovej plochy noža 𝛽 = 30° a odpor trenia medi po medi 

s koeficientom 𝑓 = 0,35. Za rameno pôsobiacej sily je považovaná hodnota 

𝑟 =  296,5 𝑚𝑚. 

 

Veľkosť zasúvacej sily pre jeden nôž pre variant s tromi uzemňovacími nožmi 

pri kontaktnom tlaku Fk 

 𝐹𝑧 = 𝐹𝑘. tan(𝛽 + tan−1(𝑓)) = 

= 98,22. tan(30° + tan−1(0,35)) = 114,15 𝑁 
(82) 

Pri použití dvoch uzemňovacích nožov na pól uvažujeme prítlačnú silu 𝐹𝑘 =  175 𝑁 

a teda veľkosť zasúvacej sily v tomto prípade bude 

 𝐹𝑧 = 𝐹𝑘. tan(𝛽 + tan−1(𝑓)) = 

= 175. tan(30° + tan−1(0,35)) = 203,4 𝑁 
(83) 

 

Sila pre roztvorenie uzemňovacích nožov bude pre jednu nožovú dvojicu 

dvojnásobná 

 𝐹𝑧2 = 2. 𝐹𝑧 = 2.114,15 = 228,3 𝑁 (84) 

resp. 

 𝐹𝑧2 = 2. 𝐹𝑧 = 2.203,4 = 406,8 𝑁 (85) 

pri použití dvoch uzemňovacích nožov na jeden pól. 

 

Výsledný potrebný moment pre roztvorenie všetkých uzemňovacích nožov bude 

 𝑀𝑡𝑟𝑒𝑛𝑖𝑒 = 9. 𝐹𝑧2. 𝑟2 = 9.228,3.0,2965 = 609,2 𝑁𝑚 (86) 

resp. 

 𝑀𝑡𝑟𝑒𝑛𝑖𝑒 = 6. 𝐹𝑧2. 𝑟2 = 6.406,8.0,2965 = 723,7 𝑁𝑚 (87) 

 

5.4 Celkový potrebný moment pohonu 

Pre zapnutie uzemňovača do zapnutej polohy je potrebný moment o veľkosti rovnej 

súčtu momentov jednotlivých častí uzemňovača a momentu potrebného na 

prekonanie odporu trenia. Pre konfiguráciu s tromi uzemňovacími nožmi to bude  

 𝑀𝑐𝑒𝑙𝑘 = 𝑀𝑡𝑟𝑒𝑛𝑖𝑒 + 𝑀𝑛𝑜ž𝑒 + 𝑀𝑝á𝑘𝑦 + 𝑀𝑝á𝑠𝑦 = 

= 609,2 + 14,6 + 13 + 21,6 = 658,4 𝑁𝑚 
(88) 

Pre konfiguráciu s dvomi uzemňovacími nožmi 

 𝑀𝑐𝑒𝑙𝑘 = 𝑀𝑡𝑟𝑒𝑛𝑖𝑒 + 𝑀𝑛𝑜ž𝑒 + 𝑀𝑝á𝑘𝑦 + 𝑀𝑝á𝑠𝑦 = 

= 723,7 + 14,6 + 9 + 21 = 768,3 𝑁𝑚 
(89) 
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 MODEL UZEMŇOVAČA PRE 

GENERÁTOROVÝ ODPOJOVAČ 

Pre tvorbu modelu uzemňovača pre generátorový odpojovač s odolnosťou voči 

skratovému prúdu 80 kA/3s bol použitý parametrický 3D CAD program Autodesk 

Inventor 2018. Oproti pôvodnému modelu trojpólového generátorového 

odpojovača typu QAS spoločnosti IVEP, a.s. obsahuje model s uzemňovačom viacero 

zmien. Zmeny uskutočnené na modeli s uzemňovačom sa týkajú ako oceľových 

konštrukcií rámov jednotlivých pólov ale taktiež aj prúdovej dráhy odpojovača pre 

možnosť integrovania uzemňovača do konštrukcie odpojovača. Základná výkresová 

dokumentácia potrebná k výrobe prototypu je súčasťou prílohy. 

6.1 Konštrukčné zmeny rámu prístroja 

Na Obrázku 36 je znázornený pôvodný model generátorového odpojovača 

spoločnosti IVEP , a.s., ktorý je základom pre rovnaký typ odpojovača v kombinácií 

s uzemňovačom. Z obrázku je vidieť, že každý pól prístroja má vlastný oceľový rám 

a tieto rámy dosadajú a sú upevnené na jednom spoločnom oceľovom ráme 

slúžiacemu k manipulácií s celým prístrojom. 

 

 
Obrázok 36.: Model pôvodného generátorového odpojovača QAS spoločnosti IVEP, a.s. 
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Spoločný rám, na ktorom sú upevnené všetky tri póly prístroja, bol predĺžený 

o 300 mm. Túto zmenu zaznamenali výstuhy rámu (pozícia 1) a nosníky rámu 

(pozícia 2). Upravené časti spoločného rámu sú zobrazené na Obrázku 37. 

 

 
Obrázok 37.: Model rámu trojpólového generátorového odpojovača s uzemňovačom. 

 

Okrem spoločného rámu prešli konštrukčnými úpravami aj jednotlivé rámy 

každého pólu odpojovača. Rámy boli predĺžené rovnako ako spoločný rám 

o 300 mm a zároveň im boli pridané konštrukčné prvky pre vloženie hriadeľa, 

upevnenie ložiska hriadeľu a taktiež prvky pre upevnenie koncových spínačov 

(pozícia 1). Takto upravený rám je zobrazený na Obrázku 38. 

 

 
Obrázok 38.: Model rámu jedného pólu generátorového odpojovača s uzemňovačom. 

1 
2 

1 
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6.2 Konštrukčné zmeny praporca odpojovača 

Zmenami okrem oceľových rámov prešla aj prúdová dráha odpojovača, konkrétne 

praporec odpojovača, zatiaľ čo pohyblivý kontakt odpojovača zostal bez zmien. 

Prúdová dráha praporca sa skladá zo štyroch prívodných pásov upevnených na 

pevnom kontakte. Prívodné pásy sa vyrábajú z plochých tyčí z 99,9% elektrovodnej 

medi podliehajúcej norme ČSN 42 3001 a pevný kontakt z kruhovej medenej tyče 

lisovanej za tepla z 99,9% elektrovodnej medi podliehajúcej norme ČSN 42 8511 

z 99,9%. 

Modifikované boli všetky štyri prívodné pásy, z toho tri pásy (horný pás a oba 

bočné pásy) boli predĺžené o 100 mm kvôli možnosti pripojenia. Najväčšou zmenou 

prešiel spodný prívodný pás praporca, ktorý bol konštrukčne upravený k možnosti 

pripojenia uzemňovacích kontaktov k praporcu. Pripojovacie miesto 

uzemňovacieho kontaktu na spodnom prívodnom páse je naznačené pozíciou 1 

na Obrázku 39 a podobne aj na Obrázku 40. 

 

 
Obrázok 39.: Model spodného prívodného pásu praporca pre variant s tromi uzemňovacími 

nožmi. 

 
Obrázok 40.: Model spodného prívodného pásu praporca pre variant s dvomi uzemňovacími 

nožmi. 

