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ABSTRAKT 

Práce je věnována problematice revize elektrického zařízení. Revidovaným zařízením je 

kompenzační rozváděč v zapojení s asynchronním motorem, a proto je věnována pozornost 

principům kompenzace a asynchronnímu motoru. Součástí práce je měření tohoto zařízení a 

následné vyhodnocení stavu v revizní zprávě. V závěru byly navrhnuty moţné laboratorní úlohy 

k těmto zařízením. 
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ABSTRACT 

This work is applied to questions about revision of electric equipment. Revised equipment is 

compensation switchboards connected with asynchronous engine and because of that attention is 

devoted to principles of compensation and asynchronous engine. Component of the work is 

measurement of this equipment and consequently status evaluation in audit report. There were 

proposed laboratory exercises to these equipments in conclusion. 

 

 

 

KEY WORDS:   

Audit report; Capacitor banks; Power factor; Reactive power; Active power; Vector diagram; 

Regulator; Circular diagram; Circle diagram; 
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1 ÚVOD 
Jako bakalářskou práci jsem si zvolil práci s názvem „Problematika revize elektrického zařízení.“ 

Cílem této práce bylo seznámit se s postupem provádění revize na elektrickém zařízení (přístroji) 

a provést na něm základní soubor měření a následně výsledky tohoto měření zhodnotit v revizní 

zprávě. Po dohodě s vedoucím práce bylo přistoupeno na realizaci práce s názvem „provedení 

revize kompenzačního rozváděče.“ Tento úkol zahrnoval mimo jiné přípravné práce k dokončení 

připojení samotného kompenzačního rozvaděče v laboratoři elektrických strojů k pracovišti (síti) 

a dále také ke kompenzovanému zařízení, v našem případě asynchronnímu motoru. 

Obsahem této práce je seznámení se s problematikou provádění revizí na elektrických přístrojích 

a poté následné vypracování revizní zprávy. Jelikoţ neexistuje norma přímo se zabývající 

provádění revize na rozváděči, vyuţili jsme normy ČSN 331600 ed.2, která slouţí k provádění 

revizí na nepřipevněných elektrických spotřebičích během jejich pouţívání a revize 

nepřipevněných elektrických spotřebičů po opravě. K provedení revize elektrického zařízení je 

potřebné mít znalosti o daném zařízení, a proto se v dalších bodech bakalářské práce věnuji i 

teoretickým znalostem v oblastech kompenzace jalové energie a konstrukci a provozu 

asynchronních motorů a to zejména ve stavu naprázdno, jelikoţ v našem laboratorním zapojení 

pracujeme s asynchronním motorem ve stavu naprázdno. 
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2 PROBLEMATIKA REVIZNÍ ČINNOSTI 
V této části se seznámíme se základními principy provádění revize na elektrickém zařízení podle 

normy ČSN 331600 ed.2. 

2.1 Úvod do problematiky 

Jak se vyvíjela technika, přinášela společnosti uţitek, ale současně s tím i některá rizika. Jedná se 

o rizika, která člověk můţe svými smysly vnímat a dopředu se jim vyhnout, jako např. blíţící se 

vozidlo, jeţ je moţné postřehnout zrakem, popř. i sluchem, a vyhnout se jeho dráze. Poté jsou tu 

ovšem ještě rizika, která nejdou lidskými smysly rozpoznat a která se projeví náhle, bez 

předchozího varování, příkladem můţe být nenadálý výbuch kotle. Podobně je na tom neţivá část 

elektrického zařízení, která se dostala pod napětí. Tato část nevydává ţádný signál postřehnutelný 

lidskými smysly. Jakmile však člověk tento předmět uchopí, bývá často v ohroţení ţivota.  

V důsledku toho stát uznal za potřebné uvedená rizika eliminovat a zavedl určitý systém státní 

kontroly těchto rizikových zařízení nebo dozor nad nimi (před více neţ 100 lety byl zaveden 

dozor nad kotly a později k tomu přibývaly i jiné druhy zařízení). Stát ke zmíněnému dozoru 

vyuţívá orgány státní správy. V České republice je to Český úřad bezpečnosti práce, zřízený 

zákonem č. 174/1968 Sb.. Dále jsou to speciální orgány dozoru na drahách a v hornictví.  

Stát však nemůţe kontrolovat všechna zařízení a navíc by zodpovědnost za provozované zařízení 

neměl přebírat za provozovatele. Proto byl vytvořen určitý kompromis, a to - část činností 

vykonává stát a druhou podstatnou část potřebných činností přenáší na provozovatele, coţ jsou 

právě diskutované revize. Orgán státní správy vydává pro jejich výkon pracovníkům osvědčení 

na základě zkoušek, kontroluje vykonávání revizí apod. 

2.2 Základní pojmy 

Preventivní údržba - souhrn činností, které jsou zaměřeny na udrţení provozuschopného a 

bezpečného stavu zařízení. 

Bezpečnost elektrického zařízení - je to schopnost elektrického zařízení neohroţovat lidské 

zdraví, uţitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí. 

Kontrola elektrického zařízení - činnost prováděná na elektrickém zařízení, při které se 

zjišťuje technický stav elektrického zařízení (např. zkouškou, měřením, prohlídkou apod.). 

Výchozí revize - revize prováděná na novém nebo rekonstruovaném elektrickém zařízení 

před jeho uvedením do provozu. 

Pravidelná revize - revize provozovaných elektrických zařízení, prováděná pravidelně ve 

stanovených lhůtách. 

Zpráva o revizi - písemný doklad o výsledku revize, z něhoţ je patrný stav elektrického 

zařízení z hlediska bezpečnosti v době vykonání revize. 

Revize - účelem revize elektrického zařízení je ověření jejich stavu z hlediska bezpečnosti. 

Zařízení musí splňovat příslušná ustanovení norem. Součástí revize je vypracování zprávy o 

revizi. 
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Kaţdá revize zahrnuje prohlídku - zkoušení - měření 

Prohlídka - je vědomé prohlédnutí elektrického zařízení z hlediska jeho řádného stavu. 

Provádí se vţdy jako první a kontroluje se, zda nejsou mechanicky poškozeny kryty, drţadla, 

ovládací prvky tak, ţe byla sníţena ochrana před nebezpečným dotykem nebo úrazem 

elektrickým proudem. Izolace pohyblivých, prodluţovacích nebo odpojitelných přívodů nesmí 

být poškozena, nadměrně ztvrdlá nebo zpuchřelá. Nesmí být poškozeny vidlice pohyblivých, 

prodluţovacích nebo odpojitelných přívodů a u spotřebičů ochrany třídy II a III musí být 

neoddělitelně spojeny s přívody. Dále se kontroluje, zda nejsou zakryty nebo zaprášeny větrací 

otvory. Nesmí chybět evidenční nebo jiné jednoznačné a nepoškozené označení spotřebiče. 

(Zařízení je při prohlídce bez napětí). 

Zkoušení - je to činnost, která má za úkol prokázat účinnost ochranných a signálních 

zařízení, např. proudových chráničů, signalizaci chodu, zařízení pro nouzové vypnutí. Je-li 

zkoušený spotřebič vybaven motorem, nesmí docházet k nadměrnému jiskření komutátoru, chod 

motoru musí být pravidelný a bez nadměrného hluku. (Zkouší se v době kdy zařízení právě plní 

svou funkci). 

Měření - je to zjištění hodnot nutných pro posouzené bezpečnosti či účinnosti zařízení 

pomocí vhodných měřících přístrojů. [1] 

2.3 Revize elektrických spotřebičů 

Dle normy ČSN 331600 ed.2 se provádí revize a kontroly nepřipevněných elektrických 

spotřebičů během jejich pouţívání a revize nepřipevněných elektrických spotřebičů po opravě. 

Tato norma se nevztahuje na spotřebiče, které jsou součástí pevného rozvodu, zdravotnické 

elektrické přístroje, elektrické zařízení do prostoru s nebezpečím výbuchu, strojní zařízení, 

svářečky, elektrická technická zařízení pouţívaná při hornické činnosti, činnosti prováděné 

hornickým způsobem a při práci s těmito činnostmi související. Nevztahuje se také na elektrické 

spotřebiče připojené na obvody SELV a PELV, které se nepřipojují na síť NN. [2] 

2.3.1 Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání 

 

Skupina A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli   

Skupina B – spotřebiče pouţívané ve venkovních prostorách (stavby, zemědělské práce atp.)   

