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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku navrhování elektrických spínacích přístrojů, a 

to především na dimenzování proudovodné dráhy dle účinků elektrodynamických sil. 

V úvodní kapitole jsou analyzovány požadavky kladené na dimenzování proudovodné dráhy 

spínacích přístrojů. Základními požadavky jsou: dostatečná elektrická pevnost mezi částmi na 

různém potenciálu, odolnost na tepelné účinky proudu a stěžejní téma práce – dimenzování na 

silové účinky elektrického proudu.  

V druhé kapitole jsou poté uvedena a zdůvodněna typická uspořádání proudovodné dráhy 

spínacích přístrojů a formulovány aktuální problémy k řešení, jež odpovídají vývoji technických 

řešení. Je kladen důraz na popis správných úprav návrhu tak, aby byl omezen negativní vliv 

sekundárních jevů, jako jsou elektrodynamické síly nebo tepelné účinky, popřípadě aby byly dané 

jevy příznivě využity. 

Ve třetí kapitole jsou uvedena současná progresivní technická řešení, vyhledaná 

v patentovaném stavu techniky pomocí software Goldfire Innovator s těžištěm v rotoaktivním 

kontaktním uspořádání, kde jsou uvedeny patenty od minulosti, přes průlomový patent až po 

současnost. Dále jsou popsány vývojové znaky zdokonalování techniky – mikrosegmentace a 

makrosegmentace. 

V poslední kapitole jsou analyticky vypočítány elektrodynamické síly působící na pohyblivý 

kontakt nn jističe firmy OEZ v sepnutém i rozepnutém stavu a zhodnoceno technické řešení 

daného tvaru proudovodné dráhy. Dále jsou vypočítány síly působící na kontaktní rameno vn 

odpojovače firmy IVEP při průchodu maximálního garantovaného výdržného proudu a dané 

technické řešení je zhodnoceno. 

Abstract 

Bachelor‘s thesis is focuses on the issue of designing electrical switching devices, especially 

dimensioning of the current-carrying paths according to the effects of electrodynamic forces. 

There are dimensioning requirements for current carrying paths of switching devices in the 

introductory chapter. Fundamental requirements are: sufficient dielectric strength between parts at 

different potential, resistance to thermal effects of electric current and current path arrangement 

considering electrodynamic forces. 

Typical current path arrangements of electrical apparatuses are justified in second chapter. 

Furthermore, the actual problems to solve are formulated, corresponding with the development of 

technical solutions. Emphasis is laid upon proper description of modifications of the proposal so 

to limit their negative impact of secondary phenomena such as electrodynamic forces or thermal 

effects. The best solutions then directly positively use these phenomena. 

The present progressive technical solutions retrieved in a patented state of the art using 

Goldfire Innovator software are described in the third chapter. The work is then focused on rotary 

contact arrangement patents from the very first, through the pioneering patent to the present. 

Hereinafter are described the features of the evolution of technology development – micro and 

macrosegmentation. 

In the last chapter, there are analytically calculated electrodynamic forces acting on the contact 

arm of low voltage circuit breaker in both open and closed state and medium voltage disconnector. 

Both technical solutions are evaluated due to given requirements.  
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Symbol Veličina Jednotka 

A Plocha [m2] 
B Magnetická indukce [T] 
c Měrná objemová tepelná kapacita [Jm-3K-1] 
Ep Elektrická pevnost [Vm-1] 
E Modul pružnosti [Pa] 
F Síla [N] 
Fk Přítlačná síla v kontaktech [N] 
I,In Elektrický proud [A] 
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 U Elektromotorické napětí [V] 
 Um Amplituda napětí [V] 
 Un Jmenovité napětí [V] 
 V Objem [m3] 
 v0 Vlastní mechanický kmitočet [Hz] 
 t Čas [s] 

 

α0 Součinitel přestupu tepla do okolí [Wm-2K-1] 
 𝜗 Teplota [°C] 
 𝛥𝜗 Okamžité oteplení tělesa oproti okolí [K] 
 μ Permeabilita [Hm-1] 
 μr Relativní permeabilita [-] 
 μ0 Permeabilita vakua [Hm-1]  

 τ Časová konstanta [s] 
 φ Fázový posun [rad] 
 χ Úhel mezi fázovým napětím a okamžikem sepnutí obvodu [rad] 
 ψ Čas sepnutí po průchodu ustálené složky proudu nulou [rad] 
 ω Úhlová frekvence [rad∙s-1] 

 Zkratka Význam 

 ČSN Česká státní norma (technická) 

 vn Vysoké napětí (vysokonapěťový) 
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ÚVOD 
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení zásadních požadavků kladených na konstrukci 

elektrických přístrojů, zejména pak proudovodné dráhy dle silových účinků elektrického proudu. 

Rozhodujícím faktorem při návrhu rozměrů elektrického přístroje je hladina napětí, na které 

bude přístroj instalován. Hladina napětí určuje izolační vzdálenosti živých částí. 

Dle dovoleného oteplení proudovodné dráhy se s ohledem na jmenovité proudy, případně 

nadproudy dimenzuje její průřez. Proudovodná dráha představuje určitý elektrický odpor proudu jí 

protékajícím. Stěžejními vlastnostmi ovlivňujícími elektrický odpor jsou: délka vodiče, průřez 

vodiče a použitý materiál. Klíčovým zdrojem tepla je poté přechodový odpor kontaktního styku, je 

tedy třeba použití vhodného typu styku mezi kontakty a jejich uspořádání včetně materiálu a 

přítlačné síly. 

Průchod elektrického proudu je doprovázen vznikem elektromagnetického pole, jehož 

prostřednictvím jsou vodiče ve vzájemné interakci, nebo v interakci se svým okolím, jedná-li se o 

prostředí s poměrnou permeabilitou větší než 1. Dané síly jsou při průchodu jmenovitého proudu 

zanedbatelné, a tak se jedná o dimenzování elektrických přístrojů na elektrodynamické síly 

zkratových proudů, kdy dané síly již nabývají zpravidla nezanedbatelných hodnot. Práce se tedy 

zaměřuje především na silové účinky elektrického proudu a jejich eliminaci nebo využití.  

V rámci vývoje techniky jsou uvedena typická uspořádání proudovodných drah, odůvodněny 

možnosti jejich použití a vypsány aktuální problémy k řešení. 

V patentovém stavu techniky jsou za pomocí softwarové podpory Goldfire Innovator 

vyhledána a uvedena současná řešení proudovodných drah elektrických spínacích přístrojů, a to 

především rotační kontakt použitý v jističi nn s výhodnými omezovacími vlastnostmi. 

Analytické vztahy použité pro výpočty v práci jsou vhodné z hlediska rychlosti. V souvislosti 

s přesností se však nemohou srovnávat se simulačními programy. Pro určitou korekci výsledků se 

užívají opravné koeficienty vlivu reálných délek a průřezů vodičů, navíc s koeficientem 

mechanické rezonance. 

Pro výpočty elektrodynamických sil jsou zadány dva elektrické přístroje – nn jistič od firmy 

OEZ a vn odpojovač od firmy IVEP. Jejich proudovodné dráhy byly zjednodušeny na spojité přímé 

úseky a následně analyticky vypočítány elektrodynamické síly působící na pohyblivé kontakty. 

Nakonec je posouzena vhodnost daného technického řešení s ohledem na působení 

elektrodynamických sil. 

  



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
14 

1 POŽADAVKY KLADENÉ NA DIMENZOVÁNÍ 

PROUDOVODNÉ DRÁHY SPÍNACÍCH PŘÍSTROJŮ 
Dle konstrukčního členění jsou (vedle izolantů a mechanismu) proudovodné části nutnou 

součástí každého spínacího přístroje. 

K částem vedoucím proud počítáme svorky přístroje, spojovací části a kontakty. Tyto části jsou 

v provozu namáhány dvojím způsobem: tepelně a mechanicky.  

Tepelné namáhání je jednak trvalé, způsobené procházejícím provozním proudem, a jednak 

zvětšené, způsobené krátkodobými zkratovými proudy. Zvláštním druhem tepelného namáhání je 

opalování kontaktů. Je to vlastně vypařování a odstřikování roztaveného materiálu kontaktů vlivem 

vysoké teploty oblouku.  

Mechanické namáhání je způsobováno jednak provozním spínáním, tj. tahem pružin, rozběhem 

a brzděním setrvačných hmotností pohybujících se částí, nárazy kontaktů při zapínání, a jednak 

elektrodynamickými silami mezi proudovodnými částmi při zkratech [1].  

Mimo uvedené části proudovodné dráhy se v elektrických spínacích přístrojích objevuje i 

elektrický oblouk, který lze též považovat za část proudovodné dráhy a je velice důležité znát 

podmínky jeho vzniku, účinky a možnosti jeho zhášení [19]. 

1.1 Izolační vzdálenosti 

Izolační vzdálenosti musí být úměrné jmenovitému provozovacímu napětí a izolačním 

vlastnostem prostředí mezi částmi s různým potenciálem. 

Při provozu může docházet k meznímu namáhání elektrickým polem: 

 plynové (nejčastěji vzduchové) izolace podél povrchu pevných izolačních dílců, 

porucha klasifikována jako přeskok 

 plynové (opět nejčastěji vzduchové) izolace mezi proudovodiči a zemí, popř. mezi 

kontakty v doskokové dráze nebo mezi sousedními fázemi 

 kapalinové izolace (zpravidla oleje) mezi oddálenými kontakty nebo mezi 

proudovodnými částmi a zemí, porucha je klasifikována jako průraz 

 pevných izolantů, kde při průrazu dochází na rozdíl od předešlých případů k trvalému 

poškození izolačního dílce 

 

Izolační vzdálenosti musí být navrženy s určitou bezpečností. Určenou normalizovanými 

zkouškami: 

a) Zkouška střídavým napětím o kmitočtu 50Hz a dané efektivní hodnotě po dobu 1 

minuty, tzv. střídavá zkouška 

b) Zkouška normalizovanou napěťovou vlnou 1,2/50, tzv. rázová zkouška (1,2/50 

symbolizuje pevnou dobu čela/půltýlu v μs), udává se velikost vrcholu napěťové vlny 

s průběhem viz Obrázek 1 

Při střídavé zkoušce musí přístroj vydržet po 1 minutu plnou velikost předepsaného napětí. 

Během zkoušky nesmí dojít k přeskoku, k průrazu ani k poškození materiálu přístroje, ten musí 
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zůstat plně provozuschopný. Zkouška se provádí za sucha nebo za umělého deště, za sucha u 

všech přístrojů, za deště u venkovních. Velikosti zkušebních napětí se pro oba stavy nemění. 

Při rázové zkoušce musí přístroj vyhovět jak kladné, tak záporné zkušební vlně napětí. Je-

li ovšem jedna z polarit prokazatelně nepříznivější, stačí zkouška vlnou této polarity. Zkouší 

se 15 rázy, nedojde-li k průrazu pevného izolantu a dojde-li k maximálně 2 přeskokům, tak se 

přístroj uvažuje jako izolačně vyhovující. Zkouška rázem se provádí výhradně za sucha [2], 

dále v [19].  

 

 

1.2 Průřez proudovodné dráhy 

Průřez proudovodné dráhy je navrhován podle různých okolností či podmínek, nejdůležitějším 

faktorem je ale hustota elektrického proudu J, což je vektorová veličina o stejném směru jako je 

intenzita elektrického pole E v daném bodě průřezu vodiče. Její velikost je rovna proudu 

procházejícímu elementární plochou průřezu vodiče kolmou ke směru proudu. Uvažujeme-li však, 

že je proud v celém průřezu vodiče konstantní a rovnoběžný s vektorem dS, pak lze velikost 

proudové hustoty vyjádřit vztahem:  

 
𝐽 =

𝐼

𝑆
 

[Am−2; A, m2] (1) 

Tedy čím těsněji jsou proudové čáry u sebe, tím je proudová hustota větší [8].  

Proudové zatížení se volí dle hustoty spínání. V případě občasné funkce volíme proudové 

zatížení velké, v případě velké hustoty spínání pak zatížení malé [9]. 