1 

1 
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K spodnému prívodnému pásu praporca sú pripojené tri uzemňovacie kontakty. 

Model jedného z nich je zobrazený na Obrázku 41. Uzemňovacie kontakty sa 

vyrábajú z tvárnených plochých tyčí z 99,9% elektrovodnej medi podliehajúcich 

norme ČSN 42 8624.  

 

 
Obrázok 41.: Model uzemňovacieho kontaktu. 

 

Spojenie uzemňovacích kontaktov a spodného prívodného pásu je prevedené 

závitovými tyčami zaistenými spojovacím materiálom (matice, pružné a ploché 

podložky). Problém môže nastať v mieste pripojenia stredného uzemňovacieho 

kontaktu k prívodnému pásu pri použití troch uzemňovacích nožov na jeden pól 

prístroja. V tomto mieste nezaisťuje dostatočný prítlak žiaden spojovací materiál 

a preto je dôležité dbať na presnú konštrukciu oboch častí, aby bol zaistený 

dostatočné vodivé spojenie. 

 Pre napäťovú hladinu 25 kV sú používané epoxidové izolátory typu SGB36N 

spoločnosti KUVAG vysoké 210 mm, ale pre potreby konštrukcie odpojovača 

s uzemňovačom je potrebné vymeniť používané izolátory za izolátory pre napäťovú 

hladinu 38 kV vysoké 300 mm. Dôvodom je dodržanie izolačnej vzdialenosti medzi 

vodivými časťami a uzemnenou kostrou rámu, keďže po pridaní uzemňovacích 

kontaktov by bola táto vzdialenosť nižšia ako je dovolená vzdialenosť pre napäťovú 

hladinu 25 kV. Kvôli zmene izolátorov je nutné predĺžiť tiahlo pohyblivého kontaktu 

odpojovača. 

 Okrem medených častí prúdovej dráhy a izolátorov sú súčasťou praporca 

tiež aj dva navádzacie kruhy kontaktnej trubky, čiže pohyblivého kontaktu 
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odpojovača. Tie sú naznačené na Obrázku 42. pozíciami 1 pre vonkajší navádzací 

kruh, resp. pozíciou 2 pre vnútorný navádzací kruh. 

 

 
Obrázok 42.: Model praporca s uzemňovacími kontaktmi. 

6.3 Konštrukcia uzemňovacieho noža 

Uzemňovacie nože sa skladajú z dvoch častí prúdovej dráhy, ktoré sú vyrobené 

z tvárnených plochých tyčí z 99,9% elektrovodnej medi podliehajúcich norme 

ČSN 42 8624. Ako bolo spomínané v kapitole 3 venujúcej sa mechanickým 

a elektrickým výpočtom kontaktného systému, pre variant s tromi uzemňovacími 

nožmi bola použitá prúdová dráha s prierezom 50 mm x 5 mm, viď Obrázok 43. Pre 

variant s dvomi uzemňovacími bol prierez upravený na hodnotu 75 mm x 5 mm, viď 

Obrázok 44. 

 Na Obrázku 33 je vidieť, že nože sú v mieste kontaktného styku 

segmentované k dosiahnutiu väčšej prítlačnej sily na menšej ploche v kontaktnom 

styku spôsobenej tlačnou pružinou. Pružiny (pozícia 1) sú vložené do medených 

pružinových misiek (pozícia 2) a zaistené oceľovou podložkou (pozícia 3) 

a oceľovým pružinovým čapom (pozícia 4).  

 

1 

2 
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Obrázok 43.: Model uzemňovacieho noža s prierezom 50 mm x 5mm pre variant s tromi 

uzemňovacími nožmi. 

 

 
Obrázok 44.: Model uzemňovacieho noža s prierezom 75 mm x 5 mm pre variant s dvomi 

uzemňovacími nožmi. 

6.4 Konštrukcia hriadeľa uzemňovača 

Uzemňovacie nože sú upevnené na oceľových pákach, ktoré sú súčasťou oceľového 

hriadeľa. Na konštrukciu tejto zostavy sa využíva konštrukčná nelegovaná oceľ 

11 373 vhodná na zváranie, ktorá podlieha norme ČSN 42 6510 popisujúcej kruhové 

oceľové tyče. Spoje jednotlivých pák s hriadeľom sú tak prevedené zváraním. 

Na hriadeli sa nachádza celkovo 9 pák, po 3 páky pre každý pól odpojovača pri 

uvažovaní troch uzemňovacích nožov na jeden pól. Osová vzdialenosť medzi pákami 

na jednom póle je 72 mm pri pólovej vzdialenosti 990 mm. Hriadeľ je dlhý 2567 mm 

s odsadením 114 mm, na ktoré je nasadený pohon uzemňovača zo strany odsadenia 

a zostava ovládania koncových spínačov na strane opačnej. Konštrukcia takéhoto 

hriadeľa s pákami a uzemňovacími nožmi je zobrazená na Obrázku 45. 

1 

2 3 2 4 
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Obrázok 45.: Konštrukcia hriadeľa uzemňovača pri použití troch uzemňovacích nožov 

na jeden pól. 

 

Obdobne je konštruovaný aj hriadeľ pre variant s dvomi uzemňovacími nožmi. 

V tomto prípade je osová vzdialenosť medzi uzemňovacími nožmi 144 mm pri 

nezmenenej pólovej vzdialenosti 990 mm. Hriadeľ pre druhý uvedený variant je 

zobrazený na Obrázku 46. 

 

 
Obrázok 46.: Konštrukcia hriadeľa uzemňovača pri použití dvoch uzemňovacích nožov 

na jeden pól. 

 

Okrem uzemňovacích nožov sú súčasťou uzemňovacej zostavy aj dve medené 

uzemňovacie lišty (pozícia 1) dlhé 2 150 mm každá s prierezom 60 mm x 8 mm. 

Slúžia k odvedeniu skratového prúdu z konštrukcie hriadeľa a páky, čím ich 

z hľadiska dynamického pôsobenia odľahčuje. Takáto konštrukcia s využitím 

medených, prípadne železných, líšt sa využíva pri skratových prúdoch 40 kA/1s 

a viac. 

1 

1 
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6.5 Konštrukcia celého prístroja 

Ako bolo spomínané na začiatku kapitoly 6, navrhovaný prístroj vychádza 

z používaného generátorového odpojovača typu QAS spoločnosti IVEP, a.s., ktorý je 

zobrazený na Obrázku 36. Po konštrukčných zmenách uvedených vyššie je možné 

pristúpiť k zostaveniu modelu generátorového odpojovača s uzemňovačom typu 

QASZ. K celkovému zostaveniu je však potreba do modelu pridať niekoľko 

konštrukčných prvkov slúžiacich k správnej manipulácií s prístrojom.  

 Celková zostava sa teda okrem troch samostatných pólov a spoločného 

oceľového rámu skladá taktiež z prídavných konštrukčných prvkov ako sú 

napríklad ložiská hriadeľa, dorazové krúžky alebo dorazy ovládacieho hriadeľa 

uzemňovača. Spoločne s koncovými spínačmi slúžia dorazy a dorazové krúžky 

k signalizácií koncových polôh uzemňovača.  

