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Abstrakt   

 Táto diplomová práca sa zaoberá tepelnými pomermi v ističi pri skrate. Predstavuje kompletný 

teplotný a konštrukčný rozbor prúdovodnej dráhy ističa pri pôsobení skratu. Prípustnú veľkosť 

oteplenia prúdovodnej dráhy určuje niekoľko dôleţitých fragmentov. Teplota súčastí ističa nesmie 

vyvolať neprípustné fyzikálne zmeny na nich ani v ich okolí. Všetky takto teplotne vyvolané zmeny 

majú za následok zhoršenie vlastností ako sú bezpečnosť, funkčnosť, spoľahlivosť a ţivotnosť tohto 

elektrického prístroja. Pomocou metódy konečných prvkov v programe Ansys boli riešené tepelné 

pomery prúdovodnej dráhy v ističi.  

 

Kľúčové slova 

 elektrický prístroj; istič; šírenie tepla; oteplenie; prúdovodná dráha; Ansys; 3D model; metóda 

konečných prvkov; sieťovanie; modelovanie; 

 

Abstract 

This thesis deals with the thermal conditions of Low Voltage Circuit Breaker in the Course of 

Short Circuit. It represents a complete thermal and structural analysis of path current circuit breaker in 

the operation of a short circuit. Permissible size of the warming current circuit identifies a number of 

important fragments. The temperature of the circuit breaker components must not cause undue 

physical changes in them or around them. All of the following temperature-induced changes result in 

deterioration of properties such as safety, functionality, reliability and durability of the electrical 

device. Using finite element method in the program Ansys have been dealt thermal conditions current 

circuit in the circuit breaker. 
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1. Úvod 

Elektrický prístroj istič je v súčasnosti najpouţívanejší a najrozšírenejší spínací 

a ochranný prvok  kaţdej budovy, ktorá je pripojená k rozvodnej  elektrickej sieti, pre jeho 

schopnosť zabrániť škodám na elektrickom zariadení vplyvom  skratov a preťaţení. 

Dôleţitým parametrom z hľadiska tepelného dimenzovania prúdovodnej dráhy je veľkosť 

trvalého a krátkodobého oteplenia. 

Cieľom tejto úlohy je rozbor teplotných pomerov prúdovodnej dráhy ističa, a tým 

poukázať na teploty, ktoré nastanú pri prechode skratového prúdu prúdovodnou dráhou ističa. 

Z toho vyplýva náročnosť výberu vhodných materiálov a technologických procesov pouţitých 

pri jeho výrobe. 

Charakteristické hodnoty, ktoré sú najdôleţitejšie pri výbere konkrétneho typu ističa 

pouţitého v elektrickom obvode sú zhrnuté v druhej kapitole. Tretia kapitola sa zaoberá 

kompletným konštrukčným popisom jednotlivých súčastí ističa a ich významom a funkciou. 

Okrem iného je v nej zahrnutý rozbor funkcie ističa a jeho akčných členov – tepelnej a skratovej 

spúšte. O rozdelení a druhoch ističov dostupných na trhu so spínacou a istiacou technikou je 

pojednávané vo štvrtej kapitole. Teóriou šírenia tepla a tepelnými vlastnosťami, ktoré 

ovplyvňujú všetky telesá v okolí sa zaoberá piata kapitola. V šiestej kapitole sú popísané tepelné 

pomery v ističi. Pouţité nástroje ktoré boli vyuţité pri realizácii tejto úlohy sú zhrnuté a opísané 

v kapitole sedem. Ôsma kapitola zahŕňa popis konštrukcie 3D modelu prúdovodnej dráhy a jej 

jednotlivých súčastí. Popri tom  vytyčuje zjednodušujúce predpoklady k samotnej realizácii 

modelu. Postup riešenia v programe ANSYS a postup vytvorenia výpočtov je opísaný v deviatej 

kapitole. V desiatej kapitole je obsiahnuté zhrnutie dosiahnutých výsledkov, zobrazenie 

tepelných pomerov a pohľad na ďalší rozvoj tejto úlohy. Poslednou desiatou kapitolou je záver, 

ktorý hodnotí prínos práce a jej výsledky. 
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2. Istič a charakteristické hodnoty 

Poţiadavka moţnosti ovládania prevádzky spotrebičov pri zachovaní istiacej funkcie 

viedlo k spojeniu funkcie spínača a poistky do jedného celku s názvom istič.   

Istič je samočinný spínací prístroj, určený k spínaniu, isteniu a ochrane elektrických 

obvodov, teda musí istiť sieť aj spotrebič. Úlohou istenia je zabrániť škodám na elektrickom 

zariadení vplyvom neţiaducich prevádzkových pomerov – skratov a preťaţení. Tým sa môţe 

chrániť obsluha pred moţným úrazom elektrickým prúdom a chránené elektrické zariadenie 

pred jeho poškodením. Na rozdiel od poistky, ktorá musí byť vymenená, je moţné istič znova 

zapnúť a obnoviť tak dodávku prúdu do elektrického obvodu. Ide teda o nedeštruktívne istiace 

zariadenie. [15,16] 

 

2.1 Charakteristické hodnoty 

Za charakteristické hodnoty ističa sa povaţujú fyzikálne veličiny, ktoré majú priamy 

vplyv na jeho funkciu. Sú nimi menovité napätie, pre ktoré je určený skratový prúd, so  

schopnosťou vypnúť istič a vypínacia charakteristika (podľa rýchlosti reakcie na nadprúd alebo 

skratový prúd udávanej v milisekundách). Motorové ističe určené pre ochranu prakticky 

všetkých elektromotorov musia byť konštruované tak, aby vysoké záberové prúdy 

elektromotorov v kľudovom stave (teda pri štarte motora z kľudového stavu) neviedlo k ich 

neţiaducemu vypnutiu, ktoré je dané práve správnou vypínacou charakteristikou ich ističa. [15] 

 

2.1.1 Vypínacie charakteristiky 

Vypínacia charakteristika ističa je priebeh závislosti doby vypnutia ističa na veľkosti 

nadprúdu. Pojmom nadprúd sa rozumie kaţdý prúd, ktorý je vyšší neţ menovitý prúd In, teda 

ide o preťaţenie alebo skrat. 

Z priebehu vypínacej charakteristiky ističov typu B, C a D (Obr.2.1) je zrejmé, ţe všetky 

tri typy sa od seba odlišujú iba nastavením elektromagnetickej (skratovej) spúšte. V oblasti 

pôsobenia tepelnej spúšte - aţ po dobu zapôsobenia elektromagnetickej spúšte - je tvar 

vypínacej charakteristiky pre všetky typy zhodný. Preto je z hľadiska dlhodobého zaťaţovania 

vedení malým nadprúdom ľahostajné, aký typ vypínacej charakteristiky ističa zvolíme. 

Vypočítané hodnoty pre koeficient priradenia ističa k vedeniu, sú uvedené  k čiarovej 

charakteristike, ktorá prechádza 75 % tolerančného poľa. Z hľadiska ochrany pred úrazom 

elektrickým prúdom je voľba typu vypínacej charakteristiky závislá na hodnote impedancie 

slučky obvodu poruchového prúdu. [15] 

 

Vypočítané hodnoty sú uvedené k najnepriaznivejším hodnotám nadprúdu tolerančného 

poľa vypínacej charakteristiky 5, 10 nebo 20 In (pre typy B, C nebo D) 
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Obr. 2.1 - Vypínací charakteristiky[17] 

2.1.2 Vypínacia schopnosť ističov 

Vypínacia schopnosť je parameter, ktorý udáva hodnotu predpokladaného skratového 

prúdu, ktorú musí prístroj bez poškodenia odpojiť. Vysoká hodnota vypínacej schopnosti 

obmedzujúcich ističov je podmienená veľmi krátkymi časmi vypnutí, ktoré sa ďalej skracujú 

s rastúcim nadprúdom (jednotky milisekúnd). Pokiaľ je zdroj schopný dodať vyšší skratový 

prúd, neţ je udaná vypínacia schopnosť pouţitého ističa, musí byť predradená poistka, ktorá 

obmedzí skratový prúd na prípustnú hodnotu. [15] 

 

2.1.3 Zaťažiteľnosť ističov 

So zmenou teploty okolia sa posúva nevypínací a tieţ vypínací prúd ističa. Medze 1,13 In 

pre nevypínací prúd a 1,45 In pre vypínací prúd sú udávané k referenčnej teplote 30°C.  

Závislosť nevypínacieho prúdu na zmene teploty býva uvedená v katalógoch jednotlivých 

výrobcov. S rastúcou teplotou zaťaţiteľnosť klesá. 

Predpísaná teplota Od -5°C do 40 °C je uvedená podľa poţiadavky ČSN EN 60898. 

V tomto rozmedzí musí istič spĺňať predpísané elektrické a mechanické parametre. Pre pouţitie 

ističov pri teplotách odlišných od predpísaných  sú v katalógu uvedené závislosti nevypínacieho 

prúdu. 

Graf zaťaţiteľnosti pri radení N ističov vedľa seba charakterizuje teplotná závislosť 

nevypínacieho prúdu pri vzájomnom tepelnom ovplyvňovaní ističov namontovaných vedľa 

seba. Výrobca túto skutočnosť rešpektuje u viacpólových ističov, kde realizuje nastavenia 

prostredných pólov. 

Výpočet nevypínacieho prúdu ističa pri teplote okolia T a N ističoch vedľa seba 

zohľadňuje oba predchádzajúce  prípady, kedy dochádza k tepelnému ovplyvňovaniu ističa ako 

vplyvom teploty okolia, tak i vzájomným zdieľaním tepla od susedných ističov. [15] 
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kde In – Menovitý prúd ističa (A) 

𝐾𝑇 =
𝐼𝑇
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          )2.2(  

    Zaťaţiteľnosť ističa pri zmenenej teplote okolia T 

- zaťaţiteľnosť ističa pri N ističoch vedľa seba 

 

 

2.1.4 Trieda selektivity 

Trieda selektivity vyjadruje hodnotu  𝐼2𝑡 ( Joulov integrál ). Celkom sú definované 3 

triedy selektivity (ČSN EN 60 898) - čím vyššia trieda, tým menšiu energiu pri skrate istič 

prepustí. Hodnota 𝐼2𝑡 ističov závisí najmä na rýchlosti vypnutia mechanizmu ističa a schopnosti 

zhášacej komory uhasiť oblúk. Uvádzané údaje platia za stanovených podmienok (napätie, 

účinník atď.). Hodnotu tzv. prejdenej energie ističom pri skrate vyjadruje parameter 𝐼2𝑡,  

pričom platí, ţe menšia hodnota 𝐼2𝑡 pri skrate spôsobí menšie oteplenie vedenia za ističom. 

