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ABSTRAKT: 
 

Na venkovní vedení působí dodatečným zatížením vítr a námraza. Ty mohou být 
nepříznivým faktorem pro venkovní vedení elektrické energie. Tato bakalářská práce se 
zabývá jednotlivými klimatickými jevy a rozebírá možnosti jejich řešení. Soustředí se také na 
odstranění negativních vlivů způsobených zejména větrem a na možnosti likvidace již vzniklé 
námrazy. 

 

ABSTRACT: 
 

The outdoor overhead lines are influenced by additional load pressure of wind and frost. 
These can have adverse reaction on outdoor conduction of the electric power. My bachelors'  
report deals with separate climatic effects and possibilities of their resolution. It it also 
concentrates on removing the negative influences caused particularly by wind and on the 
possibilities of liquidation of the frost that had already originated. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA: 
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Značka Veličina Značka jednotky 

� plocha m2 

�  aerodynamický součinitel 1 

��    tvarový součinitel 1 

� průměr m 

� síla N 

� tepelný odpor vodiče °C∙m∙W-1 

� proud A 

� konstanta 1 

	 teplo J 


 síla N 


 odpor Ω 

� čas s 

� napětí V 

 zatížení větrem N 

� reaktance Ω 
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c tepelná kapacita vodiče W∙s∙°C-1
∙m

-1 

� průměr m 
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�� hmotnost 1 m samotného vodiče kg⋅m-1 

���  tíha 1 m vodiče  kg⋅m-1 

�� hmotnost námrazku na délku 1 m vodiče kg⋅m-1 
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+ teplota °C 
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1 ÚVOD 
 

Při návrhu elektrického zařízení je třeba respektovat správní a technicko-hospodářské  
požadavky  a rozhodnutí. Vždy se hledá úměrné hospodárné řešení z hlediska elektrických a 
mechanických parametrů.  

Projekt venkovního vedení musí obsahovat: 
a) návrh z hlediska elektrických parametrů (jmenovité napětí, proudové zatížení, ztráty 

na výkonu a práci, úbytky napětí, kompenzace induktivního zatížení a zemních 
proudů, způsob spojení uzlu se zemí, návrh izolace vedení, ztráty korónou, ochranu 
proti přepětí, určení základních parametrů R, L, C a další) 

b) volba trasy a rozmístění stožárů (s ohledem na bezpečnost osob a zařízení, vlivů 
vedení na jiné zařízení a vlivů jiných zařízení na vedení, aj.) 

c) dimenzování podle mechanických vlastností   
 

Z těchto údajů je třeba vycházet při mechanických výpočtech vedení a jejich konstrukčním 
vyhotovení, které jsou velikou mírou ovlivněny klimatickými podmínkami. 
 

1.1 KLIMATICKÉ PODMÍNKY VÝPO ČTU 
 
Na venkovní vedení působí svými účinky větry, vichřice, bouřky, blesky, námrazy, 

změny teplot, chemické účinky ovzduší, nadmořská výška. Předpisy ČSN stanovují určitou 
míru bezpečnosti mezi těmito vlivy.  

 
Vlivy počasí se uplatňují na základě dlouhodobých meteorologických pozorování a 

provozních zkušeností na již postaveném vedení. 
 
Údaje které zajímají projektanta jsou: 

1, Maximální a minimální teplota 
2, Vítr 
3, Námrazy 
4, Bouřky 
5, Současné působení předchozích jevů: 
 A, teplota a vítr 
 B, teplota a námraza 
 C, teplota, vítr a námraza 

 D, teplota a bouřková činnost 
 

Současné působení různých vlivu počasí má náhodný charakter. Proto se na základě 
dlouhodobého pozorování stanovily typické stavy počasí. Pro tyto případy se potom provádí 
kontrola vedení. 
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Norma ČSN 33 3300 [1] předepisuje kontrolu vodičů vedení v těchto stavech počasí: 
1) -5 °C, bezvětří, normální námraza. Pro tento stav počasí se počítá namáhání a 

průhyb, jedná se o základní stav počasí. 
2) -5 °C, vítr, bez námrazy. Pro tento stav počasí se počítá namáhání, průhyb a 

vychýlení vodičů větrem, jedná se o základní stav počasí. 
3) +40 °C, bez větru. Pokud je trvalé proudové zatížení vetší než 80 % proudové 

zatížitelnosti Idov podle ČSN 341020, uvažuje se též oteplení vodiče proudem – 
uvažuje se teplota 60 °C. Pro tento stav počasí se počítá maximální průhyb. 

4) -30 °C, bez vetru, bez námrazy. Pro tento stav počasí se počítá namáhání a síly 
působící na izolátory při největším zkrácení vodiče. 

5) -5 °C, vítr, normální námraza. Pro tento stav počasí se počítá namáhání a 
vzdálenosti vodičů. 

6) -5 °C, bez větru, zvetšená námraza. Pro tento stav počasí se počítá maximální 
namáhání vodičů při rozpětí větším než 50 m. 

 

Pro stavy počasí 1) až 4) nesmí namáhání σ fázových vodičů i vodičů zemních lan 

překročit dovolené hodnoty σdov  (σ  ≤σdov ) stanovené pro jednotlivé materiály vodičů 

v předpisech ČSN 33 3300 [1]. 
Namáhání vodičů ve stavu počasí 6) musí splňovat relace: 

- pro vodiče Cu, Fe:   σ  ≤ 0,9   σp 

- pro vodiče AlFe:     σ  ≤ 0,85 σp 
- pro vodiče Al a jeho slitin:  σ  ≤ 0,8   σp 

kde σp je pevnost v tahu daného vodiče v [MPa]. 

Namáhání σ je mechanické napětí v dolu průhybové křivky σH , tedy jen vodorovná 

složka celkového namáhání vodiče. Jen tehdy, je-li namáhání vodiče v závěsném bodě  

σΑ > 1,04 ⋅ σH , uvažuje se při kontrole namáhání σ  = σΑ . 

 
Pro stavy vodičů 1) až 5) nesmí být také zmenšeny dovolené vzdálenosti vodičů od 

terénu, od konstrukce i navzájem od sebe. Minimální vzdálenosti jsou opět předepsány v [1]. 

2 MAXIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ TEPLOTA  
 
Pro návrh vedení je důležité určit maximální průhyb a maximální zkrácení vodičů.  

S rostoucí teplotou se zvětšuje průhyb a zmenšuje pevnost materiálu. Při nízkých teplotách 
nastává zkrácení vodičů a je třeba sledovat síly, které působí na izolátory. Na samotný vodič 
má vliv teplota vzduchu (závislá od intenzity slunečního záření, od úhlu dopadu slunečních 
paprsků, od proudění vzduchu) a proudové zatížení vodiče. Teplota vzniklá proudovým 
zatížením se však klade rovna teplotě okolí, pouze v případě stanovení maximální teploty 
vodiče zatíženého více než 80 % dovoleného proudu se uvažuje oteplení vodiče proudem. 
Maximální teplota je důležitá z hlediska výpočtu maximálního průhybu a kontroly předepsané 
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vzdálenosti od terénu. Norma ČSN 33 3300 určuje pro naše poměry nejnižší teplotu -30 °C a 
nejvyšší +40 °C.  
 

Podnebí v ČR je možné charakterizovat jako mírné. Tvoří přechod mezi západním 
přímořským podnebím a suchozemským východoevropským klimatem. Vzhledem k relativně 
malé rozloze území však rozdíly mezi východem a západem a mezi severem a jihem jsou 
malé. Místní charakter počasí a podnebí mnohem více ovlivňuje výšková členitost a 
nadmořská výška. 

3 VÍTR  
 

Vítr je pohyb vzduchu v atmosféře vzhledem k zemskému povrchu. Vznik větru je 
způsoben nestejnoměrným rozložením tlakových útvarů v atmosféře a rotací Země. 
Nerovnoměrné rozložení tlaku je pak způsobeno nestejnoměrným geografickým rozložením 
teploty vzduchu. Částice vzduchu se pohybují ve směru od vyššího tlaku vzduchu k nižšímu. 
Při jeho popisu nás zajímá jeho směr, kdy vertikální složka vypovídá o vzestupném či 
sestupném větru a horizontální udává směr, odkud vítr vane. Dále je důležitou hodnotou síla 
větru, která závisí na velikosti rozdílu tlaků, mezi kterými se vítr pohybuje. 

 
Rychlost větru se v čase mění, proto se často udává průměrná rychlost větru za určité 

období a nárazová rychlost větru. Na rychlost a směr větru má vliv reliéf krajiny. Vítr lze 
měřit v různých výškách. V meteorologii se vítr měří ve standardní hladině 10 m nad zemí, 
kde již proudění není bezprostředně narušováno různými terénními překážkami. V tomto 
případě mluvíme o přízemním větru. Výškový vítr je pak vítr, který měříme v různých 
výškách nad přízemní vrstvou. Rychlost a směr větru se měří pomocí anemometru. 
 