 Pohyb uzemňovača je zabezpečený pohonom, ktorý je zložený z prevodovky 

a motora podľa požiadavku. Motor s prevodovkou musia byť dimenzované 

na dostatočný moment aby bol zabezpečený prechod do zapnutej alebo vypnutej 

polohy uzemňovača. V tomto prípade je na chod uzemňovača využitá prevodovka 

typu HF 75 s prevodovým pomerom 1:200. 

Na Obrázku 47 je zobrazená celková zostava generátorového odpojovača 

s uzemňovačom typu QASZ v zapnutom stave odpojovača. Pohyb pohyblivého 

kontaktu odpojovača je pre každý pól zabezpečený zostavou prevodoviek typu 

HF 75 s prevodom 1:200 a kužeľovou prevodovkou typu RL32 s prevodom 1:1. 

Motor s prevodovkou zabezpečujúci rotačný pohyb hlavného hriadeľa odpojovača 

je súčasťou pólu na pravej strane prístroja. Na Obrázku 48 je pre zmenu zobrazený 

model vo vypnutom a uzemnenom stave. 

 
Obrázok 47.: Model generátorového odpojovača s uzemňovačom v stave zapnutého 

odpojovača a vypnutého uzemňovača s použitím troch uzemňovacích nožov na jeden pól. 
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Obrázok 48.: Model generátorového odpojovača typu QASZ vo vypnutom a uzemnenom stave 

pri použití troch uzemňovacích nožov na jeden pól. 

 

Rovnako bude konštruovaný aj model s dvomi uzemňovacími nožmi. V takomto 

prípade je možné využiť spodný prívodný pás zobrazený na Obrázku 40, kde 

nenastane problém nedostatočným prítlakom stredného uzemňovacieho kontaktu 

pretože v tejto variante je stredný uzemňovací kontakt eliminovaný. Model 

s využitím dvoch uzemňovacích nožov je zobrazený na Obrázku 49. 

 

 
Obrázok 49.: Model generátorového odpojovača typu QASZ vo vypnutom a uzemnenom stave 

pri použití dvoch uzemňovacích nožov. 
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 SIMULÁCIA PRECHODU SKRATOVÉHO 

PRÚDU POMOCOU MKP 

Pri návrhu prototypu prístroja je vhodné uskutočniť simuláciu vzniku tepla 

a dynamického pôsobenia skratového prúdu. Pre takéto simulácie sa využíva 

výpočtová metóda zvaná metóda konečných prvkov. Táto metóda pracuje na 

princípe diskretizácie do daného počtu prvkov [8]. 

 Pre takéto simulácie je potrebné vytvoriť zjednodušený fyzikálny model, 

ktorý je následne diskretizovaný, teda v jeho objeme bude vytvorená sieť bodov, 

z ktorých každý je definovaný troma súradnicami. V každom takomto bode sú 

riešené rovnice, ktorými po iteráciách dospejeme k výsledkom, ktoré sú na záver 

zobrazené v závislosti na danej problematike. 

 Z hľadiska konštruktéra by bolo najvhodnejšie využiť finálny model 

navrhnutého prototypu. Avšak z hľadiska výpočtov je takýto model komplikovaný 

a vytváraní výpočtovej siete by došlo k chybám, ktoré by mali za následok 

predĺženie výpočtu, resp. znemožnenie celého výpočtu. Je preto potrebné zvoliť 

zjednodušený model, vhodné rozloženie siete výpočtových bodov a správna 

interpretácia výsledkov simulácie. 

 Táto časť je venovaná simulácií oteplenia prúdovej dráhy prechodom 

skratového prúdu. Okrem oteplenia je možné simulovať dynamické účinky 

skratového prúdu na kontaktný systém, avšak táto problematika sama o sebe 

náročná a bola by vhodnou témou pre samostatnú diplomovú prácu, preto v tejto 

práci nie je zahrnutá simulácia elektrodynamických síl spôsobených prechodom 

skratového prúdu. 

7.1 Zjednodušený model pre simuláciu 

Pre potreby simulácie v programe ANSYS Workbench nie je nutné, aby bol použitý 

úplný model uzemňovača, ale len tá časť, ktorou bude predpokladaný skratový prúd 

prechádzať. Aj napriek tomu, že je v simulácií využitá len určitá časť modelu, je 

potrebné túto časť zjednodušiť. 

 Pod takýmto zjednodušením je potrebné rozumieť vynechanie niektorých 

konštrukčných prvkov, ktoré z hľadiska konštruktéra nie je možné zanedbať ale 

z hľadiska výpočtov sú takéto prvky komplikáciami. V modeli uzemňovača je 

takýchto prvkov viacero. Medzi nich je možné zaradiť najmä prvky so závitmi ako 

sú závitové tyče alebo skrutky. Tieto prvky nie je schopný simulačný program 

správne vyhodnotiť, pretože vzhľadom na ich konštrukciu nie je schopný vytvoriť 

výpočtovú sieť po celom ich objeme. 
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 Okrem spomínaných prvkov je vhodné pri teplotnej analýze vynechať 

z modelu aj konštrukčne malé prvky ako sú pružiny, misky pružín a poistky 

uzemňovacích nožov a taktiež spojovací materiál ako sú skrutky, matice a podložky. 

Tieto prvky len minimálne ovplyvňujú mieru oteplenia prechodom skratového 

prúdu a kvôli ich tvaru sa neefektívne komplikuje výpočtová sieť a tým sa zbytočne 

predlžuje výpočet simulácie. 

 
Obrázok 50.: Zjednodušený model trojpólového uzemňovača pre generátorový odpojovač 

(variant s tromi uzemňovacími nožmi). 

 

Na Obrázku 50 je zobrazený model prúdovej dráhy navrhnutého odpojovača 

pre variant s tromi uzemňovacími nožmi. Z obrázku je vidieť, že sa jedná 

o zjednodušený model, nakoľko boli vynechané konštrukčné prvky, ktoré 

komplikujú tvorbu výpočtovej siete. Analogicky model pre variant s dvomi 

uzemňovacími nožmi je zobrazený na Obrázku 51. 
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Obrázok 51.: Zjednodušený model trojpólového uzemňovača pre generátorový odpojovač 

(variant s dvomi uzemňovacími nožmi) 

 

Oproti pôvodnému modelu generátorového odpojovača typu QAS spoločnosti 

IVEP, a.s. sú prívodné pásy praporca na strane uzemňovača dlhšie o 100 mm. 

Pôvodný model bol dimenzovaný na to, aby odolal skratovému prúdu 80 kA a teda 

všetky prívodné pásy z teplotného hľadiska odolajú prechodu skratového prúdu 

a neprekročia maximálnu dovolenú teplotu. Spodný prívodný pás je konštrukčne 

upravený pre potreby pripojenia uzemňovacích kontaktov. 

 Ako bolo spomínané v úvode kapitoly 7, model znázornený na Obrázku 50 je 

však pre potreby simulácie príliš komplikovaný. Výpočtová sieť po celom objeme 

takého modelu je príliš veľká pre potreby simulácie pomocou programu ANSYS 

Workbench s licenciou používanou na fakulte. Preto bol vytvorený model jedného 

pólu, v ktorom sú použité medené lišty tretinovej dĺžky oproti pôvodnej dĺžke 

2 150 mm. Tento model je znázornený na Obrázku 52 pre variant s tromi 

uzemňovacími nožmi, resp. na Obrázku 53. pre variant s dvomi uzemňovacími 

nožmi. 
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Obrázok 52.: Zjednodušený model stredného pólu uzemňovača pre generátorový odpojovač. 