Orientační hodnoty dovolené proudové hustoty je možno uvažovat jako maximálně 4 

A∙mm-2 u přístrojů nízkého napětí, což je ovlivněno materiálovými úsporami za cenu vyššího 

provozního oteplení v dovolených mezích. V konstrukcích přístrojů vysokého a velmi vysokého 

napětí je volba proudového zatížení nižší, a to okolo 1 – 1,5 A∙mm-2, což je dáno jak potřebným 

předimenzováním vzhledem k požadované spolehlivosti, tak k ekonomičnosti provozu, kde na 

vyšších napěťových hladinách jsou nepřípustné vysoké ztráty. Proudovodná dráha ale není nikdy 

Obrázek 1 Průběh zkoušky normalizovanou napěťovou vlnou 1,2/50 [2] 
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homogenní, a tak se proudová hustota prudce mění i v rámci krátkého úseku dráhy z důvodu zářezů 

ve vodičích, děr pro uchycení, zúžení atd. 

Je nutné dimenzovat průřez tak, aby: 

 Byly dodrženy požadavky na přípustný úbytek napětí 

 Nebyly překročeny maximální dovolené teploty při jmenovitých proudech 

 Vodiče odolávaly dynamickým a tepelným účinkům nadproudů a zkratů [7] [10] 

Dimenzovat proudovodnou dráhu je nutné dle dovoleného provozního oteplení. Každý 

vodič má dle konstrukce stanovenou dovolenou provozní teplotu, což je taková teplota, která 

zajišťuje bezpečnost a hospodárnou životnost vodiče. Dovolená teplota je závislá i na podmínkách 

a způsobu uložení. Na teplotu má především vliv proudového zatížení, při němž vzniká na činném 

odporu vodiče Jouleovo teplo a dále také teplota okolí. Z daného se tedy vychází pro stanovení 

jmenovitého proudu zatížitelnosti Inv s přihlédnutím na fyzikální vlastnosti použitých materiálů 

jader vodičů a izolačních vrstev, jelikož vlivem vyšších teplot dochází k rychlejší degradaci 

izolantů ve styku s vodiči nebo až ke změně mechanických vlastností kovů vlivem měknutí. Jedná 

se o takovou hodnotu proudu, kterou lze vodič při základním způsobu uložení zatěžovat, aniž by 

byla překročena jeho dovolená provozní teplota. Vynásobením tohoto proudu korekčními 

koeficienty pro různou teplotu prostředí, způsob uložení aj, se docílí zjištění dovoleného 

proudového zatížení. 

 𝐼𝑑𝑜𝑣 = 𝑘1 ∙ 𝑘2 ∙ … ∙ 𝑘𝑖𝐼𝑛𝑣  (2) 

Kde opravné koeficienty zahrnují vliv: 

- typu vodiče nebo kabelu 

- charakteristiky provozu 

- charakteristiky prostředí 

- charakteristiky uložení 

- charakteristiky zátěže [10] 

Z dovoleného proudového zatížení a proudové hustoty určíme minimální průřez vodiče jako: 

 𝑆 ≥
𝐼𝑑𝑜𝑣

𝐽
 [m2; A, Am−2] (3) 

Při přenosu elektrické energie dochází k úbytkům napětí na vodičích protékaných proudem, 

a to úměrně zátěžnému proudu a charakteristickým vlastnostem vodičů. Dané úbytky nesmí 

přesahovat 10% jmenovitého napětí, jelikož se jedná o hodnotu tolerance napětí v distribuční 

soustavě, reálně se však dimenzuje na úbytky napětí menší než 5% Un. 

Ve výjimečných případech je možno připustit i větší pokles napětí, např. v místě připojení 

velkých motorů s těžkým rozběhem, musí však být zajištěn bezpečný provoz motoru i bezpečný 

provoz ostatních připojených spotřebičů. Naopak v obvodech se zařízeními citlivějšími na 

výchylky napětí je možno lokálně předepsat menší úbytek napětí, a to například 3% Un v sítích se 

světelnými zdroji, 5% Un v případě, že jsou v síti zapojeny motory s častým spínáním.  

Vodiče pro silnoproudý rozvod musí být navrženy tak, aby odolaly účinkům zkratových 

proudů. Tyto proudy jsou z pravidla několikanásobně větší, než proudy odpovídající jmenovitému 
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zatížení, proto je třeba kontrolovat jejich silové i tepelné účinky jak na vlastní vodiče, tak i na 

konstrukční prvky silových rozvodů. Obecně lze říci, že dynamické účinky proudů je třeba 

kontrolovat tam, kde jsou pevně uložené tuhé vodiče a tepelné účinky proudů tam, kde jsou vodiče 

v přímém kontaktu s tepelně degradujícími izolanty popř., kde hrozí poškození vodiče vlivem 

tepelného měknutí [11], [19]. 

1.2.1 Oteplování 

Hlavním zdrojem tepla v elektrických přístrojích a rozváděčích je proud procházející vodiči. 

Prochází-li dlouhým úsekem vodiče s odporem R (Ω) elektrický proud I (A), pak v každém 

časovém okamžiku dt vznikají v úseku vodiče ztráty RI2dt, někdy též označovány jako Jouleovy 

ztráty ve vodičích. Dané teplo (tepelný příkon) je spotřebováno dvěma způsoby, což je zřetelné 

z následujícího vztahu:  

 𝑅𝐼2𝑑𝑡 = 𝛼0𝐴𝛥ϑ𝑑𝑡 + 𝑐𝑉𝑑(𝛥ϑ)  (4) 

Kde: 

𝑅𝐼2𝑑𝑡   tepelný příkon procházejícího proudu (Jouleovo teplo) 

𝛼0𝐴𝛥ϑ𝑑𝑡 část tepla, které je ve stejné době odváděno do okolí ochlazováním povrchu, 

představuje tedy ztráty tepla přestupem z povrchu do okolí 

𝑐𝑉𝑑(𝛥ϑ) část tepla zůstávající v tělese, zvyšující jeho teplotu o přírůstek 𝑑ϑ, 

představuje tedy tepelný výkon oteplování tělesa 

𝛼0 [Wm−2K−1]  součinitel přestupu tepla do okolí, též chladivost povrchu; udává tepelný 

výkon odváděný z 1 m2 povrchu tělesa při jeho relativním oteplení 1 K 

𝐴 [m2]   ochlazovací povrch úseku 

𝛥ϑ [K]   okamžité oteplení tělesa oproti okolí 

𝑐 [Jm−3K−1] měrná objemová tepelná kapacita materiálu uvažovaného úseku vodiče; 

udává tepelnou energii potřebnou k oteplení 1 m3 daného materiálu o 1 K 

𝑉 [m3]   objem uvažovaného úseku vodiče 

(Pozn.: místo d(Δϑ) v rovnici (4) dále píšeme dϑ, protože první derivace oteplení podle času je stejná jako první 

derivace teploty podle času) [1], [5] 

Po úpravách dostáváme charakteristické hodnoty daného zařízení při daném zatížení: 

𝛥ϑ∞ =
𝑅𝐼2

𝛼0𝐴
 oteplení vodiče v čase blížícímu se nekonečnu (maximální oteplení) 

𝜏 =
𝑐𝑉

𝛼0𝐴
 oteplovací časová konstanta tělesa (doba, za kterou by těleso dosáhlo ustáleného 

oteplení, kdyby se všechno uvolněné teplo spotřebovalo na zvýšení teploty tělesa)  
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𝛥𝜗 = 𝛥ϑ∞(1 − 𝑒−

𝑡
𝜏) 

[°C;°C,s,s] (5) 

Z rovnice (5 pak plyne, že za dobu průchodu proudu t = τ dosáhne vodič oteplení: 

 𝛥𝜗𝜏 = 𝛥ϑ∞(1 − 𝑒−1) ≅ 0,632𝛥ϑ∞ [°C;°C] (6) 

Pro zjednodušení se počítalo s neměnnou časovou konstantou během oteplování a stejně i 

s ostatními členy rovnice (4). Reálně je však součinitel přestupu tepla α0 mírně závislý na oteplení 

a i měrná objemová kapacita je mírně proměnná. Je tedy nutné brát v úvahu možnosti zkreslení 

vlivem zjednodušení. 

V ustáleném stavu je pak časově neměnný přírůstek oteplení a rovnice (4) nabývá tvaru: 

 𝑅𝐼2 = 𝛼0𝐴𝛥ϑ∞ [Ω,A;Wm-2K-1,m2,K] (7) 

Dosažením nejvyššího možného oteplení povrchu 𝛥ϑ∞ za daných podmínek se těleso dostává do 

tepelné rovnováhy, veškeré teplo vznikající ve vodiči se jeho povrchem předává do okolí.  

Se zřetelem k bezpečnému a spolehlivému provozu zařízení nesmí toto oteplení přesáhnout 

určitou mezní velikost danou třídou použitého izolantu [1]. 

Teplota v konečné fázi nesmí trvale měnit vodič, například pevnost nebo rozměry a 

současně ani izolanty. Velikost teploty, která může ovlivnit izolanty je však obvykle nedostačující 

k ovlivnění kovových dílců, z toho důvodu jsou izolanty limitujícími látkami pro přípustné teploty 

[3]. 

Nejkritičtějším místem elektrických spínacích přístrojů je kontaktní styk, kde se výrazným 

způsobem zhušťují proudnice do úzkých styčných ploch, což primárně způsobuje generování 

velkého množství tepla v malém objemu proudovodné dráhy. Z tohoto důvodu jsou na materiály 

kontaktů kladeny vysoké nároky na mechanickou odolnost a kontaktní funkčnost.  

Dalšími významnými zdroji tepla v elektrických přístrojích mohou být ztráty ve 

feromagnetických látkách v okolí nebo ztráty způsobené střídavým elektrickým polem 

v dielektriku. Neméně důležitým zdrojem tepla v obvodech, v nichž se vypíná proud je elektrický 

oblouk, dosahující teploty až 20 000°C, výrazným způsobem ohřívající kontakty, mezi nimiž 

Obrázek 2 Oteplovací a ochlazovací charakteristika 
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oblouk hoří, a to zejména při opakovaném vypínání proudu. Dále je v mnohých 

elektromechanických přístrojích značné zvýšení teploty třením mezi dvěma nebo několika 

pevnými součástkami přístroje. Dané teplo někdy převyšuje Jouleovy ztráty způsobené průchodem 

proudu. Za zmínku též stojí teplo z tlumicích či brzdicích systémů [12], [19]. 

1.3 Elektrický oblouk 

Elektrický oblouk je přechodnou částí proudovodné části prostých a výkonových spínacích 

přístrojů, vzniká prakticky vždy při spínání, a to mezi kontakty. Pro jeho zhášení je třeba převaha 

rekombinačních pochodů nad pochody ionizačními. Elektrický oblouk je hořící výboj v plynu, jenž 

je schopen samotně existovat neomezenou dobu, dokud není přerušen vhodným zásahem do jeho 

mechanismu. Hlavními znaky oblouku jsou: 

 Vysoká teplota katodové skvrny (katody) dostačující k tepelné emisi elektronů 

 Proudová hustota katodové skvrny řádově 106A/m2 

 Malé elektrodové úbytky 

 Celkově malý úbytek napětí na oblouku vzhledem k napětí zdroje 

 Velký proud protékající obloukem (> 1A) 

 Intenzivní světelné záření z plazmatu oblouku a z elektrod 

Primárně lze dělit oblouk na stejnosměrný, se statickou charakteristikou napětí a střídavý, 

s dynamickou charakteristickou napětí [1]. 

Oblouk působí převážně nepříznivě, vlivem jeho vysoké teploty dochází k vypařování 

materiálu kontaktu v místě styku s obloukem a tím pádem k jeho erozi a snížení životnosti. 

Z daného vyplývá, že kontaktní styk je kritickým místem proudovodné dráhy spínacích přístrojů a 

na kontaktní ústrojí jsou kladeny nejvyšší požadavky z hlediska odolnosti na opalování elektrickým 

obloukem, odolnosti vůči teplu a svaření. 

Při vypínání stejnosměrného proudu se však velká část elektromagnetické energie vázané ve 

vypínaném obvodu vyzáří obloukem, čímž se předchází možnému přepětí v obvodu a oblouk je 

tedy pro daný účinek částečně užitečný. 

Vznik elektrického oblouku je respektován při návrhu elektrických přístrojů, kde se klade 

důraz na jeho velice rychlé zhášení. Teplota oblouku je přitom lineárně závislá na jeho elektrickém 

příkonu. K jeho zhášení se používá zhášecích komor, jež se ustálily na několika principiálních 

řešeních lišících se vlastnostmi i využitím [1], [12], [19]. 