Rozdělení anemometrů: [2] 

a) Mechanické anemometry - Energie větru se přenáší na konstrukci, kterou vítr otáčí či 
vychyluje z ustálené polohy.  

b) Aerodynamické anemometry - Tlak proudícího vzduchu je přenášen a porovnáván s 
tlakem statickým. 

c) Zchlazovací anemometry - Čidlo tvořené drátkem je vystaveno zchlazujícímu účinku 
větru. 

d) Značkovací anemometry - Pomocí tepelného a chemického značkování se určuje 
rychlost ale i směr větru. 

e) Akustické anemometry - Akustické anemometry měří nebo odvozují rychlost, ale i 
směr větru, ze změn šíření zvuku v atmosféře. 

f) Ostatní anemometry - založené na Dopplerově principu. 
g) Registrační anemometry (anemografy) 

 
Za účelem odhadu rychlosti větru byla vytvořena počátkem 19. století Francisem 

Beaufortem 12 stupňová Beaufortova stupnice (BS). Od roku 1969 se BS vyskytuje i v 16 
stupňové podobě, když byla nastavena o 5 stupňovou Saffir-Simpsonovu stupnici orkánů 
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(SSSH). První stupeň SSSH je v takovémto případě roven 12 stupni BS, 2. stupeň SSSH 

odpovídá 13. stupni BS atd.. Na Evropském kontinentě se větry nad 35  m⋅s-1 nevyskytují. 
 
Tab. 3.1 Beaufortovo rozdělení větru [1], [okrány: sv.wikipedia.org/wiki/Beauforts_skala] 
Stupeň Slovní 

označení 
Poznávací znaky na souši Rychlost 

větru 

 [m⋅s-1] 

Rychlost 
větru 

[km⋅h-1] 

Tlak větru 
[kg⋅m-2] 

0 bezvětří kouř stoupá svisle vzhůru 0 – 0,2 0 – 1 0 
1 vánek kouř už nestoupá úplně 

svisle, korouhev nereaguje 
0,3 – 1,5 1 – 5 0 – 0,1 

2 slabý vítr vítr je cítit ve tváři, listí 
šelestí, korouhev se 
pohybuje 

1,6 – 3,3 6 – 11 0,2 – 0,6 

3 mírný vítr listy a větvičky v pohybu, 
vítr napíná prapory 

3,4 – 5,4 12 – 19
  

0,7 – 1,8 

4 dosti 
čerstvý 
vítr 

vítr zvedá prach a papíry, 
pohybuje větvičkami a 
slabšími větvemi 

5,5 – 7,9 
 

20 – 28 
 

1,9 – 3,9 

5 čerstvý 
vítr 

hýbe listnatými keři, malé 
stromky se ohýbají 

8,0 – 10,7 29 – 38 4,0 – 7,2 

6 silný vítr pohybuje slabými stromy, 
telegrafní dráty sviští, 
nesnadné používat deštník 

10,8 – 13,8 39 – 49 
 

7,3 – 11,9 

7 prudký 
vítr 

pohybuje celými stromy, 
chůze proti větru obtížná 

13,9 – 17,1 50 – 61 12,0 – 18,3 

8 bouřlivý 
vítr 

láme větve, vzpřímená 
chůze proti větru je již 
nemožná 

17,2 – 20,7 62 – 74 18,4 – 26,8 

9 vichřice menší škody na stavbách 20,8 – 24,4 75 – 88 26,9 – 37,3 
10 silná 

vichřice 
na pevnině se vyskytuje 
zřídka, vyvrací stromy a ničí 
domy 

24,5 – 28,4 89 – 102 37,4 – 50 

11 mohutná 
vichřice 

rozsáhlé zpustošení plochy 28,5 – 32,6 103 – 117 50,6 – 66,5 

12 orkán ničivé účinky, odnáší domy, 
pohybuje těžkými hmotami 

32,7 – 36,9 118 – 132 nad 66,6 

13 orkán  37,0 – 41,4 133 – 149  

14 orkán  41,5 – 46,1 150 – 165  

15 orkán  46,2 – 50,9 166 – 183  

16 orkán  51,0 – 56,0 184 – 201  

17 orkán  56,1 – 61, 2 202 – 220  
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3.1 VLIV TLAKU V ĚTRU NA VODI Č 
 

Vítr působí svou silou na vodiče a ostatní části venkovního vedení. Přídavným zatížením 
na vodiče způsobuje jejich protažení, zvětšení namáhání, vychýlení vodičů a izolátorů. 
 
Statická složka zatížení větrem, působící na vodiče, stožáry a výzbroj, se určí ze vztahu: 
  /  ! · �   (N; m⋅s-1, m2) (3.1) 
 

kde      !  je normovaný tlak větru v (N⋅m-2) 
           A     je plocha vystavená větru  (m2) 
 
Člen rovnice  ! určíme z rovnice: 
  ! /   � · �� · �� (N⋅m-2) (3.2) 
 

kde      �    je základní tlak větru v (N⋅m-2), pro ČR je  � = 550 N⋅m-2 
    ��   je součinitel výšky  (m2) 

           ��   je tvarový součinitel (-) 
 
Součinitel výšky se určí ze vztahu: 
 

�� / 2 ��3,56�
  (m2⋅s-2) (3.3) 

 

kde     �  je rychlost větru v (m⋅s-1) 
 
Tvarový součinitel: 
 �� /  % · � · 789�&  (-) (3.4) 
 
kde     %  je součinitel nerovnoměrnosti tlaku větru 
           &  je úhel mezi směrem větru a osou vodiče 
           �     je aerodynamický součinitel, závisí na tvaru a povrchu 
 
Aerodynamický součinitel závisí na tvaru a povrchu: 
 - pro vodiče s � < 16 mm  � = 1,1 

 - pro vodiče s � ≥ 16 mm  � = 1,0 
 - pro vodiče omrznuté   � = 1,0 
 - pro ostatní tělesa; zahrnuje vliv i závětrné části stožáru – viz [1] � = 0,8-3,0 
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Tvarový součinitel �� nabývá následujících hodnot pro: 
 - rovinné plochy   �� = 1,4 
 - prostorové obdélníkové anebo čtvercové konstrukce z profilové oceli �� = 2,6 
 - prostorové obdélníkové anebo čtvercové konstrukce z trubek �� = 1,8 
 - stožáry čtvercového průřezu  �� = 3,0 
 - stožáry s kruhovým průřezem  �� = 0,7 
 - šesti až osmiboké plnostěnné stožáry  �� = 1 
 
Plocha � je pro neomrznutý vodič o průměru vodiče � a délce �: 
 � / � · � (m2; m, m) (3.5) 

 
Plocha pro omrznutý vodič o průměru vodiče �, délce � a tloušťce námrazku �: 
 � / :� ; 2�= · � (m2; m, m, m) (3.6) 
 
Tab. 3.2 Normované tlaky větru na stožár  [3]2 

Výška stožáru 
nad zemí (m) 

Normovaný tlak větru   ! na stožár (N⋅m-2) 
 
 
 �� = 0,7 

 
 
 �� = 0,7 

 
 
 �� = 2,6 

 
 
 �� = 1,8 

0 – 20 385 550 1430 990 
20 – 40 490 700 1820 1260 
40 – 100 630 900 2340 1800 
100 – 150 2990 2990 2990 2990 

 
 
Tab. 3.3 Normované tlaky větru na vodiče [3] 

Výška 
vodiče 

nad zemí  
(m) 

Rychlost větru 
 

Součinitel 
výšky 

 �� (m2⋅s-2) 

Součinitel 
nerovnoměrnosti % 

Normovaný tlak větru  ! (N⋅m-2) 

(m⋅s-1) (km⋅h-1) d ≥ 16 mm d < 16 mm 

0 – 20 29,6 107 1,00 0,80 440 484 
20 – 40 33,5 120 1,27 0,75 525 557,5 
40 – 100 38,0 137 1,64 0,75 675 742,5 
100 – 150 43,8 155 2,18 0,75 900 990 
 
Síla větru působící na předmět v závětří se určí ze vztahu: 
 �� /  · , (N; N, -)  (3.7) 
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b 

d 

���  
 

����  �����  

���>�  

�����  

���  

���  

���  

kde , je tzv. činitel stínění: 
 - pro svazkové vodiče   , = 0,8 
 - pro stožáry, portály, izolátory, aj.  
 
 
                                                                                                         
     
     
 
Obr. 3.1  Informativní znázornění b a d pro určení činitele stínění[4] 
 
Tlak větru na 1m délky, neboli tzv. přídavné zatížení větrem ��?�  pro neomrznutý vodič je: 
 ��?� / @A / 0,625 · % · � · �� · �    (N⋅m-1; m⋅s-1, m) (3.8) 

 
Přídavné zatížení větrem pro omrznutý vodič: 
 ��?� / @A / 0,625 · % · � · �� · :� ; 2�=  (N⋅m-1; m⋅s-1, m) (3.9) 

 
Přetížení větrem pro jeden vodič: 
  

# / EFGH / �IJKL / MNFGH OPQNFPH OP
FGH  (-) (3.10) 

 
Přetížení větrem pro vodiče ve svazku: 
 

# / ∑ E∑ FGH / MN!·FGH OPQN∑ FPSTH OP
!·FGH  (-) (3.11) 

 

kde     ���     je tíha 1 m vodiče (N⋅m-1) 

    ����   je přídavné zatížení větrem 1 m vodiče (N⋅m-1) 
           9     je počet vodičů ve svazku 
  
 je výslednice skládání sil 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.2  Zatížení větrem pro jeden vodič a vodiče ve svazku 

b/d 1 2 4 > 6 , 0,15 0,3 0,4 0,5 
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3.2 VLIV VIBRACÍ NA VODI Č ZPŮSOBENÝCH VĚTREM  

 
Vibrací rozumíme kmitání vodičů ve svislé rovině. Frekvence kmitání bývá 10 – 15 Hz a 

délka stojaté vlny se pohybuje od 1 m až do 20 m, s amplitudou několik cm. Vlivem vibrace 
vzniká dodatečné namáhání, které se skládá s původním namáháním a může po nějakém čase 
způsobit lomy vodičů, obyčejně v místě upevnění, poškození izolací, armatur, apod.. Vibrace 
také časem způsobuje únavu materiálu. Nebezpečné namáhání je takové, které přesahuje 20 
až 25 % meze pevnosti vodiče.  
 