Skupina C – spotřebiče pouţívané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách 

Skupina D – spotřebiče pouţívané ve veřejně přístupných prostorách (školy, hotely atp.) 

Skupina E – spotřebiče pouţívané při administrativní činnosti. [2] 
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2.3.2 Rozdělení elektrických spotřebičů podle třídy ochrany 

 

Tabulka 1:Třídy ochrany zařízení[6] 

Třída zařízení Označení zařízení nebo návody 
Podmínky pro připojení zařízení k 

instalaci 

Třída ochrany 

0 

Pouze pro pouţití v nevodivém 

prostředí nebo chráněno 

elektrickým oddělením 

nevodivé okolí       ;      

Elektrické oddělení zajištěné 

samostatně pro kaţdé zařízení 

Třída ochrany I 

Označení ochranné svorky    

  nebo písmeny PE nebo 

barevnou kombinací zelená-ţlutá 

Propojení této svorky k 

ochrannému pospojování 

instalace 

Třída ochrany 

II Označení značkou   
Nespoléhá se na ţádné ochranné  

prostředky instalace 

Třída ochrany 

III Označení značkou  

Připojení pouze k síti SELV nebo 

PELV 

 

2.3.3 Povolené hodnoty měření 

Odpor ochranného vodiče : 0,2Ω při délce přívodu do 3m + 0,1Ω na kaţdé započaté 3m délky. 

(celkem však max. však 1Ω). 

 

Izolační odpor:  

- spotřebiče třídy I – spotřebiče drţené v ruce 2MΩ , ostatní 1MΩ , tepelné spotřebiče nad 

3,5kW 0,3MΩ. 

- spotřebiče třídy II – spotřebiče drţené v ruce a prodluţovací přívody 7MΩ, svítidla 4MΩ, 

ostatní 2MΩ. 

- spotřebiče třídy III – spotřebiče drţené v ruce 0,25MΩ, ostatní 0,25MΩ. 

 

Měření unikajících proudů: - Je nutné provést vţdy dvě měření. Druhé měření se provede při 

záměně vodiče L s nulovým vodičem N a vyhodnocuje se vyšší naměřená hodnota. 

- Měření proudu protékajícího ochranným vodičem (max 3,5 mA) 

- Měření dotykového proudu (max. 0,5 mA) 

- Měření náhradního unikajícího proudu   -     spotřebiče třídy ochrany I (max. 3,5 mA) 

-  spotřebiče třídy ochrany II (max. 0,5 mA) 
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Prodlužovací přívody a odpojitelné přívody 

Pokud obsahují ochranný vodič, měří se jeho odpor. Nesmí být větší něţ 0,2Ω při délce do 3m. 

Na kaţdé další započaté 3m délky přívodu lze připočíst 0,1Ω. Celkem však max. do 1Ω. Izolační 

odpor se měří mezi ochranným vodičem a vzájemně spojenými ostatními vodiči. Hodnota 

izolačního odporu nesmí být menší neţ 7 MΩ. [3] 

 

2.3.4 Lhůty pravidelných revizí 

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů  

Tabulka 2: Lhůty revizí podle skupiny a třídy ochrany přístrojů[2] 

skupina    Třída ochrany 
Nepřipevněné spotřebiče drţené v 

ruce a prodluţovací přívody 

Ostatní nepřipevněné 

spotřebiče 

A před vydáním provozovateli nebo uţivateli a dále podle skupiny jejich uţívání 

B 
I 3 měsíce 

6 měsíců 
II a III 6 měsíců 

C 
I 6 měsíců 

24 měsíců 
II a III 12 měsíců 

D 
I 

12 měsíců 24 měsíců 
II a III 

E 
I 

12 měsíců 24 měsíců 
II a III 

 

Další informace k určování pravidelných lhůt revizí 

U nového elektrického spotřebiče není nutno revizi před uvedením do provozu provádět. U 

spotřebičů ochrany I a prodluţovacích přívodů je však doporučeno ověřit spojitost ochranného 

vodiče. 

První revize se provádí po uvedení do provozu, nejpozději ve lhůtě podle tabulky v normě. 

Elektrické spotřebiče v záruční lhůtě se revidují pouze v rozsahu, který nevyţaduje zásah do 

jejich konstrukce. Termín první revize je určen dle tabulky od uvedení zařízení do provozu. 

Jestliţe se nářadí uţívá příliš často (více jak 250h/rok), je vhodné stanovit kratší lhůty 

pravidelných revizí místním provozním předpisem. Na základě analýzy rizik se mohou lhůty 

pravidelných revizí stanovit odlišně od tabulky v normě. [2] 

 

2.4 Postup kontrol při revizi elektrických spotřebičů 

Při provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů podle ustanovení normy ČSN 331600 ed.2 

je třeba respektovat příslušné poţadavky obsaţené v průvodní dokumentaci obsahující návod 

výrobce pro montáţ, manipulaci, opravy, údrţbu, výchozí a následné kontroly a revize 

spotřebičů, jakoţ i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení tak, aby bylo 

spolehlivě ověřeno, ţe kontrolovaný a revidovaný spotřebič svými parametry odpovídá průvodní 

technické dokumentaci výrobce a je ve stavu, který neohroţuje bezpečnost osob, hospodářských 

zvířat ani věcí. 
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Jednotlivé kroky postupu při revizích je třeba provádět v pořadí, které je dále uvedeno. Ke 

kaţdému kroku se přistoupí, jestliţe vyhověl při kroku předchozím, popř. na základě výsledku 

předchozího kroku. 

1) Prohlídka při revizi 

U všech spotřebičů se provede prohlídka. Při prohlídce se zjistí třída ochrany spotřebiče, zda 

přívod ke spotřebiči je s ochranným vodičem a podle toho se volí další postup revize. 

 

2) Měření 

a) Základní postup měření je stanoven pro spotřebiče, které je moţno za účelem měření 

od sítě odpojit. Provádí se měření odporu ochranného vodiče, měření izolačního 

odporu, měření unikajících proudů. 

b) Náhradní postup měření je stanoven pro spotřebiče, které za účelem měření není 

moţno v době termínu revize odpojit od sítě. Jakmile bude moţné spotřebiče od sítě 

odpojit, provedou se měření podle výše uvedeného postupu. Provádí se měření odporu 

ochranného vodiče a měření unikajících proudů. 

c) Kontrola vývodů u míst vnějšího připojení k bezpečnému malému napětí, které je 

generováno ve spotřebiči, se ověřuje, zda není překročena mezní dovolená hodnota 

bezpečného malého napětí. 

d) Kabelové navijáky, odpojitelné přívody a prodluţovací přívody a jejich příslušenství 

se musí rovněţ podrobit zkouškám, a to podle situací, při nichţ by mohlo dojít 

k ohroţení. 

3) Zkouška chodu 

4) Kontrola označení elektrického spotřebiče 

5) Vypracování dokladu o provedení revize. 

2.5 Obsah zprávy o revizi 

Doklad o revizi má obsahovat následující 

a) Přesné označení elektrického spotřebiče (např. výrobní nebo inventární číslo) 

b) Datum revize 

c) Výsledky měření a výsledky zkoušek 

d) Pouţité přístroje 

e) Vyhodnocení zkoušky chodu 

f) Celkové zhodnocení stavu spotřebiče z hlediska bezpečnosti. V případě, ţe spotřebič 

nevyhovuje - doplňuje se prokazatelné poučení uţivatele o této skutečnosti 

g) Návrh lhůty další revize. Jestliţe není známo zatřídění spotřebiče do skupiny, další lhůta 

se nenavrhne 

h) Jméno revidujícího.  

 

[2]. 

 

 

 

 



  3 Kompenzace jalové energie 

 

20 

3 KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE 
V další části se seznámíme s principem kompenzace jalové energie. Toto téma je důleţité pro náš 

projekt z toho důvodu, ţe se věnujeme revizi kompenzačního rozvaděče. Je proto nutností vědět o 

přístroji (zařízení), na kterém provádíme revizi, technická data, konstrukční prvky, ale i princip 

činnosti, abychom mohli určit případné poruchy, špatnou funkci, apod.  