1.4 Působení elektrodynamických sil 

Vedle ostatních vnějších sil, jako například od statického tahu napnutého vodiče, od tlaku větru 

apod. působí na elektrické přístroje zejména síly elektrodynamické, nazvané dle jejich proměnlivé 

povahy. Je nutné znát jejich účinky pro omezení negativně působících sil nebo případně k jejich 

příznivému využití. Velikost elektrodynamických sil působících na proudovodné části je závislá 

na protékajícím proudu ve vodičích a na intenzitě magnetického pole v místě vodičů. Návrhy se 

zaměřují především na silové působení při nadproudech, zejména pak maximálních proudech ve 

vodičích – zkratech. To je dáno závislostí síly na velikosti proudu, v případě interakce dvou vodičů 

protékaných stejným proudem dokonce na jeho kvadrátu. Dané síly mohou deformovat jak vodiče, 
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tak i nosné nebo přiléhající pevné izolanty. V potaz je třeba brát i významné působení 

elektrodynamických sil v obvodech se střídavým napětím, a to v případě výskytu mechanické 

rezonance zařízení nebo jejich částí. Je-li hodnota vlastní mechanické frekvence proudovodné 

dráhy blízko frekvence elektrodynamické síly, může nastat trvalé namáhání a z toho plynoucí 

mechanická únava materiálů, končící jejich nevratným poškozením [1], [3], [5], [9]. 

Příčinou vzniku sil v elektrických zařízeních je interakce magnetických polí 

generovaných průchodem proudu. Velikost elektrodynamické síly je obecně možné vypočítat ze 

změny magnetické energie soustavy nebo podle Biotova–Savartova–Laplaceova zákona. Způsoby 

pro odvození jsou rovnocenné, v konkrétním uspořádání vodičů je ale jeden ze způsobů odvození 

konečného vztahu rychlejší [4], [6]. 

Platí, že na element dl proudového vlákna protékaného proudem i, nacházejícího se 

v magnetickém poli indukce B působí síla: 

 𝑑𝑭 = 𝑖 𝒅𝒍 ⨯ 𝑩 [N;A,m,T] (8) 

 

Obrázek 3 Síla dF1 působící na element vodiče dl1 vodiče 1, kterým protéká proud i1 a nachází 

se v magnetickém poli B vodiče 2 
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Obrázek 4 Silové působení magnetického pole [1] 
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Na proudové vlákno o délce l pak viz Obrázek 3 působí síla: 

 𝑭 = 𝑖 ∫ 𝑑𝒍 ⨯
 

𝑙

𝑩 [N;A,m,T] (9) 

Ve spínacích přístrojích dochází vlivem průchodu proudu ke vzniku magnetických polí 

vyvolávajících elektrodynamické síly, přičemž zobecněnými případy jsou: 

a) více proudovodných drah 

b) zakřivení proudovodné dráhy 

c) blízkost proudovodné dráhy feromagnetickému rozhraní 

d) deformace proudového pole vyvolané změnou průřezu proudovodné dráhy 

e) změna indukčnosti obvodu vyvolaná činností elektrického přístroje [1] 

Způsob silového namáhání proudovodné dráhy je dán charakterem proudu síly vyvolávajícího. 

Stejnosměrný proud namáhá vodiče stálou silou, měnicí se pouze v přechodných stavech. 

Charakteristickou dobou přechodného jevu je jeho časová konstanta závislá na rezistanci 

proudovodné dráhy R a indukčnosti L, vyjádřená vztahem: 

 
𝜏 =

𝐿

𝑅
 [s;H,Ω] (10) 

Ze vztahu (10) vyplývá, že s rostoucí indukčností obvodu a klesající rezistancí, je doba 

přechodného jevu delší a pokles elektrodynamické síly při spínání pozvolnější [2]. 

Dále detailně popsáno v [19]. 

1.4.1 Elektrodynamické síly v zakřivené proudovodné dráze 

V reálných obvodech nejsou vodiče nikdy zcela rovné, důsledkem tohoto faktu je, že zakřivená 

proudovodná dráha protékaná proudem vytváří magnetické pole vytvářející elektrodynamické síly 

působící na úseky této dráhy. Výpočet výsledných sil lze rozdělením proudovodné dráhy na 

konečný počet přímých úseků konečné délky, mezi kterými jsou vzájemné síly počítány. Ve většině 

případů nezanedbatelným silovým působením je odpudivá síla v kontaktní úžině vlivem zakřivení 

proudovodných čar. Z hlediska konstrukčního návrhu je kontaktní ústrojí velice důležitou částí, 

kde vlivem měknutí vodiče ve styku může dojít i ke svaření a následnému selhání funkce přístroje. 

Více v 4.1, [1], [19]. 

Z hlediska požadavků kladených na proudovodné dráhy elektrických přístrojů je důležitá 

mechanická odolnost celé dráhy vůči elektrodynamickým účinkům proudu. Kritickým místem je 

kontaktní ústrojí, kde vlivem odpudivých sil může dojít k oslabení přítlačných sil od pružin. 

Naopak nevhodným natvarováním okolní proudovodné dráhy může být pohyblivý kontakt tlačen 

do kontaktu pevného v okamžiku, kdy má přístroj vypínat a tak by mohlo dojít k selhání hlavní 

funkce. 
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2 USPOŘÁDÁNÍ PROUDOVODNÝCH DRAH 
V konstrukcích elektrických spínacích přístrojů se ustálilo několik typických uspořádání 

proudovodné dráhy s vhodným využitím působících elektrodynamických sil a potlačením 

negativních vlivů spínacího oblouku. Hlediskem pro použití určitého uspořádání je velikost 

jmenovitého proudu. Úkolem natvarování proudovodné dráhy je optimální využití 

elektrodynamických sil vyvolaných průchodem proudu pro posílení přítlačné síly v kontaktech. V 

elektrických přístrojích spínajících obvody protékané proudem je využíváno působení 

elektrodynamických sil na elektrický oblouk mezi kontakty k jeho rychlejšímu pohybu do zhášecí 

komory nebo k jeho intenzivnějšímu chlazení rotací. Kontakty jsou nejkritičtější částí 

proudovodných drah elektrických spínacích přístrojů a tak budou předmětem podrobnější analýzy 

[4], [5]. 

V přístrojích spínajících větší proudy se zpravidla kontakty segmentují na dvě části vyrobené 

z různých materiálů. Účelem je, aby oblouk při spínání vznikal v místech, kde se nachází materiál 

odolný vůči jeho negativním vlivům. Pracovní styk v zapnutém stavu se umísťuje v jiném místě, 

a to mezi materiály vhodně zvolenými pro tento účel. Časoprostorová změna místa z opalovacího 

kontaktu na pracovní kontakt se uskutečňuje třecím nebo valivým pohybem pohyblivého kontaktu 

po kontaktu pevném, viz Obrázek 5: 

 

Obrázek 5 Kombinovaný kontakt; a) okamžik spínání, b) zapnutý stav [1] 

2.1 Přístroje nn 

U spínacích přístrojů nízkého napětí jsou v proudovodných drahách hojně zastoupeny 

můstkové kontakty, jež patří do skupiny čelních kontaktů a používají se převážně ve spínačích a 

relé nn, kde spínají relativně malé proudy, ale s velkou hustotou spínání. Výhodou uspořádání je 

minimální mechanické odírání kontaktů, které sice šetří kontakty, ale nerozrušuje cizí povrchové 

vrstvy. Vhodné uspořádání proudovodné dráhy pro můstkový kontakt je zobrazeno na Obrázek 6: 

 

Obrázek 6 Využití silového působení u můstkového kontaktu 
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Na Obrázek 6 je zřetelné využití účinků elektrodynamických sil ke zvýšení přítlačné síly 

v kontaktním styku. Přívodní vodiče vyvolávají síly F1 a F2, jež jsou orientovány shodně 

s přítlačnou silou Fp, kterou tím posilují stejně, jako síly vyvolané krátkými úseky rovnoběžnými 

s pohyblivým kontaktem. Proudloužení těchto úseků je žádoucí, jelikož všechny působí proti 

odpudivým silám v kontaktních stycích Fodp.  

Na Obrázek 7 je vyobrazeno typické uspořádání proudovodné dráhy nízkonapěťového stykače, 

kde je zřetelný rozdíl oproti řešení na Obrázek 6 v umístění pohyblivého kontaktu, na který působí 

souhlasně s přítlačnou silou Fp síly od vodorovných úseků F1 a F2 stejně jako v předchozím řešení. 

Změnou je nyní působení sil od pravoúhlých záhybů Fpz1 a Fpz2, jež spolu s odpudivými silami 

v kontaktních stycích Fodp vytlačují kontakt ze zapnuté polohy. Snahou je zvětšit délku 

vodorovných úseků pro dostatečné posílení kontaktního přítlaku.  

 

Obrázek 7  Síly působící na můstkový kontakt 

 

Obrázek 8 Stykač s můstkovým kontaktem a zhášecími komorami [12] 

Na Obrázek 8 je znázorněno uspořádání nn stykače se zhášecími komorami, kde se vhodným 

tvarem proudovodné dráhy zajišťuje dostatečná síla vyfukující elektrický oblouk do zhášecích 

komor. S výhodou je tedy využito rozpojení proudovodné dráhy ve dvou místech, což urychluje 

zhášení elektrického oblouku a šetří kontakty [1]. 

V přístrojích nn se též používají kontakty čelní tupé – pákové. Například na Obrázek 9 je řez 

jističem nn s pákovým pohyblivým kontaktem (5). V zapnutém stavu v části Obrázek 9 b) je vidět 

styk pracovní části kontaktu. Při rozepnutí s protékajícím proudem je v krátkém čase po oddálení 

kontaktů vytažen oblouk, jež vytváří elementární U-smyčku, a tím pádem na něj působí síla 

I I 

Fp 

Fodp Fodp Fpz1 Fpz1 

F1 F2 
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směrem do výběhové dráhy oblouku (6). Pracovní kontakt je tak ušetřen působení tepelného 

namáhání obloukem, který za krátkou dobu uhasíná ve zhášecí komoře (7).  

 

Obrázek 9 Konstrukce drobného jističe nn s pákovým kontaktem [13] 

 

  

Obrázek 10 Popis rotoaktivního kontaktního 

systému [14] 

Obrázek 11 Vypínání rotoaktivního systému 

tlakem plynu [14] 

Rotoaktivní systém je progresivním uspořádáním proudovodné dráhy jističe nn vykazující 

znaky makrosegmentace. Systém obsahuje komoru s rotačním kontaktem. Princip spouště je 

založen na odpudivých silách v kontaktních stycích, jež při průchodu zkratového proudu natočí 

pohyblivý kontakt. V obou stykových místech se vytáhnou oblouky, jež jsou vháněny do zhášecích 

komor jak přitažlivou silou feromagnetika roštu, tak vhodným natvarováním proudovodné dráhy 

do U-smyčky. Při průchodu proudu nad mezní hodnotu (>25In) se vlivem tepelných účinků oblouku 

zvyšuje tlak v komoře natolik, že zařazený píst začne přes pružinový mechanismus působit na 

pohyblivý kontakt a tím se zkrátí doba vypínání. Mimo velkou mez vypínací schopnosti až do 
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150 kA a nižší opotřebení jističe a kabeláže při zkratu jsou hlavními výhodami rotoaktivního 

systému: 

1. Vypínací schopnost až 150 kA 

2. Silné omezování zkratového proudu, v porovnatelné úrovni energie omezené pojistkou 

3. Extrémně rychlé vypnutí nad prahovou hodnotou proudu (1 ms) 

Jistič s daným kontaktním ústrojím je výhodně používán při tzv. kaskádování, neboli záložní 

ochraně jako předřazený jistič, kdy jističe přiřazené nemusí mít tak vysokou omezovací schopnost. 

Při zkratu v obvodu jakéhokoliv přiřazeného jističe dochází k mžikovému oddálení kontaktů jističe 

s rotačním ústrojím, čímž se omezí vrcholová hodnota proudu na takovou mez, že následně již jistič 

v obvodu se zkratem může vybavit. Kontakty rotačního jističe se po vybavení zkratu přiřazeného 

jističe navrátí do sepnutého stavu a tak není omezena dodávka elektrické energie do ostatních 

přiřazených obvodů. V případě selhání přiřazeného jisticího prvku však dochází k vybavení 

rotačního jističe. Vhodným návrhem tak lze výrazně uspořit finance při realizacích elektrických 

instalací [20]. 