Praktický význam v obmedzení hodnoty 𝐼2𝑡 spočíva v tom, ţe pri pouţití obmedzujúcich ističov 

nie je nutné kontrolovať prierezy vodičov z pohľadu oteplenia pri skrate. [15] 

)()( NKTKII nTndl 

nK
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Obr. 2.2 - Charakteristiky 𝐼2𝑡 [17] 
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3. Konštrukcia ističa, rozbor funkcie 

Ističe môţeme z konštrukčného hľadiska rozčleniť na päť hlavných častí :  

Prúdovodná dráha, do ktorej patria svorky prístroja, spojovacie časti a kontakty. 

Izolačné časti, ktoré vţdy tvorí pevná látka, mechanicky spojujú, ale elektricky oddeľujú 

vodivé časti. 

Mechanizmus  je zariadenie, ktoré premiestňuje kontakty z jednej základnej polohy do 

druhej. 

Zhášadlo je zariadenie, v ktorom vhodným spôsobom pôsobíme na oblúk tak, aby sa i pri 

veľkých prúdoch uhasil čo najrýchlejšie. Konečnou úlohou kaţdého z nich je intenzívna 

deionizácia dráhy oblúka.      

Výzbroj je časť ističa, bez ktorej istič vykonáva svoju základnú činnosť. Prídavné 

prístroje a zariadenia, ktoré istič obsahuje, plnia teda pomocné, signalizačné a diaľkovo 

ovládané funkcie.  

Prvé tri časti obsahuje kaţdý spínací prístroj, zostávajúce dve obsahujú len niektoré typy 

a niektoré prevedenia spínacích prístrojov. [1] 

 

1. ovládacia páčka 

2. aretačný mechanizmus 

3. kontaktný pár             

4. prívodná svorka                                                                                        

5. bimetalový pás  

6. regulačný prvok  

7. elmag. spúšť  

8. zhášacia komora 

9. zhášacie rohy 

10. izolačná podloţka 

11. vypínacia pruţina 

12. pevné vodivé lanko 

13. indikátor stavu 

14. klimatické otvory 

Obr. 3.1 - Rez ističom 
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3.1 Rozbor funkcie ističa 

Ak vznikne v obvode skrat, potom skratový prúd uvedie do činnosti relé 

(elektromagnetom bude prechádzať väčší prúd a ten vytvorí silnejšie magnetické pole), jeho 

jadro pritiahne ponornú kotvu, ktorá slúţi k odblokovaniu zámku vypínača a západka sa uvoľní, 

pruţina rozpojí kontakty a obvod sa preruší. Často sa pre rýchlejšie rozopnutie kontaktov 

vyuţíva nárazový – úderný kolíček, ktorý pôsobí priamo na pohyblivý kontakt. Rozhodujúci 

vplyv na vybavenie ističa má  magnetická sila, ktorá pôsobí na kotvu skratovej spúšte. 

Významná je pritom nielen veľkosť prúdu, ale aj dĺţka trvania jeho pôsobenia. [2,8] 

 

Obr. 3.2 – Elektromagnetická spúšť 

 

Pri poruche alebo prechodovom jave, ktoré nastanú v elektrickej sieti, môţe pretekať 

obvodom prúd len o trocha väčší neţ je prúd prípustný, ale ak prechádza dlhšiu dobu, preťaţuje 

vodiče a môţe poškodiť elektrické spotrebiče. A pretoţe taký prúd niekedy nestačí k uvedeniu 

elektromagnetickej ochrany do činnosti, má istič okrem  tejto ochrany tieţ ochranu tepelnú.  

 

Obr. 3.3 – Tepelná spúšť 

Ak prechádza obvodom dlhšiu dobu väčší prúd, neţ je prúd prípustný, bimetal- dvojkov 

s rôznou teplotnou rozťaţnosťou sa postupne zahrieva. Ohrievaním dochádza na rôznych 

http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=250
http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=291
http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=182
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stranách pásku k rôznemu rozpínaniu kovov, čím sa bimetal prehne tak, ţe nadvihne kotvu, 

a tak sa opäť západka uvoľní, pruţina rozpojí kontakty a obvod sa preruší.  

Touto tepelnou ochranou sa istič podstatne líši od poistky, ktorá preruší obvod iba v 

prípade skratu, ale nie pri značnom preťaţovacom prúde, ktorý môţe poškodiť elektrické 

spotrebiče. [15,2]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3 - Funkčné schéma ističa 
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4. Rozdelenie ističov  

4.1 Podľa napäťovej sústavy 

 striedavé - sú najbeţnejšie, najmenších rozmerov, pretoţe v striedavých obvodoch 

prechádza prúd nulou, dochádza k jednoduchšiemu  uhaseniu oblúka (striedavé 

periodicky mení polaritu napätie i smer prúdu) 

 jednosmerné – istenie káblov a vodičov proti preťaţeniu a skratu, sú zloţitejšie, 

oblúk sa zháša vháňaním prostredníctvom elektromagnetického poľa do zhášacej 

komory. Vstavané permanentné magnety podporujú zhášanie elektrického oblúka iba 

pri predpísanej polarite zapojenia svoriek. Z tohto dôvodu musí byť dodrţaná polarita 

jednosmerného prúdu v obvode 

 univerzálne – pouţitie pre striedavé a jednosmerné obvody, ich konštrukcia obsahuje 

kombináciu súčastí striedavých i jednosmerných ističov. 

 

4.2 Podľa akčného členu (spúšte) 

 Termomagnetické 

Tepelná nadprúdová spúšť je realizovaná rovnako ako tepelné relé pre zaistenie 

v spojení so stýkačmi. Pásik dvojkovu je vyhrievaný buď priamo hlavným prúdom, 

alebo odporovým vyhrievacím drôtom napájaným prúdom z pomocného prúdového 

transformátoru. Časové oneskorenie zabezpečuje dvojkov svojou charakteristikou. Pri 

menšom prúde sa ohrieva menej a vypnutie spôsobí za dlhšiu dobu a naopak.  

Pracujú na dvoch princípoch: 

o bimetal reaguje na nízke násobky menovitého prúdu - preťaţenie 

o elektromagnet reaguje na vyššie násobky menovitého prúdu - skrat 

 

  Kataraktové (hydraulické)  

 Elektromagnet, jeho oceľové jadro sa pohybuje v olejovej náplni - tlmiču. Pri 

pôsobení nadprúdu je jadro vťahované proti sile vnútornej pruţiny a trení v oleji do 

cievky. Pri dostatočnom vtiahnutiu jadra dôjde k pritiahnutiu vonkajšej kotvy 

elektromagnetu a tým vybaveniu ističa. 

 S elektronickou spúšťou  

Istič obsahuje prúdový transformátor, ktorý prevádza prúd ističom na hodnoty, 

následne vyhodnocované blokom elektronickej spúšte. Pri prekročení nastavených 

hodnôt istič vypne. Tento spôsob vybavovania sa vyuţíva hlavne u ističov väčších cca. 

200A a vyššie, kde by bolo problematické vytvoriť skratovú spúšť pomocou cievky 

alebo tepelnou spúšťou pomocou bimetalového pásku. Ističe s elektronickou spúšťou 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_oblouk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polarita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stejnosm%C4%9Brn%C3%A9_nap%C4%9Bt%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Princip
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bimetal
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zkrat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katarakt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olej
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tlumi%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadproud
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pru%C5%BEina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olej
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADvka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Transform%C3%A1tor
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majú ďalšiu výhodu v nastavení maximálneho prúdu, voľbu vypínacej charakteristiky, 

diagnostiku ističa (moţnosť prepojenia s PC) a pod. 

Všeobecne môžu byť nadprúdové spúšte 

a) závislé — doba vybavenia je nepriamo úmerná prúdu; pri nadprúde 

vypínajú tým skôr, čím je prúd väčší, 

b) nezávislé — doba vybavenia nezávisí na veľkosti prúdu; pri kaţdom 

nadprúde vypínajú za rovnaký, vopred nastavený čas, 

c) polozávislé — do určitej veľkosti prúdu pôsobí závisle, pri väčších prúdoch 

nezávisle, 

 

Charakteristika spúšte má byť prispôsobená otepľovacej krivke chráneného zariadenia. 

Rozlišujeme dva základné typy: 

1. Charakteristika motorová 

2. Charakteristika vedenia 

Podľa týchto charakteristík sú tieţ ističe motorové a ističe vedení. Základné priebehy 

jednotlivých charakteristík sú uvedené v norme. Napríklad u motorových ističov nad 100 A 

pôsobí nadprúdová a skratová spúšť takto: 

Pri preťaţení prúdom: 

 1,05 In nesmie vypnúť do 2 h, 

 1,20 In musí vypnúť do 2 h, 

 1,50 In musí vypnúť pri ľahkom a strednom rozbehu do 2 min, pri ťaţkom 

rozbehu do 4 min, 7In musí vypnúť : 

a) pri ľahkom rozbehu v rozmedzí 1 aţ 4 s, 

b) pri strednom rozbehu v rozmedzí 4 aţ 10 s, 

c) pri ťaţkom rozbehu do 10 s, (8 aţ 16) In musí vypnúť do 0,1s. 