3.1 Kompenzace 

Pro provoz některých elektrických zařízení, ať uţ na straně elektrických sítí nebo na straně 

spotřebičů elektrické energie, je nutné vytvořit elektromagnetické nebo elektrické pole. Toho lze 

dosáhnout buď indukčností (motory, transformátory apod.) nebo kapacitou (kondenzátory, 

elektrody). Na indukčnosti dochází vlivem průchodu elektrického proudu k jeho fázovému 

posunu za napětím, naopak je tomu u kapacity, kdy se napětí fázově zpoţďuje za proudem. 

Chování těchto prvků lze snadno popsat pomocí impedance, která v sobě obsahuje nejen činnou, 

ale i jalovou sloţku. 

Sloţka jalová se tak nazývá, protoţe energii do této impedance vloţenou nelze zuţitkovat, ale 

přesto je přenášena mezi zdrojem a spotřebičem. Při tomto přenosu vznikají na prvcích 

přenosových a distribučních sítí ztráty, které jsou ve formě tepla vyzařovány do okolí. Proto je 

velmi účelné vkládat do elektrických sítí další zařízení, kterými se jejich charakter (tedy i 

impedance) změní a ztráty se tím eliminují (kompenzují). 

 
Obrázek 3.1: Zobrazení kompenzace výkonů 

 

Na obrázku jsou vidět dva různé odběry výkonů S1(nekompenzovaný) a S2(kompenzovaný) 

 

Nejběţnější spotřebiče elektrické energie v průmyslových sítích mají induktivní charakter, 

v první řadě jsou to elektrické pohony. Plně zatíţený motor pracuje s účiníkem 0,7 aţ 0,9 (záleţí 

na velikosti, typu a technologické úrovni zpracování), ale při běhu naprázdno můţe být účiník 

roven aţ 0,3. 

Aby odběratel elektrické energie byl bezproblémový podle českých zákonů, musí odebírat 

elektrickou energii s účiníkem v mezích neutrální hodnoty 0,95 a 1,00, to znamená, ţe jednak 

musí své zařízení kompenzovat, ale na straně druhé ho nesmí překompenzovat. Dále pak nesmí 

provozem svého zařízení zpětně působit na kvalitu dodávané elektřiny, čili nesmí ovlivňovat 

funkci řídící, měřící a zabezpečovací techniky a činnost systému hromadného dálkového ovládání 

(HDO). 
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Výsledkem provedené kompenzace je finální sníţení odebíraného zdánlivého výkonu a sníţení 

proudu procházejícího napájecím vedením. Účinek kompenzace se projeví vţdy jen v napájecí 

části elektrické sítě, za místem připojení směrem ke spotřebiči se na napájecích poměrech nic 

nezmění. Z výše uvedeného vyplývá, ţe hlavní přínos kompenzace je v tom, ţe část vedení 

směrem ke zdroji se proudově odlehčí, a tím se získá moţnost dalšího zatíţení vedení bez 

nutnosti instalace nového vedení, ale také se zlepší napěťové poměry a hlavně se sníţí ztráty ve 

vedení. 

Jedním z nejvýhodnějších opatření pro sniţování ztrát při přenosu elektrické energie je paralelní 

kompenzace. Kapacitní jalový výkon připojených správně dimenzovaných kondenzátorových 

baterií kompenzuje induktivní jalový výkon vyţadovaný elektrickou zátěţí. Tímto dochází 

k regulaci jalového výkonu odebíraného zdroje. [4] 

3.1.1 Účiník 

Účiník je veličina, která vyjadřuje podíl činného (je to energie, která se skutečně přemění na jiné 

formy) a zdánlivého výkonu (součin napětí a proudu procházejícího obvodem) v elektrickém 

obvodu střídavého proudu. Vyjadřuje, jak velkou část zdánlivého výkonu můţeme přeměnit na 

uţitečnou energii. Účiník závisí na vzájemném fázovém posuvu proudu a napětí (tedy jejich 

vzájemném úhlu).  Vypočítá se jako kosinus tohoto posuvu a tak se také značí (cosφ).   

Účiník je bezrozměrný a jeho hodnota se pohybuje od 0 do 1, přičemţ jednotkový účiník 

znamená, ţe celý výkon je činný (fázový posuv je nulový), nulový účiník znamená, ţe celý výkon 

je jalový, zátěţ je čistě kapacitní nebo čistě indukční a fázový posuv je tedy ±90°. Nízké hodnoty 

účiníku znamenají vyšší ztráty energie, proto se snaţíme o to, aby byl co nejblíţe 1. 

Pokud obvod obsahuje také součástky nesinusového charakteru (obsahuje vyšší harmonické), je 

třeba vedle jalového výkonu uvaţovat i tzv. deformační výkon. Ten způsobí další sníţení činného 

výkonu oproti zdánlivému a výsledný účiník se pak někdy pro odlišení nazývá opravdový účiník.  

 Zlepšení hodnoty účiníku, tj. zmenšení jalového výkonu, lze provést správným návrhem a 

provozováním zdrojů, přenosové soustavy a spotřebičů (správné dimenzovaní transformátorů, 

vyuţití synchronních motorů, správné dimenzování asynchronních motorů a omezení jejich 

chodu naprázdno apod.) nebo pouţitím kompenzačních zařízení, které jsou zdrojem jalového 

výkonu. Kompenzací účiníku dosáhneme kromě sníţení odběru jalové energie, také sníţení 

tepelných ztrát v rozvodné soustavě. S kompenzací účiníku je moţno v mnoha případech spojit i 

řešení problémů filtrace harmonických a energetického rušení, symetrizace nebo kolísání napětí 

(flikr). [4] 
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3.1.2 Harmonická frekvence 

Rozvoj moderní polovodičové techniky vedl ke zvýšení počtu nelineárních zátěţí v sítích, které 

negativně ovlivňují jejich parametry. Takové zařízení je zejména výkonová elektronika jako 

regulátory pohonů, usměrňovače, elektronické předřadníky a napájecí zdroje. Tyto jsou spolu s 

dalšími nelineárními spotřebiči (výbojky, zářivky, svářečky apod.) zdrojem harmonických 

frekvencí, které přispívají ke zvýšení zatíţení prvků rozvodné soustavy. 

Tyto harmonické frekvence lze omezit třemi způsoby: 

1) pasivním filtrem - LC obvod pro jednu harmonickou frekvenci 

2) izolačními transformátory – má vinutí zapojené do trojúhelníka 

3) aktivními filtry – měřícím transformátorem se měří obsah harmonických v proudu zátěţe. Ty 

se přivedou do regulátoru aktivního filtru a pomocí generátoru proudu vytváří jeho opačnou 

kopii, takţe se navzájem odečtou 

3.2 Metody kompenzace 

3.2.1 Z hlediska umístění kompenzačního zařízení vzhledem ke spotřebiči a 

napájecí síti  

individuální kompenzace – kompenzační zařízení je připojeno přímo na svorky spotřebiče a 

nebo v jeho blízkosti.  Jalová energie je eliminována přímo v místě vzniku. Tím jsou vyloučeny 

ztráty ve vedení. Individuální kompenzace je typická pro stále provozovanou zátěţ s konstantním 

příkonem např. kompenzace asynchronních motorů, transformátorů, zářivek a výbojek atd. 

Dosaţené úspory jsou nejvyšší, hospodárnost kompenzace však závisí na vyuţití spotřebiče.  

skupinová kompenzace – kompenzační zařízení je připojeno na skupinu spotřebičů. V tomto 

případě je odlehčen úsek vedení od této kompenzace ke zdroji. Vlivem nesoudobosti provozu 

spotřebičů vychází kompenzační výkon menší neţ při individuální kompenzaci kaţdého 

spotřebiče a je jiţ nutná jeho automatická regulace.  

centrální kompenzace – je typická pro rozsáhlé elektrické systémy a pouţívá se pro 

kompenzaci z jednoho odběrného místa. Obvykle je připojena v hlavní rozvodně závodu na 

přípojnicích vstupní trafostanice. Vlivem nesoudobosti spotřebičů opět klesá potřebný 

kompenzační výkon. Rovněţ je nutná automatická regulace zaručující přesné dodrţování účiníku 

v předepsaném rozsahu. Centrální kompenzace se obvykle dimenzuje na soudobost 0,75.  

kombinovaná kompenzace – představuje kombinaci předchozích variant. 