 Vibrace vodiče je výsledkem aerodynamického působení větru poměrně malé rychlosti 
na vodič, který má složku kolmou na osu vodiče a vytváří vzdušné víry. Vznikání a zanikání 
těchto vírů mění střídavě směr a je spjatý se slabými dynamickými nárazy ve svislé rovině, 
které působí pravidelně a periodicky. Vibrace vzniká při rovnosti některých rezonančních 
kmitů a vnitřními kmity.  
 
Výsledný pohyb chvění hmotné přímky vyjadřuje výraz: 
 � / 2 · ��  · UV7 �·W·XY · 789-� (m) (3.12) 

 
kde     �  je okamžité vychýlení na daném místě (m) 
           ��  je maximální vychýlení (m) 
           "     je vzdálenost daného dobu od pevného konce (m) 
           -   je úhlová rychlost (s-1) 
 
Aby mohla vzniknout vibrace, musí být vlastní frekvence vodiče $�A rovna frekvenci 
vynucené větrem $�!. 
 
Vynucená frekvence má tvar: 
 $�! Z 200 · �[  (Hz; m⋅s-1, m) (3.13) 

 

kde     �  je rychlost větru (m⋅s-1) 
           �  je průměr vodiče (m) 
 
Vlastní frekvence stojatého vlnění má tvar: 
 

$�A / �\ / �Y · MF·@FG / �Y · M]̂
  (Hz) (3.14) 

 
kde     (  je vlnová délka (m) 
           �  je tah ve vodiči (N) 

           ��  je hmotnost 1 m vodiče (kg⋅m-1) 
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           )  je namáhání vodiče (MPa) 

           '  je měrná hmotnost vodiče (kg⋅mm-2⋅m-1) 

  � je tíhové zrychlení (m⋅s-2) 
 
Z podmínky $�! / $�A lze vyjádřit délku vlny: 
 

( / [���·� · M]̂ / [���·� · MF·@FG   (m) (3.15) 

 
Délka vodiče musí být celistvým násobkem vzdálenosti dvou uzlů stojaté vlny, tj. celistvým 

násobkem (/2. Není-li tato podmínka splněna, kmitání se neobjeví. 

 
Na vznik vibrací a jeho trvání mají vliv následující faktory: 

a) charakter větru  
b) terénní podmínky 
c) výška vodičů nad zemí 
d) rozpětí vodičů 

 
a)   Vibrace vodičů vzniká při rovnoměrném působení větru malých rychlostí. Minimální 

rychlost, která způsobuje kmitání vodičů je od 0,2 m⋅s-1 do 1,2 m⋅s-1. Vítr menších rychlostí 
nemá potřebnou energii na rozkmitání vodiče. Maximální rychlost, při které vznikají kmity na 

vedení je od 4 m⋅s-1 do 11 m⋅s-1. Při vyšších rychlostech není proudění rovnoměrné a má 
charakter rázů. Důležitý je i úhel mezi směrem větru a vedením. Do 30 ° vibrace nevzniká, od 
30 ° do 45 ° nemá kmitání trvalý charakter. Vibrace vznikají při větrech, které směřují k ose 
vedení pod úhlem 45 ° do 90°. 

 
b)   Rovný terén napomáhá rovnoměrnosti proudění a tím napomáhá vzniku vibrací. 

Zvlněný terén, popř. zalesnění narušuje rovnoměrnost proudění vzduchu a tím zhoršuje 
podmínky pro vznik vlnění. 
 

c) Čím výše je vodič nad zemí, tím méně se projevují vlivy nerovnoměrnosti terénu.  
To napomáhá vzniku vibrací. 
 

d) Se vzrůstajícím rozpětím roste možnost vzniku vibrací. Při větším rozpětí stoupá 
počet vibračních půlvln, při kterých je vibrace možná. Podle měření se zjistilo, že vibrace do 
rozpětí 100m se nevyskytují. 
 

Vedle vibrací může mít negativní vliv na vedení vychýlení vodičů vlivem větru z jeho 
původní polohy. Rozhoupané vodiče se mohou k sobě nebezpečně přiblížit a může dojít ke 
zkratu. 

  



 

3.2.1 OCHRANA VEDENÍ PŘ

 
Chránit vedení před nebezpe

pasivní a aktivní. 
 
 

a) Ochrana pasivní 
Tato ochrana zmenšuje účinek kmitání. Pat
 
- Použití výkyvných lehkých svorek, které sledují pohyb vodi
namáhání v místě výstupu vodič

Obr. 3.3 Lehká výkyvná svorka 
 
- Zesílení lan vodičů u výstupu ze svorek ovinutím páskem, nebo obalem z
 

b) Ochrana aktivní 
 

Tato ochrana zamezuje vlastnímu kmitání, posunuje vlastní frekvenci

velikost $�!. K této ochraně pat
 
-Antivibrační lana – Antivibra
uvnitř kterého je volně uložené ocelové lano. Ob
přičemž ocelové lano bývá napnuto tahem vyšším. Tím se dosáhne, že kmito
různé a lana se nemohou vzájemn
s vyššími náklady, neboť vyžaduje speciální svorky a zvláštní zp

PŘED VZNIKEM VIBRACÍ  

ed nebezpečným kmitáním můžeme dvěma způsoby, a to ochranou 

inek kmitání. Patří sem například: 

Použití výkyvných lehkých svorek, které sledují pohyb vodiče. Tím se sníží dynamické 
 výstupu vodiče ze svorky. 

 
Lehká výkyvná svorka [4] 

 u výstupu ze svorek ovinutím páskem, nebo obalem z

Tato ochrana zamezuje vlastnímu kmitání, posunuje vlastní frekvenci $�A
ě patří například: 

Antivibrační lano je tvořeno pláštěm ze slaněných hliníkových drát
 uložené ocelové lano. Obě lana jsou napnuta rozdílným tahem, 

emž ocelové lano bývá napnuto tahem vyšším. Tím se dosáhne, že kmito
zné a lana se nemohou vzájemně rozkmitat. Použití antivibračního lana je však spojeno 

 vyžaduje speciální svorky a zvláštní způsob napínání lan.

19 

soby, a to ochranou  

e. Tím se sníží dynamické 

 u výstupu ze svorek ovinutím páskem, nebo obalem z pružných drátů. 

�A do oblasti mimo 

ných hliníkových drátů, 
 lana jsou napnuta rozdílným tahem, 

emž ocelové lano bývá napnuto tahem vyšším. Tím se dosáhne, že kmitočty lan jsou 
ního lana je však spojeno 

sob napínání lan. 



 

Obr. 3.4 Antivibrační lano
 
- Tlumiče kmitání. Je to zařízení, které se montuje do místa kmitny vodi
v rozpětí (z obou stran svorky). P
vodiče a tím působí proti kmitání. 
váhové, pneumatické. V našich sítích se 

Obr. 3.5 Kývavý tlumič [4]
 

 
ní lano 

řízení, které se montuje do místa kmitny vodiče. Obvykle sta
tí (z obou stran svorky). Při vzniku vibrací vyvolávají síly fázově posunuté za pohyby 

sobí proti kmitání. Podle provedení mohou být kývavé, 
našich sítích se převážně užívají tlumiče kývavé. 

[4]  
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če. Obvykle stačí dva 
ě posunuté za pohyby 

 pružinové, pákové, 

 



 

Obr. 3.6 Tlumiče vibrací od firmy Pfisterer 
 

 
Obr. 3.7 Tlumiče vibrací od firmy Pfisterer 
 

4 NÁMRAZA  
 

K tvorbě námrazy dochází 
zemi, kdežto ve vyšších polohách je vzduch teplejší.
také tyto okolnosti: 

a) obsah nasycených par pro danou teplotu
b) podchlazení vody 
c) ohřívání vzduchu nad zemí
d) rychlost proudění aerosolu

 
Při relativní vlhkosti 100 % je skute
par. Sníží-li se teplota, sníží se také obsah nasycených vodních par a p

e vibrací od firmy Pfisterer [3] 

e vibrací od firmy Pfisterer [3] 

 námrazy dochází za teplotní inverze, při které se studený vzduch udržuje p
zemi, kdežto ve vyšších polohách je vzduch teplejší. Při vzniku námrazy mají d

obsah nasycených par pro danou teplotu 

ívání vzduchu nad zemí 
ní aerosolu 

je skutečný obsah vodních par roven obsahu nasycených vodních 
li se teplota, sníží se také obsah nasycených vodních par a přebyte

21 

 

 

i které se studený vzduch udržuje při 
i vzniku námrazy mají důležitou roli 

ný obsah vodních par roven obsahu nasycených vodních 
řebytečná pára se začne 
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srážet. Podchlazení vody je úkaz, při kterém čistá voda existuje v kapalné fázi při teplotách 
nižších než je 0 °C. Potom stačí i nejmenší impuls, aby voda okamžitě zmrzla. Podobný úkaz 
existuje i v ovzduší, kde je podchlazená voda ve formě sražené vodní páry – mlhy. Narazí-li 
takováto mlha na nějaký předmět (vodič) velmi rychle se přemění v led a vytvoří námrazek.  
 