Účinným řešením v přístrojích nn je dělený pohyblivý kontakt, jenž sestává z několika lamel 

pružně uspořádaných v řadě, v sepnutém stavu je tak dosaženo styku všech lamel pohyblivého 

kontaktu s pevným kontaktem. Dělený kontakt vykazuje známky mikrosegmentace. Na Obrázek 

12 je zobrazen dělený kontakt ve vypnuté a zapnuté poloze. 

  
  

Obrázek 12 Dělený kontakt a) ve vypnutém stavu b) v zapnutém stavu c) rozložení proudu [21] 

Hlavní výhodou děleného kontaktu je rozdělení oblouku při spínání na řadu menších oblouků 

vedle sebe, čímž se dosáhne intenzivnějšího ochlazování a rychlejšího vypínacího procesu. 

Vzhledem k průtoku proudu jednotlivými částmi kontaktů pak dochází k rovnoměrnému rozdělení 

proudu do dílčích kontaktů a tím k progresivní eliminaci odpudivých sil. 

Aktuálními problémy k řešení u přístrojů nn jsou obecně jednak co nejrychlejší vybavení 

mechanismu a jednak co největší omezení procházejícího proudu. Vysoce progresivními řešeními 

jsou ta, kde sekundární (negativní) energie – teplo oblouku a elektrodynamické síly, jsou využity 

k posílení hlavní funkce spínacího přístroje – zhášení oblouku a úspěšné vybavení. Příkladem 

takového řešení je např. na Obrázek 11. Dalším výhodným řešením je dělený kontakt na Obrázek 

12, kde jsou nežádoucí elektrodynamické síly a tepelné účinky do jisté míry potlačeny. [19]. 
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2.2 Přístroje vn 

Z hlediska konstrukčního uspořádání jsou přístroje vn a vvn řešeny podobně, s ohledem na 

uvažovanou hladinu napětí. Přístroje bezobloukové mají zpravidla proudovodnou dráhu řešenou 

jako adynamickou, jak je zobrazeno na příkladech na Obrázek 13. 

 
 

Obrázek 13 Příklady adynamického řešení kontaktního uspořádání odpojovače [3] 

Adynamickým uspořádáním se docílí zvýšení přítlačné síly v kontaktních stycích při 

zvýšeném proudu, přechodový kontaktní odpor je tedy nepřímo závislý na velikosti protékaného 

proudu, což je u bezobloukových spínacích přístrojů velice výhodné. Nejčastějším představitelem 

bezobloukového přístroje je odpojovač, jehož funkcí je přenášet i maximální proudy v dané síti. 

Adynamickým uspořádáním jeho proudovodné dráhy se v konečném důsledku zajistí menší tepelné 

účinky nadproudu v jeho kontaktních stycích [3]. 

 

Obrázek 14 Adynamické řešení kontaktního uspořádání pomocí tulipánového kontaktu [3] 

Na Obrázek 14 je znázorněn další případ adynamického kontaktního uspořádání. Soubor po 

obvodu uspořádaných lamel při průchodu proudu zajistí jejich kontrakci a tím zvyšuje přítlačnou 

sílu v kontaktních stycích. Aktuálním problémem k řešení je tedy dimenzování proudovodné dráhy 

do adynamického uspořádání. V případě vypínačů pak zajistit dostatečný přebytek zrychlující síly 

pohonu pro překonání zvýšeného statického odporu při nadproudech [3]. 

a) b) 
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Obrázek 15 Nožové uspořádání kontaktů odpojovače [4] 

Provedení kontaktů jako třecích zajišťuje automatické čištění cizích vrstev za cenu rychlejšího 

opotřebení. Jak je vidět na Obrázek 15, představuje proudovodná dráha v místě kontaku „mělkou 

U smyčku“, kde rameno kontaktu je rozděleno na dva vodiče spojené čepy pro zajištění 

adynamičnosti. Pevné kontakty představující ve spojení s ramenem pravoúhlý záhyb jsou navrženy 

co nejkratší, pro elimininaci odpudivých sil, jež jsou v daném případě nežádoucí [4]. 

 

Obrázek 16 Odpínač s palcovým kontaktem a plynotvornou zhášecí komorou 

Na Obrázek 16 je provozní vypínač – odpínač, s dělenou proudovodnou drahou mezi 

přívodním praporcem a pohyblivým kontaktem na 3 pásky pro lepší chladicí vlastnosti a odolnost 
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na ohyb při spínání. Kontakt je proveden jako palcový, doplněný pomocným kontaktem s pákovým 

mechanismem a plynotvornou zhášecí komorou s pevným hasivem. Přístroj je tedy schopný 

vypínat jmenovitou zátěž. 

U vypínačů se již většinou setkáváme s dělenými třecími kontakty různých tvarů dle provedení 

přístroje. Pevné kontakty bývají palcové a pohyblivé jsou válcového tvaru, opalovací kontakty 

bývají umístěny na pevných i pohyblivých kontaktech. Plynové vypínače jsou vybaveny také 

čelními tupými kontakty a magnetické vypínače bývají vybaveny třecími lamelovými kontakty. Na 

Obrázek 17 je názorně vidět řez pólem máloolejového vypínače s roubíkem vysouvaným nahoru, 

kde pevný kontakt je růžicový, pro adynamickou funkci. Problémem k řešení u daného přístroje je 

dimenzování pohonu klikového mechanismu pro dosažení vysoké rychlosti vypínání [1]. 

 

Obrázek 17 Řez pólem máloolejového vypínače [1] 

Výhodné je využití rotace oblouku pomocí magnetického pole cívky nebo permanentního 

magnetu. Řešení se zařazenou cívkou při vzniku oblouku zvyšuje zhášecí schopnost spínačů, 

protože při spínání dochází k interakci magnetického pole proudu tekoucího plazmatem oblouku 

s polem cívky. Radiální složka magnetického pole cívky působí na oblouk tak, že ten rotuje po 

opalovacích kruzích zařazených za cívkou a je intenzivně ochlazován, což zvyšuje deionizaci a 

zrychluje jeho zhášení.  

 

Obrázek 18 Rotace oblouku po opalovacím kruhu vypínače [15] 
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Podobně jako u přístrojů nn i u přístrojů vysokého napětí se v některých konstrukčních 

příkladech využívá magnetického vyfukování oblouku při spínání. Magnetické vypínače tak patří 

mezi vypínače s vlastní zhášecí energií a jsou charakterizovány nejvyšším obloukovým napětím ze 

všech typů vypínačů, což je dáno velkou délkou oblouku způsobující jeho vysoký odpor. Jejich 

uplatnění se nachází především při vypínání obvodů se stejnosměrným napětím. Principem je 

silová interakce elektromagnetického pole proudovodné dráhy přístroje a elektromagnetického 

pole oblouku. Zdrojem elektromagnetického pole působícího na oblouk může být např. cívka, viz 

Obrázek 19. Cívka musí být uspořádána tak, aby její pole v místech mezi obloukem a zhášecí 

komorou mělo opačný směr než pole oblouku, při splnění této podmínky pak na oblouk působí síla 

vytláčející jej do zhášecí komory tvořené izolačními stěnami, kde je intenzivně odnímána energie 

chlazením a následně uhasíná [1]. 

 
 

Obrázek 19 Natvarování proudovodné 

dráhy magnetického vypínače vn [1] 

Obrázek 20 Nákres působení síly na oblouk mezi 

kontakty magnetického vypínače vn 

Problémy k řešení jsou u přístrojů vn v podstatě totožné jako u přístrojů nn. U přístrojů 

bezobloukových (odpojovače) je důležité adynamické uspořádání kontaktního ústrojí pro eliminaci 

rizika rozepnutí při průtoku proudu a také pro omezení tepelných ztrát v kontaktních stycích vlivem 

vyšších přítlačných sil.  

U přístrojů se zhášením oblouku je prioritou rychlost jeho zhášení, kde nejúčinnější řešení 

využívají sekundární působení elektrického proudu, a to např. magnetické vyfukování oblouku, 

ofukování oblouku stlačeným plynem působením teploty oblouku v prostředí komory, rotace 

oblouku přiřazenou tlumivkou atd. 
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3 SOUČASNÁ ŘEŠENÍ V PATENTOVÉM STAVU TECHNIKY 

3.1 Rotační kontakt 

První patent na kontaktní ústrojí elektrického spínacího přístroje s přerušením na dvou místech 

byl vydán 26. Června 1941 ve Městě Mannheim v tehdejší Německé říši vynálezci Wilhelmu 

Sattlerovi. Řešení je znázorněno na Obrázek 21. 

 
 

Obrázek 21 První patentovaný předchůdce rotačního kontaktu a) v sepnutém stavu b) v 

rozepnutém stavu [16] 

 Pohyb kontaktu je zajištěn táhlem j spojeným s tlačítkovým spínačem k a kloubovým spojem 

s pohyblivými rameny h a i, kde rameno i tvoří západku v sepnutém stavu a rameno h je přes otočný 

spoj r spojeno s pohyblivým kontaktem w. Jistič byl vybaven i bimetalovým páskem c, jenž při 

přetížení uvolnil západku pákového mechanismu n a jistič vybavil. Tvar proudovodné dráhy byl 

využit pro urychlení vypínacího procesu při zkratu, kdy odpudivé síly v kontaktech dosáhly 

velikosti potřebné k překonání západky, což vyvolalo vybavení jističe [16]. 

Průlomem ve vývoji rotačních kontaktů byl vynález inženýrů francouzské společnosti Merlin 

Gerin v březnu r. 1990, kdy byl vydán patent na nn jistič s rotačním dvojkontaktem, viz Obrázek 

22. 

 

Obrázek 22 Rotační kontakt nn jističe firmy Merlin Gerin [17] 

a) b) 
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Zavedenou inovací v tomto patentu bylo uchycení pohyblivého kontaktu (18) k otočnému 

jádru (41) pružinami (60, 62), což rotačnímu kontaktu dává 2 stupně volnosti, jeden daný pevně 

definovanou osou otáčení jádra a druhý je daný fiktivní osou od pružin. Tím je dosaženo rovnosti 

přítlačných sil v kontaktních stycích a je tak zaručena dlouhodobá spolehlivost a odolnost. Další 

vlastností je velká omezovací schopnost. Při průchodu vysokého nadproudu dojde k odskoku 

kontaktů ještě před působením mechanismu, čímž je dosaženo nepřímé závislosti času vypnutí na 

velikosti procházejícího proudu [17]. 

Daný patent s označením US-4910485 byl od zveřejnění použit v jističích mnoha firmami, 

nejvíce General Electric a AEG, přičemž v současné době jsou rotoaktivní systémy instalovány 

v jističích firem ABB, Eaton a Schneider Electric. 

 Nejnovějším patentem odkazujícím se na patent z roku 1990 firmy Merlin Gerin má 

společnost Schneider Electric USA, Inc.,. Nejzásadnější změnou od patentu původního je využití 

čtyřnásobného přerušení obvodu s rotačním kontaktem. Čtyřnásobným přerušením proudovodné 

dráhy se dosahuje kratšího vypínacího času a menšího namáhání kontaktů, čímž se prodlužuje 

životnost celého systému. Mnohonásobným dělením je také umožněno snižovat nároky na velikost 

jistících přístrojů. Obrázek 23 schematicky naznačuje nejnovější rotační systém se čtyřmi páry 

kontaktů vycházející z původního patentu.  

 

Obrázek 23 Čtyřkontaktový rotační systém z roku 2013 patentu US8350168B2 vycházejícího z 

původního patentu rotoaktivního systému firmy Merlin Gerin [18]  

Rotační systém dle původního patentu firmy Merlin Gerin dosahoval lepší vypínací schopnosti 

než systém pákový s přerušením v jednom místě shodných rozměrů. Motivací vynálezce 

Salaheddine Faik pro vynález čtyřkontaktového řešení byl fakt, že při dimenzování dvojitého 

kontaktu na větší vypínací schopnost prodloužením poloměru rotujícího kontaktu je třeba pohonem 

překonávat moment setrvačnosti úměrný kvadrátu poloměru pohyblivého kontaktu, což může 

výrazně prodloužit dobu potřebnou k vypnutí obvodu a tím snížit omezovací schopnost. Hlavní 

výhodou čtyřkontaktového uspořádání je tedy lineární nárůst momentu setrvačnosti pohyblivého 

kontaktu při zvyšující se vypínací schopnosti pro konstantní rychlost spínání. Rozdělením 

proudovodné dráhy na 4 místech je také dosaženo zvýšení vypínací schopnosti, jelikož při 
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průchodu nadproudu je na rotační kontakt působeno ve směru vypínání součtem odpudivých sil 

v dílčích kontaktech. Dále při zhášení oblouku je celkové napětí rozloženo mezi 4 dílčí oblouky, 

čímž se dosáhne intenzivnějšího chlazení, vyššího obloukového úbytku napětí a z toho 

vyplývajícího kratšího času potřebného k uhasnutí oblouku [18]. 