 

Současným trendem je pouţívat při kompenzaci hradící tlumivky, čímţ vychází centrální 

kompenzace jako nejvýhodnější způsob kompenzace. 

3.2.2 Podle zapojení  

klasické kompenzátory – kondenzátorová baterie je připínána k síti pomocí stykače s 

odporovým spínáním, který omezuje přechodový jev. Klasické kompenzátory jsou vhodné do sítí 

s nízkým podílem nelineárních zátěţí (bez harmonických frekvencí) a do prostředí, kde nehrozí 

vznik rezonance kapacity kompenzace s indukčností zátěţe. Výhodou jsou malé ztráty a příznivá 

cena.  
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hrazené (chráněné) kompenzátory – kondenzátorová baterie je zapojena sériově s tlumící 

tlumivkou a tvoří tím LC obvod pracující jako širokopásmový filtrační obvod pro harmonické 

nad rezonančním kmitočtem obvodu. Hrazené kompenzátory jsou určeny do sítí s vyšším 

podílem nelineárních zátěţí a do prostředí kde hrozí nebezpečí vzniku rezonance kompenzační 

kapacity s indukčností zátěţe nebo transformátoru. Připínání k síti je pomocí stykače s 

odporovým spínáním omezující přechodový jev, ovládaný regulátorem jalového výkonu.  

hrazené (chráněné) kompenzátory s bezkontaktním spínáním – kondenzátorová baterie je 

zapojena sériově s tlumící tlumivkou a tvoří tím LC obvod pracující jako širokopásmový filtrační 

obvod pro harmonické nad rezonančním kmitočtem obvodu. Hrazené kompenzátory jsou  

určeny do sítí s vyšším podílem nelineárních zátěţí a do prostředí kde hrozí nebezpečí vzniku 

rezonance kompenzační kapacity s indukčností zátěţe nebo transformátoru. Připínání k síti je 

však řešeno pomocí tyristorových spínačů bez přechodových jevů. Vysoká rychlost regulace 

(teoreticky je dána frekvencí sítě tzn. aţ 20ms, typicky 80ms s nastavitelnou prodlevou) a kvalita 

kompenzace vyváţí vyšší pořizovací náklady na kompenzaci.  

filtračně kompenzační zařízení – je zařízení individuálně konstruované na základě měření 

rozvodné soustavy. Kompenzační filtr tvoří sériový rezonanční LC obvod naladěný na 

harmonickou frekvenci (rezonanční frekvenci), při které má minimální impedanci a tím filtruje 

harmonické proudy, vznikající na různých zařízeních připojených na síť. Tento LC obvod se 

připojuje paralelně k rozvodové soustavě co nejblíţe místu vzniku harmonických frekvencí. Pro 

harmonické niţší neţ je rezonanční frekvence se však chová jako kompenzační obvod, tedy 

pouze kompenzuje jalový výkon.  

dekompenzační zařízení - jsou určené pro kompenzaci kapacitního proudu, který vzniká na 

prvcích rozvodové soustavy (např. kabely, dlouhá vedení naprázdno apod.). Dodává do sítě 

induktivní výkon. Řízení probíhá nejčastěji spínáním jednotlivých kompenzačních tlumivek 

(dříve dekompenzačních) a je vhodné je kombinovat s kondenzátorovou kompenzací. Příkladem 

vyuţití je v solárních elektrárnách, které zaţívají v těchto letech na našem území veliký rozmach. 

[4] 

3.2.3 Podle způsobu spínání kondenzátorových baterií 

Kontaktní spínání  

Regulované kontaktní kompenzátory pracují na principu přímého připínání kompenzačních sekcí 

na kompenzovanou síť podle povelů regulátoru jalového výkonu. Pouţívají se v aplikacích, kde 

nejsou kladeny nároky na rychlost kompenzace.  

Při pouţití klasických stykačů je velkým nedostatkem vznik přechodových dějů při připnutí 

kondenzátorů na síť. Velké proudové rázy mohou dosahovat aţ 30-ti násobku jmenovitého 

proudu. Často mohou způsobit i vznik rušivých jevů při sepnutí jako zpětný vliv na napájecí síť. 

Tyto nevýhody lze eliminovat předřazením ochranných tlumivek a zejména pouţitím stykačů s 

odporovým spínáním.  

Stykače s odporovým spínáním jsou speciální variantou klasických stykačů. Jsou to stykače se 

dvěma sadami kontaktů, z nichţ jedna spínaná v předstihu má v sérii spínací rezistory, zatímco 

druhá sada hlavních kontaktů tyto rezistory vzápětí překlene a připne kondenzátor k plnému 

napětí.  
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Bezkontaktní spínání  

Bezkontaktní spínání se pouţívá tam, kde jsou kladeny nároky na rychlost změny jalového 

výkonu. Současně je nutné pouţití rychlého regulátoru jalového výkonu. U bezkontaktních 

kompenzačních sekcí je nahrazen stykač bezkontaktním spínačem. Kondenzátorům se zde 

předřazují ochranné tlumivky, aby se zamezilo přechodovým jevům a proudovým rázům při 

připnutí kondenzátoru na síť (nastalo by zničení polovodičového spínače). Pouţití tlumících 

tlumivek účinně hradí i harmonické frekvence.  

V praxi je tento bezkontaktní spínač tvořen dvojicí antiparalelních tyristorů. Poţadavky na toto 

spojení tyristorů vyţadují nutnost spínání tyristorů při průchodu nulou, tedy synchronně se sítí. 

Tento poţadavek spolu s poţadavky na rychlost spínání a opakování sepnutí kondenzátorů i 

částečně nebo plně nabitých komplikuje provedení řídících obvodů. [4] 

3.3 Návrh kompenzace 

Je nutno k tomuto tématu dodat, ţe v praxi se pro návrh kompenzace vyuţívá měření parametrů 

sítě přímo v místě kompenzace. Jsou tedy změřeny skutečné parametry sítě a následně se řeší 

kompenzace odběrného místa přímo na míru zákazníkovi. 

3.3.1 Návrh typu kompenzace 

Kompenzační zařízení musí být navrţeno tak, aby bralo v potaz prostředí, ve kterém bude 

pracovat. To je závislé zejména na technologickém vybavení pracoviště. Proto je nutné získat co 

moţná největší přehled o charakteru daného odběru např.: 

 

-  pomalé nebo rychlé (obvykle doprovázené výskytem harmonických, jelikoţ spínání se 

provádí například bezkontaktními polovodičovými prvky) změny odebíraného výkonu, 

- administrativní budovy s počítačovými sítěmi, 

- objekty s rozsáhlými osvětlovacími soustavami, 

- zařízení s řízenými pohony, 

- těţký provoz např. s tavícími pecemi (obloukové, indukční, odporové řízené polovodiči 

apod.). 

Komplexní přehled o zatíţení a obsahu harmonických získáme prostřednictvím měření síťovým 

analyzátorem, z údajů digitální měřící soupravy energetiky a z odběrových diagramů nebo faktur 

za odebranou elektrickou energii.  

Na základě těchto hodnot s určitou rezervou navrhneme výkon kompenzační baterie a podle 

kolísání odběru se stanoví nejmenší stupeň a optimální řazení výkonu. Kompenzaci je třeba 

zkontrolovat na moţnost rezonance s napájecím transformátorem, respektive na moţnost 

odsávání frekvence HDO.  
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Vhodným měřítkem pro zhodnocení vlivu zdrojů harmonických je tzv. “Zkratové číslo” (ZČ), 

které je definováno jako poměr zkratového výkonu v místě připojení odběru k zdánlivému 

výkonu všech zdrojů harmonických. Pokud je toto číslo: 

- větší než 200 je riziko vlivu harmonických malé a lze pouţít klasický nehrazený kompenzační 

rozvaděč, 

- 200 až 100 je míra rizika střední a je nutné pouţít hrazený kompenzační rozvaděč, 

- menší než 100 je riziko jiţ značné a je nutné pouţít laděné filtry k eliminaci harmonických. 

 

P

T
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S
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       (3.1) 

Kde ST je výkon transformátoru, eK je napětí nakrátko a SP je příkon nelineární zátěţe. 