 Různé druhy námrazků rozlišujeme podle složení a označujeme je jako jíní, jinovatka, 
suchá námraza, vlhká námraza a ledovka. 
 

a) Jíní (šedý mráz) vzniká za jasných nocí se silným vyzařováním tepla, kdy za téměř 
bezvětří dochází k výraznému ochlazení povrchů pod bod mrazu, tedy pod 0°C. Vodní 
pára obsažená ve vzduchu se na chladném povrchu vylučuje v tuhém skupenství, 
říkáme, že sublimuje (sublimace je skupenská přeměna, při které se pevná látka mění 
na plyn, aniž by došlo k tání pevné látky, tedy bez průchodu kapalnou fází). Jíní se 
objevuje jako chmýří na stéblech trávy, na vodorovných i šikmých plochách. 
Neobjevuje se však na drátech vedení ani na stromech. Měrná hmotnost jíní je 0,1 – 
0,2 kg⋅dm-3. 
 

b) Jinovatka se tvoří sublimací z přechlazené mlhy při nasycení nebo přesycení vzduchu 
vodní parou vzhledem k ledu. Teploty jsou nižší než -3 °C, obvykle jsou však nižší 

než -8 °C. Jinovatka má měrnou hmotnost 0,1 – 0,2 kg⋅dm-3. 
 

c) Krystalická námraza. Pod krystalickou námrazou rozumíme sněhobílé trsy vláknité 
struktury, které mají často ve vnitř zrnitou strukturu a prostory mezi dvěma trsy jsou 
vyplněné práškovým sněhem. Usazuje se za mlžného počasí na všech nerovnostech 
povrchu, nejvíce na vertikálních plochách předmětů. Krystalky, vznikající sublimací 
jsou částečně spojené zamrzajícími přechlazenými kapičkami mlhy. Tyto útvary se 
obvykle směrem od povrchu předmětu proti směru větru rozšiřují a vytvářejí několika 
centimetrové dlouhé hroty, které se zbortí pod vlastní hmotností, větrem, anebo jiným 
mechanickým otřesem. Tloušťka této námrazy dosáhne maximálně 5 až 10 cm. Její 

měrná hmotnost je v průměru 0,3 kg⋅dm-3. 
 

d) Zrnitá námraza. Na rozdíl od krystalické námrazy vzniká zrnitá námraza hlavně 
rychlým zamrzáním přechlazených kapek mlhy při jejich dotyku s povrchem předmětu 
za současné sublimaci. Při tomto ději se vytvářejí amorfní útvary z průsvitného, anebo 
neprůsvitného ledu (podle velikosti kapek mlhy), které mají někdy tvar trsu. 
V důsledku velké dotykové plochy s předmětem a v důsledku pevného přichycení se 
na předmětech může dosáhnout zrnitá námraza značně větších rozměrů než krystalická 
námraza a tím je nebezpečná. Její měrná hmotnost je 0,1– 0,5 kg⋅dm-3. 

 
Podle toho jaký je průběh počasí, mění se také vnitřní stavba a hustota zrnité námrazy, 
takže na jejím řezu můžeme pozorovat vrstevnatost. Při tom se může též stát, že 
některá vrstva námrazy je tvořena krystalickou námrazou a jiná zrnitou námrazou. 
vlastnosti námrazku jsou potom výsledkem vlastností jednotlivých vrstev. V takových 
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případech je velmi důležitá první vrstva, kterou se přidržuje námrazek předmětu, 
neboť udává trvanlivost celého námrazku.  
 

e) Ledovka je hladká průsvitná usazenina. Vzniká za slabých mrazů vzduchu kolem nuly 
až do -3 °C. Ledovka se vyskytuje v zimě, kdy po období mrazů dojde k povětrnostní 
změně. Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrznoucího mrholení. 
Jinovatka má měrnou hmotnost 0,8 – 0,9 kg⋅dm-3. 

 
Nejpříznivější podmínky pro vznik námrazku jsou v rozmezí teplot 0 °C až -10 °C, při 

teplotách pod -12 °C námraza téměř nevzniká nebo je velice slabá.. V našich podmínkách se 
tvoří nejvydatnější námrazky při teplotách okolo -5 °. Při snižování teploty klesá také 
absolutní vlhkost vzduchu, a tedy také pravděpodobnost vzniku námrazku.  

 
Norma ČSN 33 3300 rozděluje území ČR do 4 námrazových oblastí. Velikost normální 

námrazy se stanoví podle tabulky 4.1. 
 

Tab. 4.1 Velikost námrazku pro výpočet mechanického napětí vodičů [3] 
 
 

Námrazová  
oblast 

Hmotnost námrazku na délku 1 m  
Tloušťka normálního 

námrazku � 

měřící tyče o průměru � = 30 mm �� 
vodiče s průměrem � (mm) �� 

(kg⋅m-1) (kg⋅m-1) (mm) 

L 1 0,361 + 0,0213⋅ � 17,0 

S 2 0,959 + 0,0347⋅ � 27,6 

T 3 1,638 + 0,0454⋅ � 36,1 

K > 3 1.257⋅t⋅ (� + �) ⋅10-3 (225+795,8⋅��)0,5 - 15 
 

Velikost námrazku se statisticky sleduje na měřící tyči o průměru 30 mm. Podle její 
hodnoty �� se rozlišují námrazové oblasti. Tlouštka námrazku se stanoví za předpokladu 

měrné hmotnosti námrazku '� = 400 kg⋅m-3. 
 
 Vztahy v Tabulce 4.1 vycházejí z těchto úvah: předpokládá se, že námrazek má 
přibližně tvar soustředného válce na vodiči a že jeho tloušťka � je nezávislá na rozměrech 
vodiče. 
 �� / '� · _  (kg⋅m-1)  (4.1) 
 
kde     _  je průřez mezikruží 
 

_ / ` · aP
b c ` · [P

b /  `�� ; `��           (m2) (4.2) 

Po dosazení je: 
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�� / `'��� ; `'���  (kg⋅m-1; kg⋅m-3 , m , m) (4.3) 
 
Je-li známo �� , lze tloušťku námrazku stanovit ze vztahu: 
 

� / M�b �� ; �W P̂ �� c [�  (m; m , kg⋅m-3 , kg⋅m-1) (4.4) 

 
Takto se stanoví tloušťka námrazku z hmotnosti námrazku na měřící tyči. Hmotnost 

námrazku na vodiči o průměru � je potom dána obecným vztahem: 
 �� / U� ; U�� (kg⋅m-1) (4.5) 
 

kde     U� / 1,257 · 10f> · ��  (kg⋅m-1 ; mm2) 

           U� / 1,257 · 10f> · �  (kg⋅m-1 ; mm) 

            � / g225 ; 795,8 · �� c 15  (mm ; kg⋅m-1) (4.6) 

 
Kromě normální námrazy se při kontrole vodičů ještě uvažuje námraza zvětšená. 

Hmotnost námrazku se stanoví podle Tabulka 4.2. 
 
Tab. 4.2 Hmotnost zvetšeného námrazku [4] g� (kg⋅m-1) do 3 3 – 8 8 – 12 12 – 18 nad 18 g�� (kg⋅m-1) 3 ⋅ g� 8 + 0,35 ⋅ g� 6,4 + 0,55⋅ g� 3 + 0,833⋅ g� g� 

 
Při výpočtech musíme místo hmotnosti jednoho metru vodiče počítat s takzvaným 

přetížením vodiče, které definujeme jako poměr hmotnosti přetíženého vodiče ke hmotnosti 
čistého vodiče. 

 
Přetížení vodiče má vztah: 
 # / FGQFPFG   (-) (4.7) 

 

kde     ��  je hmotnost (tíha) 1 m samotného vodiče (kg⋅m-1) (N⋅m-1) 

           ��  je tíha přídavného zatížení námrazkem na 1 m samotného vodiče (kg⋅m-1) (N⋅m-1) 
 

Při působení námrazy, popřípadě jiných přetížení jsou stanovené dovolené mechanické 
napětí vodičů. 
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Tab. 4.3 Dovolené mechanické napětí vodičů [3] 
Materiál Nejvyšší dovolené mechanické napětí (MPa) 

dráty Lana 
Měď tvrdá 160 200 
Měď polotvrdá 120 150 
Slitiny hliníku - 120 
Slitiny hliníku Fe 70 240 280 
Ocel Fe 100 350 400 
Ocel Fe 130 450 520 
U hliníkových lan s ocelovou duší a u vodičů, které nejsou v ČR normalizované, se stanoví 
dovolené mechanické napětí takto: 
lana AlFe 38 % pevnosti lana  
z ocele 40 % pevnosti lana  
ze slitin hliníku 40 % pevnosti lana  
drátů ze slitin mědi 40 % pevnosti drátu  
drátů z ocele 35 % pevnosti drátu  
 

 
Obr. 4.1 Námrazek na vodiči [4] 
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4.1 Odstraňování námrazy z elektrických vedení 
 

4.1.1 Teoretické řešení tepelné bilance 
 

Řešení tepelné bilance na vodičích obalených námrazou je velmi složité, protože na 
jejich odstranění působí několik faktorů (geometrie vodiče, fyzikální vlastnosti materiálu, 
způsob oteplování a ochlazování, venkovní klimatické vlivy atd.). Naproti tomu je možné 
sestavit univerzální rovnici tepelné bilance pro stacionární a nestacionární stav při 
respektování všech vlivů. 