  

Nadprúdové spúšte sa buď dajú v istom rozsahu svojho menovitého prúdu nastaviť, alebo 

sú nenastaviteľné. Menovitý prúd nenastaviteľných spúští je treba voliť podľa menovitého 

prúdu chráneného zariadenia. [15] 

Ističe nahradzujú poistky aţ do svojej vlastnej skratuvzdornosti. Ak je skratový prúd 

väčší neţ dovolený vypínací prúd ističa, musí sa mu poistka predradiť. 
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Skratová selektivita ističa s predradenou poistkou udáva, do akej hodnoty skratového 

prúdu v obvode bude poistka voči ističu selektívna, teda do akej hodnoty skratového prúdu bude 

istič vypínať skôr, neţ poistka 

Okrem nadprúdových spúští môţu mať ističe ešte spúšť na podpätie (nulovú cievku). Je 

to v podstate elektromagnet s cievkou pripojenou k sieti; vypína istič pri poklesu napätí pod 65 

aţ 35 % -a nesmie dovoliť jeho zapnutie, pokiaľ napätie  nedosiahne aspoň 75 % menovitej 

hodnoty. [15] 

 

4.3 Podľa systému zhášania oblúku 

 deiónové (deionizačná komora) - niţšia trieda selektivity, oblúk medzi kontaktmi 

vzniká vo vzduchu, k jeho uhaseniu sa najčastejšie pouţíva zhášacia komora, 

 olejové – oblúk sa zháša pôsobením oleja, pouţívajú sa len zriedka, 

 vákuové – vysokonapäťové 

4.4 Podľa prevedenia 

 otvorené (masterpact), obvykle nad 2kA 

 kompaktné (MCCB), obvykle do 2kA 

 jednopólové - istí iba jednu fázu a jednofázový spotrebič k nej pripojený 

 trojpólové - istí tri fázy a spotrebiče napájané z trojfázového vedenia. Pri poruche, 

ktorá nastane v ktorejkoľvek fázy vypne pomocou spoločnej ovládacej páčky 

všetky tri fázy. 

4.5 Podľa vypínacej charakteristiky 

 B Istič vedení - vypína pri 3-5 násobku menovitého prúdu 

 C Univerzálny istič - vypína pri 5-10 násobku menovitého prúdu 

 D Motorový istič - vypína pri 10-20 násobku menovitého prúdu 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Deioniza%C4%8Dn%C3%AD_komora&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=MCCB&action=edit&redlink=1
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5. Šírenie tepla  

Šírenie tepla (termokinetika) je jedným zo spôsobov  prenosu energie. Teplo sa prenáša 

z miesta s vyššou teplotou na miesta s niţšou teplotou, a teda z telesa teplejšieho na teleso 

studenšie.  

Tepelná energia sa môţe šíriť vedením a prúdením iba v prostredí, ktoré je vyplnené 

látkou. Príčinou šírenia je neustály pohyb častíc hmoty. Vzájomným pôsobením medzi 

jednotlivými časticami (napr. zráţkami) dochádza k predávaniu kinetickej energie, a to tak dlho, 

kým nedôjde k vyrovnaniu teplôt.  

Tepelné ţiarenie sa svojou povahou odlišuje od vedenia a prúdenia, lebo tepelná energia 

sa môţe prenášať i v priestore, ktorý nie je  vyplnený látkou (teda vo vákuu). Dôvodom je 

skutočnosť, ţe sálanie predstavuje elektromagnetické ţiarenie, ktoré k svojmu prenosu 

nepotrebuje hmotu. 

V praxi sa uvedené prenosy tepla zriedka objavujú oddelene. Pri konkrétnych riešeniach 

môţeme uvaţovať s kaţdým spôsobom šírenia oddelene a celková prenesená energia je potom 

rovná súčtu energií prenášaných jednotlivými spôsobmi.  

 

5.1 Prenos tepla vedením (kondukcia) 

Vo vnútri pevných telies alebo v ich tesnom dotyku dochádza k prenosu tepla vedením. 

Teplo, podobne ako magnetická alebo elektrická energia, vytvára okolo seba tepelné pole. 

Tepelné pole je mnoţina okamţitých teplôt všetkých bodov skúmanej časti priestoru a jej 

skalárnym poľom.  

                                                                                       )1.5(                                                                                                                

   - teplota uvaţovaného bodu 

 zyx ;;  - súradnice bodu 

 t[s] - časová súradnica 

Ak platí,                                                                                                                             )2.5(  

potom sa jedná o pole stacionárne:  

)3.5(  

Pri výpočte tepelných strát a tepelnej pohody prostredia sa predpokladá ustálený stav. 

Rieši sa prípad ustáleného stacionárneho poľa. Plochy zahrňujúce body rovnakej teploty 

a spojnice miest s rovnakou hladinou tepelnej energie sú izotermické plochy.  

Pri prestupe tepla rovnou stenou sú izotermické plochy roviny rovnobeţné s rozhraním. 

);;;( tzyxf

0




t



);;( zyxf

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1stice
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Pri prestupe tepelného toku valcovou stenou sú izotermické plochy suosé valcu, u 

guľovej steny sústredné guli. 

Izotermy sú krivky spojujúce body rovnakej teploty. 

 

 

Obr. 5.1 – Izotermy, teplotné pole 

 

Na Obr. 5.1 vidíme izotermy, ktoré sa od seba navzájom líšia rozdielom teplôt ∆υ. Pri 

pohybe z bodu A na izoterme υ v smere S prechádzame do miest s rozdielnou teplotou. Pohyb v 

smere S je charakterizovaný pomerom 
∆𝜐

 ∆𝑆
. Tento pohyb nadobudne maximálne moţné hodnoty, 

ak sa pohybujeme z bodu A v smere normály n k izoterme υ. Pri pohybe po kolmici n nastávajú 

najväčšie teplotné zmeny. 

Teplotný spád (gradient) grad υ je limitná hodnota pomeru 
∆𝜐

 ∆𝑛
, kde n0 je jednotkový 

vektor v smere n. 

Základné prípady pre prenos tepla vedením sú: 

Rovná stena nekonečných rozmerov v smeroch osí Y a Z, tepelný tok vstupuje do steny 

kolmo k rozhraniu v smere osi X. 

Dutý valec nekonečnej dĺţky je rozdiel teplôt medzi dutinou a vonkajším povrchom, 

tepelný tok sa bude šíriť v radiálnom smere. 

Dutá guľa je rozdiel teplôt medzi dutinou a vonkajším povrchom, tepelný tok sa bude 

šíriť v radiálnom smere. [4] 

5.2 Prenos tepla prúdením (konvekcia) 

Prenos tepla týmto spôsobom  sa uplatňuje pri prestupe tepla z nejakej pevnej plochy do 

okolitého prostredia alebo naopak.  

Zavedieme si súčiniteľ prestupu tepla 𝛼𝑝  s jednotkou 𝑊.𝑚−2.𝐾−1, ktorý určuje, aký 

veľký tepelný tok preteká jednotkovou plochou pri teplotnom rozdiele 1 ºC. 
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Šírenie tepla prúdením patrí k najobťaţnejším výpočtovým problémom v tepelnej 

technike. 

Pri prestupe tepla prúdením (Obr. 4.2) platí Newtonov zákon: 

)4.5(  

   )5.5(  

 

 

Obr. 5.2 – Prenos tepla prúdením rovinnou stenou 

V kvapalnom a plynnom prostredí dochádza k zdieľaniu tepla prúdením kvapaliny alebo 

plynu. Pohyb môţe byť spôsobený vonkajšími vplyvmi, medzi ktoré patria tlakové a trecie sily. 

Tieto sily sú vyvolané ventilátorom, čerpadlom, pohybom tuhého telesa a podobne (nútené 

prúdenie).  

Vnútorné vplyvy, ktoré majú za dôsledok vznik prúdenia, vznikajú ako dôsledok 

nerovnomerného rozdelenia hmotnostných síl v prúdiacom médiu. Najčastejším typom voľnej 

konvekcie je prirodzené prúdenie, vyvolané rozdielnou hustotou, ktorá sa mení v závislosti na 

zmene teploty v rôznych miestach priestoru. Voľnú konvekciu môţe vyvolať nielen tiaţová sila, 

ale i iné hmotnostné sily, ako je Coriolisova, elektromagnetická a ďalšie.  

 

Súčiniteľ prestupu tepla 𝛼𝑝  je závislý na tlaku, teplote a rýchlosti prúdenia tekutiny, na 

druhu prúdenia (laminárne, turbulentné), a na fyzikálnych vlastnostiach prúdenia kvapaliny 

a ďalej na tvare, rozmeroch a drsnosti obtekaného telesa. V praxi môţe 𝛼𝑝  dosahovať pre 

ustálený vzduch 3-20 W.𝑚−2.𝐾−1, pre kondenzujúcu vodnú paru 1000 – 60000 W.𝑚−2.𝐾−1 . 

[4,11] 

 

 

)()( 111 WSp  

)()( 222 WSp  
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 𝛼𝑚𝑖𝑛 [W.𝑚−2.𝐾−1] 𝛼𝑚𝑎𝑥 [W.𝑚−2.𝐾−1] 

Ustálený vzduch 3,5 35 

Prúdiaci vzduch 11 584 

Prúdiaca kvapalina 2300 5800 

Vriaca voda 4660 6970 

Kondenzujúce pary 8055 13580 

Tab. 5.1 Hodnoty súčiniteľu α    

5.3 Prenos tepla žiarením (radiácia) 

Kaţdé teleso s teplotou väčšou ako je absolútna 0, teda Θ > 0 K vyţaruje do svojho 

okolia energiu vo forme elektromagnetických vĺn, ktoré sa šíria v priezračnom prostredí 

priamočiaro a všetkými smermi. Na teleso tieţ dopadá tepelný tok od ostatných telies 

v priestore. K ohrevu telesa dochádza, ak prijíma zo svojho okolia viac energie, neţ samo 

vyţiari a naopak. Mnoţstvo vyţarovanej energie je priamoúmerné ploche aktívneho povrchu 

telesa a štvrtej mocnine jeho termodynamickej teploty. Taktieţ je závislé na charaktere 

a povrchu telesa.  

V praxi ma tento poznatok význam predovšetkým pri konštrukcii rôznych zariadení. Tok 

energie dopadnutej na teleso je moţné rozdeliť na tri časti:   

 Odrazený tok 

 Prestupujúci tok 

 Pohltený tok 

Základné zákony ţiarenia sú odvodené pre absolútne čierne teleso. 

Platí: 

)6.5(  

A - ţiarenie pohltené (A je pomerná pohltivosť - absorpcia) 

B - ţiarenie odrazené (B je pomerná odrazivosť - reflexia) 

C -  ţiarenie, ktoré prejde telesom (C je pomerná priepustnosť) 

Jednotlivé zloţky A B C vo výraze A + B + C = 1 vychádzajú odlišne pre rôzne vlnové 

dĺţky.  

 

 

 

 

1 CBA
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Preto je správnejšie uväzovať spektrálne hodnoty: 

 pomernú pohltivosť Aλ  

 pomernú odrazivosť Bλ  

 pomernú priepustnosť Cλ   

pre určitú vlnovú dĺţku λ. 