 

3.3.2 Obecný návrh výkonu kompenzačního rozvaděče 

Průřez vedení je dimenzován na celkový zdánlivý výkon přenášený soustavou. Cílem dodavatelů 

elektrické energie je plně vyuţít přenosových schopností vedení. To znamená vytvořit takovou 

tarifní politiku, aby odběratelé odebírali výkon s účiníkem blízkým jedné a tím způsobovali na 

vedení minimální ztráty výkonu a úbytky napětí. Abychom tohoto výsledku dosáhli, musíme ve 

svém odběrném zařízení instalovat kompenzační zařízení o výkonu: 
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[4].

 
 

 

3.3.3 Návrh výkonu kompenzační baterie podle kružnicového diagramu 

Tento kruţnicový diagram vychází z teorie kruhového diagramu zatíţení asynchronního motoru.  

 

Kruhový diagram: 

Kruhový diagram máme zobrazený na obrázku 3.2. Tento popsaný kruhový diagram je 

odpovídající k získání základního náhledu na provozní stavy stroje. Je jednoduchý a názorný a 

úplně postačující k posouzení základních vlastností daného motoru. Slouţí nám tedy k tomu, 

abychom určili jeho parametry a chování za provozu. Ve výrobních závodech se vyuţívají i jiné 

konstrukce kruhového diagramu, které se liší zejména konstrukcí středu. 
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Obrázek 3.2: Kruhový diagram zatíženého motoru 

 

V návaznosti na tuto metodiku se v běţné praxi pouţívá také velice podobná metodika nazývaná 

kruţnicový diagram. Její pouţití je ale určeno ke zjištění poţadované kapacity kompenzačního 

kondenzátoru. Pouţití této metody je často v praxi vyuţíváno u asynchronních motorů v malých 

vodních elektrárnách. 

 

Kružnicový diagram: 

Metoda vyuţití kruţnicového diagramu k určení kapacitních stupňů je rychlá, jednoduchá, a 

dostatečně přesná na vyuţití v praxi. Je to grafická metoda, která není popsána v ţádné odborné 

literatuře. Princip této metody je pouţíván firmou „Energo-pro“ [10] pro řešení kompenzace ve 

vodních elektrárnách. Tudíţ se touto metodou řeší kompenzace asynchronních motorů v reţimu 

generátoru a tato metoda je znázorněna na obrázku 3.3. Metoda kruţnicového diagramu je 

odzkoušená pro generátory o výkonu od 5kW do 500kW. Jediná „nevýhoda" této metody se vţdy 

vyskytuje na počátku křivky, kdy se turbína provozuje od určitého výkonu. 
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Obrázek 3.3: Kružnicový diagram 

Postup konstrukce: 

Sestrojení křivky 

Graf se bude kreslit jako závislost P=f(Q) v generátorické reţimu. Z katalogu výrobce nebo 

přímo od výrobce motoru zjistíme cosφ generátoru při jednotlivých výkonových rozsazích 0-

100% výkonu P. Výpočtem určíme jalový výkon Q při rozsahu 0-100% výkonu P. Vynesením 

závislosti P=f(Q) dostaneme výslednou křivku q. Výsledné body nám ne vţdy vyjdou do křivky a 

proto je potřeba je případně proloţit křivítkem.  

Postup konstrukce pro bod A i B 

Postup pro oba body je totoţný. Bod A nám reprezentuje poměry zatíţení 100% činného výkonu. 

Bod B nám reprezentuje poměry v zatíţení 71%.  Z těchto bodů si vyneseme přímku k pod úhlem 

φ (úhel vycházející z cosφ při výkonu 100%, respektivě 71%). Poté si dále vyneseme další 

přímku l pod úhlem φk (úhel vycházející z cosφk, neboli účiník na který kompenzujeme). 

Průsečíkem přímek k a l s osou Q získáme body 1 a 2 (1´ a 2´). Analogicky by se dalo postupovat 

i v případě bodů C a D.  

Určení kompenzačního stupně 

Rozdíl jalového výkonu mezi body 1 a 2 (1´ a 2´) nám určí velikost kompenzačního stupně, který 

musíme paralelně zařadit do obvodu, abychom dosáhli kompenzace účiníku z hodnoty cosφ na 

hodnotu cosφk v daném výkonovém zatíţení. Je vhodné si takto určit více bodů na křivce q podle 

předpokládaného zatíţení stroje a uváţlivým kompromisem navrhnout kompenzační stupně. 
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3.4 Řízení napětí a jalového výkonu sítě pomocí matematických 

modelů 

Pomocí Potierova vektorového diagramu 

 
Obrázek 3.4: Potierův vektorový diagram pro stroj s hladkým rotorem 

Matematický model generátorů se u strojů s hladkým rotorem odvozuje z vektorového Potierova 

diagramu za předpokladu, ţe činný odpor vinutí kotvy je zanedbatelný a ţe platí xd=xq=xs , kde xd 

je podélná, xs synchronní (nenasycená) reaktance. Pak lze psát: 
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 ,kde up je napěťový úbytek na Potierově reaktanci xp , i je proud fáze statoru, ibp je budící proud, 

který v charakteristice naprázdno odpovídá hodnotě up , ib je budící proud a činitel k je dán 

vztahem: 
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Pomocí Blondelova vektorového diagramu 

 

      Obrázek 3.5: Blondelův vektorový diagram pro stoj s vyniklými póly 

U strojů s vyniklými póly se vychází z Blondelova vektorového diagramu a předpokládá se, ţe 

eventuální nasycení v podélném nebo příčném směru neovlivňuje permeanci v druhém směru. 

Pro určení budícího proudu ib pak stačí uvaţovat pouze podélnou sloţku napětí upd , takţe lze 

psát: 
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,kde Ibpd je budící proud na charakteristice naprázdno odpovídající hodnotě upd a činitel k je 

dán vztahem: 
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Tyto vztahy můţeme výhodněji vyjádřit a to: 

Pro Poitierův diagram 
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Pro Blondelův diagram 
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Za maximální budící proud se povaţuje takový proud, který odpovídá jmenovitému výkonu stroje 

za nejméně příznivých podmínek na svorkách generátoru. Je tedy třeba určit maximální hodnotu 

budícího proudu ibmax za předpokladu ui=1, ϕ=ϕn při změnách svorkového napětí od umin do umax, 

coţ se provádí z upravených výrazů iteračním postupem. 

Pro nenasycený stroj s hladkým rotorem budou pak mezní hodnoty tvořit kruţnici o poloměru 

(usu)/xs se středem (-u
2
/xs ; 0), kde us je napětí na přímkové charakteristice vzduchové mezery 

odpovídající proudu ibmax. 

 

Pro nenasycený stroj s vyniklými póly budou mezní hodnoty tvořit Pascalovu závitnici, pro 

kterou bude platit: 
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Závislost činného resp. jalového výkonu zátěţe na napětí lze vyjádřit jednoduchými vztahy: 
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3.5 Kompenzační regulátory 

Kompenzační regulátory jsou zařízení, která vyhodnocují stav účiníku sítě a ovládají nám obvod 

tak, aby tento účiník zlepšili. Neboli ovládají nám obvod a jeho kompenzační a dekompenzační 

stupně. 

3.5.1 Vývoj regulátorů 

Jedním ze základních činitelů, které podmiňují technickou vyspělost kompenzačních rozváděčů, 

je pouţitý regulátor jalového výkonu. 

V bývalém Československu byl původně pouţíván reléový regulátor jalového výkonu systému 

WOR (WOR2, WOR4, WOR8, WOR-p). Tento regulátor byl opatřen měřícím systémem 

jalového výkonu indukční soustavy, časovým článkem téţe soustavy a reléovými 

vyhodnocovacími obvody. Měl tedy všechny vlastnosti klasických přístrojů a vykazoval poměrně 

slušnou spolehlivost a ţivotnost. Ovšem kvůli jeho rozměrům a přesnosti byl později nahrazován 

nejznámějším bezkontaktním regulátorem RQ5 (výrobce ZEZ Hořice). 