 

 Při přechodu elektrického proudu vodičem vzniká Joulové teplo, jehož část se 
spotřebuje na ohřátí vodiče a část se odvede do okolí konvekcí (prouděním) a radiací 
(sáláním). U vodičů vystavených vlivu slunečního záření třeba ke vznikajícímu Joulovu teplu 
připočítat i pohlcené teplo. 

 

 Ze zákona o zachování energie vyplývá: 

 

	j ; 	k / 	l ; 	m ; 	n  (4.8) 

 
kde     	j  je Joulovo teplo, které se vyvine ve vodiči (J) 

           	k  je teplo pohlcené ze slunečního záření (J) 
           	l  je změna akumulovaného tepla ve vodiči (J) 
           	m  je teplo odvedené do okolí konvekcí (J) 
           	n  je teplo odvedené do okolí radiací (J) 
 

 Všechny členy se vztahují na časový úsek ��. Uvedená rovnice se nazývá rovnicí 
tepelné bilance vodiče. Při využití metody krátkodobého odtavování – přirovnatelné ke 
zkratu, je možné zanedbat vliv slunečního záření. Pohlcené teplo je oproti Joulovu teplu při 
zkratu řádově asi 10-4 krát menší, tedy hodnota 	k z rovnice (4.8) je zanedbatelně malá. Teplo 
odvedené do okolí konvekcí 	m a radiací 	n je taktéž nepatrné, celé vyvinuté Joulovo teplo 	j se prakticky spotřebuje na ohřátí vodiče. 

 

 Rovnice (4.8) je zjednoduší na tvar: 

 

	j / 	l  (4.9) 

 



 

 Aby se odstranila námraza z
musí se ve vodiči vyvinout tolik tepla, které bude rozpoušt
vodiče. Vrstva vody, která vznikne nad vodi
znovu zamrzá. Pro odstranění námrazového obalu je nevyhnutelné odtavit pr
tloušťky úseku o, který je nad samotným vodi
Námrazový válec vlastní tíhou klesá, až námraza odpadne.

 

Obr. 4.2 Vodič obalený námrazou 1 

 

4.1.2 Odstraňování námrazku z
 

Velmi účinnou a technicky vhodnou metodou k
vedení je vyhřívání vodiče elektrickým proudem. P
přerušené dodávce anebo př
zkratované vedení stejnosměrným anebo st
nepřerušené dodávce odtavování námrazku se d
sítě, že se při něm dosáhne zatížení, které posta

 

Proudy, které zajistí odpadnutí námrazy je nutno ur
minut a nedošlo přitom k tepelnému poškození vodi
vodičů dochází ke snížení jejich mechanické pevnosti. 

Aby se odstranila námraza z vodiče, který jde zhruba středem námrazového válce, 
i vyvinout tolik tepla, které bude rozpouštět vrstvu námrazy, která se dotýká 

e. Vrstva vody, která vznikne nad vodičem, stéká vlivem tlaku námrazy pod vodi
ění námrazového obalu je nevyhnutelné odtavit pr

, který je nad samotným vodičem. Vzniknutý můstek nevydrží tah obalu. 
Námrazový válec vlastní tíhou klesá, až námraza odpadne. 

 obalený námrazou 1 – vodič, 2 – námrazový obal [3] 

ování námrazku z vedení vyhříváním 

innou a technicky vhodnou metodou k odstraňování námrazku z
če elektrickým proudem. Přitom se vodiče mohou vyh

erušené dodávce anebo při nepřerušené dodávce. Při přerušené dodávce napájíme 
ěrným anebo střídavým proudem ze samostatného zdroje. P

erušené dodávce odtavování námrazku se dělá provozním proudem p
m dosáhne zatížení, které postačí k odtavení. 

Proudy, které zajistí odpadnutí námrazy je nutno určit tak, aby vyhř
tepelnému poškození vodiče. Při dlouhodobém zvýšení teploty 

 dochází ke snížení jejich mechanické pevnosti.  
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edem námrazového válce, 
t vrstvu námrazy, která se dotýká 

em, stéká vlivem tlaku námrazy pod vodič a 
ní námrazového obalu je nevyhnutelné odtavit průměrně 80 % 

stek nevydrží tah obalu. 

 

 

ování námrazku z elektrických 
e mohou vyhřívat buď při 

erušené dodávce napájíme 
ídavým proudem ze samostatného zdroje. Při 

lá provozním proudem při takovém řazení 

it tak, aby vyhřátí trvalo několik 
i dlouhodobém zvýšení teploty 



 

Obr. 4.3 Závislost určující 

 Na základě diagramu obr. 4.
Při dosud provedených zkouškách vyh
s vyhřívacími proudy zajišťujícími vyh
námraza 1 kg/m podle podmínek od 
nedošlo. S velkou bezpečnostní lze proto uvažovat dobu oh
cyklu 5 minut. V jednom roce m

 

 S další velkou rezervou vzhledem k
vodiče vlivem vyhřívání na 50 hodin. Tomu podle obr. 4.
170 °C a pro vodič Cu 115 °C. U železných vodi
při dlouhodobém působené teploty 400 °C. P
teploty vodičů vyhovují předepsaným hodnotám a zajiš
krátké době do 5 minut, maximáln
z řady vedení. 

 

 Po připojení proudu prob
křivky a pro proudy do určité hodnoty dosáhne ustáleného stavu, tzv. ustálené teploty. K 
ustálení dojde za čas 4x τ, kde 
veškeré teplo vyvinuté ve vodi
již nestačí povrchem vodiče př
do roztavení a zničeni vodiče
dlouhodobém trváni vyhřívacího proudu dosáhl vodi
námrazy bude potom různá podle atmosférických podmínek, velikosti a druhu námrazku, 
průřezu vodiče apod.. 

 

ující čas do poklesu pevnosti v tahu o 5% při konstantní teplot

 diagramu obr. 4.3 je možné určit teplotu vodiče přípustnou p
i dosud provedených zkouškách vyhřívání ocelových nebo ocelohliníkových vodi

ťujícími vyhřátí vodiče v ustáleném stavu na 170 °C spadla 
námraza 1 kg/m podle podmínek od 2 do 5 minut, tedy v časech, kdy k ustálení teploty ješt

nostní lze proto uvažovat dobu ohřátí vodiče při jednom vyh
om roce může být až 6 vyhřívacích cyklů – 30 minut.

další velkou rezervou vzhledem k životnosti vedení zvolíme dobu zvýšené teploty 
ívání na 50 hodin. Tomu podle obr. 4.3 odpovídá teplota pro vodi
 Cu 115 °C. U železných vodičů nedochází k poklesu pevnosti v

sobené teploty 400 °C. Připustíme teplotu pro vodič
ředepsaným hodnotám a zajišťují odpadnutí námrazy v

 do 5 minut, maximálně do 10 minut, čímž je možno rychle odstranit námrazu 

ipojení proudu probíhá teplota vodiče v závislosti na čase podle tzv. oteplovací 
čité hodnoty dosáhne ustáleného stavu, tzv. ustálené teploty. K 

τ, kde τ je tzv. oteplovací časová konstanta. Po ustálení teploty se 
lo vyvinuté ve vodiči předává pouze do okolí. Při proudech od ur

če předat do okolí veškeré vyvinuté teplo, teplota neustále stoupá až 
eni vodiče. Při vyhříváni proto používáme jen takových proud

ívacího proudu dosáhl vodič nejvýše ustálené teploty.
zná podle atmosférických podmínek, velikosti a druhu námrazku, 
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i konstantní teplotě[5] 

ípustnou při vyhřívání. 
ívání ocelových nebo ocelohliníkových vodičů 

ustáleném stavu na 170 °C spadla 
ustálení teploty ještě 
ři jednom vyhřívacím 

30 minut. 

vedení zvolíme dobu zvýšené teploty 
odpovídá teplota pro vodič AlFe 

poklesu pevnosti v tahu ani 
ipustíme teplotu pro vodič Fe 170 °C. Tyto 

ují odpadnutí námrazy v poměrně 
ímž je možno rychle odstranit námrazu 

ase podle tzv. oteplovací 
ité hodnoty dosáhne ustáleného stavu, tzv. ustálené teploty. K 

asová konstanta. Po ustálení teploty se 
i proudech od určité hodnoty se 

edat do okolí veškeré vyvinuté teplo, teplota neustále stoupá až 
íváni proto používáme jen takových proudů, aby při 

 nejvýše ustálené teploty. Doba opadnuti 
zná podle atmosférických podmínek, velikosti a druhu námrazku, 
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 Při stanovení vyhřívacího proudu se teplota okolí se uvažuje 0 °C a bezvětří. 
Předpokládá se, že teplota vodiče před vyhříváním je stejná, jako teplota okolí. K ohřátí 
vodiče na ustálenou teplotu prakticky nikdy nedojde, protože čas nutný k opadnutí námrazy 
bude kratší, než čas nutný k docílení ustálené teploty a dále proto, že teplota okolí bude 
zpravidla nižší než 0 °C. 