(variant s tromi uzemňovacími nožmi) 

 

 
Obrázok 53.: Zjednodušený model stredného pólu uzemňovača pre generátorový odpojovač 

(variant s dvomi uzemňovacími nožmi) 
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7.2 Teplotná analýza prechodu skratového prúdu 

Po vytvorení modelu pre potrebu simulácie v programe Autodesk Inventor 2018 je 

potrebné v simulačnom programe Ansys Workbench definovať používané materiály 

v modeli a okrajové podmienky simulácie. V kapitole 3.2 bolo spomínané, že skrat je 

považovaný za adiabatický dej a preto v časovo tak krátkej simulácií nie je potrebné 

uvažovať odvod tepla do okolia ako tomu býva v prípade simulácií ustáleného 

oteplenia strojov. 

Po zadaní materiálov pre jednotlivé časti modelu je potrebné vytvoriť 

výpočtovú sieť po celom objeme modelu. Bola zvolená základná výpočtová sieť po 

celom objeme. Pre uzemňovací kontakt a uzemňovacie nože bola zvolená jemnejšia 

sieť pre spresnenie výsledkov, keďže po vytvorení základnej siete bolo v týchto 

častiach málo elementov pre určenie presných výsledkov. Po vytvorení výpočtovej 

siete je nutné zadať počiatočné podmienky simulácie. Pre celé okolité prostredie 

bola určená najvyššia dovolená teplota pre spínacie prístroje pre vnútorné použitie, 

teda 40°C. 

 Samotný prechod skratového prúdu je v tejto simulácií reprezentovaný 

generovanými tepelnými stratami. Tie je nutné určiť pre každú časť prúdovej dráhy 

zvlášť a sú dané vzťahom 

 ∆𝑃𝑗 = 𝑅𝐶𝑢. 𝐼𝑒𝑓
2  (90) 

kde odpor jednotlivých medených častí prúdovej dráhy je počítaný podľa vzťahu 

 
𝑅𝐶𝑢 = 𝜌𝐶𝑢.

𝑙𝐶𝑢

𝑆𝐶𝑢
 (91) 

 

 

Časť prúdovej 
dráhy 

SCu lCu V RCu ΔPj Mag 

[mm2] [mm] [mm3] [Ω] [W] [W.mm-3] 

Spodný 
prívodný pás 

160x16 
300 679 516,5 3,248.10-6 11 692 0,017 207 

213 462 100 2,762.10-6 1 107,12 0,002 396 
Ostatné 

prívodné pásy 
160x16 513 1 207 683 5,555.10-6 2 221,93 0,001 839 

Pevný kontakt 12 172,20 165 1 632 326,5 4,16.10-7 1 497,67 0,000 918 

Medená lišta 60x8 716,67 329 099 3,104.10-5 49 665 0,150 912 
Tabuľka 10.: Parametre jednotlivých častí prúdovej dráhy uzemňovača potrebné 

pre simuláciu prechodu skratového prúdu. 
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Časť prúdovej dráhy 
V RCu ΔPj Mag 

[mm3] [Ω] [W] [W.mm-3] 

Uzemňovací 
kontakt 

3 nože 235 293 5,29.10-6 3 761,67 0,015 987 

2 nože 235 293 5,29.10-6 8 464 0,035 972 

Uzemňovací nôž 
3 nože 28 339 1,355,10-5 2 408,67 0,084 995 

2 nože 41 968 9,04,10-6 3 616 0,086 161 
Tabuľka 11.: Parametre uzemňovacieho kontaktu a uzemňovacieho noža potrebné 

pre simuláciu prechodu skratového prúdu. 

 

V Tabuľke 10 a 11 sú uvedené parametre jednotlivých častí prúdovej dráhy, ktoré 

sú potrebné pre uskutočnenie simulácie prechodu skratového prúdu. V Tabuľke 10 

sú uvedené dve hodnoty dĺžky spodného prívodného pásu vzhľadom na 

predpokladané rozdelenie skratového prúdu. Prvou časťou o dĺžke 300 mm 

predpokladáme hodnotu skratového prúdu 60 kA (súčet ostatných troch 

prívodných pásov) a druhou časťou predpokladáme skratový prúd o hodnote 20 kA. 

 V prípade pevného kontaktu uvažujeme hodnotu skratového prúdu 60 kA, čo 

reprezentujú vypočítané celkové tepelné straty spôsobené prechodom skratového 

prúdu ΔPj. Pre účel tejto simulácie bola medená lišta rozdelená na tri časti o zhodnej 

dĺžke lCu = 716,67 mm. Uvažujeme tretinu z celkovej dĺžky uzemňovacej lišty na 

každý pól, v ktorej sú generované tepelné straty polovičným skratovým prúdom, 

teda 40 kA pre každú časť medenej uzemňovacej lišty. 

V Tabuľke 11 sú zaznamenané parametre uzemňovacieho kontaktu 

a uzemňovacieho noža pre oba varianty. Hodnoty odporov boli použité z výpočtov 

v kapitole 4.1.3 a 4.1.5 pre uzemňovacie nože a z výpočtu v kapitole 4.1.7 

pre uzemňovací kontakt. 

7.3 Výsledky simulácie prechodu skratového prúdu  

V kapitole 3.2. v Tabuľke 2. je uvedené, že pre holé medené vodiče je najvyššia 

dovolená teplota počas skratu 300 °C. Výsledky simulácie ukazujú do akej miery 

spôsobí skratový prúd s hodnotou 80 kA oteplenie častí prúdovej dráhy 

uzemňovača. 

7.3.1 Rozloženie teploty po prechode skratového 

prúdu uzemňovacími nožmi 

Pri predpokladanom skratovom prúde 80 kA po dobu troch sekúnd a uvažovanej 

konfigurácií troch uzemňovacích nožov na jeden pól bude predpokladaný skratový 

prúd jedným uzemňovacím nožom tretinovej hodnoty z celkovej hodnoty 80 kA. 

Keďže každý uzemňovací nôž je zložený z dvoch prúdových dráh, viď 

Obrázok 54, tak prúd každou dráhou bude celkovo šestinový z celkovej hodnoty 
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skratového prúdu. Pri predpokladanom odpore prúdovej dráhy 1,355.10−5 Ω podľa 

Tabuľky  11 to odpovedá tepelným stratám 2 408,67 W pre každú časť prúdovej 

dráhy uzemňovacieho noža. 

 

 
Obrázok 54.: Rozloženie teploty tromi uzemňovacími nožmi po prechode skratového prúdu. 

 

V prípade využitia dvoch uzemňovacích nožov na jeden pól bude rozloženie 

skratového prúdu odlišné. Každým uzemňovacím nožom bude tiecť polovičná 

hodnota skratového prúdu a teda každou prúdovou časťou uzemňovacieho noža 

bude prechádzať štvrtinová hodnota skratového prúdu, viď Obrázok 55. 