Společnou negativní vlastností kontaktních systémů je nutnost větší přítlačné síly pro omezení 

vyššího celkového přechodového odporu vlivem rozdělení proudovodné dráhy na více místech. 

Pro svoji jedinečnou vypínací schopnost jsou však progresivním řešením u vypínačů nn. 
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4 VÝPOČET SILOVÉHO PŮSOBENÍ NA KONKRÉTNÍ 

PROUDOVODNÉ DRÁHY 
Dle zadání práce se počítají síly působící na pohyblivé kontakty nn jističe firmy OEZ a vn 

odpojovače firmy IVEP. 

4.1 Základní teoretický aparát k výpočtu 

Pro výpočet byly použity následující vztahy: 

4.1.1 Nespojitě zalomený vodič 

Pro zpřehlednění výpočtů jsou zavedeny následující parametry: 

 𝑎 = √𝑛2 + ℎ2 + 2𝑛ℎ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑛 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + ℎ (11) 

 𝑏 = √𝑙2 + 𝑚2 + 2𝑙𝑚 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑙 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑚 (12) 

 𝑐 = √𝑙2 + ℎ2 + 2𝑙ℎ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑙 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + ℎ (13) 

 𝑑 = √𝑛2 + 𝑚2 + 2𝑛𝑚 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑛 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑚 (14) 

 𝑟 = √𝑛2 + ℎ2 + 2𝑛ℎ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + ℎ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑛 (15) 

 𝑠 = √𝑙2 + 𝑚2 + 2𝑙𝑚 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑚 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑙 (16) 

 𝑡 = √𝑙2 + ℎ2 + 2𝑙ℎ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + ℎ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑙 (17) 

 𝑢 = √𝑛2 + 𝑚2 + 2𝑛𝑚 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑚 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑛 (18) 

V případě dvou přímých vodičů omezené délky, osově se protínajících pod úhledm α (viz 

Obrázek 24a) platí pro velikost síly F1 (působící na vodič délky l – n kolmo k jeho ose) vzorec: 

 
𝐹𝑙 = 10−7

𝐼1𝐼2

𝑠𝑖𝑛𝛼
(𝑙𝑛

𝑎 ∙ 𝑏

𝑐 ∙ 𝑑
− 𝑐𝑜𝑠𝛼 ∙ 𝑙𝑛

𝑟 ∙ 𝑠

𝑡 ∙ 𝑢
) (19) 

 
𝑀𝑙 = 10−7𝐼1𝐼2 [ℎ ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑙𝑛

𝑡

𝑟
+ 𝑚 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑙𝑛

𝑢

𝑠
+ 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼 ∙ (𝑐 − 𝑎 − 𝑏 + 𝑑)] (20) 

Podobně vztah pro sílu Fh působící na vodič (h – m) buzenou proudem I2 protékajícím úsekem 

(l – n): 

 
𝐹ℎ = 10−7

𝐼1𝐼2

𝑠𝑖𝑛𝛼
(𝑙𝑛

𝑟 ∙ 𝑠

𝑡 ∙ 𝑢
− 𝑐𝑜𝑠𝛼 ∙ 𝑙𝑛

𝑎 ∙ 𝑏

𝑐 ∙ 𝑑
) (21) 

 
𝑀ℎ = 10−7𝐼1𝐼2 [𝑙 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑙𝑛

𝑐

𝑏
+ 𝑛 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑙𝑛

𝑑

𝑎
+ 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼 ∙ (𝑐 − 𝑎 − 𝑏 + 𝑑)] (22) 
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Poloha působiště síly F1 na rameni l (měřeno od průsečíku os daných úseků) lze vypočítat 

pomocí momentu této síly M1: 

 
𝑙𝑚 =

𝑀𝑙

𝐹𝑙
 [m;Nm,N] (23) 

 

Obrázek 24 Elektrodynamické síly mezi vodiči v úhlu a) nespojitý zalomený vodič b) spojitý 

zalomený vodič [9] 

4.1.2 Spojitě zalomený vodič 

Při spojitém záhybu dle Obrázek 24 b) se počítá: 

 𝑛 =
𝑎

2𝑡𝑔𝜀
 (24) 

 

 

𝜀 =
𝜋 − 𝛼

2
 (25) 

 
𝐹𝑙(𝑚=0) = 10−7

𝐼2

𝑠𝑖𝑛𝛼
(𝑙𝑛

𝑙 ∙ 𝑎

𝑛 ∙ 𝑐
− 𝑐𝑜𝑠𝛼 ∙ 𝑙𝑛

𝑙 ∙ 𝑟

𝑛 ∙ 𝑡
) (26) 

 
𝑀𝑙(𝑚=0) = 10−7𝐼2 [ℎ ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑙𝑛

𝑡

𝑟
+ 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼 ∙ (𝑡 − 𝑟 − 2𝑙 + 2𝑛)] (27) 

4.1.3 Rovnoběžné úseky proudovodných drah konečné délky 

Univerzální vzorec pro výpočet síly mezi rovnoběžnými vodiči konečné délky dle Obrázek 25 

je: 

 
𝐹|| = 10−7 ∙

𝑖1𝑖2

𝑎
∙ (𝑙𝐴𝐷 − 𝑙𝐵𝐷 − 𝑙𝐴𝐶 + 𝑙𝐵𝐶) [N;A,A,m,m,m,m] (28) 

kde: 

 𝑙𝐴𝐷 = √(𝑝 − 𝑛)2 + 𝑎2  (29) 

 𝑙𝐴𝐶 = √(𝑚 − 𝑛)2 + 𝑎2  (30) 
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 𝑙𝐵𝐶 = √(𝑠 − 𝑚)2 + 𝑎2  (31) 

 𝑙𝐵𝐷 = √(𝑝 − 𝑠)2 + 𝑎2  (32) 

Moment dané síly se poté počítá jako:  

 
𝑀𝑠 = 10−7

𝐼1𝐼2

2𝑎
[(𝑝 + 𝑛) ∙ 𝑙𝐴𝐷 − (𝑝 + 𝑠) ∙ 𝑙𝐵𝐷 − (𝑚 + 𝑛) ∙ 𝑙𝐴𝐶 + (𝑠 + 𝑚)

∙ 𝑙𝐵𝐶 + 𝑎2𝑙𝑛
𝑠 − 𝑝 + 𝑙𝐵𝐷

𝑠 − 𝑚 + 𝑙𝐵𝐶
∙

𝑛 − 𝑚 + 𝑙𝐴𝐶

𝑛 − 𝑝 + 𝑙𝐴𝐷
] 

 (33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 25 Rovnoběžné vodiče reálné délky [9] 

4.1.4 Elektrodynamické síly v kontaktním styku  

Vztah pro hrubý výpočet odpudivé síly působící v ose kontaktu je: 

 
𝐹𝑢 

= 10−7𝑖2 ln
𝐷

𝑑
 [N;A,m,m] (34) 

Styková plocha pevného (spodního) kontaktu jističe má rozměry: 

𝑎 = 4,6386 𝑚𝑚 

𝑏 = 4,0245 𝑚𝑚 

Pro zjednodušení se v případě obdélníkového kontaktního dílce kontakt nahrazuje polokoulí 

s přibližným průměrem: 

 𝐷 ≈ √𝑎 ∙ 𝑏 [m] (35) 

Idealizovaný průměr kruhové stykové plochy d se poté počítá jako: 

 

𝑑 = √
4 ∙ 𝐹𝑘

𝜋 ∙ 𝐻
 [m;N,Pa] (36) 

kde Fk je přítlačná síla od pružiny 

 H je tvrdost materiálu kontaktu 

D 

F|| 

l1 

A 

C 

lBC lAD 

AC 

lAC 

l2 

I2 

B 

I1 

lBD 
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Obrázek 26 Síly v kontaktních stycích [2] 

Jelikož je analýza kontaktů velice složitá a prakticky neprediktovatelná (změna v čase, 

závislost na teplotě, materiál, atd.), je třeba užití idealizujících předpokladů, a to například styku 

jen v jedné proudové plošné úžině, do které jsou soustředěny všechny proudnice. Daný předpoklad 

výrazně zvětší výpočtovou odpudivou sílu. Druhou idealizací je zavedení tzv. kulové proudové 

úžiny, což mírně snižuje výpočtovou hodnotu odpudivé síly [6], [9]. 

4.1.5 Přijatá zjednodušení výpočtu 

Délka ramene pohyblivého kontaktu byla upravena tak, aby odpovídala reálné dráze proudu 

protékajícího ramenem. Osa ramene byla zvolena totožně s osami přívodních praporců (úseků 1 a 

10) pro zjednodušení výpočtu při současně minimálním dopadu na přesnost. Dále flexopass 

propojující rameno pohyblivého kontaktu s pevnou částí byl nahrazen fiktivní přímou 

proudovodnou dráhou jdoucí do osy následujícího úseku (7). Bimetalový pásek byl poté nahrazen 

přímým úsekem 8 viz Obrázek 27.  

4.2 Výpočet silového působení na pohyblivý kontakt nn jističe 

v sepnutém stavu 

 

Obrázek 27 Proudovodná dráha nn jističe firmy OEZ s vyznačenými dílčími přímými úseky v 

sepnutém stavu 
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Úseky 1 a 10 dle Obrázek 27 nebyly při výpočtu uvažovány, jelikož jsou jejich osy totožné 

s osou ramena pohyblivého kontaktu, nepůsobí na něj tedy žádnou silou. 

V obrázcích v následující podkapitole jsou vyznačeny směry tekoucího proudu. Je tak učiněno 

především pro přehlednost, není to ale nezbytný údaj, jelikož se jedná o spojitou proudovodnou 

dráhu protékanou totožným proudem, působení sil bude v každém případě stejného směru daného 

vzájemnou polohou dílčích úseků. 

V následujících výpočtech jsou použity pojmy vazební silová konstanta kvF a vazební 

momentová konstanta kvM. Jedná se o mezivýpočet síly a momentu zavedený pro zpřehlednění 

výpočtů. V případě proudovodných drah protékaných totožným proudem platí: 

 𝐹 = 𝐼2 ∙ 𝑘𝑣𝐹 [N;A,N∙A-2] (37) 

 𝑀 = 𝐼2 ∙ 𝑘𝑣𝑀 [Nm;A,Nm∙A-2] (38) 

4.2.1 Parametry dílčích úseků proudovodné dráhy jističe v sepnutém stavu 

4.2.1.1 Úsek 2 – kolmý, nespojitý 

 

Obrázek 28 Úsek 2 jističe nn v sepnutém stavu 

h = 17,2 mm l = 43,6 mm n = 21,2 mm α = 90° m = 0 mm 

4.2.1.2 Úsek 3 – vodorovný 

 

Obrázek 29 Úsek 3 jističe nn v sepnutém stavu 

p = 43,6 mm m = 21,2 mm a = 17,2 mm s = 26,2 mm n = 0 mm 
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4.2.1.3 Úsek 4.a – kolmý 

 

Obrázek 30 Úsek 4.a jističe nn v sepnutém stavu 

h = 17,2 mm n = 0 mm l = 5,1 mm α = 90° m = 9,8 mm 

4.2.1.4 Úsek 4.b – kolmý 

 

Obrázek 31 Úsek 4.b jističe nn v sepnutém stavu 

h = 17,2 mm n = 0 mm l = 17,3 mm α = 90° m = 9,8 mm 

4.2.1.5 Úsek 5 – vodorovný 

 

Obrázek 32 Úsek 5 jističe nn v sepnutém stavu 

s = 5,0 mm p = 22,4 mm a = 9,8 mm m = 0 mm n = 0 mm 
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4.2.1.6 Úsek 6 – spojitě zalomený 

 

Obrázek 33 Úsek 6 jističe nn v sepnutém stavu 

h = 21,1 mm n = 0,54 mm l = 22,4 mm α = 30° a = 3,5 mm 

4.2.1.7 Úsek 7 – kolmý nespojitý 

 

Obrázek 34 Úsek 7 jističe nn v sepnutém stavu 

h = 40,7 mm n = 10,7 mm l = 14,3 mm α = 90° m = 18,3 mm 

4.2.1.8 Úsek 8 – nespojitý rovnoběžný 

 