 

 Vzorec pro výpočet ustálené teploty v závislosti na proudu: 

 

+p / EPq·rP·s·tq Q uv·:tqQ��=tqQ�� f EPq·rP·s   (°C) (4.10) 

 
kde     
��  je odpor vodiče při teplotě 20 °C (Ω∙m-1) 
           �  je proud tekoucí vodičem (A) 
           �  je tepelný odpor vodiče (°C∙m∙W-1) 
           +J  je teplota prostředí (°C) 
           ��  je konstanta pro:  
  hliníkové vodiče 228 °C 
  měděné vodiče 234,5 °C 
  železné vodiče 222°C 
 
 Časová konstanta: 

 

* / � · U · � · tqQ��tqQ�� f EPq·rP·s  (s) (4.11) 

 
kde     U  je tepelná kapacita vodiče (W∙s∙°C-1

∙m
-1) 

 

 Konstanata � respektuje závislost časové konstanty na teplotě vodiče a je pro. 

 

� / Mw�ux
   (4.11) 

 

+ = 70 °C � = 1 + = 100 °C � = 0,915 + = 115 °C � = 0,885 + = 140 °C � = 0,84 + = 170 °C � = 0,80 
 

 

 



30 
 

Tab. 4.4 Tabulka tepelného odporu H a tepelné kapacity c  [5] 
 AlFe6 Cu Fe 

Průřez  � U � U � U 

mm2 ° C∙m∙W-1 W∙s∙°C-1
∙m ° C∙m∙W-1 W∙s∙°C-1

∙m ° C∙m∙W-1 W∙s∙°C-1
∙m 

25   1,256 86,25 1,237 90,25 

35 1,190 85,75 1,212 120,75 1,212 126,35 

50 1,143 122,50 1,163 172,50 1,163 180,10 

70 1,089 171,50 1,125 241,50   

95 1,046 232,75 1,065 328,00   

185 0,920 453,25     

240 0,888 588,00     

300 0,852 868,00     

450 0,785 1102,00     

 

  Ze vzorce 4.10 vyjádříme proud (dosazeno +J = 0 ° C) 

 

� / M uy·:tQ��=EPq·s·:tQuy=  (A) (4.12) 

 
 Pomocí tohoto vzorce jsou vypočteny vyhřívací proudy pro jednotlivé materiály a 
průřezy vodičů pro ustálené oteplení. 

 

Tab. 4.5 Vyhřívací proudy pro vodiče AlFe6  [5] 
 170 ° C 140 ° C 100 ° C 70 ° C 

Průřez �? (A) * (min) �? (A) * (min) �? (A) * (min) �? (A) * (min) 

35 326 2,37 307 2,29 275 2,23 242 2,22 

50 394 3,25 372 3,16 333 3,07 292 3,04 

70 473 4,35 446 4,21 400 4,09 351 4,07 

95 564 5,68 531 5,49 476 5,34 418 5,31 

185 862 9,73 812 9,42 727 9,15 638 9,08 

240 990 12,15 935 11,80 837 11,46 734 11,37 

300 1132 14,57 1045 13,78 936 13,48 822 13,46 

450 1414 20,11 1337 19,57 1195 18,97 1050 18,85 

 

 



31 
 

Tab. 4.6 Vyhřívací proudy pro vodiče Cu  [5] 
 115 ° C 100 ° C 70 ° C 

Průřez �? (A) * (min) �? (A) * (min) �? (A) * (min) 

25 306 2,37 292 2,35 256 2,34 

35 362 3,21 345 3,18 303 3,17 

50 444 4,41 423 4,36 370 4,33 

70 550 6,18 523 6,10 460 6,08 

95 635 7,68 605 7,60 530 7,56 

 

Tab. 4.7 Vyhřívací proudy pro vodiče Fe  [5] 
 170 ° C 140 ° C 100 ° C 70  ° C 

Průřez �? (A) * (min) �? (A) * (min) �? (A) * (min) �? (A) * (min) 

25 116 2,63 109 2,53 98 2,47 86 2,44 

35 139 3,60 132 3,52 118 3,39 103 3,35 

50 162 4,94 153 4,79 137 4,64 120 4,58 

 

 Pro vyhřívané úseky vedení vypočteme proudy pro jednotlivá vyhřívací napětí daná 
zapojením viz. obr. 4.7 – 4.12 podle vzorce: 

 

�? / z{|{}  (A; V, Ω) (4.13) 

 
kde     �?  je vyhřívací napětí dané zapojením transformátoru (V) 
           �?t  je náhradní impedance vyhřívacího proudu (Ω) 
 

�?t / g:2
?=� ; :2�? ; ��n ; �k�A=�  (Ω) (4.14) 
 
kde     
?  je činný odpor vyhřívaného vedení (Ω) 

           �?  je reaktance vyhřívaného vedení (Ω) 

           ��n  je reaktance napájecího transformátoru (Ω) 

          �k�A  je reaktance zhášecí tlumivky (Ω) 
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Tab. 4.8 Parametry pro vedení 22 kV  [5] 
Materiál AlFe6 Cu Fe 

Průřez vodiče 

(mm2) 


? �? 
? �? 
? �? 

Ω∙km-1 Ω∙km-1 Ω∙km-1 Ω∙km-1 Ω∙km-1 Ω∙km-1 

25   0,712  6,32*  2,05* 

35 0,837 0,392 0,526 0,392 4,47** 1,64** 

50 0,596 0,380 0,366 0,380   

70 0,434 0,368 0,246 0,368   

95 0,319 0,359 0,195 0,359   

* pro proud 100 A, ** pro proud 150 A 

 

Reaktance transformátoru 110 / 22 kV 25 MVA 2,30 Ω 

      40 MVA 1,45 Ω 

Reaktance zhášecí tlumivky 13,3 kV  2500 kVA 70 Ω 

      5000 kVA 35 Ω 

4.1.2.1 Odstraňování námrazy z vodičů vedení 110 kV 
 

Jednou z metod je převedení vedení 110 kV na napětí 22 kV. Pětinásobně zvětšeným 
proudem dojde k ohřátí vodičů a odpadnutí námrazy. Zvětšený úbytek napětí se vyreguluje 
pomocí zapojení dvou transformátorů 110/22 kV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.4 Vyhřívání vedení 110 kV provozním proudem 22 kV [5] 
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Ke druhé skupině metod patří vyhřívání vypnutého a na konci zkratovaného vedení 
110 kV, které se napájí v závislosti na průřezu a délce napětím 6 kV, 22 kV nebo i jiným. K 
tomuto účelu byla v rozvodně Řípov u Třebíče vybudována pomocná rozvodna s 
transformátorem 22/6 kV, která umožňovala přivést do všech vedení 110 kV napětí 22 nebo 6 
kV. Schematicky je toto zařízení na obr. 4.5. 

 

Obr. 4.5 Vyhřívací zařízení pro vedení v rozvodně Řípov [5] 

 

4.1.2.2 Zapojení transformátoru 110/vn kV a vyhřívaného vedení 
 

U transformátoru 110/vn kV se odpojí uzel 110 kV. Transformátor se napájí pouze do 
jedné fáze 110 kV. Zbývající dvě fáze se rozpojí a připojí na uzemnění rozvodny. Při tomto 
zapojení vznikne na straně vn při uzlu vn spojeném s uzemením napětí v jedné fázi 2/3 Ufvn a 
ve zbývajících dvou fázích 1/3 Ufvn. Díky tomuto zapojení a možnosti regulace ± 16 % 
můžeme zvolit napětí pro docílení optimálního vyhřívacího proudu podle délky a průřezu 
vedení. Určené napětí se připojí na jednu fázi vyhřívaného vedení, které je na konci 
vyhřívaného úseku zkratováno bez spojení na zem. Zbývající dvě fáze se postupně připojí na 
uzemnění rozvodny. Rozpojení dvou fází vn se provede mezi vypínačem a odpojovačem v 
kobce transformátoru, aby bylo připravené pro všechna vyhřívaná vedení. Dále jsou uvedeny 
jednotlivé způsoby zapojení pro různá vyhřívací napětí Uv. 

 

1) �? / �> · �~�!   � 16 %               (kV) 

 

Pro  transformaci 110/22 kV je to 3,7 ) 5,1 kV 
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Obr. 4.6 Schéma zapojení č.1  [5] 

 

2) �? / �> · �~�!   � 16 %               (kV) 

 

Pro  transformaci 110/22 kV je to 3,7 ) 5,1 kV 

 

Obr. 4.7 Schéma zapojení č.2  [5] 

 

3) �? / �~�!   � 16 %               (kV) 

 

Pro  transformaci 110/22 kV je to 3,7 ) 5,1 kV 

 

Obr. 4.8 Schéma zapojení č.3a  [5] 
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Obr. 4.9 Schéma zapojení č.3b  [5] 

 

4) �? / √3 · �~�!   � 16 %               (kV) 

 

Pro transformaci 1 10/22 kVje to 19,3-26,7 kV 

Lze užít jen u vedení bez připojených distribučních transformátorů. 