Pri uvažovaní predpokladaného odporu prúdovej dráhy uzemňovacieho noža 

9,04.10-6 Ω podľa Tabuľky 11 to odpovedá tepelným stratám o hodnote 3 616 W 

pre každú z prúdových častí uzemňovacích nožov. 

 

 
Obrázok 55.: Rozloženie teploty dvomi uzemňovacími nožmi po prechode skratového prúdu. 
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Na Obrázku 54, resp. Obrázku 55, je znázornené rozloženie teploty po účinku 

skratového prúdu 80 kA po dobu troch sekúnd pre oba uvažované varianty. 

Výsledné hodnoty teploty uzemňovacieho noža sa však v skutočnosti budú mierne 

líšiť. Rozdiel bude zapríčinený tepelnou vodivosťou prvkov uzemňovacieho noža, 

ktoré boli zo simulácie kvôli zjednodušeniu výpočtovej siete zámerné vynechané. 

Prvky, ktoré takto ovplyvnia reálne hodnoty, sú napríklad spojovací materiál, 

distančné rozpery, oceľové podložky a poistky pružín a tiež samotné oceľové tlačné 

pružiny. 

 Výsledky simulácie sú ovplyvnené taktiež tým, že v modeli nie sú určené 

teplotné straty v mieste styku uzemňovacích nožov a uzemňovacích kontaktov. 

Tieto straty by boli definované na plochu kontaktného styku v závislosti na veľkosti 

prechodného odporu, ktorý je závislý od zvolenej prítlačnej sily. 

 Z Obrázku 54 je vidieť, že v centrálnej časti uzemňovacích nožov sa teplota 

pohybuje v intervale približne 110-120°C. Táto hodnota korešponduje 

s predpokladanou hodnotou oteplenia jednej prúdovej časti uzemňovacieho noža 

pre variant s tromi uzemňovacími nožmi, teda 74,3 K získanou zo vzťahu (26) 

v kapitole 4.1.4, ktorá udáva celkovú teplotu s predpokladanou najnepriaznivejšou 

teplotou okolia 40°C celkovú predpokladanú teplotu noža približne 114°C 

Vo vrchnej časti uzemňovacieho noža v mieste kontaktného styku uzemňovacieho 

noža a uzemňovacieho kontaktu sa teplota pohybuje okolo 70°C, čo je zapríčinené 

kontaktným stykom s uzemňovacím kontaktom, kde dochádza k prenosu tepla 

vedením do uzemňovacieho kontaktu. 

 V prípade použitia dvoch uzemňovacích nožov sa teplota v centrálnej časti 

uzemňovacích nožov pohybuje v intervale približne 117-126°C. Táto hodnota 

odpovedá približne hodnote predpokladaného oteplenia, teda otepleniu 75,3 K 

získanej zo vzťahu (31) v kapitole 4.1.6 a tak celkovej predpokladanej teplote 

približne 115°C. Analogicky aj v tomto prípade bude teplota vo vrchnej časti 

uzemňovacieho noža nižšia, čo je zapríčinené prenosom tepla vedením do 

uzemňovacieho kontaktu. 

 V spodnej časti uzemňovacích nožov bude v oboch prípadoch predpokladaná 

teplota vyššia, čo je spôsobené prítomnosťou uzemňovacích líšt, ktorých teploty po 

prechode skratu budú vyššie ako teploty uzemňovacích nožov. Avšak aj v tomto 

prípade by bolo vhodné definovať tepelné straty v mieste styku uzemňovacích 

nožov a uzemňovacích líšt. Zo simulácie boli vynechané oceľové páky hriadeľa, 

do ktorých by sa vzniknuté teplo taktiež šírilo. 
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7.3.2 Rozloženie teploty po prechode skratového 

prúdu uzemňovacími kontaktmi 

Vzhľadom na to, že v prvej simulácií bola uvažovaná konfigurácia s tromi 

uzemňovacími nožmi, je potrebné uvažovať taktiež tri uzemňovacie kontakty 

s geometriou podľa Obrázku 19. Aj v tomto prípade je uvažovaná tretinová hodnota 

skratového prúdu na jeden uzemňovací kontakt. Pri odpore 5,29. 10−6Ω a objeme 

medi 235 293 mm3 podľa Tabuľky 11 reprezentujú teplo generované skratovým 

prúdom straty o hodnote 3 761,67 W. 

 Pre variant s dvomi uzemňovacími nožmi uvažujeme dva uzemňovacie 

kontakty. Odpor uzemňovacieho kontaktu uvažujeme rovnako ako pre variant 

s tromi uzemňovacími nožmi o hodnote 5,29. 10−6Ω. V tejto konfigurácií sú tepelné 

straty generované skratovým prúdom reprezentované hodnotou 8 464 W pre oba 

uzemňovacie kontakty. 

 Na Obrázku 56, resp. Obrázku 57, je zobrazené rozloženie teploty 

uzemňovacieho kontaktu po prechode skratového prúdu 80 kA. Aj v tomto môže 

prísť v skutočnosti k malému rozdielu oproti výsledkom simulácie, keďže aj v tomto 

prípade nebol v simulácií uvažovaný spojovací materiál (podložky, matice).  

 

 
Obrázok 56.: Rozloženie teploty uzemňovacími kontaktmi po prechode skratového prúdu 

pri uvažovaní troch uzemňovacích nožov. 
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Obrázok 57.: Rozloženie teploty uzemňovacími kontaktmi po prechode skratového prúdu 

pri uvažovaní dvoch uzemňovacích nožov. 

 

 Vzhľadom na masívnu konštrukciu uzemňovacieho kontaktu nedôjde behom 

skratu k výraznému otepleniu samotných kontaktov. K miernemu otepleniu, ako 

bolo spomínané v kapitole 7.3.1, dochádza v mieste styku uzemňovacieho kontaktu 

s uzemňovacím nožom, kde dochádza ku kondukcií tepla z uzemňovacieho noža 

do uzemňovacieho kontaktu. V tomto mieste sa uzemňovací kontakt oteplí 

na hodnotu maximálne 80°C v prípade uvažovania troch uzemňovacích nožov, 

resp. 90°C v prípade dvoch uzemňovacích nožov, po uplynutí doby skraty v mieste 

styku s uzemňovacím nožom.  

 Podľa vzťahu (35) v kapitole 4.1.7 by sa hodnota oteplenia mala pohybovať 

okolo hodnoty 14 K a teda celkovej teplote približne 54°C. Podľa Obrázku 56 môcť 

vidieť, že takmer v celom objeme uzemňovacieho kontaktu sa teplota pohybuje 

v intervale 52,6-56,6°C, čo zodpovedá predpokladaným vypočítaným hodnotám. 

V prípade dvoch uzemňovacích nožov predpokladáme podľa vzťahu (36) oteplenie 

31,4 K a teda teplotu približne 71°C. Podľa Obrázku 57 môcť vidieť, že takmer 

v celom objeme uzemňovacieho kontaktu sa teplota pohybuje v intervale 

68,3-72,8°C. 