S pokrokem mikroprocesorové techniky a také se zlevňováním jejích aplikací bylo v poslední 

době na celém světě vyvinuto mnoho moderních regulátorů jalového výkonu, které mají některé 

nové funkční vlastnosti napomáhající jejich pouţitelnosti v praxi. Jedním z těchto regulátorů je 

český Novar 5 a Novar 5-RQ. Novar 5-RQ je prakticky tentýţ přístroj jako Novar 5 ovšem je po 

stránce mechanické a připojitelnosti plně kompatibilní s nejznámějšími regulátory RQ5. Mezi 

další regulátory Novar patří např. 314RS a 1106. Novar 1106 je pouţit v našem kompenzačním 

rozvaděči. Jedná se o novější typ těchto přístrojů, ovšem základní princip zůstal nezměněn. [7] 

3.5.2 Regulátory NOVAR 

Je potřeba dodat, ţe přístroje Novar byly a i nadále jsou vyvíjeny v podmínkách České 

energetiky a plně vyhovují všem velkoodběratelům elektrické energie na rozdíl od dováţených 

přístrojů ze zahraničí. (Kde se vyţaduje například dodrţování účiníku pouze v rozmezí 0,9-1 a 

překompenzování se nepenalizuje). Novar je vhodný i jako náhrada starších regulátorů RQ5, 

WOR apod. 

Regulátory Novar jsou plně automatické přístroje, umoţňující optimální řízení kompenzace 

jalového výkonu. Digitálním zpracováním signálu napětí a proudu je dosaţeno vysoké přesnosti 

jak skutečné efektivní hodnoty proudu, tak účiníku. Přístroj provádí výpočet základní harmonické 

sloţky činného a jalového proudu algoritmem FFT (rychlá Fourierova transformace). Tím je 

zajištěna přesná funkce měření a regulace i v podmínkách zkreslení vyššími harmonickými 

sloţkami. Vstup měřícího napětí je společný s napájecím napětím 230Vstř. Proudový měřící 

vstup předpokládá připojení MTP s nominální hodnotou sekundárního proudu 5A. K regulátoru 

lze připojit libovolné fázové napětí a proud libovolné fáze trojfázové sítě. Instalace je plně 

automatická. Regulátor automaticky zjistí jak způsob připojení, tak velikost jednotlivých 

připojených kondenzačních stupňů. Je moţné tyto parametry zadat i ručně. Regulace probíhá ve 

všech čtyřech kvadrantech a její rychlost je závislá jak na velikosti regulační odchylky, tak na její 

polaritě (překompenzování/ nevykompenzování). Zapínání a odpínání kompenzačních 

kondenzátorů je prováděno tak, aby optimální stav kompenzace byl dosaţen jediným regulačním 

zásahem a minimálním počtem přepínaných stupňů. Přitom přístroj volí jednotlivé stupně 

s ohledem na jejich rovnoměrné zatěţování a přednostně připíná stupně, které byly odepnuty 

nejdéle a jejichţ zbytkový náboj je tedy minimální.  
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Během kompenzace provádí přístroj průběţnou kontrolu a zpřesňování kompenzačních stupňů. 

Při zjištění výpadku nebo změny hodnoty stupně je při odpovídajícím nastavení tento stupeň 

dočasně vyřazen z regulace. Dočasně vyřazený stupeň je periodicky testován a případně zařazen 

zpět do regulačního procesu.  Regulátor je vybaven 6, 8 nebo 14 výstupními relé (dle typu 

regulátoru). Funkci posledních dvou lze nakonfigurovat jako regulační nebo jako alarm pro 

signalizaci nestandardních stavů. Libovolný regulační stupeň lze nastavit jako pevný, a to jako 

trvale odepnutý, nebo zapnutý. [8] 

 

Obrázek 3.6: Schéma zapojení regulátoru Novar-5 [8] 

Náš kompenzační rozváděč je osazen regulátorem Novar 1106, který je na následujícím obrázku.  

 

 

Obrázek 3.7: Regulátor Novar 1106 
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3.5.3 Požadavky na kvalitní regulátor 

3.5.3.1 Přesnost regulace 

Regulátory vyhodnocují fázový posun mezi signálem napětí a proudu. Nároky na přesnost 

vyhodnocení nejsou v běţných provozních podmínkách extrémně velké a většina regulátorů jim 

bez problémů vyhoví. Problematičtějším problémem je přesnost regulace a to v případě při 

malých hodnotách signálu proudu, či v případě značného zkreslení signálu napětí a zejména 

proudu vyššími harmonickými. Proto je zapotřebí individuálně posoudit vlastnosti regulátorů 

v těchto zvláštních (nicméně nikterak neobvyklých) pracovních podmínkách. 

3.5.3.2 Citlivost 

Citlivost regulátoru určuje velikost nejmenší kondenzátorové baterie, kterou lze korektně při 

daném převodu přístrojového transformátoru proudu regulátorem ovládat. V praxi se často 

projevují extrémní poţadavky na tuto citlivost, zejména vzhledem k často se vyskytujícímu 

značnému předimenzování transformace vn/nn a tedy i příslušného hlavního přívodu. Na citlivost 

regulátoru jsou kladeny mnohem větší poţadavky při řazení výkonu skupin v geometrické řadě. 

V praxi lze pokládat maximální citlivost 1 aţ 2% za dostatečnou. 

3.5.3.3 Nastavitelnost parametrů regulace 

Pro provozovatele kompenzačního rozváděče je rozhodujícím volitelným parametrem regulace 

ţádaná hodnota účiníku. Pro tuzemské podmínky s rezervou postačuje, lze-li nastavit ţádané 

hodnoty účiníku v mezích 0,85 ind. aţ 0,9 kap. s přesností na 1/100. Jako pomocný parametr je 

uţitečné volit některé další veličiny, jako např. zpoţdění regulačního zásahu. 

3.5.3.4 Možnost manuálního provozu a zkoušení  

Při oţivování kompenzačního rozváděče, či při jeho periodických zkouškách je ţádoucí, aby 

regulátor umoţňoval ruční provoz či zkoušku zařízení. Jestliţe tato moţnost není a alternativa 

zkušebního provozu je přitom poţadována, musí se rozváděč doplnit sloţitými přepínači pro 

zkoušku či provoz, coţ jeho konstrukci činí sloţitější. 

3.5.3.5 Parametry a vlastnosti vstupů regulátoru 

Regulační vstupy regulátorů jsou řešeny tak, ţe je měřen signál proudu jedné fáze a jedno 

sdruţené nebo fázové napětí. Vícefázové vstupní obvody se u jednoduchých regulátorů téměř 

nevyskytují. Ideální je, umoţní-li proudový vstup připojit přístrojové transformátory obou 

obvyklých sekundárních jmenovitých proudů, tj. 1 a 5A. 

3.5.3.6 Další parametry 

- Algoritmus spínání 

- Reakce na poruchové stavy 

- Indikace stavu regulace 

- Spotřeba regulátoru 

- Výstupy regulátoru 

- Přehlednost a pochopitelnost ovládání 

 

[7]. 
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4 ASYNCHRONNÍ STROJE 
Jsou to točivé elektrické stroje, jejichţ magnetický obvod je rozdělen malou mezerou na dvě 

části: stator a rotor. Obě tyto části jsou opatřeny vinutím. Jedno vinutí (většinou statorové) je 

připojeno na zdroj střídavého proudu a druhé (obvykle rotorové) je spojeno nakrátko a proud 

v něm vzniká elektormagnetickou indukcí, podobně jako u transformátoru. Odtud je odvozen 

další název pro asynchronní stroje, a to indukční stroj. Nejčastějším druhem indukčního stroje je  

trojfázový indukční motor. Je jednoduchý, v provozu spolehlivý a nevyţaduje ţádnou zvláštní 

obsluhu a údrţbu. Vyrábí se v širokém rozsahu výkonů od několika wattů aţ do 20MW s širokým  

rozsahem otáček od desítek aţ po 100000min
-1

.  

4.1 Dělení asynchronních strojů 

Mohou se dělit podle práce, kterou vykonávají, a to na indukční motor, indukční generátor, 

indukční brzdu a indukční měnič kmitočtu. Motory můţeme dělit na třífázové a jednofázové a  

podle rotorového vinutí na nakrátko a kroužkové. 

 

Motor nakrátko - má rotorové vinutí spojeno trvale nakrátko. Vinutí je zhotoveno 

z masivních tyčí, spojených po obou stranách vodícími kruhy. 