 

 

Obr. 4.10 Schéma zapojení č.4  [5] 

 

Uvedená zapojení dávají možnost docílit ve většině případů optimální vyhřívací 
proud. Pro vyhřívání krátkých úseků železných vodičů v blízkosti rozvodny lze použít ještě 
následující zapojení s dostatečně dimenzovanou Petersenovou cívkou o výkonu nejméně 2500 
kVAr. 

 

5) Zapojení se zhášecí tlumivkou �? / �~�!   � 16 %               (kV) 
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Obr. 4.11 Schéma zapojení č.5  [5] 

 

6) Zapojení se dvěma transformátory 110/22 kV  

 

U� / 4,8 � 32 %   kV tj. 3,3 ) 6,35 kV 

 

 

Obr. 4.12 Schéma zapojení č.6  [5] 

 

Ve stanici I se na volnou připojnici 110 kV připojí přes zvláštní odpojovač 110 kV 
napětí 22 kV. Toto napětí se vedením 110 kV přivede na volnou připojnici 110 kV do stanice 



 

II a znovu se transformuje. Tím se získá nap
transformátoru. 

 

4.1.3 Vyhřívání vedení stejnosm
 

U vedení s velkým průř
stejnosměrným proudem. Stejnosm
nabíjení, nevytváří magnetické pole v
výkon a napětí.  

 

 Odtavování námrazku stejnosm
metodami: 

 

a) trojfázový zkrat (tři fáze 
b) jednofázový zkrat (fáze 
c) dvojfázový zkrat (fáze 

 

ad. a) Metoda trojfázového zkratu

 

Stanice stejnosměrného proudu (SSP) zah
vodiče na jednom konci uvažovaného vedení, p
spojené a uzemněné.Výhoda tohoto zp
odtavování se dělá současně na t
začátku a na konci vedení. 

Obr. 4.13 Odtavování námrazku stejnosm

 

ad. b) Metoda jednofázového zkratu

 

II a znovu se transformuje. Tím se získá napětí pro vyhřívání bez úprav zapojení 

ívání vedení stejnosměrným proudem 

velkým průřezem vodičů se jako vhodné jeví odtavování námrazy 
rným proudem. Stejnosměrný proud, na rozdíl od střídavého nepot

í magnetické pole v okolí vodiče, a proto zdroj na odtavování má menší 

Odtavování námrazku stejnosměrným proudem se může uskutečň

trojfázový zkrat (tři fáze – zem) 
jednofázový zkrat (fáze – zem anebo postupné spojení třech fází 
dvojfázový zkrat (fáze – fáze anebo fáze – dvě fáze) 

a) Metoda trojfázového zkratu 

rného proudu (SSP) zahřívá všechny tři fáze sou
e na jednom konci uvažovaného vedení, přičemž na druhém konci vedení jsou vodi

Výhoda tohoto způsobu odtavování námrazku (obr. 4.
ě na třech fázích. Pro tento způsob je nevyhnutelné mít zemni

Odtavování námrazku stejnosměrným proudem ve třech fázích  

ad. b) Metoda jednofázového zkratu 
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ívání bez úprav zapojení 

 se jako vhodné jeví odtavování námrazy 
ídavého nepotřebuje výkon na 

e, a proto zdroj na odtavování má menší 

čňovat následujícími 

ech fází – zem) 

i fáze současně. Napájí 
emž na druhém konci vedení jsou vodiče 

odtavování námrazku (obr. 4.13) je v tom, že 
sob je nevyhnutelné mít zemniče na 

 

ech fázích  [3] 



 

 Na obr. 4.14 je znázorn
zkratu na jednopólové síti odpojené od systému. Jeden pól stanice se dá na jednu fázi vodi
ale druhý pól je uzemněný. Na druhém konci sít
stejnosměrného proudu zahřívá jednu fáz
zahřívá druhá fáze a potom tř
zkratu. Při této metodě je nutné mít dobré zemni

Obr. 4.14 Odtavování námrazku stejnosm

 

ad. c) Metoda dvojfázového zkratu

 

 Na obr. 4.15 je znázorn
zkratu s využitím třetí fáze ve funkci zp
odtavování námrazku metodou 
zpětného vodiče. Stanice stejnosm
této metody odtavování námrazku spo
odtavování je námrazy podle schémat obr. 4.1
jednofázového zkratu, ale větší, než podle schématu trojfázového zkratu.

 

Obr. 4.15 Odtavování námrazku stejnosm
[3] 

 

je znázorněné schéma odtavování námrazku metodou jednofázového 
zkratu na jednopólové síti odpojené od systému. Jeden pól stanice se dá na jednu fázi vodi

ěný. Na druhém konci sítě je fáze vodiče uzemn
řívá jednu fázi odpojené sítě. Po odtavení námrazku z

ívá druhá fáze a potom třetí. Čas trvání odtavování je třikrát delší, než p
 je nutné mít dobré zemniče. 

Odtavování námrazku stejnosměrným proudem jednofázovým zapojením  

ad. c) Metoda dvojfázového zkratu 

je znázorněné schéma odtavování námrazku metodou dvoufázového 
etí fáze ve funkci zpětného vodiče a na obr. 4.16 je znázorn

odtavování námrazku metodou dvoufázového zkratu s využitím dvou různých fází ve funkcí 
Stanice stejnosměrného proudu zahřívá dvě fáze odpojené od sít

této metody odtavování námrazku spočívá v tom, že nepotřebujeme dobré zemni
le schémat obr. 4.15 a obr 4.16 je menší, než podle schématu 
ětší, než podle schématu trojfázového zkratu. 

Odtavování námrazku stejnosměrným proudem metodou dvoufázového zkratu
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odtavování námrazku metodou jednofázového 
zkratu na jednopólové síti odpojené od systému. Jeden pól stanice se dá na jednu fázi vodiče, 

če uzemněná. Stanice 
. Po odtavení námrazku z této fáze se 

ikrát delší, než při trojfázovém 

 

nofázovým zapojením  [3] 

né schéma odtavování námrazku metodou dvoufázového 
je znázorněné schéma 
ůzných fází ve funkcí 

 fáze odpojené od sítě. Výhoda 
ebujeme dobré zemniče. Čas 
je menší, než podle schématu 

 

rným proudem metodou dvoufázového zkratu 



 

Obr. 4.16 Odtavování námrazku stejnosm

zpětného vodiče  

 

4.1.4 Mechanické odstraň
 

Metoda mechanického odstra
fyzicky náročná. Často při ní dochází k
energie. Patří sem oklepávání vedení, odstra
námrazku atd..   

 

 Tyče mají válcový (C1.5, C2.0, C2.5) nebo kuželový (T4.6, T4.6D) tvar. Jsou ze 
speciálního kompozitu skleněných vláken a epoxidové prysky
provenience. Tento materiál se vyzna
srovnatelná s pevností velmi kvalitní oceli) p
specifické hmotnosti oceli). Kompozit je probarven žlut
povrch je dokonale uzavřen. Paty ty
nákružkem. Dešťové sukénky zajiš
praménky vody podél délky tyč
14 m a  napětí do 40,5 kV. 

Loupour a syn výrobce souprav pro údržbu venkovních elektrických vedení 

 

Obr. 4.17 Soupravy POWERMAN vyvinuty p
námrazy z přenosového a distribu

Odtavování námrazku stejnosměrným proudem s využitím třetí fáze jako 

tného vodiče  [3] 

Mechanické odstraňování námrazy z vedení 

Metoda mechanického odstraňování námrazy z vedení je metoda zdlouhavá, pracná a  
i ní dochází k poškození vedení a tím k přerušení dodávky elektrické 

í sem oklepávání vedení, odstraňování námrazku elektrickým vibrátorem, stírání 

e mají válcový (C1.5, C2.0, C2.5) nebo kuželový (T4.6, T4.6D) tvar. Jsou ze 
ěných vláken a epoxidové pryskyřice (GFK-EPX) západoevropské 

provenience. Tento materiál se vyznačuje vysokou pevností a houževnatostí (pevnost v tahu je 
srovnatelná s pevností velmi kvalitní oceli) při velmi nízké specifické hmotnosti (cca 1
specifické hmotnosti oceli). Kompozit je probarven žlutě ve hmotě, je nenasáklivý a jeho 

řen. Paty tyčí jsou chráněny před mechanickým poškozením 
ové sukénky zajišťují přídavnou bezpečnost při srážkách, žádné souvis

praménky vody podél délky tyče. Testováno za deště na svodový proud. Délka ty

Loupour a syn výrobce souprav pro údržbu venkovních elektrických vedení 

 

Soupravy POWERMAN vyvinuty především pro mechanické odstra
enosového a distribučního vedení a také pro vyvětvování. [11]
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využitím třetí fáze jako  

vedení je metoda zdlouhavá, pracná a  
erušení dodávky elektrické 

ování námrazku elektrickým vibrátorem, stírání 

e mají válcový (C1.5, C2.0, C2.5) nebo kuželový (T4.6, T4.6D) tvar. Jsou ze 
EPX) západoevropské 

uje vysokou pevností a houževnatostí (pevnost v tahu je 
i velmi nízké specifické hmotnosti (cca 1/4 