 

Potom platí vzťah: 

)7.5(  

Index λ značí, ţe sa jedná o monochromatické vlnenie o vlnovej dĺţke λ. 

 

Pre prenos tepla ţiarením nie je potrebné ţiadne hmotné prostredie, pretoţe ide o 

elektromagnetické vlnenie. V súlade s vlnovou teóriou si môţeme ţiarenie predstaviť ako pohyb 

vĺn o frekvencii f [Hz] a vlnovej dĺţke λ [m], pričom platí :  

)8.5(  

Podľa korpuskulárnej teórie sa ţiarivá energia predáva nespojite v malých dávkach 

kvantách), ich veľkosť je priamo úmerná frekvencii ţiarení. 

)9.5(  

kde h je Planckova konštanta (h=6,6256 .10−34  J·s). 

 Tieto elementárne kvantá energie sa nazývajú fotóny. Fotóny sa chovajú ako častice 

s hmotnosťou, hybnosťou a ich kľudová hmotnosť je nulová.  

Pri prechode elektrónu na inú kvantovú dráhu, na ktorej má menšiu energiu, sa vyţiari 

fotón. Energia fotónu je rovná úbytku energie elektrónu.  

U ohriateho telesa dochádza v kaţdom okamihu k preskokom veľkého mnoţstva 

elektrónov na rôzne energetické hladiny, takţe energia fotónov opúšťajúcich teleso je rozdelená 

do širšieho spektra frekvencií. Pre zdieľanie tepla ţiarením je rozhodujúce elektromagnetické 

ţiarenie v rozsahu vlnových dĺţok 10
-4 

[m] aţ 10
-7 

[m]. Do oblasti tepelného ţiarenia patria i 

viditeľná časť spektra. Ţiarenie s vlnovou dĺţkou 10
-7 

[m] > λ > 10
-4 

[m], ktoré nie je telesami 

dobre pohlcované, a nemá preto pre sálavý prenos tepla podstatný význam. 

 

 

)( 1 smhc 

)(JfhQ 

1  CBA
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Zákony, ktorými sa riadi  šírenie tepla ţiarením : 

Zákon Stefan-Boltzmannov : 

Tento zákon hovorí, ţe intenzita vyţarovania rastie so štvrtou mocninou 

termodynamickej teploty ţiariaceho telesa. 

  Pč = č  
4
  ( W  m

-2
 ; W  m

-2
 (K/100)

-4
 , K )                  )10.5(  

Stefan-Boltzmannova konštanta č = 5,6697 W  m
-2

 (K/100)
-4

 

    

Zákon Planckov : 

  Mč = f (  ,  ) =   
𝑐1

𝜆5 ∙(
𝑐2

𝑒𝜆 ∙Θ−1
)
  ( W  m

-4
 ; m , K )  )11.5(  

  

c1 = 3,73  10
-16

  W  m
2
 

  c2 = 1,438  10
-2
  m K 

 

Zákon Wienov : 

Tento zákon konštatuje, ţe v ţiarení absolútne čierneho telesa je maximálna energia 

vyţarovaná na vlnovej dĺţke, ktorá sa s rastúcou termodynamickou teplotou zniţuje (čím 

teplejšie je teleso, tým vyţaruje na kratších vlnových dĺţkach, teda vyšších frekvenciách): 

  m = 
2892

𝛩
 ( m ; K )     )12.5(  

 [4,5, 6, 7, 11]  

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mocnina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Termodynamick%C3%A1_teplota


18 

 

6. Tepelné pomery ističa  

Teplo vznikajúce  prietokom prúdu v prúdovej dráhe ističa sa z časti spotrebuje na 

zvýšenie teploty všetkých súčastí prúdovej dráhy a druhá časť tepla sa odovzdá povrchom 

týchto súčastí do okolia vo vnútri ističa i prestupom tepla cez jeho steny von.  

𝑑𝑄 = 𝑅 ∙ 𝐼2 ∙ 𝑑𝑡    )1.6(  

Týmto dochádza k tepelným stratám ističa. Následkom tohto javu dochádza k zvyšovaniu 

teplôt nad teplotu okolia. 

Vzniknuté teplo sa delí na dve časti.  

Jedna časť (𝛼0 ∙ 𝑆 ∙ 𝛩 ∙ 𝑑𝑡) sa odovzdá ochladzovaním (vedením, prúdením, ţiarením) do 

okolia a druhá časť (𝑐 ∙ 𝑉 ∙ 𝑑𝛩) v telese trvale zostává a zvyšuje jeho teplotu o dΘ. 

 

6.1 Oteplenie  

Rovnica tepelnej rovnováhy charakterizujúca oteplenie 

𝑞 ∙ 𝑉 ∙ 𝑑𝑡 = 𝛼0 ∙ 𝑆 ∙ 𝛩 ∙ 𝑑𝑡+ 𝑐 ∙ 𝑉 ∙ 𝑑𝛩   )2.6(  

 

Vo vzťahu: q [W·m
-3

] tepelné straty v jednotke objemu,  

V [m
3

] objem vodiča, t [s] čas,  

c [W·s·m
-3

·K
-1

] merné teplo objemového materiálu vodiča,  

S [m
2

] povrch vodiča, 

Θ [K] oteplenie povrchu oproti okoliu,  

α
0 

[W·m
-2

·K
-1

] súčiniteľ prestupu tepla, nazývaný tieţ  mernou chladivosťou 

povrchu. 

Riešením rovnice (6.2) dostaneme pre priebeh nárastu teploty vzťah  

𝛩 = 𝛩𝑚 ∙ (1 − 𝑒
𝑡

𝜏)      )3.6(  

Krivka priebehu oteplenia je exponenciálneho charakteru, čo znamená, ţe narastá z 

počiatočnej nulovej hodnoty, aţ sa ustáli na maximálnej hodnote oteplenia.  
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𝛩𝑚 =
𝑞∙𝑉

𝛼0 ∙𝑃
     )4.6(  

 

Časová konštanta τ, daná pomerom  

𝜏 =  
𝑐∙𝑉

𝛼0 ∙𝑃
       )5.6(  

 

Je to doba, za ktorú by vodič dosiahol maximálné oteplenia Θ
m
, v prípade ak by sme  

uvaţovali, ţe všetko teplo sa spotrebuje len na zvyšovanie teploty vodiča. 

 

Obr.6.1 - Otepľovacia charakteristika 

Oteplenie Θ
m
, ktoré vodič dosiahne je najvyššia trvalá teplota, ktorou môţe  prúdovodná 

dráha ističa za daných podmienok dosiahnuť. S ohľadom na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku 

zariadenia, ktorého súčasťou vodič je, nesmie jeho oteplenie  presiahnuť určitú medznú 

hodnotu. 

Elektrické zariadenia sa občas dostávajú do poruchových stavov, pri ktorých sú 

krátkodobé namáhania prúdom väčšie neţ je prúdom menovitý. Ide teda i o prípad skratu 

v ističi. Preto musí byť kaţdá prúdová dráha ističa dimenzovaná tak, aby zniesla po určitú dobu 

nielen silové, ale aj tepelné účinky takéhoto skratového prúdu. V praxi sa nenavrhujú elektrické 

zariadenia podľa maximálnej prípustnej teploty, ale podľa maximálneho dovoleného oteplenia 

Θ
m
. [1,2,4]     
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6.2 Krátkodobé oteplenie 

Pre zjednodušenie riešenia tepelných pomerov v ističi budeme uvaţovať ţe prúd bude 

pretekať prúdovodnou dráhou ističa dobou kratšou neţ je 0,2
.

τ. Z tohto pohľadu sa zanedbáva 

oteplenie okolia a uvaţuje sa, ţe všetko teplo, ktoré vzniklo, sa spotrebuje jednotlivými 

súčasťami prúdovodnej dráhy, čím zvyšuje ich teplotu 

Pri krátkodobom oteplení sa v rovnici (6.2) 𝛼0 =0 a rovnica bude mať teda tvar 

𝑅 ∙ 𝐼2 ∙ 𝑑𝑡 = 𝑐 ∙ 𝑉 ∙ 𝑑𝛩      )6.6(  

Integráciou pri vstupnej podmienke t = 0, ∆υ = ∆𝜐𝑘
 
= 0, dostaneme pre veľkosť 

krátkodobého oteplenia ∆𝜐𝑘
 
za dobu t

k 
vzťah 

∆𝜐𝑘  
=

𝑞∙𝑉

𝑐∙𝑉
∙ 𝑡𝑘 =

𝑅∙𝐼2

𝑐∙𝑉
𝑡𝑘           )7.6(  

Ak sa jedná o vodič konštantného prierezu po celej dĺţke, dostávame oteplenie pre celé 

teleso. Ak sa mení  prierez, počítame oteplenie v jedinom priereze, a to v najmenšom, kde je 

najväčšia prúdová hustota, a tým i najväčšie oteplenie.  

Krátkodobé oteplenie nastáva pri prechodnom stave alebo pri skratoch. Rovnica (6.7) 

platí len pre prípad, kedy poznáme efektívnu hodnotu prúdu I behom doby ohrevu t
k
. Ak sa 

mení veľkosť prúdu s časom, musíme rovnicu (6.7) spresniť náhradou 

𝐼2 ∙ 𝑡𝑘 =  𝑖2𝑡𝑘
0

(𝑡)𝑑𝑡    )8.6(  

Najnepriaznivejší je prípad skratu po dlhodobom priechode menovitého prúdu, kedy 

krátkodobé oteplenie nadväzuje na oteplenie menovitým prúdom. Potom výsledná teplota 

prúdovej dráhy 𝜐𝑘 je súčet teploty okolia 𝜐0, oteplenie menovitým prúdom ∆𝜐∞a oteplenia  

krátkodobého 𝜐𝑘  [1, 2] 

6.3 Ochladzovanie povrchu 

Kaţdé teleso s vyššou teplotou, neţ je teplota priestoru v jeho okolí, odovzdáva tomuto 

okoliu teplo.  Tento jav sa nazýva prirodzené chladenie telies vzduchom. Predávanie tepla 

z povrchu telesa do svojho okolia prebieha vedením, prúdením a ţiarením. U prístrojov sa 

ochladzovanie realizuje zväčša prúdením, ktoré je vyvolané prirodzene vztlakovým javom. 

Málo časté je prúdenie nútené, ktoré je vyvolané rotačným alebo prístrojovým kompresorom. 