7.3.3 Rozloženie teploty po prechode skratového 

prúdu spodným prívodným pásom 

Oproti pôvodnému modelu generátorového uzemňovača sú prívodné pásy na 

modeli s uzemňovačom dlhšie o 100 mm. To znamená, že z hľadiska oteplenia 

nedôjde k prekročeniu maximálnej dovolenej teploty pri skrate, keďže 

k prekročeniu teploty nedošlo ani v prípade pôvodného modelu generátorového 
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odpojovača. Spodný prívodný pás na strane uzemňovača je však konštrukčne 

upravený k pripojeniu uzemňovacích kontaktov. 

 V mieste pripojenia uzemňovacích kontaktov k prívodnému pásu dochádza 

k zúženiu prúdovej dráhy prívodného pásu, viď Obrázok 39, resp. Obrázok 40. 

V mieste zúženia prúdovej dráhy dochádza ku kontaktnému styku uzemňovacieho 

kontaktu a prívodného pásu, ktorý je reprezentovaný prechodným odporom, ktorý 

je pri prechode skratového prúdu zdrojom tepla. 

 V tomto prípade je uvažovaný skratový prúd 80 kA na celý objem prívodného 

pásu, kde však možno predpokladať prechod trojštvrtinovej hodnoty skratového 

prúdu v smere od pevného kontaktu k uzemňovacím nožom a štvrtinovej hodnoty 

zo smeru opačného, viď. Obrázok 58. Z tohto dôvodu bol spodný prívodný pás pre 

potreby simulácie rozdelený na dve časti, do ktorých boli vložené údaje o tepelných 

stratách generovaných skratovým prúdom podľa Tabuľky 10. 

 

 
Obrázok 58.: Predpokladané rozloženie skratového prúdu spodným prívodným pásom. 

 

Rozloženie teploty znázornené na Obrázku 59, resp. Obrázku 60. nezodpovedá 

reálnemu rozloženiu. V modeli je vynechaný spojovací materiál, ktorý by svojimi 

tepelnými vlastnosťami sčasti ovplyvnil priebeh simulácie. Vynechaná je však aj 

oceľová základňa praporca, ktorá by výsledky simulácie ovplyvnila oveľa 

výraznejšie. 

 

3
4ൗ 𝐼𝑘 

1
4ൗ 𝐼𝑘 
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Obrázok 59.: Rozloženie teploty spodným prívodným pásom po prechode skratového prúdu 

pre variant s tromi uzemňovacími nožmi. 

 

 
Obrázok 60.: Rozloženie teploty spodným prívodným pásom po prechode skratového prúdu 

pre variant s dvomi uzemňovacími nožmi. 

7.3.4 Rozloženie teploty medenými uzemňovacími 

lištami pri prechode skratového prúdu 

 V prípade zemniacej medenej lišty bol použitý model o dĺžke 716,67 mm, čo 

je tretina z celkovej dĺžky. Pre oba varianty predpokladáme tepelné straty o hodnote 
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238 416 W. Táto hodnota prechod skratového prúdu 40 kA pre obe uzemňovacie 

lišty uvedenej dĺžky. 

 
Obrázok 61.: Rozloženie teploty medenými uzemňovacími lištami po prechode skratového 

prúdu pre variant s tromi uzemňovacími nožmi. 

 
Obrázok 62.: Rozloženie teploty medenými uzemňovacími lištami po prechode skratového 

prúdu pre variant s dvomi uzemňovacími nožmi. 

 

Výsledné rozloženie teploty je zobrazené na Obrázku 61 pre variant s tromi 

uzemňovacími nožmi, resp. na Obrázku 62. pre variant s dvomi uzemňovacími 

nožmi.. Celkové rozloženie teploty by však bolo mierne odlišné vzhľadom na 

použitie spojovacieho materiálu a rozper. V simulácií nie sú uvažované ani 
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uzemňovacie pásy, ktoré zvedú skratový prúd na kostru rámu. Tieto pásky sú 

rozmiestnené po celej dĺžke uzemňovacej lišty a preto by bolo skutočné rozloženie 

teploty závislé na počte a umiestnení uzemňovacích pásov 
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 POSÚDENIE NÁVRHU UZEMŇOVAČA PRE 

GENERÁTOROVÝ ODPOJOVAČ 

V kapitole 4 venujúcej sa mechanickým a elektrickým výpočtom na kontaktom 

systéme boli uvedené dve varianty riešenia konštrukcie uzemňovača:  

• variant s tromi uzemňovacími nožmi na jeden pól prístroja, 

• variant s dvomi uzemňovacími nožmi na jeden pól prístroja. 

 

Pôvodný generátorový odpojovač typu QAS spoločnosti IVEP, a.s. je dimenzovaný na 

prechod skratového prúdu o hodnote 150 kA. Navrhovaný generátorový odpojovač 

s uzemňovačom pod typovým označením QASZ je dimenzovaný na skratový prúd 

o veľkosti 80 kA. Je predpokladané, že v budúcnosti bude žiadaný prístroj 

dimenzovaný pre skratový prúd s veľkosťou 150 kA, čo bude znamenať zvýšené 

namáhanie z hľadiska oteplenia a tiež z hľadiska pôsobenia elektrodynamických síl 

vyvolaných prechodom skratového prúdu. 

8.1 Posúdenie návrhu z hľadiska oteplenia 

Z hľadiska oteplenia jednotlivých častí prúdovej dráhy je podľa hodnôt uvedených 

v kapitole 4.1 venujúcej sa otepleniu kontaktného systému je vidieť, že variant 

s dvomi uzemňovacími nožmi je aj napriek zvýšenému tepelnému namáhaniu 

prúdovej dráhy vyhovujúci. 

 Predpokladané oteplenie jedného noža v prípade dvoch uzemňovacích nožov 

na jeden pól prístroja bude podľa vzťahu (31) približne 75,3 K. Podľa Tabuľky 2, 

kde sú uvedené maximálne prípustné teploty počas skratu je jasné, že teplota je 

s dostatočne veľkou rezervou pod maximálnou dovolenou teplotou pre medené 

vodiče, teda pod hodnotou 300°C.  

 Variant s tromi uzemňovacími nožmi vychádza z hľadiska oteplenia takmer 

rovnako ako v prípade využitia dvoch uzemňovacích nožov väčšieho prierezu. 

V takom prípade dosiahne prúdová dráha uzemňovacieho noža oteplenie o hodnote 

74,3 K. Rozdiel medzi uvedenými hodnotami je spôsobený rozdielnymi prierezmi 

prúdovej dráhy a rozdielnou konfiguráciou, čo malo za následok rozdielne hodnoty 

činiteľov reprezentujúcich jav blízkosti a povrchový jav. 

V úvode kapitoly 8 je však uvedené, že existuje predpoklad ďalšieho vývoja 

prístroja s odolnosťou voči skratovému prúdu 150 kA. Preto je potrebné zohľadniť 

taktiež pôsobenie elektrodynamických síl na kontaktnom systéme. 

 Oteplenie uzemňovacích kontaktov bolo v oboch prípadoch hlboko 

pod maximálnou dovolenou teplotou podľa Tabuľky 2. V prípade troch 

uzemňovacích nožov je predpokladaná hodnota oteplenia po prechode skratového 
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prúdu 14K v mieste styku s uzemňovacím nožom. V prípade dvoch uzemňovacích 

nožov je táto hodnota 31,4 K. Pri predpokladaných najnepriaznivejšej teplote okolia 

40°C vychádza celková teplota uzemňovacích kontaktov v oboch prípadoch hlboko 

pod hranicu maximálnej dovolenej teploty. Obe varianty sú teda z ekonomického 

hľadiska predimenzované a bolo by možné použiť kontakty s menším objemom 

medi. 