, je nenasáklivý a jeho 
ed mechanickým poškozením 

i srážkách, žádné souvislé 
 na svodový proud. Délka tyčí od 2 m do 

Loupour a syn výrobce souprav pro údržbu venkovních elektrických vedení [11] 

mechanické odstraňování 
]  
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4.1.5 Příklad výpočtu potřebného proudu k odtavení námrazku 
 

Tab. 4.9 Výsledky vyhřívacích proudů a potřebný čas pro vyhřívání 

Námrazová 
oblast 

Měrná 
hmotnost 
námrazku 

'  

[kg⋅m-3] 

1. průřez: 150 mm2 2. průřez: 185 mm2 3. průřez: 240 mm2 

vyhřívací 
proud 

��  

[A] 

doba 
vyhřívání 

�� [hod] 

teplota .� 

vyhřívací 
proud 

��  

[A] 

doba 
vyhřívání 

�� [hod] 

teplota .� 

vyhřívací 
proud 

�>  

[A] 

doba 
vyhřívání 

�> [hod] 

teplota .> 

 

 

 

 

Lehká 

200 650,09 0,1 

73,12 

776,41 0,1 

78,68 

918,19 0,1 

84,02 

400 919,38 0,1 

146,36 

1098,01 0,1 

157,35 

1298,5 0,1 

168,04 

600 796,02 0,2 

109,77 

950,90 0,2 

118,02 

1124,6 0,2 

126,03 

800 919,38 0,2 

146,36 

1098,01 0,2 

157,35 

1298,5 0,2 

168,04 

 

 

 

 

Střední 

200 829,86 0,1 

119,25 

990,23 0,1 

127,98 

1172,1 0,1 

136,91 

400 829,86 0,2 

119,25 

990,23 0,2 

127,98 

1172,1 0,2 

136,91 

600 1016,4 0,2 

178,87 

990,23 0,3 

127,98 

1172,1 0,3 

136,91 

800 958,24 0,3 

158,99 

1143,4 0,3 

170,64 

1172,1 0,4 

136,91 

 

 

 

 

Těžká 

200 948,87 0,1 

155,90 

1132,2 0,1 

167,32 

1340,2 0,1 

178,99 

400 948,87 0,2 

155,90 

1132,2 0,2 

167,32 

1340,2 0,2 

178,99 

600 948,87 0,3 

155,90 

1132,2 0,3 

167,32 

1340,2 0,3 

178,99 

800 948,87 0,4 

155,90 

1132,2 0,4 

167,32 

1340,2 0,4 

178,99 

 



41 
 

Při výpočtu jsem si zvolil měrný odpor � / 1 33�  (Ωmm2/m). Teplota nesmí překročit 

dovolených 180 °C. Při výpočtu není uvažováno postupné chladnutí vodiče, počítá se jen 
s akumulací tepla. 

 

Příklady výpočtu pro průřez 185 mm2: 

 Z rovnice 4.6 a tab. 4.1 pro lehkou, střední a těžkou námrazovou oblast: 

 

            �� / g225 ; 795,8 · 1 c 15 / 16,95 �� 

            �� / g225 ; 795,8 · 2 c 15 / 27,62 �� 

            �\ / g225 ; 795,8 · 2 c 15 / 36,11 �� 
 
Průměr lana [12] : 

            ���� / 16,96 �� 
            ���� / 19,08 �� 
            ��b� / 21,76 �� 
 

Vyhřívací proud spočteme z rovnice: 

 

� Z 8,8 · 10f> · M[�·�·^�·\  (A; mm, mm, kg/m3, Ωmm2/m, hod) (4.15) 

 

��,��� Z 8,8 · 10f> · ��3,���·�5,3�·���G��·�,� / 776,41 �   

 
Teplota při vyhřívání dosáhne teploty: 

 

.? Z 5,1 · rP·�[P,x (°C; A, Ωmm2/m, mm ) (4.16) 

.?,�,��� Z 5,1 · ww5,b�P·� >>��3,��P,x / 78,68 °�  

 
Hodnoty jmenovité zatížitelnosti vodiče při teplotě okolí 25 °C: 

- pro průřez 150 mm2 je proud 475 A 
- pro průřez 185 mm2 je proud 522 A 
- pro průřez 240 mm2 je proud 554 A 

 

Teplo, které je nutné dodat ve formě ztrát ve vodiči: 

	| / 
 · �� · � · 10f> (kWh; Ω, A, hod ) (4.17) 
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	| / �AK · �� · � · 10f> (kWh) (4.18) 

 
Tab. 4.10 Hodnoty pro zhotovení grafů 
Námrazová 

oblast 
Měrná 

hmotnost 
námrazku 

'  

1. průřez: 
150 mm2 

1. průřez: 
150 mm2 

1. průřez: 
150 mm2 

vyhřívací 
teplo 

	|F [kWh] 

vyhřívací 
proud 

�F [A] 

doba 
vyhřívání 

�F [hod] 

 

 

Lehká 

200 8,54 650 0,17 

400 17,08 919 0,34 

600 25,60 1126 0,51 

800 34,15 1300 0,68 

 

 

Střední 

200 13,91 829 0,28 

400 27,82 1173 0,55 

600 41,74 1437 0,83 

800 55,65 1659 1,10 

 

 

Těžká 

200 18,19 948 0,36 

400 36,38 1342 0,72 

600 54,57 1643 1,08 

800 72,76 1897 1,44 

 

Q��� je teplo, které je nutné dodat jednomu kilometru délky vodiče k odtavení 

námrazku. �F je vyhřívací proud při konstantní době vyhřívání � = 0,1 hod. �F je čas potřebný 
k odtavení námrazku při konstantním proudu 500 A. 

 

Příklad výpočtu pro lehkou oblast a ' 200 kg⋅m-3. 

 

	F / � >>� ·������� · 650,09� · 0,1 · 10f> / 8,54 ��  

 

�F Z 8,8 · 10f> · ��5,35�·�5,3�·���G��·�,� / 650,67 �   

 

� Z :8,8 · 10f>=� · �> · � · '�� · � / :8,8 · 10f>=� · 16,96> · 16,95 · 200500� · 1: 33 / 0,17 �V� 
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Obr. 4.18 Závislost tepla na měrné hmotnosti – pro průřez 150 mm2 

 

 

Obr. 4.19 Závislost vyhřívacího proudu na měrné hmotnosti – pro průřez 150 mm2 
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Obr. 4.20 Závislost doby vyhřívání na měrné hmotnosti – pro průřez 150 mm2 

 

Hodnoty vyhřívacích proudů pro průřez 150 mm2 dosahovaly 1,3 až 2,1 násobek 
jmenovité proudové zatížitelnosti vodičů. Při velikých proudech, popř. při dlouhých 
vyhřívacích časech může dojít k poškození vodičů. Dále je nutné vzít v úvahu i působení 
ochran při přetížení. 

 

5 ZÁVĚR 
 

Cílem bakalářské práce bylo popsat negativní vlivy působící na venkovní vedení a popsat 
možnosti prevence jejich poškození, eventuelně jejich odstranění.  Vítr působí svou silou na 
vodiče a ostatní části venkovního vedení. Přídavným zatížením na vodiče způsobuje jejich 
protažení, zvětšení namáhání, vychýlení vodičů a izolátorů. Další problém tvoří vibrace, které 
mohou vzniknout při působení větru malých rychlostí. Vlivem vibrace vzniká dodatečné 
namáhání, které se skládá s původním namáháním a může po nějakém čase způsobit lomy 
vodičů, obyčejně v místě upevnění, poškození izolací, armatur, apod.. Tyto jevy jsou zcela 
náhodné a nemohou postihnout to co je možné při návrhu vedení nadimenzovat, proto se 
používají ochrany proti vzniku vibrací, aby nedošlo k extrémním podmínkám namáhání. Jsou 
nabídnuty prostředky snižující vliv vibrací, kdy v České republice se nejčastěji používá 
aktivní ochrana pomocí kývavého tlumiče.  
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Námraza nabalená na vodiči venkovního vedení zvyšuje jeho hmotnost. Může způsobit 
přetržení vodičů, ohnutí nebo zlomení stožárů apod.. Prevence před negativními dopady 
způsobených námrazou spočívá nejčastěji ve vyhřívání vedení. Pro názornost byly spočítány 
proudy a doby potřebné k odtavení námrazku pro tři různé průřezy, pro tři námrazové oblasti 
a čtyři různé měrné hmotnosti. Hodnoty byly graficky vyjádřeny.  
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PŘÍLOHA    -   OBRÁZKY  

 

Obr. A-1 Mapa větrových oblastí [10] 
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Obr. A-2 Digitální mechanický anemometr [2] 

 

 

 



 

 

 

Obr. A-3 Mapa námrazových 

 

Obr. A-4 Námraza na vedení 

Mapa námrazových oblastí [9] 

Námraza na vedení [7] 
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Obr. A-5 Námraza na úsekovém vypínači [7] 

 

 

 

Obr. A-6 Detektor vibrací od firmy Pfisterer [8] 

 