Spolupôsobením vedenia, prúdenia a ţiarenia má za následok, ţe prenášané teplo uţ nie je 

priamo úmerné rozdielu teplôt tak ako u pevných telies. Ak však teplo prestupuje pri malom 

teplotnom rozdiele, tak ako sa s ním stretávame v elektrických zariadeniach obsahujúcich 

izolanty triedy Y a H, môţeme pouţiť pri výpočte súčiniteľu prestupu tela 𝛼0 miesto 

skutočných závislostí zjednodušené a často linearizované vzťahy.  
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Pri odvode tepla z povrchu telesa do okolia nie je moţné oddeliť prúdenie od ţiarenia. 

Oba tieto javy šírenia tepla pôsobia vţdy spolu súčasne. Preto sa pri výpočtoch oteplenia obe 

oddelené zloţky chladivosti budú zlučovať do výstupného súčiniteľu prestupu tepla z povrchu. 

Obe tieto zloţky súčiniteľu prestupu tepla môţeme priamo spočítať len v prípade, ak sú totoţné 

chladiace povrchy. Pokiaľ je chladiaci povrch pre ţiarenie 𝐴𝑠  menší neţ účinný povrch pre 

prúdenie 𝐴𝑘 , vzťahujeme celkový súčiniteľ prestupu 𝛼0 k povrchu chladenému prúdením 𝐴𝑘 . 

[1,2,4] 

V tomto prípade platí 𝛼0 ∙ 𝐴𝑘 ∙ ∆𝜗 = (𝛼𝑘 ∙ 𝐴𝑘 + 𝑘𝑠 ∙ 𝛼𝑠 ∙ 𝐴𝑠)∆𝜗         )9.6(       

   

odkiaľ  𝛼0 = 𝑎𝑘 + 𝑘𝑠 ∙
𝐴𝑠

𝐴𝑘
∙ 𝛼𝑠 = 𝑎𝑘 + 𝑁 ∙ 𝛼𝑠 )10.6(  

 

Vzťah 𝑁 ≤ 1 vyjadruje súhrnný opravný činiteľ chladenia ţiarením vplyvom 

okolitých telies a vplyvom prípadnej konkávnosti povrchu.   

 

 

Závislosť teploty na čase vyjadruje ochladzovacia krivka.  

∆𝜗 = (𝛼𝑘 ∙ 𝐴𝑘 + 𝑘𝑠 ∙ 𝛼𝑠 ∙ 𝐴𝑠)∆𝜗𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑒
−
𝑡

𝜏   )11.6(  

 

Obr. 6.3 – Ochladzovacia krivka 
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7. Použité nástroje 

7.1 Ansys 

ANSYS je softvér určený pre analýzy metódou konečných prvkov. Je to nelineárny, 

multifyzikálny program, zahrňujúci štrukturálnu analýzu (statika, dynamika), rázové deje, teplo, 

teplo z prúdenia, elektromagnetické pole, elektrostatiku, ale tieţ akustiku, lomovú mechaniku a 

kompozity.  

ANSYS umoţňuje realizovať nielen kontrolné výpočty, ale na základe kontrolných 

výpočtov i následnú optimalizáciu tak  topologickú, ako i citlivostnú analýzu. Okrem výpočtov 

je moţné realizovať hodnotenie únavy a ţivotnosti materiálov, a to nielen pre jednotlivé 

kategórie zaťaţení, ale aj vďaka multifyzikálnému pojatiu programu ANSYS zaťaţenia 

komplexne. 

ANSYS patrí od vzniku existencie FEM inţinierskych systémov k špičkovým softwarom 

v tejto kategórii. Tento software je priekopníkom  multifyzikálných analýz s vedúcou  pozíciou 

v klasických oboroch, ako strojárenstvo, automobilová technika a dopravná technika, cez 

energetiku aţ po stavebníctvo a procesné inţinierstvo. V posledných rokoch rozšíril svoju 

pôsobnosť do nových oborov, ako je mikroelektronika, biomechanika, alebo medicína.  

Široké zázemie s viac neţ 25% podielom na trhu FEM softwarom a cez  80.000 pracovísk 

komerčných verzií vo viac neţ 8.000 firmách v USA, EU a priemyselných štátoch sveta, radí 

ANSYS na vedúcu pozíciu v tejto kategórii softwaru. Rovnakú pozíciu  

má ANSYS na univerzitách v Európskej únii a v ďalších krajinách, kde sa pouţíva ako hlavný 

program pre riešenie úloh metódou konečných prvkov. 

ANSYS patrí do kategórie strategických softvérov, jeho vývoz z USA je kontrolovaný a 

podlieha príslušným vývozným predpisom pre túto kategóriu. Všetky programy ANSYS majú 

certifikáciu ISO 9001 a ďalšie špeciálne certifikácie, ako napríklad pre jadrovú energetiku, 

alebo vojenské aplikácie. ANSYS podlieha kvalitatívnej kontrole, ktorá zahŕňa viac, neţ 10.000 

testov na určených pracoviskách. Kaţdá nová verzia ANSYS môţe byť uvedená na trh aţ po 

vyhodnotení týchto testov. [14] 

 

7.2 Metóda konečných prvkov  

Pri matematickom modelovaní inţinierskych úloh vznikali zloţité, dovtedy neriešiteľné 

systémy obyčajných alebo parciálnych diferenciálnych rovníc. Z toho vyplynula potreba vývoja 

numerických počítačovo orientovaných metód, ktorými by sa tento problém zvládol. Vznikla 

teda metóda konečných prvkov. Jej vývoj nie je ešte ukončený ani v súčasnosti. MKP sa v 

počiatkoch rozvíjala len pre oblasť mechaniky pevných a poddajných telies. Ukázalo sa však, ţe 

je ju moţné pouţiť aj na riešenie iných tried úloh, ako je: teplotné pole, prúdenie plynov a 

kvapalín, elektrina a magnetizmus, ţiarenie a prenos hmoty, viazané úlohy, analýzy mikro 

a nanoštruktúr. 
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V súčasnosti patrí medzi najuniverzálnejšie, najrozšírenejšie a najefektívnejšie numerické 

metódy riešenia inţinierskych úloh, resp. riešenia úloh poľa. Numerické metódy transformujú 

systém parciálnych alebo obyčajných diferenciálnych rovníc popisujúci danú úlohu na 

algebraický systém rovníc, ktorý sa rieši na počítači. 

 

Napr.:   - diferenciálne pohybové rovnice poddajného kontinua 

- diferenciálne rovnice prenosu tepla 

- diferenciálne rovnice prúdenia plynov a kvapalín 

- diferenciálne rovnice elektrického a elektromagnetického poľa 

- diferenciálne rovnice akustiky, ţiarenia 

 

Diferenciálne rovnice sú postavené pre neznámu funkciu poľa (posunutia, teploty, 

elektrického potenciálu,) na konečnej ohraničenej súvislej alebo viacnásobne súvislej oblasti 

(čiara, plocha, objem). Neznáme pole je spravidla skalárne (teplotné, potenciálové) alebo 

vektorové (deformačné, rýchlostné). Cieľom riešenia je nájsť túto funkciu závislú od súradníc 

zvoleného vzťaţného súradnicového systému tak, aby spĺňala počiatočné a okrajové podmienky 

riešenia. Táto funkcia môţe byť rovnicou krivky, plochy alebo objemu. Dosadením súradníc 

vybraného bodu skúmanej oblasti moţno z tejto funkcie dostať hodnotu „primárnej― neznámej 

fyzikálnej veličiny v danom bode. 

Základným rozdielom MKP oproti iným numerickým metódam je, ţe náhradné funkcie 

sa volia nie pre celú oblasť, ale pre podoblasti konečných rozmerov (na ktoré je daná oblasť 

rozdelená - diskretizovaná) – konečné prvky. Zásadou je, ţe pre všetky prvky danej skupiny sú 

náhradné funkcie rovnaké. Konečné prvky sú navzájom pospájané uzlovými bodmi (môţu leţať 

na hranici prvku – napr. v „rohoch―, ale aj vo vnútri prvku). Voľnými parametrami sú primárne 

neznáme riešeného poľa (posunutia, teploty, potenciály, ...) v uzlových bodoch. MKP 

transformuje výpočet primárnej neznámej v teoreticky nekonečnom počte bodov oblasti na 

výpočet jej hodnôt v konečnom počte bodov – v uzlových bodoch. Pri iných numerických 

metódach nemajú voľné koeficienty náhradnej funkcie spravidla ţiaden fyzikálny význam, a ak 

sa volia podoblasti, tie majú spravidla diferenciálnu a nie konečnú veľkosť. MKP je však tieţ 

vzhľadom na voľbu náhradných funkcií metódou pribliţnou a jej presnosť závisí na jemnosti 

diskretizácie riešenej oblasti na konečné prvky a uzlové body. Konečné prvky majú tvar čiary, 

plochy alebo objemu konečných rozmerov (obr. 7.1) [10] 
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Obr. 7.1 – Diskretizácia oblasti objemovým prvkom prúdovodnej dráhy ističa 

 
Čím je sieť konečných prvkov jemnejšia, tým je aj presnosť riešenia vyššia. Na 

modelovanie zakrivených oblasti moţno pouţiť konečné prvky so zakriveným tvarom. Treba 

však povedať, ţe aj veľmi hrubá sieť dáva často uspokojivé a pouţiteľné výsledky. Sieťovanie 

oblasti, ako aj prípadné zjemňovanie siete prebieha automaticky. Súčasné počítače uţ na úrovni 

obyčajných PC dokáţu bez problémov riešiť rozsiahle algebraické systémy rovníc veľmi 

efektívne a rýchlo. Takţe počiatočný nedostatok tejto metódy, týkajúci sa problémov riešenia 

rozsiahlych algebraických systémov rovníc na prvých nízkovýkonných počítačoch je 

odstránený.  

 

V MKP sa integrálny tvar DR – spravidla funkcionál potenciálnej energie- vyjadrí ako 

suma potenciálov jednotlivých elementov. 