Obrázek 35 Úsek 8 jističe nn v sepnutém stavu 

a = 14,2 mm p = 22,4 mm n = 40,7 mm s = 69,2 mm m = 0 mm 
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4.2.1.9 Úsek 9 – kolmý nespojitý 

 

Obrázek 36 Úsek 9 jističe nn v sepnutém stavu 

h = 69,2 mm m = 46,9 mm l = 14,4 mm α = 90° n = 0 mm 

4.2.1.10 Kontaktní styk 

- kontaktní přítlak Fk = 6,5 N 

- tvrdost materiálu pevného kontaktu (AgC5) H = 420 MPa 

- tvrdost materiálu pohyblivého kontaktu (AgNi40) H = 800 MPa 

Průměr náhradní polokoule: 

 𝐷 ≈ √𝑎 ∙ 𝑏 = √4,6386 ∙ 4,0245 = 4,32 𝑚𝑚  (39) 

Idealizovaný průměr kruhové stykové plochy d: 

 

𝑑 = √
4 ∙ 𝐹𝑘

𝜋 ∙ 𝐻
= √

4 ∙ 6,5

𝜋 ∙ 420 ∙ 106
= 0,14 𝑚𝑚  (40) 

Výsledná silová vazební konstanta daného kontaktního styku je: 

 
𝑘𝑣𝐹𝑢 

= 10−7 ln
𝐷

𝑑
= 10−7 ∙ 𝑙𝑛

4,32

0,14
= 342,9 ∙ 10−9 𝑁 ∙ 𝐴−2  (41) 

4.2.2 Výsledné silové a momentové vazební konstanty jednotlivých úseků 

a délky ramen působících sil: 

V následující tabulce jsou uvedeny vazební konstanty, jež jsou dány vzájemnou polohou 

dílčích úseků proudovodné dráhy a délky ramen působících sil, jež jsou z daných konstant 

vypočteny. Délky ramen jsou uvedeny jako vzdálenost působiště síly od průsečíku osy pohyblivého 

ramene s osou jeho vetknutí k tělu jističe. Znaménka sil a momentů představují jejich orientaci: 

kladné jsou síly a momenty posilující kontaktní přítlak, záporné působí do otevření. 
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Tabulka 1 Vypočtené hodnoty vazebních konstant a ramen sil v sepnutém stavu jističe nn 

č. úseku 
kvF kvM_vypočt. lp kvM_real. 

[N∙A-2] [N∙m∙A-2] [mm] [N∙m∙A-2] 

2 35,656∙10-9 1,072∙10-9 18,49 0,659∙10-9 

3 75,674∙10-9 1,286∙10-9 19,48 1,474∙10-9 

4.a 4,042∙10-9 0,013∙10-9 25,61 0,104∙10-9 

4.b -22,511∙10-9 -0,216∙10-9 12,70 -0,286∙10-9 

5 -57,977∙10-9 -0,154∙10-9 24,65 -1,429∙10-9 

6 -25,400∙10-9 -0,335∙10-9 18,15 -0,461∙10-9 

7 -7,790∙10-9 -0,213∙10-9 14,02 -0,109∙10-9 

8 12,621∙10-9 0,638∙10-9 12,70 0,160∙10-9 

9 9,579∙10-9 0,543∙10-9 14,75 0,141∙10-9 

kont. styk -342,685∙10-9 -9,366∙10-9 27,33 -9,366∙10-9 

Průběh výpočtu každého úseku byl následující (viz Obrázek 37): 

- dle známých vztahů z kapitol 4.1 a 4.2 byla vypočítána vazební silová konstanta kvF 

a vazební momentová konstanta kvM_vypočt. 

- za pomoci vztahu (23) a vazebních konstant z předchozího bodu byla vypočtena vzdálenost 

působící síly (lm_vypoč.) od průsečíku os proudovodných drah (P) 

- ze znalosti působiště síly a rozměrů proudovodné dráhy byla vypočtena délka reálného 

ramene, na němž daná síla působí, a to jako: 𝑙𝑝_𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑙 − 𝑙𝑚−𝑣𝑦𝑝𝑜č + 𝑎 

(délka reálného ramene se předpokládá jako vzdálenost osy vetknutí V a působiště dané 

síly) 

- ze znalosti vazební konstanty působící síly a délky ramene, na kterém síla působí, byla 

vypočtena reálná vazební momentová konstanta kvM_real. 

Názorně lze situaci vidět na následujícím obrázku: 

 

Obrázek 37 Popis metody výpočtu na úseku 2 jističe nn v sepnutém stavu 
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Pozn.: V následujícím textu se reálná délka ramene síly udává zkráceně jako lp. 

4.2.3 Výpočet celkového silového působení na pohyblivý kontakt v sepnutém 

stavu 

Výsledná vazební konstanta momentu působícího na rameno pohyblivého kontaktu se 

vypočítá jako: 

 
𝐾𝑣𝑀𝑐𝑒𝑙𝑘

= ∑ 𝑘𝑣𝑀𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖

𝑛

𝑖=1

= 10−9 ∙ (0,659 + 1,474 + 0,104 − 0,286 − 1,429 − 

−0,461 − 0,109 + 0,160 + 0,141 − 9,366) = −9,113 ∙ 10−9 N∙m∙A-2 

(42) 

Bude-li se předpokládat, že působiště síly leží v ose kontaktního styku, pak délka ramene dané 

síly je lp = 27,34mm a výsledná vazební konstanta síly působící v tomto bodě je: 

 𝐾𝑣𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘
=

𝐾𝑣𝑀𝑐𝑒𝑙𝑘

𝑙𝑝
=

−9,113∙10−9

27,34∙10−3 = −333,32 ∙ 10−9 N∙A-2 (43) 

Výsledné silové působení na pohyblivý kontakt jističe nn pro zadané hodnoty zkratových proudů 

dle (37), (38), (42) a (43) vychází: 

Tabulka 2 Výsledné hodnoty silového působení na pohyblivý kontakt v sepnutém stavu 

Ik [kA] Fcelk. [N] Mcelk. [Nm] 

2 -1,33 -36,5∙10-3 

4 -5,33 -0,15 

6 -12,00 -0,33 

Celkový moment síly působící na pohyblivý kontakt v sepnutém stavu je orientován ve směru 

hodinových ručiček, působí tedy proti kontaktnímu přítlaku a urychluje tak oddalování ramene 

pohyblivého kontaktu. Maximální počítaná špičková hodnota proudu Ik = 6 kA odpovídá 

předpokládané špičkové hodnotě protékajícího proudu Ikm = 25 kA. Vlivem konečné strmosti 

daného proudového rázu a uspořádání proudovodné dochází k oddálení kontaktů a tak neexistuje 

funkční stav jističe s protékajícím proudem vyšším než 6 kA v sepnutém stavu. V následující 

kapitole se již počítá i s vyšší hodnotou proudu – v sepnutém stavu s hořícím obloukem.  

Konkrétní proudovodná dráha daného nn jističe je tedy navržena tak, že efektivně využívá 

silového působení elektrického proudu k urychlení vypínacího procesu zrychleným oddálením 

pohyblivého kontaktu. Dané rychlejší oddálení zajistí prudký nárůst obloukového napětí, čímž je 

omezena špičková hodnota proudu. Zahnutí proudovodné dráhy před pevným kontaktem (úseky 4 

a 5 na Obrázek 27) zajišťuje silovým odpuzováním oblouku jeho rychlejší vehnání do zhášecí 

komory a tak urychlí vypínací proces. 
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4.3 Výpočet silového působení na pohyblivý kontakt nn jističe 

v rozepnutém stavu 

 

Obrázek 38 Dílčí přímé úseky proudovodné dráhy nn jističe firmy OEZ v rozepnutém stavu 

Na Obrázek 38 jsou vidět přijatá zjednodušení pro výpočet. Dráha elektrického oblouku je 

zaznačena jako spojnice kontaktů v jejich osách, ve skutečnosti je ale proměnlivá a dané poloze by 

již přímkový tvar neměla a byla silně vychýlena. Proudovodná dráha pohyblivého ramene je 

uvažována jako přímka od osy kontaktu po navařený flexopass, krátký kolmý úsek od kontaktu 

k úseku ramene se neuvažuje, jelikož by silový příspěvek byl velmi malý a výpočetně by se příklad 

zdvojnásobil. Proudovodná dráha pásku flexopass (úsek 6) byla zjednodušena na přímku navazující 

na konec dráhy ramene a druhým koncem navazující do osy úseku 7. Úsek 8 byl poté uvažován 

jako přímka spojující konec úseku 7 se začátkem úseku 9 pro silné zjednodušení výpočtu při nižším 

dopadu na přesnost. 
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4.3.1 Parametry úseků proudovodné dráhy jističe v rozepnutém stavu 

4.3.1.1 Úsek 1 – nespojitý v úhlu 

 

Obrázek 39 Úsek 1 jističe nn v rozepnutém stavu 

h = 60,1 mm m = 43,3 mm l = 29 mm α = 125° n = 6,6 mm 

4.3.1.2 Úsek 2 – nespojitý v úhlu 

 

Obrázek 40 Úsek 2 jističe nn v rozepnutém stavu 

h = 79,4 mm m = 62,3 mm l = 69,5 mm n = 46,9 mm δ = 35° α = 145° 
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4.3.1.3 Úsek 3 – nespojitý v úhlu 

 

Obrázek 41 Úsek 3 jističe nn v rozepnutém stavu 

h = 55 mm m = 28,8 mm l = 49,7 mm n = 27,2 mm δ = 55° α = 125° 

4.3.1.4 Úsek 4 – nespojitý v úhlu 

 

Obrázek 42 Úsek 4 jističe nn v rozepnutém stavu 

h = 40,8 mm m = 33,7 mm l = 22,4 mm n = 0 mm δ = 35° α = 145° 

4.3.1.5 Úsek 5 – nespojitý v úhlu 

 

Obrázek 43 Úsek 5 jističe nn v rozepnutém stavu 

h = 28,9 mm m = 23,9 mm l = 41 mm n = 18,6 mm δ = 55° α = 125° 
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4.3.1.6 Úsek 6 – spojitý v úhlu 

 

Obrázek 44 Úsek 6 jističe nn v rozepnutém stavu 

h = 22,4 mm n = 0,31 mm l = 27,4 mm α = 20° a = 3,52 mm 

4.3.1.7 Úsek 7 – nespojitý v úhlu 

 

Obrázek 45 Úsek 7 jističe nn v rozepnutém stavu 

h = 61,7 mm m = 39,3 mm l = 16,5 mm n = 13 mm δ = 35° α = 145° 

4.3.1.8 Úsek 8 – nespojitý v úhlu 

 

Obrázek 46 Úsek 8 jističe nn v rozepnutém stavu 

h = 45,9 mm m = 23,5 mm l = 37,5 mm n = 9 mm δ = 125° α = 55° 
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4.3.1.9 Úsek 9 – nespojitý v úhlu 

 
Obrázek 47 Úsek 9 jističe nn v rozepnutém stavu 

h = 111,8 mm m = 89,4 mm l = 68,3 mm n = 54,2 mm δ = 35° α = 145° 

4.3.1.10 Úsek 10 – nespojitý v úhlu 

 

Obrázek 48 Úsek 10 jističe nn v rozepnutém stavu 

h = 28,8 mm m = 6,3 mm l = 65 mm n = 47,3 mm δ = 125° α = 55° 
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4.3.1.11 Úsek 11 – nespojitý v úhlu (elektrický oblouk a část pevného kontaktu) 

  

Obrázek 49 Úsek 11 jističe nn v rozepnutém stavu 

h = 41,5 mm m = 12,1 mm l = 31,9 mm n = 9,5 mm δ = 35° α = 145° 

4.3.2 Výsledné vazební konstanty dílčích úseků a délky ramen působících sil: 

Délky ramen jsou uvedeny jako vzdálenost působiště síly od průsečíku osy pohyblivého 

ramene s osou jeho vetknutí k tělu jističe. Znaménka sil a momentů představují jejich orientaci: 

kladné jsou síly a momenty působící na rameno směrem do sepnutého stavu, záporné působí 

opačně, tedy do otevření. 

Tabulka 3 Vypočtené hodnoty vazebních konstant a ramen sil v rozepnutém stavu jističe nn 

č. úseku 
kvF kvM_vypočt. lp kvM_real. 