8.2 Posúdenie návrhu z hľadiska mechanického 

pôsobenia 

Zatiaľ čo z hľadiska oteplenia je dostatočný variant s dvomi uzemňovacími nožmi, 

z hľadiska mechanického pôsobenia elektrodynamických síl spôsobených 

prechodom skratového prúdu vychádza priaznivejšia variant s tromi uzemňovacími 

nožmi na jeden pól prístroja. 

 Pri výpočte potrebnej prítlačnej sily v kontaktnom styku je hodnota 

prítlačnej sily v prípade troch uzemňovacích nožov 98 N a v prípade dvoch nožov 

175 N. Keďže prúdové dráhy uzemňovacích nožov sú delené, je požiadavka prítlak 

spôsobený tlačnou pružinou znížená. V prípade dvoch uzemňovacích nožov bolo 

vhodnejšie segmentovať prúdovú dráhu na tri časti. Preto bolo vhodné zväčšiť 

prierez prúdovej dráhy uzemňovacieho noža z pôvodnej hodnoty 50 mm x 5 mm na 

hodnotu 75 mm .x 5 mm Táto zmena samozrejme viedla k zníženiu oteplenia 

v mieste kontaktného styku noža s uzemňovacím kontaktom. 

 Z hľadiska celkového pôsobenia elektrodynamických síl medzi prúdovými 

dráhami uzemňovacích nožov je pri použití troch uzemňovacích nožov menší 

predpoklad mechanického narušenia konštrukcie vplyvom pôsobenia 

elektrodynamických síl ako v prípade použitia dvoch uzemňovacích nožov na jeden 

pól prístroja. V prípade použitia troch nožov bude celkové pôsobenie na krajných 

častiach prúdovej dráhy približne 550 N a približne 320 N na stredových častiach 

prúdovej dráhy smerom do uzemňovacieho kontaktu. Pri použití dvoch nožov sily 

narastú do hodnôt približne 990 N pre krajné časti a 860 N pre stredové časti. 

V prípade takého pôsobenia je otázne, či by nedošlo k mechanickému poškodeniu 

jednotlivých nožov, uzemňovacieho kontaktu alebo pák hriadeľa uzemňovača. 

 Keďže sa v celom systéme vyskytujú záhyby prúdovej dráhy, je potrebné 

vziať do úvahy aj toto pôsobenie. Z tohto hľadiska môže dôjsť v prípade troch 

uzemňovacích nožov k zníženiu prítlaku krajných častí prúdovej dráhy každého 

pólu, prípadne až k oddialeniu kontaktov a teda vzniku oblúku, ktorý by mal 

negatívny vplyv na kontaktný systém. 

 V prípade dvoch uzemňovacích nožov je takéto riziko minimálne ale 

vzhľadom na vysoké hodnoty silového pôsobenia je možné, že by došlo 

k poškodeniu uzemňovacích nožov vplyvom pôsobenia príťažlivých síl medzi 
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prúdovými časťami jedného uzemňovacieho noža. Tomu by sa predišlo zväčšením 

osovej vzdialeností prúdových časti jedného noža, čo by ale malo za následok úpravu 

geometrie uzemňovacieho kontaktu. 

8.3 Posúdenie návrhu z hľadiska potrebného ovládacieho 

momentu na hriadeli uzemňovača 

V kapitole 5 je uvedený výpočet predpokladaného potrebného ovládacieho 

momentu na hriadeli uzemňovača. Podľa tohto výpočtu je následne navrhnutý 

pohon uzemňovača. V zostave pohonu sú používané prevodovky, čo značne znižuje 

nároky na používané motory. 

 Pre variant s tromi uzemňovacími nožmi na jeden pól je predpokladaný 

moment na hriadeli takmer 658,4 Nm. Pri použití dvoch uzemňovacích nožov na 

jeden pól sa dá predpokladať, že potrebný moment bude vzhľadom na menšie 

množstvo použitého materiálu menší, avšak kvôli väčšej prítlačnej sile potrebnej 

v kontaktnom styku uzemňovacieho noža a uzemňovacieho kontaktu bude 

predpokladaný moment 768,3 Nm. 
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 ZÁVĚR 

Cieľom diplomovej práce bol návrh uzemňovača 80kA/3s pre generátorový 

odpojovač spoločnosti IVEP, a.s. Pre návrh uzemňovača bol použitý pôvodný model 

generátorového odpojovača typu QAS 25.6300.150/3. Pre zostavenie modelu 

generátorového odpojovača s uzemňovačom však bolo nutné navrhnúť nielen časť 

uzemňovača, ktorá bude do prístroja pridaná ale taktiež konštrukčne prispôsobiť 

určité časti pôvodného modelu generátorového odpojovača. 

 V prvej časti práce je spracovaná rešerš na stav spínacej techniky. 

Spracovaný bol postupný historický vývoj spínacích prístrojov až do ich využívania 

v súčasnosti. Okrem toho je v tejto časti zahrnutých niekoľko patentov z poslednej 

doby s využitím spínacích prístrojov od spoločností ako ABB alebo Schneider 

Electric. V tejto časti bolo uvedených niekoľko výrobcov spínacích prístrojov 

v Českej republike a na Slovensku ako sú IVEP, a.s., ABB, DRIBO, spol. s.r.o. ale aj 

zahraničných výrobcov ako sú spoločnosti EME, ZWAE alebo už spomínané ABB. 

 V ďalšej časti práce sú analyzované na mechaniku uzemňovača, kde sa kladie 

dôraz na mechanickú odolnosť voči účinkom skratového prúdu a taktiež tu boli 

analyzované kinematické požiadavky, teda požiadavky na pohon uzemňovača. 

V tejto časti sú uvedené požiadavky z hľadiska oteplenia prúdovej dráhy počas doby 

pôsobenia skratu a tiež popis vzniku sily na vodič v magnetickom poli, sily medzi 

paralelne usporiadanými vodičmi a tiež popis vzniku sily pôsobiacej v záhybe 

prúdovej dráhy. Uvedené sú tiež dva možné varianty riešenia konštrukcie 

uzemňovača. Prvý variant uvažuje s použitím troch uzemňovacích nožov na jeden 

a teda celkovo deviatich na celý prístroj, zatiaľ čo druhý variant uvažuje dva 

uzemňovacie nože na jeden pól prístroja a teda celkovo šesť na celý prístroj. 