 

Π =  Πe
𝑒 = Π(φe(𝑥,𝑦, 𝑧))        )1.7(  

 

Tento potenciál je funkciou náhradných funkcií prvkov obsahujúcich neznáme voľné 

koeficienty. Náhradné funkcie prvku sú spravidla polynómy, a ich stupeň k závisí na počte jeho 

uzlových bodov. Napr.: 

 

(φe(𝑥,𝑦, 𝑧)) =  𝑁𝑘
𝑛
𝑘=1 (𝑥,𝑦, 𝑧)φk

e     )2.7(  
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Kde 𝑁𝑘  (𝑥,𝑦, 𝑧) sú tzv. tvarové funkcie a φk
e

 sú neznáme hodnoty riešeného poľa v 

uzlových bodoch elementu (voľné parametre tvarových funkcií). Implementáciou (72) do (7.1) 

dostaneme funkcionál vyjadrený v závislosti od neznámych hodnôt hľadaného poľa v uzlových 

bodoch všetkých elementov. Minimalizáciou potenciálu (7.1) podľa týchto neznámych v 

uzlových bodoch. [10,12] 

∂Π(φk )

∂φk
= 0           )3.7(  

dostaneme pre všetky spomínané polia základný algebraický systém rovníc MKP v tvare 

[K]{ϕ} = {F}     )4.7(  

obsahujúci maticu poľa [K]. Stĺpcový vektor pravej strany {F}obsahuje akcie pôsobiace 

v uzlových bodoch vyvolávajúce reakcie - stĺpcový vektor uzlových neznámych {ϕ}. Matica 

poľa obsahuje spravidla geometrické parametre riešenej oblasti a jej materiálové vlastnosti. V 

mechanike pevných a poddajných telies je to matica tuhosti, v termokinetike je to matica 

tepelnej vodivosti, v elektrickom poli je to matica elektrickej vodivosti. 

Záverečné porovnanie klasických pribliţných numerických metód a MKP: 

 Náhradné funkcie klasických metód sú definované cez celú sledovanú oblasť (povrch 

resp. objem konštrukčného prvku). Náhradné funkcie MKP sú definované na konečných 

prvkoch (konečných častiach sledovanej oblasti); 

 Neznáme veličiny klasických metód nemajú fyzikálny význam. Neznámymi v MKP 

sú stupne voľnosti v uzlových bodoch (mechanické posunutia alebo natočenia, teploty, 

elektrické potenciály, atď.); 

 Zvýšenie presnosti klasických metód vyţaduje náhradné funkcie vyššieho stupňa 

s väčším počtom koeficientov alebo iné náhradné funkcie. Presnosť MKP sa dosiahne 

zjemňovaním siete konečných prvkov; 

 MKP je zvlášť výhodná pre nespojité sústavy s nespojitou zmenou geometrie alebo 

materiálových vlastnosti; 

 MKP moţno budovať modulárne (nie je závislá na charaktere riešenej oblasti), je 

formulovaná všeobecne, je počítačovo orientovaná, a preto sa ľahko rozšírila aj pre teórie poľa 

vyššieho stupňa (nelineárne a časovo závislé). [10] 
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Postup riešenia inžinierskej úlohy s MKP 

 
Postup riešenia inţinierskej úlohy metódou konečných prvkov moţno zovšeobecniť do 

týchto bodov: 

 

 Zostavenie fyzikálneho modelu úlohy a definovanie podmienok jednoznačnosti 

riešenia; 

  Diskretizácia analyzovanej oblasti (teleso alebo sústava telies) na konečné prvky; 

  Identifikácia primárnych neznámych a voľba vhodných interpolačných (tvarových, 

náhradných) funkcií poľa; 

  Definovanie konštitutívneho vzťahu medzi akciami a reakciami riešeného poľa; 

  Odvodenie prvkových rovníc; 

  Odvodenie rovníc MKP pre celú riešenú oblasť a ich riešenie pre primárne neznáme; 

  Výpočet sekundárnych neznámych; 

  Interpretácia výsledkov riešenia a optimalizácia riešenej úlohy. 

 

[10,12] 
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8. 3D model prúdovej dráhy ističa 

8.1 Postup konštrukcie 3D modelu prúdovodnej dráhy ističa  

Modelovanie modelu ističa sa realizovalo v programe Ansys. Na základe merania 

jednotlivých súčastí ističa LSN 16B boli stanovené konkrétne hodnoty rozmerov modelovaných 

súčastí. Popis konštrukcie ističa LSN 16B a jeho zobrazenie sa nachádza v kapitole 3.  

 

Pri konštrukcii 3D modelu prúdovodnej dráhy je treba uvaţovať o niekoľkých 

zjednodušujúcich predpokladoch.  

Skratový prúd sa bude pripájať na plochu otvoru pre skrutku. 

Tvar lankového vodiča nebude zodpovedať skutočnému tvaru lankového vodiča LSN.  

Nebude sa uvaţovať izolácia vodiča. 

Pre modelovanie modelov v programoch prostredia 3D sa pouţívajú základné 

geometrické útvary (kocka, kváder, valec, ihlan, kuţeľ) a ich kombinácia a úpravy v spojení 

s Booleovskými operáciami.  

Medzi tieto matematicko-grafické operácie patria : 

 Spájanie telies 

 Rozdelenie telies 

 Rozdelenie telies so zachovaním odčítaného 

 Smerový súčet 

 Smerový rozdiel 

 Smerový rozdiel so zachovaním odčítaného 

 Súčin telies 

 Zaoblenie hrany 

 Zrezanie hrany 

 [13] 

Výkres prúdovodnej dráhy ističa LSN v zopnutom stave sa nachádza v prílohe č.2. 

Prúdovodná dráha je tvorená  z konštrukčných prvkov, ktoré sú zobrazené na obr. č.8.1 – č.8.12. 
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Prívodná svorka 

 

Prívodná svorka slúţi spolu so skrutkou 

k pripojeniu vodiča k ističu a k jeho pevnému 

uchopeniu pomocou skrutky. Táto svorka je 

pripojená k skratovej spúšti a je zhotovená 

z medeného materiálu.  

 

 

Obr. 8.1 – Prívodná svorka 

Cievka elektromagnetu 

 

 

Cievka elektromagnetu skratovej spúšte 

vytvorí prechodom skratového prúdu magnetické 

pole. Toto pole vťahuje jadro do vnútra cievky. 

Cievka je navinutá z medeného drôtu na 

izolačný valček. Je pripojená z jednej strany 

k prívodnej svorke a z druhej k pevnému 

kontaktu ističa. 

      Obr. 8.2 – Cievka  

Jadro cievky  

 

 

Jadro je zhotovené z feromagnetického 

materiálu a nachádza sa v izolačnom valčeku. 

K tomuto jadru je pripevnený úderník, pôsobením 

skratu uvoľní mechanizmus kontaktov a tie sa 

rozpoja. 

 

      Obr. 8.3 – Jadro 

Izolačný valček 
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Izolačný valček izolačne oddeľuje jadro od 

vinutia cievky elektromagnetickej spúšte. 

 

 

Obr. 8.4 – Valček 

Magnetický obvod 

 

 

Magnetický obvod slúţi k uchyteniu 

elektromagnetickej skratovej spúšte. Je 

vyhotovený z feromagnetického materiálu, ktorého 

povrch je pokrytý tenkou medenou vrstvou.   

 

 

Obr. 8.5 – Magnetický obvod 

Pevný kontakt 

 

 

Pevný kontakt je zhotovený z medeného 

pásiku a miesto kontaktného styku je z dôvodu 

zlepšenia stykových podmienok tvorené doštičkou 

zo zliatiny striebra.  

 

 

Obr. 8.6 – Pevný kontakt 

Pohyblivý kontakt 
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Pohyblivý kontakt je zhotovený z medeného 

pásiku. Tento kontakt sa pripevňuje k vahadlu 

a k vypínacej a skrutnej pruţine. Tieto súčasti 

vytvárajú styčný prítlak a vypínaciu silu. Otvory 

v kontakte zabezpečujú uloţenie čapov. Pohyblivý 

kontakt je pomocou lankového vodiča pripojený 

k dvojkovu nadprúdovej spúšte. 

 

 

   Obr. 8.7 – Pohyblivý kontakt 

Lankový vodič  

 

 

Lankový vodič je ohybný z dôvodu 

mechanického namáhania pri vodivom spojení 

s pohyblivým kontaktom a dvojkovom. 

 

    Obr. 8.8 – Lankový vodič 

Bimetál tepelnej spúšte 

 

Bimetalový pásik je tvorený so zliatiny 

ţeleza niklu a mangánu. Ohrievaním dochádza na 

rôznych stranách pásku k rôznemu rozpínaniu 

kovov, čím sa bimetal prehne tak, ţe nadvihne 

kotvu, a tak sa západka uvoľní, pruţina rozpojí 

kontakty a obvod sa preruší.  

 

 

Obr. 8.9 – Pásik dvojkovu 

Úchyt dvojkovu 
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Úchyt dvojkovu zabezpečuje uchytenie 

bimetalového pásku a jeho prepojenie s výstupnou 

svorkou ističa. Je zhotovený zo zliatin medi, ocele 

a mosadze.  

 

 

Obr. 8.10 – Úchyt dvojkovu 

Slučka prúdovej dráhy 

 

Slučka prúdovej dráhy potrebná na 

vytvorenie dráhy pre elektrický oblúk, ktorý je 

vháňaný do zhášacej komory prostredníctvom 

elektromagnetického poľa.   

 

 

 Obr. 8.11 – Prúdová slučka 

Vývodná svorka 

Vývodná svorka slúţi podobne ako prívodná 

svorka spolu so skrutkou, k pripojeniu vodiča 

k ističu a k jeho pevnému uchopeniu pomocou 

skrutky. Táto svorka je pripojená k skratovej spúšti 

a je zhotovená z medeného materiálu.  

 

 

Obr. 8.12 – Vývodná svorka 

9. Postup riešenia tepelných pomerov 
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Pre riešenie tepelných pomerov v ističi LSN 16B bol pouţitý nelineárny, multifyzikálny 

program Ansys, ktorý je určený pre analýzy metódou konečných prvkov. 

Postup riešenia tepelných pomerov pozostáva z troch základných častí :  

1. Preprocesor – pouţíva sa k vytvoreniu objemovej geometrie, výberu typov elementov, 

zadaniu materiálových vlastností a konštánt a pokrytiu súčasti modelu sieťou – diskretizácia. 