 

Kroužkový motor - má na rotoru třífázové vinutí.  Začátky vinutí jsou vyvedeny na tři 

krouţky umístěné na hřídeli. Na krouţky dosedají uhlíkové sběrací kartáče, s jejichţ pomocí 

můţeme do rotorového vinutí zařadit vhodný odpor a tím zmenšit záběrný proud motoru nebo 

jeho otáčky a zvětšit záběrný moment. 

                                                                  

                                                                            Obrázek 4.2: Zapojení kroužkového motoru 

 Obrázek 4.1: Zapojení motoru s kotvou nakrátko       
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4.2 Princip činnosti 

Ve statorových dráţkách je navinuto třífázové vinutí. Připojíme-li toto vinutí na zdroj třífázového 

napětí, začne procházet proud, který vybudí v magnetickém obvodu statoru točivé magnetické 

pole. Otáčky tohoto pole nazýváme synchronní a jsou závislé na kmitočtu napájecího proudu a 

počtu pólových dvojic. Toto točivé magnetické pole statoru indukuje napětí do vinutí rotoru. 

Vinutím rotoru začne procházet značný proud, a jelikoţ na vodič s proudem v magnetickém poli 

působí síla vyvolávající točivý moment, rotor se roztočí stejným směrem, jakým se točí 

magnetické pole statoru. Přičemţ otáčky rotoru jsou sníţeny proti synchronním otáčkám o tzv. 

skluzové otáčky. 

p

f
nS




60
  (4.1)                [min

-1
]  , f je kmitočet a p je počet pólových dvojic 

)1( snn S 
      (4.2)                [min

-1
]  , ns synchronní otáčky , s je skluz 

Z těchto vztahů je patrné, ţe otáčky můţeme ovládat změnou kmitočtu, počtem pólových dvojic a 

změnou skluzu. 

4.3 Provoz asynchronního motoru 

U asynchronního motoru nás zajímají především stavy při spouštění, při chodu (řízení otáček) a 

jeho brzdění. 

4.3.1 Spouštění 

Při spouštěni asynchronního motoru je záběrný proud aţ 7 krát vyšší neţ hodnota nominálního 

proudu. Tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrném momentu. Proto je 

přímé spouštění povoleno pouze pro motory s výkonem přibliţně do 3 kW. U motoru s kotvou 

nakrátko lze zmenšit rozběhový proud pouze sníţením rozběhového napětí. Nejčastěji pouţívané 

metody jsou:  

 - Statorový spouštěč 

 - Rozběhové transformátory 

 - Přepínač hvězda- trojúhelník 

 - Polovodičový regulátor napětí 

 - Speciální úprava klece 

   

Obrázek 4.1: Příklad speciální úpravy klece 
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4.3.2 Regulace otáček 

Regulace otáček se provádí několika způsoby a to: 

- Regulace změnou skluzu   

- Regulace změnou kmitočtu 

- Regulace změnou počtu pólů  

- Regulace změnou napětí 

 

4.3.3 Brzdění 

- Brzdění protiproudem: změněním smyslu otáčení magnetického pole statoru se vytváří brzdný 

moment, působící proti směru otáčení rotoru. Po dosaţení nulových otáček je nutno motor 

odpojit, aby se nezačal otáčet opačným směrem.  

- Brzdění generátorické: Pokud je moţné vracet vyrobenou energii zpátky do sítě, jedná se o 

nejhospodárnější způsob brzdění asynchronního motoru (tzv. Rekuperace). Tento způsob 

pouţívají například moderní lokomotivy, tramvaje a trolejbusy. 

- Dynamické brzdění: (Stejnosměrná brzda) statorové vinutí se odpojí od sítě a připojí se na zdroj 

stejnosměrného napětí. Magnetické pole statoru je tedy nepohyblivé a pohybující se rotor sám 

vytváří brzdný moment.  

4.4 Asynchronní motor ve stavu naprázdno 

Jelikoţ k našemu kompenzačnímu rozváděči máme připojen asynchronní motor naprázdno, 

věnuji se i základům teorie asynchronních motorů za stavu naprázdno. 

Při chodu naprázdno je motor bez zatíţení a jeho rotor se tedy otáčí synchronními otáčkami. 

V rotorových vodičích se tedy neindukuje ţádné napětí, a neprochází jimi ţádný proud. 

Výsledkem je tedy, ţe motor má nulový moment. Elektricky se motor naprázdno chová jako 

transformátor. Stejné tedy bude jeho náhradní schéma a fázorový diagram odpovídající tomuto 

stavu. 

 

  

Obrázek 4.4: Náhradní schéma motoru naprázdno 

                Obrázek 4.5: Fázorový diagram motoru naprázdno[9] 
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Proud naprázdno je dán součtem 

FeIII  0    ,kde I0 -proud naprázdno, Iμ - magnetizační proud, IFe - ztrátový proud    (4.3) 

 

Magnetický tok Φ 

112

1

VS kfN

U


 

  ,kde Ns1 -počet závitů, kV1 -činitel vinutí    (4.4)

 

 

Ztrátový proud 

11

0

33 U

PP

U

P
I mFe

Fe







 ,kde ΔPFe -ztráty v ţeleze, ΔPm -ztráty mechanické   (4.5)

 

 

 

Ve srovnání s transformátorem je proud naprázdno u asynchronních motorů větší, protoţe 

magnetický tok prochází dvěma vzduchovými mezerami, které mají velký magnetický odpor. 

Proud naprázdno závisí na velikosti motoru a počtu jeho pólů. Tvoří asi 20 aţ 40% jmenovitého 

proudu. 

Ztrátový proud asynchronních motorů je velmi malý, takţe fázový posun φ0 bude téměř 90°. 

Z obrázku 4.5 je vidět, ţe velké asynchronní motory mohou při chodu naprázdno značně 

zhoršovat účiník celého závodu (podniku), a proto by se měl chod naprázdno omezovat, nebo 

kompenzovat. [9] 
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5 VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY 
Práce je zaměřena na vypracování revizní zprávy na zařízení „Kompenzační rozváděč.“ Toto 

zařízení bylo vyrobeno ve firmě ZES SILKO- Ţamberk. Kompenzační rozváděč bude součástí 

celku, který bude dále obsahovat asynchronní motor, pracoviště DE9 a přívodní kabely. 

Pro budoucí vyuţití rozváděče byla navrhnuta a poté vyrobena konstrukce, která je znázorněna 

v příloze P3. Rozváděč bude umístěn na tuto konstrukci z důvodu zachování jeho přenosnosti. 

Dále bylo provedeno přichystání přívodů jak pro kompenzační rozváděč, tak pro asynchronní 

motor. Přívodní kabel byl osazen vidlicí 4x16A a konce přívodů byly pocínovány. 

Vypracování revizní zprávy vyžaduje tři hlavní úkony a to: prohlídku - měření - zkoušku  

Prohlídka 

Prohlídka zařízení byla provedena zkontrolováním vizuálního stavu zařízení (kryty, kliky, 

případný stav koroze, atd.). Dále bylo zkontrolováno podle přiloţených materiálů výrobce 

správné osazení všemi součástkami, a jestli se odpovídající výrobní čísla shodují.  

Měření 

Měření probíhalo pomocí přístrojů Megnet (izolační odpor), EASY test (přechod. odpor a 

impedance vypínací smyčky). Nejprve jsme proměřili stav izolačních odporů přívodních vodičů 

pro rozváděč a pro asynchronní motor. Tímto jsme se ujistili, ţe na nich není ţádná závada. Poté 

byl změřen přechodový odpor zemnících svorek na rozváděči, tím bylo prokázáno, ţe rozváděč je 

kvalitně zpracován a je zcela schopen své funkce. Impedance vypínací smyčky byla změřena na 

pracovišti DE9, ke kterému bude tento rozváděč připojen, a kde bude probíhat laboratorní měření 

v případě zařazení této úlohy do výuky. Na asynchronním motoru byl změřen odpor vinutí fází a 

také izolační odpor vůči kostře. Výsledky těchto měření jsou vypracovány v části 6 Měření a 

výpočty. 

Zkouška  

Revize zařízení se skládá také z posouzení správného chodu celého zařízení, a to bylo provedeno 

i za asistence techniků firmy ZES-SILKO. Pomocí regulátoru jsme ovládali připnutí 

kompenzačních stupňů manuálně a ověřili si správnou funkčnost celého zařízení pod napětím. 