[N∙A-2] [N∙m∙A-2] [mm] [N∙m∙A-2] 

1 6,973∙10-9 0,144∙10-9 18,57 0,130∙10-9 

2 18,741∙10-9 1,102∙10-9 15,52 0,291∙10-9 

3 35,500∙10-9 1,350∙10-9 15,76 0,560∙10-9 

4 -5,925∙10-9 -0,098∙10-9 10,82 -0,064∙10-9 

5 -14,640∙10-9 -0,421∙10-9 15,12 -0,221∙10-9 

6 72,875∙10-9 0,355∙10-9 9,83 0,716∙10-9 

7 -4,106∙10-9 -0,198∙10-9 13,86 -0,057∙10-9 

8 14,792∙10-9 0,495∙10-9 14,90 0,220∙10-9 

9 8,002∙10-9 0,795∙10-9 14,92 -0,119∙10-9 

10 1,794∙10-9 0,034∙10-9 17,34 0,031∙10-9 

11 -216,06∙10-9 -4,363∙10-9 16,66 -3,598∙10-9 
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4.3.3 Výpočet celkového silového působení na pohyblivý kontakt v rozepnutém 

stavu 

Výsledná vazební konstanta momentu působícího na rameno pohyblivého kontaktu se 

vypočítá jako: 

 
𝐾𝑣𝑀𝑐𝑒𝑙𝑘

= ∑ 𝑘𝑣𝑀𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖

𝑛

𝑖=1

= 10−9 ∙ (0,13 + 0,291 + 0,56 − 0,064 − 0,221 + 

+0,716 − 0,057 + 0,22 − 0,119 + 0,031 − 3,598) = −2,11 ∙ 10−9 N∙m∙A-2 

(44) 

Bude-li se předpokládat, že působiště síly leží v ose kontaktního styku, pak délka ramene dané 

síly je lp = 27,34 mm a výsledná vazební konstanta síly působící v tomto bodě je: 

 𝐾𝑣𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘
=

𝐾𝑣𝑀𝑐𝑒𝑙𝑘

𝑙𝑝
=

−2,11∙10−9

27,34∙10−3 = −77,18 ∙ 10−9 N∙A-2 (45) 

Výsledné silové působení na pohyblivý kontakt jističe nn pro zadané hodnoty zkratových proudů 

dle (37), (38), (44) a (45) vychází: 

Výsledné hodnoty silového působení na pohyblivý kontakt v rozepnutém stavu 

Ik [kA] Fcelk. [N] Mcelk. [Nm] 

8 -4,94 -0,14 

10 -7,72 -0,21 

15 -17,37 -0,47 

Celkový moment síly působící na pohyblivý kontakt v rozepnutém stavu je orientován ve 

směru hodinových ručiček, působí tedy stále do vypnutého stavu. Z daného důvodu nemůže dojít 

k opětovnému sepnutí. Největším silovým příspěvkem je ten od elektrického oblouku (úsek 11), 

jenž je ale silně proměnlivý a s určitostí by nezaujímal daný tvar jako na Obrázek 38. Výsledný 

příspěvek by byl tedy menší, pravděpodobně okolo nulové hodnoty. 

Natvarování proudovodné dráhy tedy zajišťuje bezpečnou funkci jističe ve smyslu eliminace 

rizika samovolného přiblížení kontaktů a z toho plynoucího ohrožení nechtěným opětovným 

sepnutím.  

4.3.4 Příklady výpočtu 

1.) Silový příspěvek úseku 2 v sepnutém stavu 

Dle 4.2.1.1 jsou rozměrové údaje daného uspořádání potřebné k výpočtu:   

h = 17,2 mm l = 43,6 mm n = 21,2 mm α = 90° m = 0 mm 

Pomocné parametry jsou dle 4.1.2 poté: 

 𝑎 = √𝑛2 + ℎ2 + 2𝑛ℎ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑛 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + ℎ =

√21,22 + 17,22 + 2 ∙ 21,2 ∙ 17,2 ∙ 𝑐𝑜𝑠
𝜋

2
+ 21,2 ∙ 𝑐𝑜𝑠

𝜋

2
+ 17,2 = 44,50 mm 

 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
50 

 𝑏 = √𝑙2 + 𝑚2 + 2𝑙𝑚 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑙 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑚 =

√43,62 + 0 + 2 ∙ 43,6 ∙ 0 ∙ 𝑐𝑜𝑠
𝜋

2
+ 43,6 ∙ 𝑐𝑜𝑠

𝜋

2
+ 0 = 43,6 mm 

 

 𝑐 = √𝑙2 + ℎ2 + 2𝑙ℎ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑙 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + ℎ =

√43,62 + 17,22 + 2 ∙ 43,6 ∙ 17,2 ∙ 𝑐𝑜𝑠
𝜋

2
+ 43,6 ∙ 𝑐𝑜𝑠

𝜋

2
+ 17,2 = 64,07 mm 

 

 𝑑 = √𝑛2 + 𝑚2 + 2𝑛𝑚 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑛 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑚 =

√21,22 + 0 + 2 ∙ 21,2 ∙ 0 ∙ 𝑐𝑜𝑠
𝜋

2
+ 21,2 ∙ 𝑐𝑜𝑠

𝜋

2
+ 0 = 21,2 mm 

 

 𝑟 = √𝑛2 + ℎ2 + 2𝑛ℎ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + ℎ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑛 =

√21,22 + 17,22 + 2 ∙ 21,2 ∙ 17,2 ∙ 𝑐𝑜𝑠
𝜋

2
+ 17,2 ∙ 𝑐𝑜𝑠

𝜋

2
+ 21,2 = 48,50 mm 

 

 𝑠 = √𝑙2 + 𝑚2 + 2𝑙𝑚 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑚 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑙 =

√43,62 + 0 + 2 ∙ 43,6 ∙ 0 ∙ 𝑐𝑜𝑠
𝜋

2
+ 0 ∙ 𝑐𝑜𝑠

𝜋

2
+ 43,6 = 87,2 mm 

 

 𝑡 = √𝑙2 + ℎ2 + 2𝑙ℎ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + ℎ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑙 =

√43,62 + 17,22 + 2 ∙ 43,6 ∙ 17,2 ∙ 𝑐𝑜𝑠
𝜋

2
+ 17,2 ∙ 𝑐𝑜𝑠

𝜋

2
+ 43,6 = 90,47 mm 

 

 𝑢 = √𝑛2 + 𝑚2 + 2𝑛𝑚 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑚 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑛 =

√21,22 + 0 + 2 ∙ 21,2 ∙ 0 ∙ 𝑐𝑜𝑠
𝜋

2
+ 0 ∙ 𝑐𝑜𝑠

𝜋

2
+ 21,2 = 42,4 mm 

(46) 

Vazební silová konstanta daného úseku je dle (19) a (37): 

 𝑘𝑣𝐹𝑙 =
10−7

𝑠𝑖𝑛𝛼
(𝑙𝑛

𝑎∙𝑏

𝑐∙𝑑
− 𝑐𝑜𝑠𝛼 ∙ 𝑙𝑛

𝑟∙𝑠

𝑡∙𝑢
) =

10−7

𝑠𝑖𝑛
𝜋

2

∙ 𝑙𝑛
44,5∙43,6∙10−6

64,07∙21,2∙10−6 = 35,66 ∙ 10−9 N∙A-2 (47) 

 (pozn.: jelikož 𝑐𝑜𝑠
𝜋

2
 = 0, tak se neuvažuje druhý člen v závorce předchozího výpočtu) 

Vazební momentová konstanta daného úseku je dle (20) a (38): 

 𝑘𝑣𝑀𝑙 = 10−7 [ℎ ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑙𝑛
𝑡

𝑟
+ 𝑚 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑙𝑛

𝑢

𝑠
+ 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼 ∙ (𝑐 − 𝑎 − 𝑏 + 𝑑)] =

10−7 ∙ 10−3(17,2 ∙ sin
𝜋

2
∙ 𝑙𝑛

90,47

48,50
+ 0 ∙ sin

𝜋

2
∙ 𝑙𝑛

42,4

87,2
+ ) = 1,07 ∙ 10−9  N∙m∙A-2 

(48) 

(pozn.: jelikož cotg
𝜋

2
= 0, neuvažuje se závorka daným výrazem násobená ve výpočtu) 

 

Vzdálenost působiště síly na ramenu od průsečíku os obou úseků dle (23) je: 

 𝑙𝑚 =
𝑘𝑣𝑀𝑙

𝑘𝑣𝐹𝑙
=

1,07∙10−9

35,66∙10−9
= 30,07 mm (49) 

 

Dle Obrázek 37 se však nejedná o reálné rameno působící síly, které se vypočítá jako: 

 𝑙𝑝_𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑙 − 𝑙𝑚−𝑣𝑦𝑝𝑜č + 𝑎 = 43,6 − 30,07 + 4,96 = 18,49 mm (50) 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
51 

 Kde délka l + a je vzdálenost průsečíku os dílčích drah od osy vetknutí pohyblivého 

ramene. 

 

Výsledný moment působící na pohyblivé rameno jističe v sepnutém stavu při protékajícím 

proudu Ik = 6 kA: 

 𝑀𝑐𝑒𝑙𝑘 = 𝐼𝑘
2 ∙ 𝐾𝑣𝑀𝑐𝑒𝑙𝑘 = (6 ∙ 103)2 ∙ (−9,113 ∙ 10−9) = −0,328 Nm (51) 

Výsledná síla působící na pohyblivé rameno v ose kontaktního styku je poté: 

 𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘 =
𝑀𝑐𝑒𝑙𝑘

𝑙𝑝_𝑘𝑜𝑛𝑡
=

−0,328

27,34∙10−3 = −12,00 N (52) 

4.4 Výpočet silového působení na pohyblivý kontakt vn odpojovače 

Z Obrázek 50 je patrné, že jednotlivé úseky proudovodné dráhy odpojovače jsou osově 

souměrné podle osy souměrnosti ve středu pohyblivého ramene. Z toho je zřejmé, že působiště síly 

vyvolané dílčími úseky se nachází v dané ose. Není tedy prvotně potřeba počítat momentové 

příspěvky, jelikož bude dostačovat vypočítání silových příspěvků se znalostí jejich působiště. Pro 

zjednodušení výpočtu sil působících na pohyblivé rameno se bude předpokládat, že je tvořeno jen 

jedním vodičem. Ve skutečnosti je ale tvořeno dvěma souběžnými vodiči, jež se budou brát v potaz 

při výpočtu jejich odolnosti vůči dynamickým účinkům proudu jimi současně protékaným. Počítaly 

se tedy úseky 1, 2, 3 a 4. Jelikož na druhé straně se nachází úseky 5, 6, 7 a 8, jež jsou totožné, tak 

se výsledný příspěvek prvních čtyř úseků násobil dvěma. 

 

Obrázek 51 Model odpojovače pro výpočet silových účinků proudu 

Obrázek 50 Proudovodná dráha odpojovače vn firmy IVEP 
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4.4.1 Parametry dílčích úseků odpojovače 

4.4.1.1 Úsek 1 – rovnoběžný 

p = 536,7 mm m = 179,2 mm a = 30 mm s = 100,2 mm n = 0 mm 

4.4.1.2 Úsek 2a – kolmý nespojitý 

h = 30 mm l = 436,5 mm n = 79,0 mm α = 90° m = 0 mm 

4.4.1.3 Úsek 2b – kolmý nespojitý 

h = 45 mm l = 436,5 mm n = 79,0 mm α = 90° m = 0 mm 

Obrázek 53 Úsek 2a odpojovače vn 

Obrázek 54 Úsek 2b odpojovače vn 

Obrázek 52 Úsek 1 odpojovače vn 
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4.4.1.4 Úsek 3 – rovnoběžný 

p = 436,5 mm m = 79 mm a = 45 mm s = 79 mm n = 0 mm 

4.4.1.5 Úsek 4 – kolmý spojitý 

 

h = 45 mm l = 357,5 mm a = 10 mm n = 5 mm α = 90° 

4.4.2 Výsledné silové působení na rameno odpojovače 

V následující tabulce jsou již silové konstanty vynásobeny dvěma, jelikož se jedná o součet 

příspěvků osově souměrných úseků, viz Obrázek 50. Působiště výsledné síly se poté vzhledem 

k výše zmíněnému faktu nachází uprostřed pohyblivého ramene – v ose souměrnosti, tedy 

lp = 178 mm.  

Obrázek 55 Úsek 3 odpojovače vn 

Obrázek 56 Úsek 4 odpojovače vn 
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Tabulka 4 Výsledné vazební silové konstanty odpojovače 

č. úseku 
kvF 

[N∙A-2] 

1 -18,8∙10-9 

2a 60,5∙10-9 

2b 87,9∙10-9 

3 144,8∙10-9 

4 -553,6∙10-9 

Pozn.: Kladná síla má orientaci do sepnutého stavu, záporná potom do rozepnutého. 