2. Solution – pouţíva sa k zadávaniu vstupných hodnôt, okrajových podmienok , typu 

riešenia a spustenia riešenia 

3. General postprocesor – slúţi k zobrazeniu výsledkov a ich spracovaniu. 

 

9.1 Určenie typu elementu 

Vzhľadom na vlastnosti riešenia prúdovej dráhy volíme elementy, ktoré sú schopné viesť 

tepelnú a elektrickú energiu . Pre tento prípad teda volíme elementy  SOLID 69 a SOLID 70. 

SOLID 69 – je trojrozmerný element pre pevné látky so schopnosťou vedenia tepla a 

prúdu oblastí, pouţiteľný pre ustálenú alebo prechodnú tepelnú analýzu. Element je tvorený 

ôsmimi uzlami s dvoma moţnými stupňami voľnosti, tepelnou a napäťovou v kaţdom uzle. 

Element vyţaduje interakčné riešenie a môţe mať i ortotropické materiálové vlastnosti. 

Elektrickou vlastnosťou materiálu je jeho merný elektrický odpor, ktorý môţe byť funkciou 

teploty. 

 SOLID 70 – je taktieţ trojrozmerný typ elementu pre pevné látky, ale iba so 

schopnosťou vedenia tepla oblasťou. Element je tvorený ôsmimi uzlami s jedným stupňom 

voľnosti, teplotou v kaţdom uzle, a je pouţiteľný pre ustálenú alebo prechodnú tepelnú analýzu. 

Tieţ rovnako ako SOLID 69 tak aj tento typ elementu môţe mať ortotropické materiálové 

vlastnosti. 

Postup výberu typu elementu v programe Ansys : 

Preprocessor > Element type > Add/Edit/Delete > Add a zobrazí sa ponuka  Library of 

Element Types (obr. 9.1), kde označíme a vyberieme jednotlivé elementy.  

 
Obr. 9.1 – Ponuka typu elementov 
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9.2 Definovanie materiálov a ich charakteristických vlastností  

Pri riešení tepelných pomerov v ističi pri skrate musia byť nadefinované hodnoty 

merného tepla (Specific Heat), mernej hustoty (Density) a tepelnej vodivosti (Thermal 

conduct.) jednotlivých materiálov (obr. 9.2). Pre tepelný výpočet uvaţujeme, ţe prúdovodná 

dráha sa ohrieva od počiatočnej teploty 313 K, čo je 40°C. U materiálov, ktorými prechádza 

elektrický prúd je treba zadať navyše merný elektrický odpor (Resistivity). Tieto hodnoty sa 

zadajú v poloţke : Main Menu > Preprocesor > Material Props > Material  Models. 

Materiálové konštanty sú uvedené v tabuľke v prílohe č. 4. 

 

Obr. 9.2 – Určenie materiálových vlastností 

Merný elektrický odpor a tepelná vodivosť sú závislé teplotne závislé premenné, a preto 

je nutné priradiť jednotlivým teplotám iné hodnoty merného odporu (obr. 9.3) a iné tepelné 

vodivosti (obr. 9.4). 
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Obr. 9.3 – Závislosť merného odporu na teplote 

 

 

Obr. 9.4 – Závislosť tepelnej vodivosti na teplote 
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9.3 Priradenie materiálov k ich objemovým telesám 

Aby mal 3D model rovnaké vlastnosti ako reálny istič, musíme realizovať priradenie 

atribútov jednotlivým objemom. To sa realizuje v poloţkách hlavného menu (Main Menu): 

Preprocessor > Meshing > All Lines. Zobrazí sa tabuľka pre priradenie atribútov vybraným 

objemom (obr. 9.6), kde jednotlivým objemom priradíme uţ nadefinované materiály a 

elementy.  

 

Obr. 9.6 – Priradenie atribútu 

V modeli ističa sú jednotlivé objemy sfarbené podľa zvolených atribútov. Program Ansys 

vyuţíva pre sfarbenie osem farieb, ktoré sa po vyčerpaní ich palety opakujú a z tohto dôvodu sa 

farby niektorých objemových súčastí opakujú aj napriek tomu, ţe sú rozdielneho materiálu.   
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9.4 Pokrytie modelu sieťou - diskretizácia 

 

Na celý istič sa pouţije mapované sieťovanie, 

pretoţe potrebujeme pokryť model menším počtom 

elementov aby bol výpočet rýchlejší. Sieťovanie realizujeme 

výberom z ponuky Main Menu: Preprocesor > MeshTool…  

 

V poloţke Mesh sa vyberie Volumes a zmenšujú sa 

objemové súčasti prúdovej dráhy. 

Hrubá sieť obsahuje malé mnoţstvo elementov, a tým 

urýchľuje výpočet, ale taktieţ môţe viesť k nepovoleným 

deformáciám prvkov (uhly vrcholov elementov sú príliš ostré 

alebo naopak príliš tupé). Jemná sieť zase naopak veľmi 

dobre pokrýva riešené oblasti, ale vedie k podstatnému 

nárastu elementov, a tým aj doby riešenia výpočtu. Je preto 

nutné prihliadať ku kompromisu a model ističe sieťovať 

jemne v miestach s najväčšou predpokladanou zmenou 

sledovanej veličiny a hrubšiu sieť zvoliť v miestach s 

ostrými prechodmi a v oblastiach s málo členitou 

geometriou. Čím je sieť konečných prvkov jemnejšia, tým je 

aj presnosť riešenia vyššia. Treba však povedať, ţe aj veľmi 

hrubá sieť dáva často uspokojivé a pouţiteľné výsledky. 

Sieťovanie oblasti, ako aj prípadné zjemňovanie siete 

prebieha automaticky. 

Navzájom pospájané uzlové body siete (môţu leţať 

na hranici prvku – napr. v „rohoch―, ale aj vo vnútri prvku) 

sa nazývajú konečné prvky.  

 

 

    

Obr. 9.7 – Sieťovanie  

9.5 Kontaktné styky ističa 

Pre riešenie tepelných pomerov  prúdovodnej dráhy ističa sa musí rešpektovať vplyv 

kontaktného styku na tepelné pomery, a preto musíme upraviť model tak, aby sa čo najviac 

zhodoval so skutočnými vlastnosťami kontaktného styku. Pretoţe pri zopnutí kaţdého kontaktu 

nikdy nenastane ideálny plošný styk, dochádza k náhlej zmene prierezu prúdovodnej dráhy. 

Dôjde teda k styku priamkovému alebo bodovému. Pri takýchto stykoch dochádza k deformácii 
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prúdnic a elektrický prúd prechádza z veľkej plochy kontaktu do malej vodivej časti. 

Deformáciou prúdnic vznikajú silové účinky smerujúce proti prítlačnej sile tvorenej 

mechanizmom ističa. Účinkom skratového prúdu môţe dôjsť k odskoku kontaktov a zapáleniu 

elektrického oblúka. 

Pri úprave modelu kontaktného styku sa najprv vytvorí kópia vysieťovanej plochy 

kontaktu a nakopíruje sa na rovnaké miesto. Pôvodná plocha kontaktu sa odstráni. 

Novovzniknutá kontaktná plocha je izolovaná od výpočtovej siete, a preto je nutné sieť na ňu 

naviazať. To sa realizuje v ďalšom postupe úpravy. Pri voľbe riešenia plošným stykom sa 

zviaţu všetky uzly výstupnej stykovej plochy. Pri voľbe riešenia bodového styku sa viaţe len 

jeden pár uzlov. Viazanie uzlov sa realizuje pomocou výberu v poloţke Main Menu > 

Preprocesor > Coupling/Geom > Coincident Nodes. [12]      

 

 
Obr. 9.8 – Plošný styk 

Obrázok 9.10 zobrazuje postup vytvorenia bodového kontaktného styku. Elektrický prúd 

vteká do plochy kontaktu celou plochou, ale vyteká iba zviazanými uzlami. 

 

9.6 Určenie vstupných hodnôt a okrajových podmienok. 

Prvou z okrajových podmienok je určenie miesta, ktorým vteká prúd do prúdovodnej 

dráhy ističa.  V tomto mieste vyberieme  uzol a zviaţeme ho s ostatnými uzlami plochy otvoru 

pre skrutku. V menu vyberieme poloţky Preprocessor > Coupling/Ceqn > Coule DOFs. 

 

Druhou podmienkou je určenie plochy s nulovým potenciálom na výstupnej svorke. 

V menu vyberieme poloţky  Preprocessor > Define Loads > Apply > Electric > Boundary > 

Voltage > On Areas, označíme plochy, ktorým sa priradí nulový potenciál.  
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Obr. 9.10 – Vstupný uzol elektrického prúdu 

 

Obr. 9.11 – Označenie plochy nulového potenciálu 

 

Pretoţe súčasťou zadaní nie sú konkrétne hodnoty prúdu, bolo potrebné si ich zvoliť. Pre 

tento prípad boli vybrané hodnoty skratových prúdov 3kA a 5kA. Na základe teórie obvodu 

s trojfázovým zdrojom zopnutého súčasne do skratu(Obr. 9.9), boli stanovené rovnice pre 

jednotlivé fázové prúdy. [9] 



39 

 

 

Obr. 9.9 – 3 fázový skrat  

)1.9(  

 

)2.9(  

 

)3.9(  

Kde                                                                                                                              )4.9(  

a 

)5.9(  

Časový rozsah pre výpočet prúdov je v rozmedzí od 0,001s aţ do 0,03s, ale pre tepelný 

výpočet sa zadávali hodnoty prúdov len do 0,01s, kedy priebeh prúdu prechádza nulou 

a dochádza k odopnutiu obvodu a uhasnutiu skratom zapáleného oblúka. Pre zjednodušenie uţ 

i tak zloţitého výpočtu je treba odstrániť prechodnú zloţku priebehu fázového prúdu posunom 

do nuly. Tabuľka pouţitých hodnôt je uvedená v prílohe č.VII 

 

Obr. 9.10 – Priebeh prúdov v jednotlivých fázach pri skratovom prúde 5kA. 
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Obr. 9.11 – Priebeh prúdov v jednotlivých fázach pri skratovom prúde 3kA. 

Na základe zobrazenia priebehov boli pre tepelný výpočet zvolené hodnoty najhorších 

priebehov pre oba prúdy. 

9.7 Tepelná analýza a voľba riešiča. 

Pred riešením tepelného výpočtu prúdovodnej dráhy je potrebné nastaviť druh analýzy, 

riešič rovníc a toleranciu ich výpočtu. 

Pre nastavenie typu analýzy vyberieme poloţky Main Menu > Solution > New 

Analysis a označíme Transient.  