Zařízení je schopno provozu i v automatickém reţimu, kdy při změně zátěţe reaguje připínáním a 

odpínáním kompenzačních stupňů k dosaţení co nejlepšího účiníku. Vyhodnocení této zkoušky 

je obsaţeno v části 6 Měření a výpočty. 

 

Výsledná revizní zpráva je v příloze P1. Celkové schéma zapojení kompenzačního rozváděče a 

asynchronního motoru je v příloze P4. Podkladové materiály výrobce rozvaděče ZES-SILKO 

jsou obsaţeny v příloze P5. 

 

Kompenzační rozváděč je osazen stykači s odporovým spínáním, regulátorem Novar 1106 ale 

není osazen hradícími tlumivkami. Kondenzační stupně jsou C1=2,2μF, C2=4,4μF, C3=8,2μF a 

tlumivky fungující jako dekompenzační zařízení mají parametry L1=608mH a L2=608mH. 

Součástí práce bylo také navrţení modelových pracovních reţimů v podobě několika moţných 

laboratorních úloh pro měření kompenzace jalové energie. Tyto návrhy jsou v příloze P2. 
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6 MĚŘENÍ A VÝPOČTY 
Výsledky měření pro revizi:    

Měření izolačního odporu přívodů (500V) : L1/L3; L1/L2; L2/L3 ; L1/PEN; L2/PEN; L3/PEN - 

všechny byly naměřeny s hodnotou nekonečno (max. moţná hodnota přístroje 500MΩ) 

Měření přechodových odporů: 1) dvířka/rozváděč 0,00Ω  

  2) rozváděč/zemnící svorka 0,00Ω 

 

Měření impedance ochranné smyčky na pracovišti DE9 : naměřeno Z= 0,68Ω 

Měření odporu vinutí asynchronního motoru U=8,52Ω; V=8,22Ω; W=7,73Ω 

 

Výsledky měření motoru naprázdno: 

Pro naše měření bylo nutné zjistit nekompenzované proudové zatíţení motoru v závislosti na 

napětí sítě. 

 

 

Tabulka 3:Měření asynchronního motoru v.č. 5530150  naprázdno 

U0  I01 I02 I03 I0 stř   

V A A A A   

390 2,4 2,65 2,65 2,57   

370 2,05 2,2 2,3 2,18   

350 1,75 1,95 1,95 1,88   

330 1,6 1,7 1,75 1,68   

310 1,4 1,55 1,55 1,50   

290 1,3 1,45 1,45 1,40   

270 1,15 1,3 1,3 1,25   

250 1,1 1,2 1,2 1,17   

230 1 1,1 1,1 1,07   

210 0,8 1 0,9 0,90   

190 0,79 0,86 0,85 0,83   

170 0,71 0,78 0,81 0,77   

150 0,58 0,65 0,69 0,64   

130 0,5 0,56 0,59 0,55   
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Obrázek 6.1: Graf závislosti proudu na napětí 

 

 

Vyhodnocení měření a zkoušky chodu 

Závislost měření na kompenzačním rozváděči závisí na přesnosti měření proudu proudovým 

transformátorem, proto jsme si změřili proudy protékající vedením s připojeným asynchronním 

motorem. Tímto měřením jsme přišli na to, ţe motor s v.č. 5530150 není tak úplně vhodný pro 

simulování zátěţe pro kompenzaci, protoţe při jeho chodu naprázdno, odebírá ze sítě malý proud 

a to způsobuje, ţe kompenzace takovéhoto malého proudu je neefektivní a nemá výraznější vliv 

na zmenšení proudu.  

Proto jsme v průběhu vypracovávání bakalářské práce vyzkoušeli zapojení i jiného motoru 

s větším výkonem, abychom si ověřili účinky kompenzace. Byl to třífázový motor Lenze DERA 

100L -4/2, který po připojení naprázdno odebíral proud téměř 16A a při kompenzaci jsme jej 

vykompenzovali v řádech ampér. Toto měření bylo ale časově omezeno, jelikoţ odebíraný proud 

byl shodný se jmenovitým proudem jističe, který nám s časovým zpoţděním vybavil. Proto jsme 

byli v zapojení ještě silnějšího motoru omezeni tímto proudem a navíc ještě průřezem přívodních 

vodičů a vidlicí 4x16A. Pro dokázání významu kompenzace a správné funkce zařízení nám 

ovšem postačovaly výsledky jiţ provedených měření. 

 

Motor Lenze DERA 100L -4/2 

I=15,9A    Ik=14,1A 
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Výpočet zkratového čísla 

Tento výpočet slouţí ke zjištění, zdali se v kompenzovaném obvodu vyskytují zdroje vyšší 

harmonické sloţky proudu. Zadané parametry jsou shodné s parametry našeho konkrétního 

pracoviště. 

Parametry napájecího transformátoru: 

ST=1300kVA 

U=22/0,4kV 

ek=6% 

Parametry motoru v.č. 5530150 : 

Pp=1,1kW , cosφ=0,75 

Výpočet: 

VA
P

S
p

p 67,1466
75,0

101,1

cos

3







 

4,14769
67,146606,0

101300 3










P

T

SeK

S
ZČ

                           

200ZČ  

Z tohoto výpočtu vyplývá, ţe v našem kompenzačním rozváděči je malá míra rizika objevu 

vyšších harmonických. Proto lze pouţít klasický nehrazený kompenzační rozváděč.  
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7 ZÁVĚR 
Při zpracovávání bakalářské práce bylo nezbytné posoudit mnoho zajímavých detailů, ke kterým 

lze zařadit například problematiku bezšroubových pérových spojek, nebo rozběh a provoz 

asynchronního motoru, které obohatily tuto práci, ale nebyly dále rozpracovávány. Naproti tomu 

posouzení činnosti rozvaděče vyţaduje seznámení se s řízením napětí a jalového výkonu pomocí 

matematických modelů, a tato problematika je v projektu rozpracována. Dále jsme se věnovali i 

určování kapacitního výkonu pomocí kruţnicového diagramu za pomoci Ing. Buchlovského, 

který se s námi podělil o tento zajímavý postup, který vyuţívá ve své praxi. 

Z výsledné revize zařízení vyplývá, ţe kompenzační rozvaděč je schopný provozu a nebyly na 

něm nalezeny ţádné závady. Analogicky se to týká také připojeného asynchronního motoru 

s výrobním číslem 5530150 a přívodních vodičů. Součástí práce je i uvedení rozvaděče do 

provozu a odzkoušení jeho chodu. Tato etapa prací byla realizována za pomoci techniků z firmy 

ZES-SILKO. Po tomto zapojení byl proveden soubor měření ke zjištění správné funkce 

kompenzace. Tento soubor prací je rozpracován v části měření. Jelikoţ jsme se v teoretické části 

věnovali výpočtům zkratového čísla, tak i tento výpočet byl proveden pro naše konkrétní 

pracoviště a je vypracován v části měření a výpočty. 

 

7.1 Shrnutí nových vědeckých poznatků práce 

Jelikoţ se práce věnovala problematice revize na kompenzačním rozváděči, je moţné se věnovat 

dále poznatkům v této rovině. V oblasti vývoje výroby kondenzátorů není pokrok tak rychlý jako 

v případě jiných zařízení pouţívaných při kompenzaci. Naproti tomu s vývojem 

mikroprocesorových součástek se zlepšují regulátory, které se stávají základním prvkem 

kompenzace jalové energie a zvyšují její efektivitu. Tato kompenzace se díky tomu stává 

výrazným činitelem úspory energie v různých podnicích a závodech. 

 

7.2 Závěry práce a její přínos 

Díky spolupráci s Ing. Buchlovským jsme zpracovali zajímavý postup určování velikosti 

kompenzačního výkonu ke kompenzaci asynchronních motorů z kruţnicového diagramu. Přínos 

této práce spočívá v poučení se v zásadách kompenzace, provádění revize a spolupráce 

s firemními subjekty.  

 

7.3 Význam a využití dosažených výsledků 

Význam dosaţených výsledků je ve zpracování zajímavého postupu k určování kompenzačního 

výkonu. Další vyuţití těchto znalostí by mohlo vést k návrhu centrální kompenzace v laboratořích 

UVEE FEKT v Brně, a tím pádem zlepšení efektivnosti vyuţívání energie na půdě školy. 
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