 Nasledujúca časť práce je zameraná na elektrické a mechanické výpočty na 

kontaktnom systéme. Úvod tejto časti sa venuje výpočtu oteplenia jednotlivých častí 

prúdovej dráhy počas skratu. To zahrňuje výpočet ekvivalentného otepľovacieho 

prúdu počas doby skratu. Tento výpočet bol uskutočnený softwarovo pomocou 

programu MATLAB Simulink. Podľa tejto hodnoty bol následne určený minimálny 

potrebný prierez uzemňovacieho noža pre obe uvedené varianty konštrukcie 

uzemňovača. Po určení minimálneho potrebného prierezu a stanovení bežne 

používaného prierezu prúdovej dráhy uzemňovacieho noža o hodnote 

50 mm x 5 mm bolo určené približné predpokladané oteplenie prúdovej dráhy 

uzemňovacieho noža. Pre variant s dvomi uzemňovacími nožmi však bolo potrebné 

zväčšiť prierez prúdovej dráhy uzemňovacieho z pôvodnej hodnoty na hodnoty 

75 mm x 5 mm. Rovnako tak bolo určené predpokladané oteplenie uzemňovacieho 

kontaktu pre obe varianty konštrukcie prístroja. 
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 Okrem výpočtu oteplenia je v tejto časti uvedený rozbor pôsobenia 

elektrodynamických síl generovaných prechodom skratového prúdu na kontaktný 

systém. V úvode rozboru silového pôsobenia je uvedený výpočet minimálnej 

potrebnej prítlačnej sily potrebnej k tomu aby nedošlo počas skratu k zvareniu 

kontaktov. Následne bola podľa rozmerov uzemňovacieho noža empiricky 

vypočítaná úžinová sila v mieste styku, ktorej charakter je opačný oproti prítlačnej 

sile. Analýza ďalej pokračuje silovým pôsobením medzi paralelne usporiadanými 

prúdovými dráhami v jednom uzemňovacom noži, medzi dvomi nožmi a medzi 

krajnými nožmi dvoch susedných pólov prístroja. Keďže prúdová dráha 

uzemňovača sa skladá z viacerých častí, vznikajú tu záhyby prúdovej dráhy, kde 

taktiež vzniká určité silové pôsobenie. Na konci tejto časti je uvedená celková 

bilancia pre oba konštrukčné varianty. 

 Nasledujúca časť práce sa venuje výpočtu potrebného momentu na 

ovládacom hriadeli uzemňovača. Pre určenie potrebného momentu pohonu bolo 

nutné určiť tiaž jednotlivých dielov uzemňovača a následne potrebný moment na 

prekonanie gravitačného pôsobenia a teda moment potrebný na ich uvedenie do 

pohybu. Na záver tejto časti bolo potrebné určiť moment potrebný na prekonanie 

odporu trenia, ktorý závisí na veľkosti prítlačnej sily. Celkový moment sa teda určil 

ako súčet všetkých častí a momentu odporu trenia. 

 V ďalšej časti sú popísané konštrukčné úpravy jednotlivých dielov 

pôvodného odpojovača, ktoré boli nutné ku konštrukcii uzemňovača. Patria tu 

napríklad rámy, prívodné pásy a praporec. Okrem toho sú v tejto časti zobrazené 

modely uzemňovacích nožov pre oba varianty konštrukcie prístroja, 

uzemňovacieho kontaktu, zostavy uzemňovača a na záver celková zostava 

generátorového odpojovača s uzemňovačom vytvorená v CAD programe Autodesk 

Inventor 2018. Výkresy k jednotlivým dielom a zostavám sú uvedené v prílohách. 

 Cieľom ďalšej časti práce bol popis simulácie prechodu skratového prúdu 

kontaktným systémom. Na simuláciu bolo využité prostredie programu Ansys 

Workbench, do ktorého bol importovaný zjednodušený model uzemňovača 

a uskutočnená teplotná analýza. Dôvody použitia zjednodušeného modelu sú 

prosté. Je potrebná čo najjednoduchšia konštrukcia na vytvorenie vhodnej 

výpočtovej siete. Z výsledkov simulácie je vidieť, že z hľadiska oteplenia je 

kontaktný systém predimenzovaný. To však nemusí znamenať prístroj bude odolný 

voči dynamickým účinkom skratového prúdu. V tejto práci nebola uskutočnená 

analýza mechanického pôsobenia elektrodynamických síl. Takáto simulácia by bola 

svojím rozsahom ideálna na samostatnú diplomovú prácu. 

 Posledná časť diplomovej práce je zameraná na kritické zhodnotenie 

navrhovaných riešení konštrukcie uzemňovača pre generátorový odpojovač. Celá 

práca je koncipovaná sčasti z hľadiska výpočtára a sčasti z hľadiska konštruktéra. 
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Pohľad výpočtára na návrh prístroja sa však nestotožňuje s pohľadom konštruktéra, 

čo umocňuje náročnosť zadania. Na túto prácu by mala nadväzovať realizácia 

prístroje a následné skúšky. V prípade vyhovujúcich skúšok prototypu 

generátorového odpojovača s uzemňovačom typu QASZ 25.6300.80/3 by bolo 

možné pristúpiť k modifikácií kontaktného systému pre vyššiu skratovú odolnosť, 

teda 150 kA/3s. 
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Seznam symbolů, veličin a zkratek 
a   vzdialenosť medzi vodičmi       [m] 

a1   šírka noža         [m] 

a1f,2f,3f    osová vzdialenosť medzi nožmi      [m] 

b   výška noža         [m] 

B   magnetická indukcia       [T] 

c   merná tepelná kapacita      [J.m-3.°C-1] 

cosϕ  účinník siete         [-] 

dn   priemer stykovej plochy       [m] 

F1,2,3    sila v záhybe         [N] 

F1f,2f,3f   sila pôsobiaca medzi nožmi      [N] 

Fk,min   minimálna prítlačná sila       [N] 

Fu   úžinová sila         [N] 

h   výška záhybu        [m] 

H   tvrdosť materiálu kontaktu      [Pa] 

i   okamžitá hodnota prúdu       [A] 

Id   dynamický prúdový náraz       [A] 

If   ekvivalentná hodnota skratového prúdu     [A] 

Ik   skratový prúd        [A] 

Ith   ekvivalentný otepľovací prúd      [A] 

k   materiálová konštanta       [-] 

kd   opravný činiteľ dĺžky       [-] 

kp   opravný činiteľ prierezu       [-] 

l   dĺžka noža         [m] 

n   činiteľ ovplyvňujúci typ styku      [-] 

N   činiteľ pre vn prístroje       [-] 

n1   počet stykových plôch      [-] 

Q   teplo          [J] 

r   hrúbka záhybu        [m] 

R   odpor          [Ω] 

Rss   stykový odpor        [Ω] 

S   prierez         [m2] 

Smin   minimálny potrebný prierez      [mm2] 

tk   doba skratu         [s] 

Usvar   napätie zvarenia        [V] 

X   okamžitá hodnota zložky prúdu      [A] 

Z   efektívna hodnota zložky prúdu      [A] 

α0   teplotný súčiniteľ odporu       [°C-1] 
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ρ   merná rezistivita        [Ωm] 

ρ20   merná rezistivita pri 20 °C       [Ωm] 

τ   elektrická časová konštanta      [s] 

ϑ   teplota         [°C] 

ϑi    počiatočná teplota        [°C] 

ϑf    maximálna dovolená teplota pri skrate     [°C] 
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Seznam příloh 
Príloha 1 – Graf činiteľa povrchového javu. [1] 
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Príloha 2 – Graf činiteľa javu blízkosti.[1] 
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Príloha 3 – Graf činiteľa zmeny prierezu prúdovej dráhy. [1] 

 