 

Pre  výber vhodného riešiča a presnosti riešenia vyberieme poloţky  Main Menu > 
Solution > Analysis Options (obr. 9.11). Pre prípad tepelného výpočtu je to to Precondition CG 

a tolerancia 1e
-6

.  
 

 
Obr. 9.12 – Výber riešiča 
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Pre uloţenie LS súboru vyberieme poloţky Main Menu > Solution > Load Step Opts > 

Write LS file (Obr. 9.11) 

 

Obr. 9.13 – Uloţenie súboru LS 

Pre spustenie výpočtu vyberieme poloţku z ponuky Main Menu > Solution > Solve > 

From LS Files. (Obr. 9.13). 

 

 
 

Obr. 9.13 – Spustenie výpočtu 

Pre zobrazenie tepelnej mapy prúdovej dráhy ističa vyberieme poloţky Main Menu > 

General Postproc > Read results> By Pick a vyberieme najväčšiu hodnotu času a načítame 

pomocou tlačítka READ. Ďalej vyberieme poloţky Main Menu > General Postproc > Read 

results > Plot results >  Contour Polt >Nodal Solu vyberieme poloţku DOF Solution a pre 

výber výsledkov teploty ponuku Nodal Temperature. [18] 
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10. Zhodnotenie výsledkov 

Zobrazené výsledné tepelné pomery poukazujú na maximálnu hodnotu teploty v mieste 

drţiaku dvojkovu, ktorá dosahuje hodnotu – pre plošný kontaktný styk 918,556 K a pre bodový 

kontaktný styk 918, 515 K. 

 

Obr.10.1 – Teplotné pomery v ističi pri skrate 3kA – plošný kontaktný styk 

 

Obr.10.2 – Teplotné pomery v ističi pri skrate 3kA – bodový kontaktný styk 
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Na miestach s maximálnou teplotou je badať, ţe v plošnom a bodovom kontaktnom styku 

pri skrate 3 kA, nedochádza k veľkým teplotným rozdielom. 

 

Obr.10.3 – Tepelné pomery bimetálu a drţiaku pri skrate 3kA – plošný kontaktný styk 

 

Obr.10.4 – Tepelné pomery bimetálu a drţiaku pri skrate 3kA – bodový kontaktný styk 
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Pre pevné kontakty a ich kontaktné plochy je zreteľné, ţe pri bodovom styku dochádza 

k väčšiemu ohriatiu o 42,4 ºC ako u plošného styku. U plošného styku sa teplota rozloţí do 

celého objemu a u bodového sa sústredí do jedného bodu. 

 

Obr.10.5 – Tepelné pomery pevného kontaktu pri skrate 3kA – plošný kontaktný styk 

 

Obr.10.6 – Tepelné pomery pevného kontaktu pri skrate 3kA – plošný kontaktný styk 
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Zobrazené výsledné tepelné pomery pre skratový prúd 5 kA poukazujú na maximálnu 

hodnotu teploty v mieste drţiaku dvojkovu, ktorá dosahuje hodnotu – pre plošný kontaktný styk 

1995 K. Pre bodový kontaktný styk došlo k zlyhaniu prepočtu konvergencie elektrického prúdu. 

Toto zlyhanie bolo spôsobené zloţitosťou výpočtu. Posledná hodnota prúdu bola prepočítaná v 

čase 5,89 ms a dosahovala maximálnu teplotu 1923 K. 

 

Obr.10.7 – Teplotné pomery v ističi pri skrate 5kA – plošný kontaktný styk 

Obr.10.8 – Teplotné pomery v ističi pri skrate 5kA – bodový kontaktný styk 
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Obr.10.10 – Tepelné pomery bimetálu a drţiaku pri skrate 5kA – plošný kontaktný styk 

Maximálna teplota bola 1995 K v mieste spojenia drţiaku bimetálu a bimetálu. Toto 

oteplenie prekračuje hodnotu maximálneho dovoleného oteplenia. 

 

Obr.10.11 – Tepelné pomery pevného kontaktu pri skrate 5kA – plošný kontaktný styk 

Plocha kontaktného styku pevného kontaktu sa pri skratovom prúde 5 kA ohreje viac, ako 

pri skratovom prúde 3 kA o viac ako 17 ºC.  
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Počas výpočtu konvergencie prúdu pre skratový prúd 5 kA - bodový styk došlo 

k zlyhaniu prepočtov v siedmom kroku a šiestom podkroku. Toto zlyhanie bolo sprevádzané 

dvoma chybovými hláseniami.( Obr.10.12 – 10.13)  

 

Obr. 10.12 – Chybové hlásenie konvergencie 

 

Obr. 10.13 – Chybové hlásenie ukončenia cyklu prepočtu 

Keďţe sa jedná o riešenie nelineárnej časovo závislej úlohy je riešenie veľmi zloţité 

a vyţaduje si veľké mnoţstvo výpočtových krokov. Vzhľadom k hustote siete nie je riešič 

programu Ansys schopný v rámci stanovenej odchýlky nájsť správne riešenie a celý systém nie 

je schopný konvergovať k jednoznačnej hodnote. Pre odstránenie tohto problému by bolo 

moţné v kritickom mieste zhustiť výpočtovú sieť, ktorá by ale neúmerne predĺţila čas riešenia 

o niekoľko hodín.      
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11. Záver 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo popísať konštrukciu a funkciu ističa, vytvoriť 

model prúdovodnej dráhy ističa v programe ANSYS a následný výpočet tepelných pomerov pri 

skrate. Výpočet bol realizovaný pre dve hodnoty skratového prúdu a pre dva rôzne druhy 

kontaktného styku. Ako predloha pre tvorbu modelu prúdovodnej dráhy bol vybraný skutočný 

istič LSN 16B/1 od firmy OEZ Letohrad.  

Pretoţe samotná prúdovodná dráha pozostáva zo zloţitých a nesymetrických 

objemových prvkov nebolo realizovateľné vytvorenie 2D modelu. Z tohto dôvodu bolo nutné 

vyuţiť geometriu trojrozmerného prostredia programu Ansys.  

Po zhotovení modelu prúdovodnej dráhy bolo nutné zvoliť vhodné typy elementov pre 

tepelný výpočet a konkrétne materiálové vlastnosti jednotlivých objemových prvkov a ich 

teplotnú závislosť. Ďalším krokom bolo pokrytie celého modelu sieťou. Čím je sieť hustejšia, 

tým je výpočet presnejší, ale časovo náročnejší. Pre tepelný výpočet je preto nutné priradiť 

jednotlivým teplotám iné hodnoty merného odporu a iné hodnoty tepelnej vodivosti. Merný 

elektrický odpor a tepelná vodivosť sú závislé teplotne závislé premenné. Reálne boli priradené 

hodnoty zodpovedajúce čistej medi i napriek tomu, ţe sa v prúdovodnej dráhe nachádzajú prvky 

tvorené jej zliatinami. Pre tieto prvky nie je moţné určiť ich presné zloţenie a materiálové 

vlastnosti, pretoţe sú chránené výrobným tajomstvom. 

Pri riešení tepelných pomerov  prúdovodnej dráhy ističa sa musí rešpektovať vplyv 

kontaktného styku na tepelné pomery, a preto musíme upraviť model tak, aby sa čo najviac 

zhodoval s reálnymi vlastnosťami kontaktného styku, a práve preto boli zvolené dva druhy 

kontaktného styku a to ideálny plošný a reálny bodový. 

Všetky parametre ističa sú uvedené v prílohe č.1. Na základe týchto parametrov boli 

vypočítané konkrétne hodnoty fázových prúdov pre skratový prúd 3 kA a 5 kA. Pre tepelný 

výpočet boli vybrané najnepriaznivejšie prúdy pre elektrický obvod na základe vykreslených 

priebehov všetkých troch fázových prúdov.   

Z vykreslených a vypočítaných tepelných vlastností prúdovodnej dráhy je zrejmé, ţe 

najviac tepelne namáhané časti sú: cievka skratovej spúšte, lankový vodič, bimetal a jeho 

drţiak(obr. 10.1 a 10.2).  

Zobrazené výsledné tepelné pomery poukazujú na maximálnu hodnotu teploty v mieste 

drţiaku dvojkovu, ktorá dosahuje hodnotu – pre plošný kontaktný styk 918,556 K a pre bodový 

kontaktný styk 918, 515 K. (obr. 10.3 a 10.4). 

U skratového prúdu 5 kA  pre plošný kontaktný styk dosahuje maximálna teplota 

v mieste drţiaku dvojkovu hodnotu 1995 K. Pre bodový kontaktný styk došlo k zlyhaniu 

prepočtu konvergencie elektrického prúdu. Toto zlyhanie bolo spôsobené zloţitosťou výpočtu. 

Posledná hodnota prúdu bola prepočítaná v čase 5,89 ms a dosahovala maximálnu teplotu      

1923 K. 

Maximálna teplota bola 1995 K v mieste spojenia drţiaku bimetálu a bimetálu. Toto 

oteplenie prekračuje hodnotu maximálneho dovoleného oteplenia  a je spôsobené ostrou hranou 

drţiaka, kde dochádza k nárastu prúdovej hustoty. Oteplenie by sa dalo zníţiť prípadne 

eliminovať úpravou geometrie drţiaka (zaoblením ostrej hrany).  
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Na obrázkoch 10.5 a10.6 sú zobrazené teplotné pomery na stykovej ploche pevného 

kontaktu plošného a bodového kontaktného styku, z ktorých  je zreteľné, ţe pri bodovom styku 

dochádza k väčšiemu ohriatiu o 42,4 ºC ako u plošného styku. U plošného styku sa teplota 

rozloţí do celej plochy a u bodového sa sústredí do jedného bodu. 

Pre zhodnotenie riešenej úlohy je moţno uviesť, ţe čím vyššia bola hodnota skratového 

prúdu, tým dochádzalo k vyššiemu otepleniu. 

Na záver je moţno konštatovať, ţe modelovanie pomocou matematických  metód 

konečných prvkov má obrovský prínos pre zlepšovanie vlastností, ktoré majú za dôsledok 

zlepšenie funkčnosti, zjednodušenie pouţitých technológií a predĺţenie ţivotnosti  elektrických 

strojov a prístrojov. Do budúcnosti sa dá očakávať ďalší rozvoj, zdokonalenie a rozširovanie 

týchto výpočtových metód do ďalších oblastí.  
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