Všechny počítané síly mají totožné působiště, dále mohou být tedy sečteny jako:  

 𝐾𝑣𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘 = ∑ 𝑘𝑣𝐹𝑖 = 10−9 ∙ (−18,8 + 60,5 + 87,9 + 144,8 − 553,6)𝑛
𝑖=1 =

−279,2∙10-9 N∙A-2  
(53) 

Dle dokumentace výrobce by odpojovač měl vydržet dynamické účinky proudu o velikosti 

Ik = 80 kA. Výsledná síla působící v ose ramene při tomto proudu je poté: 

 𝐹 = 𝐼𝑘
2 ∙ 𝐾𝑣𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘 = (80 ∙ 103)2 ∙ (−279,2 ∙ 10−9) = −1787 N (54) 

Výsledný moment působící na rameno je: 

 𝑀 = 𝐹 ∙ 𝑙𝑝 = −1787 ∙ 0,178 = −318 N∙m (55) 

Výsledný moment působící na pohyblivé rameno odpojovače je záporný, při hodnotě 

nárazového zkratového proudu Ikm = 80 kA dosahuje velikosti M = -318 N∙m. Dle zavedené 

orientace tedy na rameno působí moment směrem do vypnutého stavu. Bylo však počítáno i se 

silovými příspěvky úseků ve styku (4. a 5. dle Obrázek 50), jež jsou ve výsledku silně dominantní 

dle Tabulka 4. V daném případě se ale jedná o silné zjednodušení výpočtu vysoce zvyšující 

výsledné silové působení na rameno. Prakticky tedy výsledné silové působení nebude nabývat tak 

vysokých hodnot. 

Na zabránění stavu samovolného otevření ramene je konstrukčně použito adynamické 

uspořádání proudovodné dráhy ramene, kdy při průchodu proudu jeho paralelními vodiči vzniká 

mezi nimi síla posilující kontaktní přítlak. Vyšším kontaktním přítlakem je zajištěna vysoká 

hodnota koeficientu tření mezi vodiči ramene a pevným kontaktem. Výsledná síla působící v místě 

kontaktního styku do otevření by tedy musela překonat součet třecí síly v kontaktu a odporu pohonu 

odpojovače.  

Primární úlohou odpojovače je odolat maximálním proudům vyskytujícím se v obvodu a za 

žádných okolností nesmí dojít k otevření ramene vlivem elektrodynamických sil vyvolaných 

elektrickým proudem. Konstrukční řešení daného odpojovače efektivně eliminuje riziko otevření 

ramene – využívá elektrodynamickou sílu vyvolanou protékajícím proudem k zachování 

funkčnosti odpojovače.  
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4.4.3 Kontrola odolnosti pohyblivého ramene na dynamické účinky zkratového 

proudu 

Pohyblivé rameno odpojovače je tvořeno dvěma měděnými vodiči obdélníkového průřezu 

(pásovinami), jež jsou k sobě při průtoku proudu navzájem přitahovány elektrodynamickými 

silami. Při průchodu vysokých proudů tak může docházet k trvalým poškozením. V následujících 

výpočtech se počítá se symetrickým rozložením proudů, tedy každým vodičem protéká polovina 

celkového proudu. 

Uspořádání vodičů pohyblivého ramene lze klasifikovat jako rovnoběžné vodiče konečné 

délky nekruhového průřezu. Z daného je tedy zřejmé, že obecný výpočet je třeba korigovat 

opravnými činiteli průřezu a reálné délky. Jako délku vodiče uvažujeme nejdelší vzdálenost mezi 

rozpěrkami, dle Obrázek 50 ls = 0,105 m. 

Opravné činitele průřezu jsou závislé na poměrech 
𝑎

ℎ
 a 

𝑎

𝑏
 dle Obrázek 57, kde dle [9]: 

 
𝑘ℎ =

𝑎2

ℎ2
[
2ℎ

𝑎
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

ℎ

𝑎
− 𝑙𝑛 (1 +

ℎ2

𝑎2
)] =

432

602
[
2 ∙ 60

43
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

60

43
− 𝑙𝑛 (1 +

602

432
)]

= 0,80509 

(56) 

 𝑘𝑏 =
𝑎

𝑏
[(

𝑎

𝑏
+ 1) 𝑙𝑛 (

𝑎

𝑏
+ 1) + (

𝑎

𝑏
− 1) 𝑙𝑛 (

𝑎

𝑏
− 1) − 2

𝑎

𝑏
𝑙𝑛

𝑎

𝑏
] 

=
43

5
[(

43

5
+ 1) 𝑙𝑛 (

43

5
+ 1) + (

43

5
− 1) 𝑙𝑛 (

43

5
− 1) − 2

43

5
𝑙𝑛

43

5
] = 1,00226 

(57) 

Silové působení mezi rovnoběžnými vodiči konečné délky se počítá podle (28), kde dle Obrázek 

57: 

 𝑙𝐴𝐶 = 𝑙𝐵𝐷 = 𝑎 = 43 mm 

(58)  
𝑙𝐴𝐷 = 𝑙𝐵𝐶 = √𝑙𝑠

2 + 𝑎2 = √0,1052 + 0,0432 = 113,46 mm 

 
𝐹𝑠 = (

𝐼𝑘

2
)

2

∙
𝑙𝑠

𝑎
∙ 𝑘ℎ ∙ 𝑘𝑏 ∙ 10−7 ∙ (𝑙𝐴𝐷 − 𝑙𝐵𝐷 − 𝑙𝐴𝐶 + 𝑙𝐵𝐶) = 

(
80 ∙ 103

2
)

2

∙
0,105

0,043
∙ 0,805 ∙ 1,002 ∙ 10−7 ∙ 2 ∙ (113,46 − 43) ∙ 10−3 = 44,43 N 

(59) 

  

Obrázek 57 Rozměry pro výpočet mechanické odolnosti pohyblivého ramene odpojovače 
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Průřezový modul dílčího vodiče dle Obrázek 57 je: 

 
𝑍𝑠 =

1

6
ℎ ∙ 𝑏2 =

1

6
∙ 0,06 ∙ 0,0052 = 2,5 ∙ 10−7 m3 (60) 

Ohybové namáhání dílčích vodičů ramene je poté: 

 
𝜎𝑠 =

𝐹𝑠 ∙ 𝑙𝑠

16𝑍𝑠
=

44,43 ∙ 0,105

16 ∙ 2,5 ∙ 10−7
= 1,166 MPa (61) 

Porovnání ohybového namáhání vodičů s pevností jejich materiálu se počítá jako: 

 𝜎𝑠 ≤ 𝑅𝑝0,2  → 1,166 MPa < 100 MPa (62) 

 kde Rp0,2 je namáhání odpovídající minimální hodnotě meze průtažnosti materiálu vodiče, 

pro měď se jedná o hodnotu Rp0,2_Cu = 100 MPa [10] 

Kontaktní rameno daného odpojovače dle výpočtů odolá dynamickým účinkům zkratového proudu 

o špičkové hodnotě Ikm = 80 kA. Je konstrukčně využito adynamické uspořádání kontaktního 

ústrojí, kde přitažlivé síly mezi dílčími vodiči ramene zvyšují kontaktní přítlak a tak velice účinně 

snižují odpor ve styku. Se snižujícím se odporem ve styku se snižují i ztráty v daném místě a 

zabraňuje se tak měknutí, popř. svaření kontaktních ploch. 

 Celková přitažlivá síla působící na paralelní vodiče pohyblivého ramene odpojovače se poté 

počítá prakticky jako v (59), jen se změní délkové rozměry dle Obrázek 57: 

 𝑙𝑠 = 2 ∙ 72 + 2 ∙ 105 = 354 mm 

(63) 
 𝑙𝐴𝐶 = 𝑙𝐵𝐷 = 𝑎 = 43 mm 

 
𝑙𝐴𝐷 = 𝑙𝐵𝐶 = √𝑙𝑠

2 + 𝑎2 = √0,3542 + 0,0432 = 356,6 mm 

 
𝐹𝑠 = (

𝐼𝑘

2
)

2

∙
𝑙𝑠

𝑎
∙ 𝑘ℎ ∙ 𝑘𝑏 ∙ 10−7 ∙ (𝑙𝐴𝐷 − 𝑙𝐵𝐷 − 𝑙𝐴𝐶 + 𝑙𝐵𝐶) = 

(
80 ∙ 103

2
)

2

∙
0,354

0,043
∙ 0,805 ∙ 1,002 ∙ 10−7 ∙ 2 ∙ (0,3566 − 0,043) = 666,4 N 

(64) 

Daná síla přitahuje paralelní vodiče pohyblivého ramene k sobě, posiluje tedy kontaktní přítlak a 

zabraňuje tak riziku měknutí, popř. svaření kontaktního styku.  
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5 ZÁVĚR 
V bakalářské práci byly analyzovány požadavky kladené na elektrické přístroje, zejména 

opatření vůči negativnímu působení elektrodynamických sil od zkratových proudů. 

V první kapitole byly stručně popsány požadavky kladené na dimenzování proudovodné dráhy 

elektrických spínacích přístrojů dle základních hledisek: izolační vzdálenosti, odolnost vůči 

oteplení způsobeného průtokem nadproudů a nejdůležitější část – odolnost vůči 

elektrodynamickým účinkům zkratových proudů.  

Ve druhé kapitole byla uvedena typická uspořádání proudovodných drah elektrických 

spínacích přístrojů, a to jak nízkonapěťových, tak vysokonapěťových. Zejména byla zdůvodněna 

technická řešení proudovodných drah a formulovány aktuální problémy k řešení. Byly 

komentovány progresivní způsoby využití sekundárních jevů průchodu elektrického proudu 

k urychlení vypínacího procesu a zhášení elektrického oblouku. Využívá se jak tepelné energie 

elektrického oblouku, tak elektrodynamických sil vyvolaných průchodem zkratového proudu. 

 Ve třetí kapitole jsou prezentována současná technická řešení z patentovaného stavu techniky. 

Je uveden průlomový patent rotačního dvojkontaktu z roku 1990 s návazností na původní patent. 

Dále je uvedeno nejnovější patentované řešení z roku 2013 – rotační čtyřkontaktní ústrojí.  

V poslední – čtvrté kapitole jsou počítány elektrodynamické síly působící na pohyblivý 

kontakt jističe nn od firmy OEZ v sepnutém i rozepnutém stavu. Byla uvažována mnohá 

zjednodušení, která pravděpodobně výrazně ovlivnila výsledek, výsledná přesnost se tak bude 

pohybovat v řádu 10%. Potvrdilo se, že proudovodná dráha jističe je vhodně natvarována pro 

využití odpudivé síly v kontaktním styku, a to pro urychlení vypínacího procesu, přičemž i při 

následném oddálení kontaktů síla stále působí do vypnutého stavu.  

Dále bylo počítáno silové působení na kontaktní rameno vn odpojovače firmy IVEP při 

průchodu maximálního garantovaného výdržného proudu. Vlivem silných zjednodušení vyšla 

vysoká hodnota síly působící v ose ramene do vypnutého stavu, a to F = 1787 N. Předpokládá se, 

že použitým konstrukčním řešením odpojovače je účinně eliminováno riziko samovolného 

oddálení ramene při průchodu zkratového proudu. Hlavním předpokladem je, že adynamické 

uspořádání kontaktního ústrojí zajištuje, že třecí síla do vypnutí, udržující rameno kontaktu 

v sepnutém stavu, je větší, než síla působící na rameno do stavu vypnutého. Mechanické síly 

konstrukce však nejsou známy a statické koeficienty tření v kontaktních stycích počítány nebyly. 

Přitažlivá síla mezi vodiči pohyblivého ramene při průchodu nárazového zkratového proudu o 

velikosti Ik = 80 kA má velikost F = 666,4 N. Nakonec byla ověřena odolnost dílčích vodičů 

ramene na ohybové namáhání vlivem průchodu zkratového proudu, přičemž dimenze kontaktu 

vyhovuje. 

V práci byly použity analytické vztahy, přičemž za pomoci simulačního software by se 

pravděpodobně dosáhlo přesnějších výsledků. Bylo by zajímavé porovnat výsledky analytických 

výpočtů s výstupy simulačních programů, tím se již ale práce nezabývá. 
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